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เหรียญเงินวงโยธวาทิตเฉลิมพระเกียรติฯ
 วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนตดอมินิก ผานรอบจัดลําดับความสามารถ 
การประกวดวงโยธวาทิต ประเภทน่ังบรรเลง รุนไมเกิน 18 ป ได
ระดับเหรียญเงิน เงินรางวัล 35,000 บาท ในงานมหกรรมดนตรี
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพย
วรางกูร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 
และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 
2561 จัดโดย กรมพลศึกษา ระหวางวันอังคารที่ 24 ถึงวันอาทิตยที่ 
29 กรกฎาคม 2561 ณ ศาลาดนตรีสุริยเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต

อบรมการวอรมอัพตามหลักฟฟา
 เมื่อวันจันทรที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผูแทนครูกลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา 
นํานักฟุตบอล รุน 14 ป เขารับการอบรมเร่ือง การวอรมอัพและอบอุนรางกาย ตามหลัก
ของฟฟาและชมนิทรรศการฟุตบอลโลก โดยไดรับความอนุเคราะหจาก นาวาอากาศเอก 
(พิเศษ) นายแพทย ไพศาล จันทรพิทักษ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลกรุงเทพ สายกิจกรรม

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
 นายธนวัฒน ชาวบางงาม นายธนวัฒน ชาวบางงาม
 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
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พิเศษ (ศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิก รุนที่ 1) พรอมทั้งไดมอบลูก
ฟุตบอลเพื่อใชในการฝกซอม กรอบรูป การวอรมอัพ ฟฟา 11+ ให
โรงเรียนเซนตดอมินิกดวย

สมาคมศิษยเกาฯ ฉายภาพยนตรการกุศล
 สมาคมศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิกไดจัดฉายภาพยนตรการกุศล ครั้งที่ 15 เรื่อง 
ANT - MAN เมื่อวันอาทิตยที่ 5 สิงหาคม 2561 ที่โรงภาพยนตร SFX Cinema เซ็นทรัล
พระรามเกา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือหารายไดสมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุ และการ
ดําเนินงานของสมาคมฯ โอกาสน้ีสมาคมศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิกขอขอบพระคุณ
ผูปกครองเปนอยางสูงที่ไดสนับสนุนกิจกรรมดังกลาวดวยดีเสมอมา และรวมบริจาคเงิน
สมทบกองทุนคุณครูที่เกษียณอายุรวมเปนเงินทั้งสิ้น 183,640.- บาท

สารบัญสารบัญ

      สวัสดีผูอานทุกทานคะสวัสดีผูอานทุกทานคะ 
 เซนตดอมินิกสารฉบับน้ี พบกันกอนสอบกลางภาค ซึ่งชวงนี้นักเรียน
ทุกคนมุงมั่นตั้งใจอานหนังสือกันอยางเต็มท่ี พยายามจัดสรรเวลาใหดีนะ
คะ อยาเครียดจนเกินไป พักผอนใหเพียงพอ เพื่อใหสุขภาพดีพรอมสําหรับ
การสอบ เมื่อถึงเวลาปดภาคเรียนก็จะไดไมปวยไข เพื่อใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชนไดอยางเหมาะสม
 พบกันใหมฉบับหนาคะ



 ในวันประกาศเกียรติคุณที่มีพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลต่าง ๆ นั้น พ่อได้ฝากข้อคิดโดยอัญเชิญพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2526 สำาหรับระดับชั้นประถม
ศึกษา ความว่า “เด็ก ๆ  ต้องฝึกหัดอบรมทั้งกายทั้งใจให้เข้มแข็ง เป็นระเบียบ และสุจริต เพื่อประโยชน์ของตนในภายหน้า เพราะคน
ที่ไม่เข้มแข็ง ไม่สามารถควบคุมกายใจให้อยู่ในระเบียบและความดี ยากนักที่จะได้ประสบความสำาเร็จและความเจริญอย่างแท้จริง
ในชีวิต” สำาหรับระดับชั้นมัธยมศึกษาพ่อได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และนักเรียนโรงเรียนวัง
ไกลกังวล เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2522 ความตอนหนึ่งว่า “...ผู้มีวิชาการแล้วจำาเป็นจะต้องมีคุณสมบัติในตัวเอง นอกจากวิชาความรูด้้วย จึง
จะนำาตนนำาชาติให้รอดและเจริญได้ คุณสมบัติที่จำาเป็นสำาหรับทุกคนนั้นได้แก่ ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในความ
คิดและการกระทำา ความกตัญญูรู้คุณชาติบ้านเมือง และผู้ที่อุปการะตัวมา ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หากแต่มี
ความจริงใจ มีความปรารถนาดีต่อกัน เอื้อเฟื้อกันตามฐานะและหน้าที่ และที่สำาคัญอย่างมากก็คือ ความขยันหมั่นเพียร พยายาม
ฝึกหัดประกอบการงานทั้งเล็ก ใหญ่ ง่าย ยาก ด้วยตนเอง ด้วยความตั้งใจ ไม่ทอดธุระ เพื่อหาความสะดวกสบายจากการเกียจคร้าน 
ไม่มักง่าย หยาบคาย สะเพร่า คุณธรรมเหล่านี้แหละเป็นองค์ประกอบสำาคัญ...” ขอให้นักเรียนทุกคนและผู้เกี่ยวข้องกับการอบรมเด็ก
และเยาวชนได้น้อมรับพระบรมราโชวาทข้างต้นนี้ เพื่อนำามาเป็นหลักเป็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต จะได้ประสบความสุขความเจริญ 
เมื่อแต่ละส่วนย่อยเจริญเติบโตมั่นคงดีแล้ว ประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเราก็ย่อมมีความเจริญก้าวหน้าสถาพรต่อไป 
 ปลายเดือนสิงหาคม 2561 ที่ผ่านมาบ้านเซนต์ดอมินิกได้ต้อนรับคุณพ่อวาคลัฟ เคลเมนต์ ที่ปรึกษาของคุณพ่อแอนเจโล 
เฟอร์นันเดซ อาร์ตีเม่ อัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ประจำาภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชเนีย ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมกิจการของ
แต่ละบ้านซาเลเซียนในแขวงไทย ซึ่งรวมกิจการที่ราชอาณาจักรกัมพูชากับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย ตั้งแต่วันที่ 
25 สิงหาคม 2561 ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2561 ถือเป็นการตรวจเยี่ยมอย่างเป็นทางการทุก 6 ปี ช่วงเช้าของวันที่มีพิธีต้อนรับคุณพ่อได้
พูดคุยกับพวกเราสรุปความได้ว่า...
 “พ่อได้นำ�คว�มระลึกถึงและปร�รถน�ดีของคุณพ่ออ�ร์ตีเม่ม�มอบให้บรรด�เย�วชนและผู้อบรมทุกคนของทุกบ้�นในแขวง
ไทย เซนต์ดอมินิกเป็นหนึ่งในห้�พันกว่�สถ�บันซ�เลเซียนใน 135 ประเทศทั่วโลก เย�วชนม�กกว่� 15 ล้�นคนเป็นผลจ�กก�รอบรม
ของซ�เลเซียน เร�แต่ละคนต้องเป็นเหมือนนักบุญดอมินิก ซ�วีโอ ผู้มีคว�มกล้�ห�ญเด็ดเดี่ยวในก�รอุทิศตนเพื่อผู้อื่นอย่�งมีคว�มสุข 
ขอยกตัวอย่�งเหตุก�รณ์ที่ได้เกิดขึ้นเมื่อส�มปีที่แล้ว อคาช บาชี เย�วชนธรรมด�ที่จบก�รศึกษ�จ�กบ้�นซ�เลเซียนที่ล�โฮ ประเทศ
ป�กีสถ�น แล้วสมัครเป็นเจ้�หน้�ที่รักษ�คว�มปลอดภัยประจำ�โบสถ์ วันสุดท้�ยในชีวิตของเข�คือก�รสังเกตเห็นผู้ไม่หวังดีเตรียมระเบิด 
พลีชีพเข้�ไปในโบสถ์ที่มีสัตบุรุษกว่� 1,500 คนประกอบศ�สนกิจอยู่ อคาช บาชี ตัดสินใจวิ่งเข้�ไปกอดและเกิดระเบิดเสียชีวิตทั้งคู่    
อคาช บาชี คือศิษย์เก่�ซ�เลเซียนของคุณพ่อบอสโกในสมัยปัจจุบัน พ่อขอเป็นกำ�ลังใจให้พวกเร�ทุกคนได้ค้นพบคว�มสุขที่แท้จริงใน
ก�รรับใช้ผู้อื่นทุก ๆ วัน แม้แต่ในเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ”     
 วารสารฉบับนี้คงอยู่ในมือระหว่างวันสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 ซึ่งก่อนหน้านี้นักเรียนทุกคนคงทราบผลการสอบกลาง 
ภาคเรียนที่ผ่านมาแล้ว การสอบเปรียบเหมือนการแข่งขันอย่างหนึ่งซึ่งมิใช่แข่งกับเพื่อนนักเรียนในห้องหรือในระดับ แต่เป็นการแข่งขัน 
กับตัวเอง พ่อคิดว่านักเรียนแต่ละคนได้วิเคราะห์โดยพิจารณาที่ตนเองก่อนว่าผลสอบกลางภาคที่ผ่านมานั้นมีปัจจัยใดเกี่ยวข้อง เพื่อนำา
มาส่งเสริมหรือปรับปรุงสำาหรับการสอบปลายภาคเรียนให้ดีขึ้นต่อไป   
 ขอพระเจ้า พระมารดาองค์อุปถัมภ์ นักบุญยอห์น บอสโก และพี่นักบุญดอมินิก ซาวีโอ ที่พวกเราได้ร่วมฉลองเมื่อวันที่ 
24 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้โปรดอำานวยพระพรแก่ท่านผู้ปกครอง คณะครู บรรดานักเรียน ศิษย์เก่า และทุกคนในบ้านเซนต์ดอมินิก 
ให้ประสบความสำาเร็จในภารกิจหน้าที่การงานของแต่ละคนอย่างดี มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งกายและใจเสมอไป.
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(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
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ม.ปิยทัย โกศินานนท์ และ ม.สุรัตน์ กิมานันโท เข้าร่วมประชุมสัมมนาประจำาปี 2561 และ
ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ในหัวข้อ “การศึกษาคาทอลิกเสริมสร้างความรักและความรู้สู่ Thailand 
4.0” ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 19 ถึงวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี

 

 

 ม.คมกฤษ กิจวัฒนหิรัญ เข้าร่วมโครงการสัมมนาการพัฒนาการสอนสุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 
2561 ระหว่างวันศุกร์ที่ 8 ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
กรุงเทพมหานคร

 ม.ณัฐพร พลพิจิตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายและเสวนาเรื่อง “Smart Library การบริการของห้องสมุดยุค
ใหม่ เพื่อรองรับประเทศไทย 4.0” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ สำานักหอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

 

 

 ม.ประไพ บุตรศรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่เขตราชเทวี 
ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสำานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 ม.นิตยา สิงห์สา เข้าร่วมประชุมสามัญประจำาปี ครั้งที่ 1/2018 จัดโดยคณะกรรมการอภิบาลเยาวชน   
ซาเลเซียน แผนกคริสตศาสนธรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ สำานักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียน 
กรุงเทพมหานคร

 ม.ประเสริฐ ลาภวุฒิพจน์ และ ม.สุพรรณ ชารีโคตร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำา
ระบบสารสนเทศโรงเรียนเอกชน เมื่อวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
กรุงเทพมหานคร

 ม.อัจิมา วงศ์ฉายา, ม.พฤธ รุ่งเจริญวัฒนกิจ และ ม.ธีระยุทธ พุทธานุกูล เข้า
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษา  
ปีที่ 3-6 ระหว่างวันเสาร์ที่ 4 ถึงวันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561 ณ โรงเรียนกรุงเทพ 
คริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 ม.ขจรศักดิ์ จากกิ่งเรืองโรจน์ นำานักเรียน 
จำานวน 6 คน เข้าร่วมอบรมในโครงการเครือเจริญ 
โภคภัณฑ์สนับสนุนเยาวชนไทยให้โลหิต ปีการ 
ศึกษา 2561 “ทำาดี...ทำาง่าย..ให้เลือก...ภาค 5” 
เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร



6 

ตอนที่ 38              ป. โกศิน

 w	29 มกราคม ค.ศ. 1944 (พ.ศ. 2487) คุณพ่ออาเลสซันโดร กัมโป  คุณพ่อมัสสิมีลิอาโน โกมิเอโร และคุณพ่อยอห์น 
โกลมบีนี ได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ที่บ้านซาเลเซียน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน       
 w	28 มกราคม ค.ศ. 1945 (พ.ศ. 2488) คุณพ่ออันเดร อาเนลลี กับคุณพ่ออาเลสซันโดร มาริงโกนี ได้รับศีลบรรพชาเป็น
พระสงฆ์ที่บ้านซาเลเซียน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน         
 w	16 กันยายน ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) คณะซาเลเซียนได้เริ่มดำาเนินงานจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ 
ปัจจุบันคือวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ โดยในวันนี้มีสามีภรรยาคู่หนึ่งบริจาคเงิน 500.- บาท และจักรเย็บผ้า 1 ตัว  
 w 18 ตุลาคม ค.ศ. 1946 (พ.ศ. 2489) ผู้ใหญ่ของคณะซาเลเซียนได้ตกลงเช่าวังของพลเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าบวรเดช กฤษดากร ที่ถนนวิทยุ ตำาบลศาลาแดง บนที่ดิน 25 ไร่ เป็นสถานที่เรียน ที่ฝึกงาน และที่พักของนักเรียนโรงเรียนอาชีวะ
ดอนบอสโกรุ่นแรก            
 w 7 มกราคม ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) เริ่มการก่อสร้างอาคารสำาหรับใช้เป็นบ้านพักและที่เรียนของสมาชิกซาเลเซียน 
และอภิรติกชนซาเลเซียน ที่อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์       
 w 15 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็น
ประธานในพิธีโปรดศีลบรรพชาพระสงฆ์ซาเลเซียน 2 รูปคือคุณพ่ออันเดร สนิท ลุลิตานนท์ กับคุณพ่อสเตฟาโน สนม วีระกานนท์ ที่
วัดนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซู อารามคาร์แมล กรุงเทพฯ     
 w 3 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) คณะซาเลเซียนได้จัดตั้งโรงเรียนหัวหินวิทยาลัย อำาเภอหัวหิน จังหวัดประจวบ 
คีรีขันธ์ ได้เริ่มกิจการบ้านอภิรติกชนซาเลเซียนในวันที่ 13 พฤษภาคม และเปิดเรียนเป็นปฐมฤกษ์ในวันที่ 26 พฤษภาคม โดยเริ่มเปิด
สอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำานวนครู 6 คน นักเรียน 43 คน อภิรติกชน 9 คน   
 w 14 พฤษภาคม ค.ศ. 1947 (พ.ศ. 2490) คณะซาเลเซียนได้ย้ายโรงพิมพ์หนังสืออุดมพันธุ์จากบ้านเณรบางนกแขวกไป
อยู่ที่โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก ถนนวิทยุ พร้อมกันนี้ได้ซื้อที่ดินตำาบลบางกะปิ บริเวณมักกะสัน จำานวน 31 ไร่ เพื่อใช้สำาหรับจัดสร้าง
โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโกแห่งใหม่         

อาคารบอสโก
ช่วงแรกของ

โรงเรียน
เซนต์ดอมินิก

ปีการศึกษา 2505 
ออกแบบโดย

คุณพ่อเปโตร เยลลิชี
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บรรดาพระสงฆ์  สามเณร  และภราดาซาเลเซียน ปี ค.ศ. 1931
ณ บ้านเณรซาเลเซียน  วัดบางนกแขวก

 w 17 มีนาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) คุณพ่อเปโตร คาเร็ตโต เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทยในขณะนั้น 
ได้เดินทางไปประเทศอิตาลี และได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ณ พระตำาหนักวิลล่าวัฒนา เมืองโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์       
 w 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1948 (พ.ศ. 2491) พระคาร์ดินัลสเปลแมนได้มาเยี่ยมชมกิจการของโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก 
ถนนวิทยุ ในโอกาสที่เดินทางผ่านมากรุงเทพฯ ท่านสนใจและชมเชยพร้อมกับอวยพรให้กิจการของโรงเรียนเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นสืบไป
 w	12 เมษายน ค.ศ. 1949 (พ.ศ. 2492) วันสุดท้ายของกิจการโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก ถนนวิทยุ จากวันนี้ได้ย้ายไปยัง
สถานที่แห่งใหม่สุดซอยร่วมใจ ถนนสุขุมวิท          
 w 8 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ธรรมทูตซาเลเซียนจากประเทศอิตาลี 2 ท่านคือภราดาฟูโอโก วอลเตอร์ กับ
ภราดาอัลเจโล เบนอตโต เดินทางมาถึงประเทศไทย และประจำาอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ   
 w 26 มีนาคม ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) ธรรมทูตซาเลเซียนชาวเนเธอร์แลนด์จากประเทศอิตาลี 1 ท่าน กับชาวสเปน 4 
ท่านคือสามเณรแอนโทนี สมิท (อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิกคนที่ 5) สามเณรฟรังซิสโก รูบีโอ สามเณรไรมุนโด การ์ซีอา ซานโตส 
(เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย คนที่ 9 และอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิกคนที่ 10) สามเณรเดียมันติโน ปลาซา และ
สามเณรเปเรซ ยอแซฟ ได้เดินทางมาถึงประเทศไทยภายใต้การนำาของคุณพ่ออัลบีโน ปองกิโอเน  
 w 3 กันยายน ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) พระสังฆราชกาเยตาโน ปาซอตตี พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี และเจ้า
คณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทยคนแรก ได้ถึงแก่มรณภาพที่โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ ศพของท่านได้รับการเชิญไปประกอบ
พิธีที่วัดแม่พระบังเกิด บางนกแขวก พร้อมทั้งบรรจุศพไว้ที่สุสานของวัดตามความประสงค์ของท่าน   
 w	25 กันยายน ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้มาเยี่ยม
ชมกิจการของโรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ ท่านได้แสดงความชื่นชมยินดีและอวยพรให้กิจการของโรงเรียน ในการช่วยเหลือ
เยาวชนยากไร้ ได้ประสบความเจริญรุดหน้ามากขึ้น ตามเจตนารมณ์ของคุณพ่อบอสโก.



คณะกรรมการนักเรียนคณะกรรมการนักเรียน
โรงเรียนเซนตดอมินิกโรงเรียนเซนตดอมินิก ปการศึกษา 2561ปการศึกษา 2561

 “สวัสดีครับ ผมนายนายรัชพลรัชพล ชาติพยัคฆ ชาติพยัคฆ  ม.6/1ม.6/1 
ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเซนตดอมินิก 
ประจําปการศึกษา 2561 
 ผมขอขอบพระคุณคณะผูใหญ คุณครู เพื่อน ๆ  
และนอง ๆ ทุกคนที่ชวยสนับสนุนและใหโอกาส
ผมมารับหนาท่ีเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาโรงเรียน 

 ผมไดเขามาเรียนท่ีโรงเรียนเซนตดอมินิก
ปนี้เปนปที่ 12 แลว ซึ่งผมก็ไดเห็นการ
พัฒนาโรงเรียนมามากมาย ผมจึงอยาก
สานตอบางโครงการ เชน นโยบายการ
จัด SD Station ของประธานฯ ปที่แลว 
ซึ่งก็เปนรายการเปดพลงในตอนเชา แต
ปนี้เราไดนําขาวสารเกี่ยวกับการศึกษา
ของประเทศไทยมาเลาใหนอง ๆ ไดฟง มี
โครงการพ่ีสอนนองในตอนเชา ซึ่งจะมีพี่ ๆ 
คอยชวยเหลือนอง ๆ ดานวิชาการ เชน 
วิชาคณิตศาสตร นอกจากนี้ยังไดอํานวย
ความสะดวกเรื่องการจราจรในโรงเรียน
 ผมพรอมคณะกรรมการและอนุกรรมการ 
นักเรียนทุกคน ขอสัญญาวาจะทําหนาที่
ดวยความขยัน หมั่นเพียร ซื่อสัตย และ
ทําใหเต็มที่ เพื่อโรงเรียนที่รักยิ่งของพวกเรา
ครับ”  
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 นายปยวัฒน ศรภักดี ม.5/3 และ นายกานต ศุกระ
กาญจน ม.5/3 เปนตัวแทนคณะลูกเสือไทย เขารวม
งานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ NORJAM 2018 ครั้งที่ 15 
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 9 ถึงวันจันทรที่ 20 สิงหาคม 
2561 ณ เมือง Norwich ประเทศอังกฤษ
 “ลูกเสือ” มีความหมายและเร่ืองราวดี ๆ มากมาย 
รวมถึงสรางประสบการณประทับใจใหกับผมทั้งสองคน 
เมื่อผานการสอบคัดเลือกไดเปนตัวแทน พวกผมรูสึก
ภาคภูมิใจมากที่ไดติดธงประเทศไทยที่อกเสื้อดานขวา
และนําลูกเสือไทยไปผูกมิตรกับลูกเสือตางชาติ 
 วันแรกที่ไปถึงงานชุมนุมฯ รูสึกต่ืนเตนมาก เราชวย
กันสรางคาย เชน กางเต็นท สรางเสาธง และรั้วคาย 
งานชุมนุมฯ นี้ แบงคายยอยตามยุคสมัย เริ่มต้ังแต ยุค 
40’s, 50’s, 60’s, 70’s, 80’s, 90’s และ 00’s สําหรับลูก
เสือไทยอยูคายยุค 70’s โดยมีสโมสร Mulbarton เปน
ผูที่รับผิดชอบและดูแลลูกเสือไทยเปนอยางดี ตอนเย็นมี
พิธีเปดงานชุมนุมฯ ซึ่งสนุกมากเหมือนเปนคอนเสิรต 

NORJAM 2018NORJAM 2018
ปยวัฒนปยวัฒน

กานตกานต

 วันที่ 2 ไดทํากิจกรรม Adventure Fields เปน
กิจกรรมผจญภัย มียิงปน ปนหนาผา ขับรถ ATV 
 วันที่ 3 ไดทํากิจกรรมที่มีชื่อวา I-Circus เปน
กิจกรรมการฝกเปนนักแสดงละครสัตว Juggling 
ลูกบอล ปนจักรยานลอเดียว สนุกมากครับ 
 วันที่ 4 กิจกรรม Craft Warehouse เปน
กิจกรรมงานฝมือ
 วันที่ 5 กิจกรรม Fairground คือ สวนสนุก
ขนาดเล็กแตก็ทําใหผมผอนคลายและสนุกมากครับ 
 วันที่ 6 กิจกรรม Out and About กิจกรรมนี้ ผม
ตองเดินทางออกไปนอกคายเพื่อไปหา RC กระตาย
ปาในเมือง Norwich วันนั้นอากาศไมคอยเปนใจทั้ง
ลมและฝนเลยครับ 
 วันที่ 7 เปนวันสุดทายที่ผมอยูคาย เปนวันที่
เศรานิด ๆ เพราะไมอยากกลับ พอถึงพิธีปดงาน           
ชุมนุมฯ มีจุดพลุอยางย่ิงใหญ ทําใหผมนึกถึงวันแรก
ที่สมัครวาตองผานอะไรมาบางกวาจะมาถึงจุด ๆ นี้ 
มันคุมคามาก สิ่งที่ผมไดจากคายนี้คือ มิตรภาพที่ดี, 
ประสบการณการใชชีวิต และการอยูรวมกับผูอื่น  
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันอยางสนุกสนาน ฝาก
ถึงนอง ๆ ที่สนใจก็มาคุยกับพี่ไดนะครับ ลูกเสือยัง
มีอีกหลายอยางใหนองไดสัมผัสนะครับ 
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แชมปฟุตซอล รุนไมเกิน 12 ป
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา สงนักกีฬาฟุตซอล รุนไมเกิน 12 ปชาย (รอบ
คัดเลือก) ชนะเลิศ BMA FUTSAL 2018 เขตราชเทวี ประจําป 2561 เมื่อวันเสารที่ 10 
มีนาคม 2561 ณ ลานกีฬา พัฒน 2 เขตราชเทวี และเปนตัวแทนเขตราชเทวี เขารวมการ
แขงขัน กรุงเทพมหานคร ลีก ฟุตซอล ประจําป 2561 : ด.ช.ธันยทัพพ กิตติเจริญวิวัฒน 

เหรียญทองแดงคณิตศาสตร ป.5
 ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต ป.5/1 เหรียญทองแดง การแขงขันคณิตศาสตร
ประเทศไทย ครั้งที่ 6 จัดโดยสมาชิกภาพ สหภาพ IMC ประจํา
ประเทศไทย เมื่อวันเสารที่ 10 กุมภาพันธ 2561 และ เหรียญเงิน 
HONG KONG INTERNATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD 
HEAT ROUND 2018 เมื่อวันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561

รองแชมปกีฬาเอ็กซตรีม
 นายณฐรัฐ ไทรสาคร ม.4/2   
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุนไมเกิน 
20 ป การแขงขันกีฬาเอ็กซตรีม 
“กรมพลศึกษา” เมื่อวันอาทิตย
ที่ 6 พฤษภาคม 2561 ณ สนาม
การกีฬาแหงประเทศไทย หัวหมาก

แชมป STACK 
 ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ ม.3/3 ชนะเลิศ และ ด.ช.ภัฏ ดารานันทน    
ม.3/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 แขงขัน STACK FAST คร้ังที่ 3/2018 สนาม
มือเกา ประเภทรวม Overall จัดโดยสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) เมื่อวัน
เสารที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร บางแค
 ด.ช.พันธุธัช พิศาลสวรรยา ม.2/3,  ด.ช.ภาณุวัตร  โพธิสิริสกุลวงศ      
ม.3/3, ด.ช.ภัฏ ดารานันทน ม.3/4 และ นายกองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.4/4 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม TIMED 3-6-3 RELAY รุน15 ปขึ้นไป 
การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมปสวนกลาง ประจําป 2561 (THE STACK 
FIGHTER) พรอมกันนี้ ด.ช.ภัฏ ดารานันทน ม.3/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 
รุนไมเกิน 14 ป จัดโดยกรมพลศึกษา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา เมื่อ
วันเสารที่ 7 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยสรรพสินคาซีคอนสแควร ศรีนครินทร   

รองแชมปจักรยานเสือหมอบ
 นายพชรดิษย พรรณรักษา ม.4/4 ชนะ
เลิศอันดับที่ 3 รุนเสือหมอบเยาวชน ไม
เกิน 15 ปชาย การแขงขันจักรยานทาง
เรียบ ปนรวมใจบูรพาพยัคฆ (PRACHIN 
CYCLING 2018) จัดโดยสํานักงานการ
ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี รวม
กับ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค 
เมื่อวันอาทิตยที่ 29 เมษายน 2561 ณ 
กองพลทหารราบท่ี 2 รักษาพระองค

แชมปแบดมินตัน ป.5
 ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง ป.5/4 แขงขัน
แบดมินตัน ประเภทชายเด่ียว รุนไมเกิน
10-11 ป : ชนะเลิศ KIP COMPLEX 
2018 ระหวางวันเสารที่ 26 ถึงวัน
อาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ สนาม 
KIP COMPLEX, รองชนะเลิศอันดับ 3 
แบดมินตันนักเรียนกรมพลศึกษา กีฬาระหวาง
โรงเรียนสวนกลาง ประจําปการศึกษา 2561 
ระหวางวันเสารที่ 16 ถึงวันอาทิตยที่ 17
มิถุนายน 2561 ณ สนามกีฬานิมิบุตร และชนะเลิศ THE ANGEL & HANGYU 
THAILAND CHALLENGE 2018 ระหวางวันเสารที่ 23 ถึงวันอาทิตยที่ 24 
มิถุนายน 2561 ณ RPK กรุงเทพกรีฑา 21 

รองชนะเลิศกอลฟ ป.6
 ด.ช.จิรทีปต ศิริเกียรติสกุล ป.6/6 
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุนพรีเมียร การ
แขงขันกอลฟ “APJGA MATCH PLAY 
SUPER SIX LAKE VIEW RESORT 
& GOLF CLUB” ระหวางวันเสารที่ 
26 ถึงวันอาทิตยที่ 27 พฤษภาคม 2561 
ณ สนาม LAKE VIEW RESORT & 
GOLF CLUB

ภูริญภูริญ

ฟุตซอลฟุตซอล

พชรดิษยพชรดิษย ณฐรัฐณฐรัฐ

กองพิสุทธกองพิสุทธ
ภัฏภัฏภาณุวัตรภาณุวัตร

พันธุธัชพันธุธัช

ไพสิฐไพสิฐ

จิรทีปตจิรทีปต

พีรศักดิ์พีรศักดิ์

ป.6/2, ด.ช.ศิธา นาคศิริ ป.6/2, ด.ช.ฆฤณ อรไชย 
ป.6/4, ด.ช.ธนกฤต สุขอราม ป.6/5, ด.ช.จิรภัทร 
เดโชศิลป ม.1/1, ด.ช.ภรภัทร แผนนภากนก ม.1/4, 
ด.ช.วัชรวิศว กรดกางก้ัน ม.1/4, ด.ช.ประภัสสร 
บรรจงลักษมี ม.1/5, ด.ช.กฤตณัฐ ชีนาเรือนทอง  
ม.1/5 และ ด.ช.พงศพัศ หอกคํา ม.1/6

เหรียญทองแดงภูมิศาสตรโอลิมปก
 นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 เหรียญทองแดง 
แขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระดับชาติ คร้ังที่ 1 ปการศึกษา 2560 จัดโดยศูนยภูมิศาสตรโอลิมปก 
สอวน. ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม ถึงวันจันทรที่ 2 เมษายน ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 



11รองแชมปวายนํ้า ป.6
 ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ป.6/6 ได
รับ 3 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง 
การแขงขันวายนํ้า “เยาวชนตาน
ภัยยาเสพติด 2561” เมื่อวันเสาร
ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สระวาย
นํ้า สนามกีฬาธูปะเตมีย จังหวัด
ปทุมธานี

รองแชมปแบดมินตัน ม.3
 ด.ช.สมัชญ  บัวสอาด ม.3/5
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชาย
เดี่ยว รอบชิงชนะเลิศเยาวชนแหง 
ประเทศไทย รุนไมเกิน 14 ป การ
แขงขัน SCG JUNIOR BAD-
MINTON CHAMPIONSHIPS 
2018 ครั้งที่ 38 จัดโดยสมาคม
แบดมินตันแหงประเทศไทย ใน
พระบรมราชูปถัมภ รวมกับ SCG 
ระหวางวันอังคารท่ี 12 ถึงวันอาทิตย 
ที่ 17 มิถุนายน 2561 ณ ศูนยฝก
แบดมินตันและวิทยาศาสตรการ
กีฬา สํานักงานทรัพยสินสวนพระ
มหากษัตริย

แชมปฟุตบอล ป.3
 ด.ช.พิสิฐ ชินสมบูรณ ป.3/3 
รวมกับทีมฟุตบอล The Blue FC 
ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศการแขงขัน 
SINGHA THONBURI INTER 
CHAMPIONSHIP 2018 รุน 8 
ป เมื่อวันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน 
2561ณ สนามฟุตบอลธนบุรีอินเตอร 

แชมปวายนํ้า ม.ตน
 การแขงขันวายนํ้าเกษตรศาสตร กําแพงแสน แชมเปยนชิพ 
2018 คร้ังที่ 4 ระหวางวันเสารที่ 23 ถึงวันอาทิตยที่ 24 มิถุนายน 
2561 ณ สระวายนํ้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน
 - ด.ช.มนัสวิน แกนไทย ม.2/6 ได 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทองแดง
 - ด.ช.สุภกิณห  ติณพันธ ม.3/1 ได 1 เหรียญทอง 2 เหรียญ
เงิน 5 เหรียญทองแดง 
 - ด.ช.ศรัณยู  ทาคายามะ ม.3/4 ได 3 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 
 - ด.ช.กุลภัทร  แกนไทย ม.3/5 ได 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 
1 เหรียญทองแดง

เหรียญทองวายน้ํา ป.1
 ด.ช.ปณชัย เอี่ยมอมรพันธ ป.1/1 
แขงขันวายนํ้า รุน 7 ปชาย “วันสถาปนา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” ประจําป 2561 
ไดรับ 1 เหรียญทอง ทาฟรีสไตล 50 เมตร  
และ 1 เหรียญเงิน ทาเตะขาฟรีสไตล 50 
เมตร ระหวางวันเสารที่ 23 ถึงวันอาทิตย
ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ สระวายนํ้า ศูนย
กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

แชมปวายนํ้า ป.6
 ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.6/6 แขง
ขันวายนํ้า “เกษตรศาสตร กําแพงแสน 
แชมเปยนชิพ ครั้งที่ 4” รุน 11 ปชาย ได 
1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 1 เหรียญ
ทองแดง พรอมถวยรางวัลคะแนนรวมอันดับ 
6 ระหวางวันเสารที่ 23 ถึงวันอาทิตย
ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

CLASSICAL GUITAR ป.1
 ด.ช.ปวรลักษณ นันทวรรธ
พงศ ป.1/4 ไดรับเกียรติบัตร 
SECOND PRIZE การประกวด 
YOUNG ARTIST MUSIC 
CONTEST 2018 ประเภท 
CLASSICAL GUITAR, JUNIOR 
จัดโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
มหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันอาทิตย 
ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ อาคาร
เตรียมศิลปนดนตรี (YAMP) 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัย 
มหิดล

แชมปเทควันโด ป.5
 ด.ช.ณัฏฐดนัย อักกะวิเนต ป.5/4 ได 
1 เหรียญเงิน รุน 11-12 ป นํ้าหนัก 34-38 
กิโลกรัม CLASS C รายการ KASETSART 
UNIVERSITY TAEKWONDO 10TH 
CHAMPIONSHIPS เมื่อวันเสารที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร และ 1 เหรียญทอง รุน 9-11 ป นํ้าหนัก 32-36 กิโลกรัม 2018 
RSU KTK KWON TAEKWONDO OPEN เมื่อวันเสารที่ 21 กรกฎาคม 2561 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ณัฏฐดนัยณัฏฐดนัย

ธนบดีธนบดี

ปวรลักษณปวรลักษณ

ศรัณยูศรัณยู สุภกิณหสุภกิณหมนัสวินมนัสวิน กุลภัทรกุลภัทร

วีรภัทร

พิสิฐพิสิฐ

ธนภัทรธนภัทร

สมัชญสมัชญ

พิสิฐพิสิฐ

วีรภัทรวีรภัทร

คณิตอันดับ 1 กทม. 
 ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.3/1 
สอบไดคะแนนยอดเย่ียมอันดับ 1 
ของกรุงเทพฯ และภาค ไดรับเกียรติ
บัตร ทุนการศึกษา การทดสอบความ
รูวิชาคณิตศาสตร ครั้งท่ี 30 ประจํา
ปการศึกษา 2560 จัดโดย บริษัท 
เสริมปญญา จํากัด และ 1 เหรียญ
เงิน พรอมเกียรติบัตร จากการคัด
เลือกตัวแทนประเทศไทย เมื่อวัน
อาทิตยที่ 10 มิถุนายน 2561 เพ่ือ
เขารวมการแขงขัน HONG KONG 
INTERNATIONAL MATHEMATICAL 
OLYMPIAD HEAT ROUND 2018 
(HKIMO) 



12 เหรียญเงินคณิตโอลิมปก
 ด.ช.สิริณัฏฐ ขําสุข ป.5/1 
เหรียญทอง HONG KONG INTER 
NATIONAL MATHEMATICAL OLYM-
PIAD HEAT ROUND 2018 เมื่อ
วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561, 1 
เหรียญเงิน คณิตศาสตรนานาชาติ 
2018 WMI-WORLD MATHEMATICS
INVITATIONAL โดยมีตัวแทน 
ประเทศตาง ๆ  เขารวมกวา 2,000 คน 
ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 12 ถึงวัน
อังคารท่ี 17 กรกฎาคม 2561 

 - ด.ช.ตฤณ เลิศชัยทวี ป.2/5 รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน 7-8 ป นํ้า
หนัก 22-24 กิโลกรัม รุน C  

ณ สาธารณรัฐเกาหลี และ 1 เหรียญเงิน AIMO-ASIA INTERNATIONAL 
MATHEMATICAL OLYMPIAD มีตัวแทนแขงขัน 13 ประเทศ ระหวางวัน
ศุกรที่ 3 ถึงวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ AMBASSADOR CITY JOMTIEN

รางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู ป.1-ม.6
 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ, คุณพอศักดิ์ชัย         
ตรีวาอุดม รองอธิการ และ คุณพอเกรียงศักด์ิ ชัยพรแกว      
ผูจัดการและเหรัญญิก มอบรางวัลจากการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันสุนทรภู ระดับชั้น ป.1-ม.6 จัดโดยกลุมสาระการ
เรียนรูภาษาไทย ระหวางวันจันทรที่ 16, วันพุธที่ 18 และ       
วันพฤหัสบดีที่ 19  กรกฎาคม 2561

ตรัณตรัณ
ตฤณตฤณ

สิริณัฏฐสิริณัฏฐ

2 พี่นอง รองแชมปเทควันโด
 การแขงขันเทควันโด ชิงแชมป 
ภาคกลาง คร้ังท่ี 7 ชิงถวยเกียรติยศ
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา
จังหวัดสมุทรสาคร ประเภทตอสู 
ระดับมือใหมพิเศษ เมื่อวันเสารที่ 
7 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียน
วัดศรีสุทธาราม จ.สมุทรสาคร
 - ด.ช.ตรัณ เลิศชัยทวี ป.1/5 
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน 7-8 ป 
นํ้าหนัก 30-33 กิโลกรัม รุน G  
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คะแนนเต็มภาษาจีน
 เมื่อวันเสารที่ 19 พฤษภาคม 2561 มีนักเรียนเขารวมการสอบ HSK ระดับ 1 ซึ่ง
เปนการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสํานักงานสงเสริมการสอนภาษา
จีนนานาชาติ (HANBAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ผลการทดสอบมีดังนี้ 
 - ด.ช.ศักยศรณ เตชะทัศนสุนทร ม.2/3 ได 200 คะแนนเต็ม
 - ด.ช.ภาสกร ธาดาประทีป ม.3/4 ได 176 คะแนน
 - ด.ช.ภาคิน วีระพัฒนา ม.3/4 ได 161 คะแนน
 - ด.ช.สิรภพ มนูรัชต ม.2/3 ได 156 คะแนน

ชนะเลิศแกปญหาวิทย ม.ตน
ด.ช.ชญานนท วารีเกษม ม.3/2 และ 

ด.ช.กฤตเมธ ชางเผือก ม.3/2 ชนะ
เลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท แขงขัน
แกปญหากระบวนการทางวิทยาศาสตร 
มัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมวิทยาศาสตร
สําหรับเยาวชน ในงานสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ ป 2561 จัดโดย องคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) 
และสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 

เพชรยอดมงกุฎวิทย ม.ตน
 ด.ช.กวีรภัทร ไชยไธสง ม.3/1, ด.ช.ธนภัทร คลังนาค 
ม.3/1 และ ด.ช.กานต จิวัธยากูล ม.3/1 ไดรางวัล
ชมเชย เหรียญเชิดชูเกียรต ิ เกียรติบัตร ทุนการศึกษา 
1,500 บาท แขงขันวิทยาศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้ง
ที่ 14 จัดโดยมูลนิธิรมฉัตร เมื่อวันเสารที่ 18 สิงหาคม 
2561 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 

เหรียญทองแดงโครงงานวิทย
 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สงนักเรียนรวมงานมหกรรมสัปดาหวิทยาศาสตร
แหงชาติ ป 2561 จัดโดย อพวช. และสมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย ระหวาง
วันพุธที่ 22 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุม       
อิมแพ็ค เมืองทองธานี
 - นายชนภัทร วิเศษโชค ม.6/3, นายณัฐศวัส สุภาพธีรนนท ม.6/3, นายศิริวัจน 
ตรังคานุวัฒน ม.5/1, ด.ช.อิงควัต ดารายน ม.3/3 และ ด.ช.อธิพัฒน กําแหงเดชพล         
ม.3/3 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร ไดเหรียญทองแดง ทุนการศึกษา 1,000 บาท ชื่อ
โครงงาน Factor Sensors and Automatics Controller (FaSac) โดยมี ม.พันเทพ      
กูนอก, ม.จุฑามาศ คงอภิรักษ, ม.นันทิกา พันธนะหิรัญ, ม.จําเนียร วิริยศ และ ม.พรภวิษย 
เจตะวัฒนะ เปนครูที่ปรึกษา 
 - ด.ช.ปฏิภาค จุลพลัง ม.3/2, ด.ช.ชญานนท วารีเกษม ม.3/2 และ ด.ช.กฤต
เมธ ชางเผือก ม.3/2 ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร สาขาวิทยาศาสตรประยุกต ระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน ไดเหรียญทองแดง เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 1,000 บาท ชื่อ
โครงงาน เคร่ืองฟอกควันบุหรี่อัจฉริยะ โดยมี ม.วทัญู ศรีทอง เปนครูที่ปรึกษา
 - ด.ช.กวีรภัทร ไชยไธสง ม.3/1 และ ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.3/1 รางวัลชมเชย 
ตอบปญหาวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนตน กิจกรรมวิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน

อิงควัตอิงควัต อธิพัฒนอธิพัฒนศิริวัจนศิริวัจน
ณัฐศวัสณัฐศวัส

ชนภัทรชนภัทร

วิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวขอ 
“วิทยาศาสตรและนวัตกรรม นําสูไทยแลนด 4.0” ชื่อ
โครงงาน Factor Sensors and Automatics Con-
troller (FaSac : ชุดควบคุมปจจัยสําหรับการปลูกพืช
แบบไฮโดรโปนิกส) โดยมี ม.พันเทพ กูนอก,  ม.จุฑามาศ 
คงอภิรักษ, มิสนันทิกา พันธนะหิรัญ, ม.จําเนียร วิริยศ 
และ ม.พรภวิษย เจตะวัฒนะ เปนครูที่ปรึกษา เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร 
สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั 

ศักยศรณศักยศรณภาสกรภาสกร ภาคินภาคิน
สิรภพสิรภพ

ชญานนทชญานนท

กฤตเมธกฤตเมธ

ปฏิภาคปฏิภาค

รองแชมปเทควันโด ป.1
 ด.ช.กฤตชัย อินถนอม 
ป.1/1 ไดรับ 1 เหรียญ
ทองแดง รุน 6-8 ป นํ้า
หนัก 20-22 กิโลกรัม การ
แขงขัน 2018 RSU KTK 
KWON TAEKWONDO 
OPEN เมื่อวันเสารที่ 21
กรกฎาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
 

ธนภัทรธนภัทรกวีรภัทรกวีรภัทรกานตกานต

โดย ม.วทัญู ศรีทอง ควบคุมทีม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

กฤตชัยกฤตชัย

โครงงาน FaSac ชนะเลิศ ควาถวย
พระราชทาน “สมเด็จพระเทพฯ”
 นายศิริวัจน ตรังคานุวัฒน ม.5/1, นายชนภัทร 
วิเศษโชค ม.6/3 และ นายณัฐศวัส สุภาพธีร
นนท ม.6/3 ชนะเลิศ ถวยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอม
เงินรางวัล 5,000 บาท การประกวดโครงงาน
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  ““แมคือ ผูหญิงคนแรกท่ีรูจักและรักลูก แมคือ ผูหญิงธรรมดา
คนหนึ่ง ทําทุกอยางท่ียากใหแกลูกกอนใครท้ังหมด ไมวาการอุมทอง  
การคลอดลูก ซึ่งตองแลกดวยชีวิต ไมวาจะเปนการคลอดธรรมชาติ 
หรือผาคลอด  ตลอดจนใหการศึกษา  อบรมส่ังสอน  ดูแลลูกทุกคนให
มีความสุข  มอบความรัก ความอบอุน ความปรารถนาดีอยางสุดหัวใจ 
  ลูก ๆ ทุกคนควรตระหนัก สํานึกรูคุณของแมใหมาก ถึงแมใน
วันนี้เราเปนเด็ก เราก็สามารถตอบแทนบุญคุณของแม ทําใหแมชุมชื่น
หัวใจ ดวยการเปนเด็กดี ตั้งใจเรียน มีนํ้าใจ พูดจาไพเราะ ใหความ
เคารพ และเอาใจใสชวยเหลือคุณแมตามท่ีสองมือเล็ก ๆ จะทําได 
การท่ีลูกทําไดเชนนี้ก็ถือวาเปนการแสดงความกตัญูกตเวทีไดอยางดี
เยี่ยม แคนี้ก็ทําใหแมมีพลังและมีความสุข เหนือความสุขใด ๆ ในโลก
  สิ่งที่แมอยากฝากไว สําหรับเด็ก ๆ ทุกคน รักตัวเองเปน มีนํ้า
ใจกับเพื่อน เคารพกฎกติกาในการอยูรวมกัน แมอยากใหลูกเปนคนที่มี
ความสุขในการอยูรวมกันในสังคมเล็ก ๆ กาลขางหนาลูกก็จะมีความ
สุขในโลกใบใหญ
  สุดทายนี้ แมขอใหลูกทุกคนเปนเด็กดี  มีสุขภาพแข็งแรง มีใจ
มั่นคง  มีความสุขในตนเอง โดยไมตองพึ่งพิงคน สัตว สิ่งของ เปน
ศิษยที่นารักของคุณครู เพราะคุณครูทุกทานก็เปรียบเสมือนเปนแมเชน
กัน ดังคํากลาววา ครู คือแมพิมพของชาติ และขอขอบพระคุณครูทุก
ทานที่ใหความรัก ดูแลลูกทุกคนเปนอยางดี ตลอดเวลาท่ีอยูในโรงเรียน
เซนตดอมินิกคะ””

คุณจิตตินันทน ลิ้มไพบูรณ
ประธานผูแทนแมระดับประถมศึกษา

คุณศรีนวล ชาติพยัคฆ
ประธานผูแทนแมระดับมัธยมศึกษา

  ““กราบเรียนคณะผูใหญ สวัสดีคณะอาจารย ผูปกครอง และ
ลูก ๆ ทุกคน ดิฉันศรีนวล ชาติพยัคฆ เปนคุณแมของรัชพล ม.6/1 คะ 
ดิฉันรูสึกเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดเปนตัวแทนคุณแมทุกทานคะ ลูกคุณ
แมเรียนอยูที่โรงเรียนเซนตดอมินิกมาปนี้เปนปที่ 12 แลว คุณแมขอ
กลาวขอบคุณคณะครูอาจารยทุกทาน ที่ไดอบรมสั่งสอนใหลูก ๆ ทุกคน
ไดรับความรูและสอนใหลูก ๆ เปนเด็กดีอยูในโอวาทของคุณพอคุณแม
ทุกทาน
  เนื่องในวันแม แมขอกลาวคําสอนที่แมตั้งใจใหลูก ๆ ไดซาบซึ้ง
ถึงพระคุณแม พอแมรูวาลูกจะคลอดก็เฝารัก เฝาคิดถึง กอนที่ลูกจะมา
อยูในออมกอดแม แมก็รูสึกวาแมเสียสละเพื่อลูกได และขอใหลูกจําไว
เสมอวา แมเปนผูหญิงคนเดียวในโลกที่ใหลูกไดทุกอยาง แมกระท่ัง
ชีวิตของแมเอง และแมก็ไมไดหวังอะไรจากลูก เพียงขอใหลูกมีความ
สุข และเปนเด็กดี
  สุดทายนี้แมขอใหพระเจาคุมครองลูก ๆ คิดสิ่งใดก็ขอใหประสบ
ความสําเร็จ สมดังใจหวังคะ””
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