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      สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะสวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ 
 ฉบับสุดทายของปการศึกษา 2561 ไดรวบรวมกิจกรรม ขอมูลความ
ทรงจําของนักเรียนชั้น ม.6 S.D. รุนที่ 50 รวมทั้งผลงานความสามารถของ
นักเรียนที่ควาแชมปจากการแขงขันหลากหลายประเภท เราจะกาวไปพรอม
กันเพื่อความพัฒนารอบดานของโรงเรียนเซนตดอมินิก พบกันใหมปการ
ศึกษา 2562 คะ

โรงเรียนเซนตดอมินิก พบกันใ

 S.D. EVENTS ---> 2, 23-28
วาทะอธิการ ---> 4

พัฒนาบุคลากร ---> 5
รวมฉลองสองรอยปชาตกาลฯ ---> 6

พวกเราภูมิใจ...สุภาพบุรุษเซนตดอมินิก ---> 8
เพชรใน ซ.ด. ---> 13

=======áªÁ»ŠÅ ีÅÒÈ “¹¤ÃÊÇÃÃ¤È ึ¡ÉÒเ¡ÁÊ ”
 ด.ช.อาแฟนด่ีย แวอุเซ็ง ม.2/2 แขงขันลีลาศ รุน Class C Junior I 
ชนะเลิศ ประเภท Standard และ อันดับ 4 ประเภท Latin American การ
แขงขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแหงชาติ คร้ังที่ 40 “นครสวรรคศึกษาเกมส” 
จัดโดย กรมพลศึกษา และจังหวัดนครสวรรค ระหวางวันอังคารที่ 22 ถึงวัน
พุธที่ 30 มกราคม 2562 ณ จังหวัดนครสวรรค 

สารบัญสารบัญ

กวีรภัทร ภพรพี

พรอมเงินรางวัล 3,000 บาท จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน เมื่อวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 
2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน : นายศาสตราวุฒิ 
ประคองกลาง ม.4/1, นายยูมิน  ทองพันช่ัง ม.4/1, นาย
ภูมิรพี พิมพานทอง ม.4/1, นายดิชยพงศ วนวิภาส ม.4/1 
และ นายณภัทร  กลางประพันธ ม.4/5 

=======ª¹ÐเÅ ิÈâ¤Ã§¡ÒÃ»ÃÐÅÍ§¤ÇÒÁÃู O-NET Á.3
 ผลการแขงขันคณิตศาสตร ม.3 โครงการประลองความรู O-NET มุงสู
ความเปนเลิศ ปที่ 3 โดยบริษัท เลิรน เอ็ดดูเคชั่น จํากัด (Learn Educa-
tion) เมื่อวันศุกรที่ 1 กุมภาพันธ 2562 ดังนี้ 
 - ด.ช.กวีรภัทร  ไชยไธสง ม.3/1 ชนะเลิศ วิชาคณิตศาสตร ม.3 ได
รับประกาศนียบัตร พรอมทุนการศึกษา 5,000 บาท 
 - ด.ช.ภพรพี พิมพานทอง ม.3/1 รางวัลพิเศษ (ขยันสมํ่าเสมอ)

=======ÃÍ§ª¹ÐเÅ ิÈ Beer game
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สงนักเรียน
เขารวมการแขงขันเกมสจําลองหวงโซอุปทาน BEER GAME โครงการ 
TNI Engineering Competition # 1 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

อาแฟนดี่ย
ยูมิน

ดิชยพงศ

ศาสตราวุฒิ

ภูมิรพี

ณภัทร
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(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

 ปกีารศึกษา 2561 ได้มาถึงช่วงสุดท้ายและก็ปิดภาคเรียนเช่นเดียวกับทุก ๆ ปีการศึกษาที่ผ่านมา ในนามของคณะผู้ใหญ่
และคุณครูทุกคน พ่อขอขอบคุณด้วยความจริงใจในไมตรีจิต ความร่วมมือสนับสนุน ช่วยเหลือเกื้อกูล ที่ท่านผู้ปกครองได้มอบให้
โรงเรียนทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม         
 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีการศึกษา 2561 นี้นอกจากจะมีกิจกรรมประจำาปีของโรงเรียนตามปกติอยู่แล้ว โรงเรียนยังได้รับความ
ไว้วางใจจากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษาของคณะซาเลเซียน ให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ จัดงาน

ชุมนุมลูกเสือ – เนตรนารี ซาเลเซียน ครั้งที่ 8 “ก้าวไปพร้อมกันกับดอนบอสโก (Let’s walk together with Don Bosco.)...

เส้นทางแห่งรักและความภักดี ซาเลเซียนสดุดีพระภูบดินทร์ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ ศรีราชา ชลบุรี ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันศุกร์
ที่ 7 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีโรงเรียนของคณะ 6 โรงจากจำานวน 7 โรงเข้าร่วมงาน โดยมีผู้ร่วมงานชุมนุมทั้งสิ้น 1,669 คน ประกอบ
ด้วยครูผู้กำากับ 361 คน ลูกเสือ 1,067 คน เนตรนารี 241 คน และที่สำาคัญอย่างหนึ่งคือผู้ใหญ่ของคณะจัดให้มีการประชุมอธิการบ้าน
ซาเลเซียนทุกแห่ง และการประชุมของคุณพ่อเจ้าคณะกับคณะที่ปรึกษาในระหว่างวันที่มีการจัดงานชุมนุมฯ ครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มี
การจัดประชุมดังกล่าวนอกสถานที่ และจัดในช่วงการมีกิจกรรมหลักทุกสามปีของคณะอีกด้วย ซึ่งบรรดาผู้ใหญ่ที่ได้ร่วมในพิธีเปิดงาน 
เยี่ยมชมฐานกิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย และร่วมในพิธีปิดงาน ต่างประทับใจและแสดงความชื่นชมต่อการปฏิบัติงานในฐานะเจ้าภาพของ
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามส่วนหนึ่งของความสำาเร็จที่เกิดขึ้นมาจากนำ้าใจดี
ของผู้ปกครองแต่ละห้องที่ช่วยสนับสนุน รวมถึงการสนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เช่นกัน     
 นอกจากนี้กิจกรรมในภาคเรียนที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นพิธีปิดการแข่งขันกีฬาสีในหัวข้อ Save Our Planet Earth กิจกรรม Fantastic 
S.D. Family Rally ครั้งที่ 18 และงานคริสต์มาสช่วงปลายปีก็ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้ปกครองเป็นอย่างดีเช่นเคย ตลอดจน
ช่วงต้นปีแม้จะมีความจำาเป็นต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบกับสถานที่ของการจัดงานวันวิชาการ - งานวันผู้ปกครอง รวมทั้งงานฉลองนักบุญ
ยอห์น บอสโก ตามที่ทุกคนได้ทราบแล้ว โดยทางโรงเรียนได้พยายามทำาอย่างดีที่สุดเพื่อคงไว้ซึ่งงานสำาคัญแม้จะไม่สามารถจัดเต็มรูป
แบบได้ตามกำาหนด แต่ด้วยความเข้าใจในสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นงานที่กล่าวข้างต้นก็ผ่านพ้นไปด้วยความร่วมมือของทุกคน 

 โอกาสสิ้นปีการศึกษานี้ ขอพระเจ้า แม่พระองค์อุปถัมภ์ นักบุญยอห์น บอสโก นักบุญดอมินิก ซาวีโอ ได้ตอบแทนนํ้าใจดี

ของท่านผู้ปกครอง คณะครู บรรดานักเรียน เจ้าหน้าที่ และพนักงานทุกคนทุกฝ่าย ให้ประสบความเจริญก้าวหน้าในภารกิจทั้งหลาย

ทั้งปวง เปี่ยมด้วยสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ตลอดจนสมาชิกทุกคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน.  
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ม.พรพิพัฒน์ ว่องวราการ, ม.ภคญา จงจิตดังจง, ม.ศรุดา โล้เจริญรัตน์, ม.พัน
เทพ กู่นอก และ ม.วีระกิตติ์ รฐาโชคนิธิธนาดุล เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงหลักสูตร
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.1-ม.3 ระหว่างวันเสาร์ที่ 19 ถึงวันอาทิตย์ที่ 
20 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย

 ม.นภัสวรรณ บุญนิธี และ ม.กฤษณา สุขประเสริฐ เข้าร่วมสัมนาวิชาการเรื่อง “การต่อยอด 
OER สู่ GLAM เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 ม.วริศรา วงคติ และ ม.ภาวนา ยุ่นประยงค์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการภายใต้
แนวคิด “อนาคตเด็กไทยสร้างได้ด้วยผู้บริหาร และครูมืออาชีพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 ม.ณัฐพร พลพิจิตร์ และ ม.ภัทรฤทัย ขันธปรีชา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ทิศทางและ
เทคโนโลยีห้องสมุดดิจิทัลในยุคไทยแลนด์ 4.0” เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ 
กรุงเทพมหานคร

 ม.จันทร์จิรา วิโรจน์สกุลพร เข้าร่วมอบรมวิชาการสำาหรับนักบัญชีในหัวข้อ “เทคนิคการจัดทําบัญชีและ
องค์ประกอบที่สําคัญในการแก้ไขข้อผิดพลาดในงบการเงิน” เมื่อวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคิงปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร

ม.บุญชู ชูศรี, ม.ธนพร ยมะสมิต และ ม.นัฐวุฒิ อภัยวิวัฒน์ เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 
2561 เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ม.ประไพ บุตรศรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษา พื้นที่เขตราชเทวี 
ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารสำานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
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ตอนที่ 40              ป. โกศิน

 w	ปี ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) คณะซาเลเซียนในประเทศไทยได้สร้าง “โรงเรียนถนอมศรีศึกษา” และเปิดสถานสงเคราะห์ 
คนชราในชื่อว่า “บ้านคนชราของนักบุญเปโตร”  ที่อำาเภอเบตง จังหวัดยะลา นอกนั้นได้สร้าง “วัดแม่พระฟาติมา” ที่บ้านแสงอรุณ 
ตำาบลห้วยยาง อำาเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อีกทั้งในปีนี้โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อำาเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ได้
รับการรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล และในปีต่อมาได้เริ่มกิจการ “โรงเรียนดรุณศึกษา” ที่อำาเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช  
 w	19 มีนาคม ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) วันครบรอบ 25 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ของพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต คุณพ่อยอแซฟ 
วิตาลี คุณพ่อนาตัล มาเน คุณพ่อยอห์น อูลลิอานา คุณพ่อเดลฟีโน เกรสปี คุณพ่อเอ็ดโตเร ฟรีเยริโอ และคุณพ่อยอแซฟ ฟอร์ลัสซิน ี 
วันฉลองอย่างสง่าจัดให้มีขึ้นเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1964 (พ.ศ. 2507) ในโอกาสวันสมโภชนักบุญเปโตรและเปาโล อัครสาวก ที่
โรงเรียนดรุณาราชบุรี          
 w	29 กันยายน ค.ศ. 1965 (พ.ศ. 2508) วันฉลองครบรอบ 25 ปีแห่งชีวิตสงฆ์ของคุณพ่อเปโตร เยลลิชี คุณพ่ออัลบีโน ปอง 
กิโอเน คุณพ่อซิลวีโอ โปรเวรา คุณพ่อหลุยส์ บูสตี และคุณพ่อหลุยส์ ฟอลิอาตี ที่วัดอัครเทวดามีคาแอล ตำาบลดอนกระเบื้อง อำาเภอ
บ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี           
 w	ปี ค.ศ. 1966 (พ.ศ. 2509) ภราดาอัลเจโล เบนอตโต ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย 
ในฐานะที่ได้เสียสละอบรมสั่งสอนเยาวชนยากจนมาเป็นเวลานานที่โรงเรียนอาชีวะดอนบอสโก กรุงเทพฯ ให้รู้จักประกอบอาชีพ
 w	20 มีนาคม ค.ศ. 1967 (พ.ศ. 2510) คุณพ่อแฟรงค์ เดโลเร็นซี ได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ที่ซาแลร์โน ประเทศ
อิตาลี และวันเดียวกันนี้นายอันเดรลา แฟร์เรโร เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีประจำาประเทศไทย เป็นผู้แทนรัฐบาลอิตาลีในพิธี
มอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของประเทศอิตาลีแด่พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี ในฐานะมิชชันนารี
ที่อุทิศตนเพื่อคุณประโยชน์มาเป็นเวลานาน         
 w	3 มกราคม ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) คุณพ่อยอแซฟ กัลลัสซี คุณพ่อเอ็นรีโก ดานีเอเล คุณพ่ออูโก ซันนา และคุณพ่อ   
วาเลนติโน โซซีโอ ได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ ณ วัดน้อยแห่งสามเณราลัยซาเลเซียน ที่กาสเตลลามาเร เมืองเนเปิล ประเทศ
อิตาลี              
 w	1 สิงหาคม ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) คุณพ่อยวง โกลมบีนี ได้รับแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียน
แขวงประเทศไทยต่อจากคุณพ่อเปโตร เยลลิชี ที่ครบวาระ        
 w 11 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) คุณพ่อหลุยส์ ริกเชรี อัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียนได้เดินทางมาตรวจ
เยี่ยมการดำาเนินงานของคณะซาเลเซียนในประเทศไทยอย่างเป็นทางการ นอกนั้นได้เข้าเยี่ยมคำานับพระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระ
สังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี และเยี่ยมวัดแม่พระบังเกิด (มารีย์สมภพ) ที่บางนกแขวก ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นกิจการของคณะซาเลเซียน
ในประเทศไทยอีกด้วย           
 w 13 พฤศจิกายน ค.ศ. 1968 (พ.ศ. 2511) คุณพ่อหลุยส์ ริกเชรี อัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน ได้เป็นประธานใน
พิธีบูชาขอบพระคุณที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ จากนั้นได้ไปเยี่ยมซิสเตอร์คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์ที่ศาลาแดง และที่
โรงเรียนสอนคนตาบอด พญาไท รวมทั้งได้เยี่ยมชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ก่อนเดินทางต่อไปยังประเทศอินเดีย  
 w	30 มีนาคม ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) คุณพ่ออันเดร บ๊อกก๊อตตี ได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ที่เมืองกัสตีลิโน เนดั๊ตตา 
ประเทศอิตาลี              
 w	3 เมษายน ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) คุณพ่อเปาโล ตราบุ๊กกี้ ได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ที่เซมอโก เมืองซอนดรีโอ 
ประเทศอิตาลี               
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สำานักงานคณะนักบวชซาเลเซียนก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ ประมาณปี พ.ศ. 2508

 w	24 มิถุนายน ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) พิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสฉลองครบ 25 ปีแห่งการรับศีลบรรพชาเป็นพระ
สงฆ์ของคุณพ่อยวง โกลมบีนี คุณพ่ออาเลสซันโดร กัมโป และคุณพ่อมัสสิมีลิอาโน โกมิเอโร ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก กรุงเทพฯ 
 w	26 มิถุนายน ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) สำานักวาติกันได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาปอล ที่ 6 มี
รับสั่งให้แยกสังฆมณฑลราชบุรีออกเป็นสังฆมณฑลราชบุรีกับสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี พร้อมกับแต่งตั้งให้พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต 
ดำารงตำาแหน่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี และแต่งตั้งให้คุณพ่อโรเบิร์ต รัตน์ บํารุงตระกูล ดำารงตำาแหน่งพระสังฆราช
แห่งสังฆมณฑลราชบุรี          
 w	7 กันยายน ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) พระสังฆราชเปโตร คาเร็ตโต พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้เป็น
ประธานในพิธีอภิเษกพระสังฆราชโรเบิร์ต รัตน์ บํารุงตระกูล เป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี    
 w	ตุลาคม ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) ธรรมทูตซาเลเซียนอีก 3 ท่านคือ สามเณรยอห์น ลิสซันดริน สามเณรเอ็นนิโอ ลูนาร์ด ี
และสามเณรนาวา ซีโร ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทย       
 w	19 ธันวาคม ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) คุณพ่อตีโต เปดรอน คุณพ่อยอห์น อีวาโน แปร์ตีเล่ และคุณพ่อสนอง ช้อนทอง 
ได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ ณ วิหารแห่งสวนมะกอกเกตเซมานี กรุงเยรูซาเล็ม ประเทศอิสราเอล   
 w	20 ธันวาคม ค.ศ. 1969 (พ.ศ. 2512) คุณพ่อมารีโอ ซาลา ได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์ ณ อาสนวิหารแม่พระ
บังเกิด เมืองมิลาน ประเทศอิตาลี           
 w	7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1970 (พ.ศ. 2513) โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจัดพิธีรับมอบใบรับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียน
รัฐบาล โดยนายสุกิจ นิมมานเหมินท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบ โดยมีคุณพ่อยอห์น อูลลิอานา ผู้ประสาธน์การเซนต์
ดอมินิก เป็นผู้รับมอบ ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติและผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำานวนมาก พร้อมกันนี้ได้มีพิธีเสกและเปิด
อาคารไมเคิล รัว โดยพระอัครสังฆราชยวง นิตโย พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีเสกอาคาร
 อนึ่ง ผู้เขียนขอจบบทความ “เตรียม - ร่วมฉลองสองร้อยปีชาตกาล ท่านบิดาอาจารย์แห่งเยาวชน”  ในฉบับสุดท้ายของ
ปีการศึกษา 2561 นี้ ด้วยเหตุการณ์สำาคัญที่โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับใบรับรองวิทยฐานะในวาระแห่งการดำาเนินกิจการครบ 10 ปี.....
ตั้งแต่ฉบับที่ 1 ของปีการศึกษา 2562 จะนำาเสนอเรื่องราวสำาคัญ ๆ พอสังเขปของโรงเรียนเซนต์ดอมินิกในโอกาสจะฉลองครบ 60 ปี
แห่งการดำาเนินกิจการ. 
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  “สวัสดีครับ ผมเปนตัวแทน ม.6/1 ผมเปน
เด็กกิจกรรมมาต้ังแตเด็ก ๆ ทํากิจกรรมทุกครั้งที่ผม
มีโอกาสควบคูไปกับการเรียน ผมไดเห็นอะไรหลาย ๆ 
อยางในมุมมองของนักเรียนคนหนึ่งตลอดระยะเวลา 
12 ปที่ผานมา เวลาผานไปเร็วนะครับเคยมาโรงเรียน
ทุกวัน แตวันนี้คําวาชีวิตในโรงเรียนหายไป ครั้งหนึ่ง
ที่เคยนั่งคุยกับเพื่อนในตอนเชา ครั้งหนึ่งที่เคยวิ่งเลน
ไลจับกัน คร้ังหนึ่งที่โดดเรียนไปเลนบาส ครั้งหนึ่งที่
ถูกครูตําหนิและลงโทษ และคร้ังหนึ่งที่เคยรูสึกผูกพัน
กับมิตรภาพ เเละคอยบอกตัวเองวาจะเก็บมันไว
เสมอ จะไมใหมันหายไปไหน รูทั้งรูวาอยางไรเราก็ได
เจอกัน แตนั่นสิเมื่อไรท่ีเราจะไดมาเลนกันเหมือนเมื่อกอน

  ถาเปรียบโรงเรียนเซนตดอมินิกคือรานอาหารท่ีมีคุณภาพ ผมตอบไดเลยวารสชาติของอาหาร
ของรานนี้ชางออนหวาน นุมนวล คือ “ครอบครัวที่อบอุน” ครอบครัวที่มีทั้งเรื่องดีและเรื่องรายผาน
เขามา  ครอบครัวที่ทุกคนตางเติมสีสันใหกันและกัน บางครั้งที่เราอาจผิดใจกัน เอาแตใจกันบาง ตาง
คนมีเหตุผล ก็เปนธรรมดาครับท่ีคนตางรุนตางวัย จะมีความคิดเห็นที่แตกตางกัน ลองตัดคําวาเหตุผล
ออกแลวลองเติมใจเขาไปแทน ผมคิดวามันนาจะเปดอะไรใหม ๆ ใหกับตัวเราไดนะครับ ทุกคนตางมี
กําแพงเปนของตัวเอง ลองลดมันลงเถอะครับแลวคุณจะเหน็โลก
ใบใหมที่ไมเคยมีใครเห็นนอกจากตัวคุณ
  ฝากถึงนอง ๆ ทุกคนนะครับ โลกใบน้ีนะไมมีใครสามารถ
อยูคนเดียวได  มิตรภาพไดมาแตถาไมสานตอ ก็เปนไดแคความ
รูสึกดี ๆ ไมมีทางเปนความทรงจําดี ๆ ที่จะคอยเดินทางไปกับเรา
ได และสําหรับคนที่คิดวาตัวเองไมไดเรื่อง  อาจยังไมถึงเวลาของ
มัน ตองใหเวลาหนอย จําไวเลยวาไมมีใครเกงไปหมดทุกอยาง 
มีเเตคนที่พยายามเทานั้นแหละท่ีจะสามารถเปนคนเกงได ความ
รูแคเราถามและทําเด๋ียวก็ได  กีฬาไมตองเกงมากแคไดเลนกับ
เพื่อนก็มีความสุขแลว 
  ขอบคุณทุก ๆ คนมากเลยนะครับ
ที่ผานเขามาในชีวิต ไมวาจะเปนคณะ
ผูใหญ คุณครู รุนพี่ เพ่ือนรวมหอง ตาง
หอง หรือรุนนองก็ตาม ที่ไดมาเติมเต็ม
สีสันชีวิตของเด็กคนหนึ่งใหเขาไดเก็บเปน
ความทรงจําเพื่อเดินทางตอไปในเสนทาง
ของเขา และมีความสุขทุกคร้ังที่เขาได
กลับมาหาครอบครัวที่อบอุนอีกครั้ง”

¹ÒÂºØÞªÑÂ ÍÑÈÇ¾ÃªÑÂ Á.6/1 (äÁŒ)

พวกเราภูมิใจ...สุภาพบุรุษเซนตดอมินิก
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  “12 ปผานมาแลวสินะ วันนี้รูสึกใจหายและบรรยายไมถูกจริง ๆ รูแตวามีความสุข
มากครับที่ไดเรียนที่โรงเรียนเซนตดอมินิก ไดทํากิจกรรมดี ๆ มากมายใหกับโรงเรียนแหงนี้ 
ไดแสดงละครเทิดเกียรติพี่ดอมินิก ไดแขงขันกิจกรรมนอกโรงเรียนและสามารถควารางวัล
ตาง ๆ กลับมา เปนคณะกรรมการนักเรียน ไดพบคณะผูใหญใจดี คุณครูที่ดี มีเพื่อนที่คอย
ชวยเหลือกันเปนกําลังใจใหผมตลอดเวลา และเหนืออื่นใดผมไดรูจักคําวา “เพื่อนแท”
  ผมมีบางอยางที่อยากจะขอโทษ ขอโทษคุณครูที่ไมไดตั้งใจเรียนเทาที่ควร ขอโทษ
เพื่อนบางคนท่ีไมคอยไดใชเวลารวมกัน และผมพรอมที่จะปรับปรุงตัวในการใชชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยตอไป
  อยากฝากถึงนอง ๆ ใหตั้งใจ
เรียนใหมาก ๆ นะครับ และใชเวลา

ใหคุมคาในรั้วเซนต
ดอมินิก ขอกราบ
ขอบพระคุณคณะ
ผู ใหญและคุณครู
ทุกทาน ที่ไดอบรม
สั่งสอนผมมาตลอด
เวลา 12 ป
  ผมรักโรงเรียน
เซนตดอมินิกครับ”

¹ÒÂ¾Ñ¹¸¡Ã Ê¶Ò»¹ÒÊ¡ØÅ Á.6/2 (μÙáμ�§¤�)
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¹ÒÂª¹ÀÑ·Ã ÇÔàÈÉâª¤ Á.6/3 (¿�ÇÊ�)
  “ในฐานะท่ีอยูรั้วโรงเรียนนี้มา 12 ป 
ผมไดรับอะไรหลาย ๆ อยางจากท่ีนี่มากมาย
ผมเรียนต้ังแต ป.1 จนถึงตอนนี้ผมเปลี่ยน
เยอะมากทั้งความคิดทั้งการอยูรวมกับผูอื่น 
บางสิ่งบางอยางทําใหผมรูวาเราควรทําในสิ่ง
ที่เราชอบแลวจะมีความสุขตั้งแตนั้นมาผม
เริ่มทําอะไรหลาย ๆ อยางในรั้วโรงเรียนนี้ทั้ง
ดีและไมดี ผมชอบเรียนรูสิ่งตาง ๆ ใหม ๆ อยู
เรื่อย ๆ ตอนน้ันผมจําไดผมเคยประดิษฐปน
ไมหนาสามจากไมไอติมซ่ึงมันก็เปนความภาค
ภูมิใจอยางนึง แตสุดทายแลวก็ไดลงปกดํา 
เพราะเลนไมถูกเวลา คนเราบางคร้ังอาจทํา
สิ่งที่ไมไดถูกตองหรือดีที่สุดบาง ขอแคใหเรา

ไดลองทําในสิ่งที่เรารักไมวาผลที่ตามมาจะเปนอยางไรสุดทายเราก็มียังมีความสุข
ที่ไดลองทํา ดีกวาคนบางคนท่ีนั่งปลอยใหเวลาผานไปโดยท่ีไมไดอะไรกลับมาเลย 
  สวนกิจกรรมที่ไดทํานะครับ มีเยอะมากเพราะผมเปนเด็กกิจกรรมต้ังแตเด็ก
ผมไมชอบทําอะไรที่จําเจ เพราะผมเปนคนเบื่องายถาใจไมไดรักจริง ๆ และผม
ก็ไดมีโอกาสมาอยูชมรม Z-talk ซึ่งชมรมน้ีเปนชมรมเกี่ยวกับการทํางานรวมกับผู
อื่นผมไดลองทําทั้งหนังสั้น เรียนรูงานดานแสง สี เสียงของโรงเรียน ถามวามา
ทําดานนี้โดนบนบางไหมก็มีบางครับ แตผมก็ยังทําตอไปก็เพราะใจมันรัก เมื่อกอน
ผมอยากเรียนนิเทศมาก ๆ แตก็มีจุดเปล่ียนในชีวิตซ่ึงก็มาจากครูในโรงเรียนนี้
ที่ทําใหผมเปล่ียนความคิดไปลองเขียนโปรแกรมจนผมประสบความสําเร็จ
มากมาย ทั้งระดับประเทศ ระดับภาค อยากขอบพระคุณคุณครูทุก ๆ ทานที่ได
ใหการสนับสนุนและชวยเหลือตลอด 12 ปที่ผานมา โดยเฉพาะมิสกัญชร ผม
เรียนกับมิสตั้งแต ป.1 มิสสอนผมหลายอยาง มิสเปล่ียนช่ือใหผมดวย ขอบคุณ
มิสมาก ๆ นะครับ ขอใหมิสสุขภาพแข็งแรง 
  อยากขอบคุณเพ่ือน ๆ พี่ ๆ นอง ๆ ที่ไดอยูรวมกันมาตลอด สุดทายนี้
ผมก็จะกาวเขาสูโลกของการเปนนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย อยากใหนอง ๆ 
ตั้งใจเรียนกันนะครับ เปนเด็กดีของพอแม ผมรูวาคุณครูทุกคนเหนื่อย ตั้งใจ
ทํางานเพื่อพวกเรา สู ๆ นะครับ
  คติประจําใจผม “ไมมีอะไรท่ีเราทําไมไดถาเรายังไมไดลงมือทํา””
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¹ÒÂ¸ÕÃ� ¸¹Ò¸ÃÃÁÀ¾ Á.6/4 ( Õ̧Ã�)

  “ผมในฐานะนักเรียนโรงเรียนเซนตดอมินิกมีเรื่องราว
หลาย ๆ อยาง  ที่ผมไดเจอในชวงเวลา 12 ปนี้ ไมวาจะเปนเรื่อง
ที่ดีหรือไมดี อยางนอยก็เปนความทรงจําในวัยเรียนของผมใน
ชีวิตการเปนนักเรียนในครั้งนี้ 
  ตั้งแตเด็ก ๆ ผมจะติดพอแมเสมอ ความรูสึกของผมตอน
แรกไมอยากจากพอแมไป แตพอสักพักหนึ่งผมก็ไมเหงา สิ่งที่
ผมไดจากที่นี่ คือการไดเจอกับเพื่อน ๆ ไดเจอคุณครูทีเ่อ็นดูเรา
มาตั้งแตเด็ก ๆ ผมรูสึกวาที่นี่บรรยากาศอบอุนเหมือนบานอยาง
ที่เขาวากันวาโรงเรียนเปรียบเสมือนเปนบานหลังที่สอง ผมได
เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอยางจากท่ีนี่ ผมยังจําบรรยากาศ
ตอนนั้นไดอยางดี พอมาดูตอนนี้ก็รูสึกใจหายเพราะเปนปสุดทาย
แลว จะไมไดเจอกิจกรรมทุก ๆ ปอยางที่เราเจอกัน เชน กีฬาสี 
งานวันคริสตมาส วันฉลองพ่ีดอมินิก วันฉลองคุณพอบอสโก ฯลฯ

  สุดทายนี้อยากจะขอบคุณ
คุณครูที่สอนผมมาตั้งแตเด็กจนถึง
ปจจุบัน ที่คอยดูแลสั่งสอนผมให
เปนคนดี สิ่งท่ีไดจากที่นี่เยอะกวา
ที่คิดเอาไวมากครับ และอยากจะ
ขอบอกนอง ๆ วาใหใชเวลาที่อยู
ในโรงเรียนอยางคุมคา เพราะเวลา
มันผานไปเร็วจนรูตัวอีกทีจะจบ
จากโรงเรียนนี้ไปแลว ขอขอบคุณ
สําหรับทุกอยางท่ีไดจากท่ีนี่ทําใหผม
ไดประสบการณอะไรที่ดี ๆ ครับ”
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  “ระยะเวลา 11 ป เหมือน
ยาวนาน แตพอถึงจุดหนึ่งแลว หันกลับ
ไปยอนมองเปนเหมือนเวลาช่ัวครูที่มีเรื่อง
ราวตาง ๆ เกิดขึ้นมากมายระหวางเด็ก

ชายคนหนึ่งกับบุคคลในรั้วสีนํ้าเงินขาว
  ผมเรียนสายศิลป-คํานวณ S.D. 50 เขาศึกษาตั้งแตชั้น ป.2 ถึง 
ม.6 แนนอนวา 11 ป ไมไดความผูกพันนอยไปกวา 12 ปเลย เคย
มีคําถามหน่ึงคิดไววา “เราไดตอบแทนอะไรใหโรงเรียนแลวบาง” 
คําถามนี้เดนชัดมาก ตอนจะขึ้น ม.6 โรงเรียนกอตั้งมา 57 ป (2504-
2561) ผมก็เปนสวนหนึ่งของโรงเรียนแหงนี้ระยะหนึ่งพอสมควร 
การตอบแทนบุญคุณโรงเรียน ในเชิงรูปธรรมคงเปนบรรดารางวัล
ทางดานวิชาการ แตกระนั้น สิ่งที่เปนเชิงนามธรรม การเปนนักเรียน

ที่มีคุณภาพ ไมสรางปญหาภาระใหคณะครูหรือเพื่อนรวมโรงเรียนก็เปน
สิ่งสําคัญแตความคิดผมไมอาจตอบแทนนักเรียนรุน 50 ไดทั้งหมด การ
กตเวทิตาของแตละคนคงไมเหมือนกัน ขอใหเปนเจตนาที่ดีบริสุทธิ์ก็เพียง
พอแลว โรงเรียนชายลวนแหงหนึ่งยานอโศกน้ี คือแหลงอบรมบมเพาะ
ความรูทางวิชาการ คุณธรรมจริยธรรมใหแกนักเรียน เปนท่ีแนนอน
วาไมมีทางที่ที่ใดจะสมบูรณแบบ 100% ดังนั้นคณะผูบริหาร คณะครู 
นักเรียน บุคลากรและผูปกครองตองสามัคคีรวมใจกันเพื่อโรงเรียนของ
เรา ปญหาส่ิงใดก็ขอใหหันหนาเขาหากันดวยเหตุผล ปราศจากอารมณ
ความรูสึกเกินเลย ในมุมนี้ทําใหมีความรูสึกบางอยางที่เปนสิ่งหนึ่งที่เขาใจ
เด็ก และชวยใหเขาไปภายในจิตใจของคน ๆ นั้น อาจเพราะการดําเนิน
นโยบายตามเจตนารมณของคุณพอบอสโก 

  ก อนจะจบ น้ีผมขอวิ งวอนต อพระ
อํานวยพรให โรงเรียนของเราอภิวัฒน
พัฒนาไปสูความเจริญรุงเรืองในการวัฒนา
วิชาการ และสงเสริมความเปนมนุษยที่
ราเริง บนบรรทัดฐานความถูกตอง กลาคิด
ในกรอบสิทธิและเสรีภาพ ตามอัตลักษณ
ของโรงเรียน “ขยัน ศรัทธา ราเริง” ขอทิ้ง
ทายไววาผมจะยังคงกลับมาชวยกิจการของ
โรงเรียนตอไป ขอขอบพระคุณที่ใหโอกาส
อะไรตอมิอะไรจนกลายเปนผมในทุกวันนี”้

¹ÒÂ¾ÕÃÈÑ¡ Ốì ¡ÅÑºà¡μØ Á.6/5 (ÀÕÁ)
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=======เËÃีÂÞเ§ิ¹¤³ ิμÈÒÊμÃâÍÅ ิÁ» ¡

 ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.3/1 แขงขันไดรับรางวัลตาง ๆ ดังนี้
 - เหรียญเงิน SEAMO - Southest Asian Mathematical Olym-
paid (Paper E) 2018 เมื่อวันเสารที่ 27 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียน
ปราโมชวิทยารามอินทรา
 - เหรียญเงิน WIM0 - World International Mathematical Olym-
paid Final Round 2018 อีกทั้งผานการอบรมคณิตศาสตรโอลิมปก 10 
ชั่วโมง โดยเทรนเนอรมืออาชีพดานคณิตศาสตรโอลิมปกโลก ระหวาง
วันเสารที่ 29 ถึงวันอาทิตยที่ 30 ธันวาคม 2561 ณ กรุงจาการตา 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 - เหรียญทอง การแขงขันการคิดและการแกปญหาคณิตศาสตร 
ครั้งที่ 19 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน และรางวัลเหรียญเงิน ใน
การสอบแขงขันประยุกตใชคณิตศาสตร ครั้งที่ 16/2561 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตน จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร รวมกับ บริษัท 
เลิรน แอนด เพลย แมธกรุป จํากัด เมื่อวันอาทิตยที่ 6 มกราคม 2562

 - เหรียญรางวัล เกียรติบัตร สิทธิ์ยื่นสมัครสอบ
รอบ 2 เพื่อเขารับทุนพัฒนาและสงเสริมผูมีความ
สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ทุน 
พสวท.) และสิทธิ์สมัครเขาเรียนโครงการหองเรียน 
พสวท. (สูความเปนเลิศ) ปการศึกษา 2562 จากผูเขา
สอบ 6,000 คน

=======¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶È ิÅ»ËÑμ¶¡ÃÃÁÏ
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สงนักเรียนรวมงานมหกรรม
ความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี 
ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
ครั้งที่ 68 ปการศึกษา 2561 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 1 ถึงวันศุกรที่ 23 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล ไดรับรางวัลดังนี้ 
 - เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 : ด.ช.ภูมิภัทร จิตอุทัศน ม.2/4
 - เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 : นายปฏิพัทธ  ดลตระกูล ม.6/1
 - เหรียญเงิน วาดภาพลายเสน ม.1-ม.3 : ด.ช.พสิษฐ จิวัธยากูล ม.1/3
 - เหรียญเงิน ประติมากรรม ม.1-ม.3 : ด.ช.ชนัตถ เหมทานนท  ม.3/4, 
ด.ช.ภาสกร ธาดาประทีป ม.3/4 และ ด.ช.อิทธิ์ทณัฏฐ อินทรแกว ม.3/4
 - เหรียญเงิน ประติมากรรม ม.4-ม.6 : นายวรภัทร ติรวิภาส ม.4/1, 
นายธนกฤต อนุกูลสาธุกิจ ม.4/3 และ นายถิรวัฒน รัชดาทิตย ม.6/4
 - เหรียญเงิน ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค ม.4-ม.6 : นายภูมิ จารุวิริยะ
รุง ม.6/1
 - เหรียญทองแดง สรางสรรคภาพดวยการปะติด ม.1-ม.3 : ด.ช.ปณิธาน 
เกริกอาชาชัย ม.3/4 และ ด.ช.ภูรินท  เลิศประสิทธิวงศ ม.3/6

=======เËÃีÂÞ·Í§เ·¤ÇÑ¹â´ 
 ด.ช.ณัฏฐดนัย อักกะวิเนต ป.5/4 เหรียญทอง ประเภทตอสู B ยุวชน 
11-12 ปชาย E 35-38 กิโลกรัม THAITAE OPEN 2018 INTERNATIONAL 
TAEKWONDO CHAMPIONSHIP ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันอาทิตยที่ 11 พฤศจิกายน 
2561 ณ เดอะมอลลงามวงศวาน และ เหรียญทองแดง ประเภทตอสู การ
แขงขันเทควันโด 7TH KUKKIWON CUP INTERNATIONAL CHOI 
YOUNG SEOK TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 เมื่อวันเสารที่ 9 
กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ธนภัทร

ภูมิภัทร พสิษฐ

ถิรวัฒนภูมิปฏิพัทธ

ชนัตถ

ภาสกร

อิทธิ์ทณัฏฐ

วรภัทร

ธนกฤต

ปณิธาน
ภูรินท

ณัฏฐดนัย
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 กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สงนักเรียนเขารวมงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 
ประจําปการศึกษา 2561 สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 1 ระหวางวันอังคารที่ 13 ถึงวันพุธที่ 14 
พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ 
 - เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันโครงงาน
วิทยาศาสตรประเภทสิ่งประดิษฐ เรื่อง เครื่องฟอกควันบุหรี่
อัจฉริยะ : ด.ช.ปฏิภาค จุลพลัง ม.3/2, ด.ช.ชญานนท วารี
เกษม ม.3/2 และ ด.ช.กฤตเมธ ชางเผือก ม.3/2 โดย ม.วทัญู 
ศรีทอง และ ม.พรพิพัฒน วองวราการ เปนครูที่ปรึกษา
 -  เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 การแขงขันอัจฉ
ริยภาพทางวิทยาศาสตร (มัธยมศึกษาตอนตน) : ด.ช.ธน
ภัทร คลังนาค ม.3/1, ด.ช. กวีรภัทร ไชยไธสง ม.3/1 และ 
ด.ช.กานต จิวัธยากูล ม.3/1 โดย ม.วทัญู ศรีทอง และ 
ม.พรภวิษย เจตะวัฒนะ เปนครูที่ปรึกษา 
 -  เหรียญทองแดง แขงขันโครงงานวิทยาศาสตร ประเภท
ทดลอง เรื่อง ผลของคาการเล่ือนทางแดงท่ีมีผลตอการแผรังสี
เอ็กซของควอรซาร  : ด.ช.ธนธร เชี่ยวธีรกุล ม.3/2, ด.ช.มณฑ
ปราชญ ปรมาภูติ ม.3/2 และ ด.ช.ดลดิลก อัคคธนากุล      
ม.3/2 โดย ม.วทัญู ศรีทอง เปนครูที่ปรึกษา

=======เËÃีÂÞ·Í§ Stack
 การแขงขัน STACK รายการ Assumption Samutpra-
karn Cup เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ ผลการแขงขัน มีดังนี้
 - ด.ช.พันธุธัช พิศาลสวรรยา ม.2/3 ได 1 เหรียญเงิน 
ประเภททีม และ 1 เหรียญทองแดง ประเภทคู
 - ด.ช.ภาณุวัตร  โพธิสิริสกุลวงศ ม.3/3 ได 1 เหรียญทอง 
ประเภท DOUBLE และ 1 เหรียญเงิน ประเภททีม
 - ด.ช.ภัฏ  ดารานันทน ม.3/4 ได 1 เหรียญทอง ประเภท 
DOUBLE, 1 เหรียญเงิน ประเภททีม และ 1 เหรียญทองแดง 
ประเภทเดี่ยว
 - นายกองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.4/4 ได 1 เหรียญเงิน 
ประเภททีม และ 1 เหรียญทองแดง ประเภทคู 

=======ªÁเªÂ¤³ ิμÈÒÊμÃ¾้ื¹°Ò¹
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สงนักเรียนแขงขันความ
รูคณิตศาสตรพื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้ง
ที่ 12 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตรและคณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ 
อาคารรัฐศาสตร ผลการแขงขันดังนี้
 - ด.ช.ธนภัทร คลังนาค ม.3/1 
และ ด.ช.กวีรภัทร ไชยไธสง ม.3/1 
เขารอบ 15 ทีมสุดทาย ไดรับรางวัล
ชมเชย พรอมเกียรติบัตร และทุนการ
ศึกษา 1,000 บาท

 - เขารวมกิจกรรม : ด.ช.จักริน นวกิจวัฒนา ม.3/1, ด.ช.กานต จิวธัยากูล ม.3/1, ด.ช.ชิษณุพงศ แสงสินธุ ม.3/1, ด.ช.ธนภัทร รัตนวงศ     
ม.3/1, นายวรวัตร เพ่ิมพงศาเจริญ ม.6/1, นายจงเจตน คัมภีริชยา ม.6/1, นายชิติพัทธ  บุณยมานนท ม.6/1 และ นายพลภัทร จงวัฒนศิริ ม.6/1

ธนภัทร

ปฏิภาค ชญานนท
กฤตเมธ

กวีรภัทร กานต

ธนธร
ดลดิลกมณฑปราชญ

กองพิสุทธ ภัฏ พันธุธัช

ชมเชยคณิตศาสตรพื้นฐาน
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=======เËÃีÂÞ·Í§´¹μÃีä·Â
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สง
นักเรียนประกวดเดี่ยวดนตรีไทย 
ระดับประถมศึกษา ในเทศกาลดนตรี 
ACT MUSIC FESTIVAL 2018 
ระหวางวันจันทรที่ 26 พฤศจิกายน 
ถึงวันเสารที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ฝกซอม
โดย ม.สุรเชษฐ ภักตรผอง,  ม.สุคนธา 
รอพันธ และม.ชัยณรงค นุยแกว 
ผลการแขงขันดังนี้

 - ด.ช.ณัฐพัชร  วิเศษรักสกุล ป.6/2 เหรียญทองยอด
เยี่ยม พรอมถวยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 
2,000 บาท ประเภทซอดวง 
 -  ด.ช.พรภวิษย งามวิไล ป.6/2 เหรียญทอง เกียรติ
บัตร ประเภทขิมสาย 
 - ด.ช.ภิมธีรระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.3/1 เหรียญเงิน 
เกียรติบัตร ประเภทขิมสาย 
 -  ด.ช.ณัทธร นครชัย ป.5/3 เหรียญเงิน เกียรติบัตร 
ประเภทขิมสาย 
 -  ด.ช.ธัญหณธีร สุชาตานนท ป.5/1 เหรียญเงิน เกียรติ
บัตร ประเภทซอดวง 
 - ด.ช.ศุภมงคล เปรมอนันต ป.5/1 เหรียญเงิน เกียรติ
บัตร ประเภทซอดวง 

 -  ด.ช.อักษร กิตติบุญญาคุณ ป.6/2 เหรียญเงิน เกียรติบัตร ประเภทซออู 
 -  ด.ช.พลภูมิ วงษวิไลวารินทร ป.6/1 เหรียญเงิน เกียรติบัตร ประเภท
ระนาดเอก 
 -  ด.ช.อภิภู นันทไพฑูรย ป.6/1 เหรียญเงิน เกียรติบัตร ประเภทจะเข 
 -  ด.ช.จิรัฏฐ  จิตตรัตนสิริ ป.6/3 เหรียญเงิน เกียรติบัตร ประเภทจะเข 

=======เËÃีÂÞเ§ิ¹ STACK »ÃÐเÀ·· ีÁ
 การแขงขัน STACK รายการ Assumption Thonburi 
Sport Stacking Cup เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ผลการแขงขัน มีดังนี้
 - 1 เหรียญเงิน ประเภท DOUBLE : ด.ช.ภาณุวัตร  โพธิสิริ
สกุลวงศ ม.3/3 และ ด.ช.ภัฏ  ดารานันทน ม.3/4
 - 1 เหรียญเงิน ประเภททีม : ด.ช.พันธุธัช พิศาลสวรรยา 
ม.2/3,  ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ ม.3/3, ด.ช.ภัฏ ดารา
นันทน ม.3/4 และ นายกองพิสุทธ  บุรวัชระไชย ม.4/4 

=======¡ ิ¨¡ÃÃÁ BLACKMORES B FOR EARTH
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สงนักเรียน
เขารวมกิจกรรม การประกวดปลูกผักไฮโดรโปนิกสจากขวดแกว
เปลาแบลคมอรส ในโครงการ Blackmores B for Earth ปที่ 
5 “1 ขวดจากคุณ = ผัก 1 มื้อของนอง” จัดโดยบริษัท แบลค 
มอรส (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 
2561 : ด.ช.ตฤณศิริ  เผือกตระการ ป.5/4, ด.ช.ปรินทร  จันทร
ทอง ป.5/4, ด.ช.ปภาวิน  สุกัณฑา ป.5/4, ด.ช.สันติรัก  ลาภ
เบญจกุล ป.5/4 และ ด.ช.เตชินท  ชามาตย ป.5/4

ดนตรีไทย

กองพิสุทธ

ภาณุวัตร

ภัฏ
พันธุธัช

ตฤณศิริปรินทร

ปภาวิน

สันติรัก

เตชินท
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=======ÍÑ¹ Ñ́º 3 Ñ̈¡ÃÂÒ¹»ÃÐเÀ·Å ู

 นายพชรดิษย  พรรณรักษา ม.4/5 ไดรางวัลอันดับ 
3 รุนยุวชนชาย ไทมไทรอัล 500 เมตร การแขงขัน
จักรยานประเภทลู ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 
2561 (สนามที่ 4) ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระนาง
เจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จัดโดย
สมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย ระหวางวันศุกรที่ 
30 พฤศจิกายน ถึงวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ 
สนามเวลโลโดรม หัวหมาก การกีฬาแหงประเทศไทย 
กรุงเทพฯ

=======ÊÍºÇÑ´ÃÐ Ñ́º¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÀÒÉÒ¨ี¹
 เมื่อวันอาทิตยที่ 2 ธันวาคม 2561 มีนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาเขารวมการสอบ HSK ระดับ 1 และ 2 
ซึ่งเปนการสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดย
สํานักงานสงเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HAN 
BAN) กับกระทรวงศึกษาธิการจีน ซึ่ง HSK แบงการ
สอบขอเขียนออกเปนระดับ 1-6 ผลการทดสอบมีดังนี้ 
 - ระดับ 1 (ประถมศึกษา) : ด.ช.ชาญชัย เตชะ
บุญอัคโข ป.5/1 ได 195 คะแนน, ด.ช.กัญจนนที 
สุวรรณคีรี ป.6/3 ได 178 คะแนน, ด.ช.ศักกร ยงยิ่ง
ศักดิ์ถาวร ป.5/4 ได 163 คะแนน, ด.ช.พัสกร ญาณ
สิทธิวิวัฒน ป.5/1 ได 138 คะแนน, ด.ช.ธันยธรณ อภิ
ศิริรัตน ป.5/6 ได 138 คะแนน และ ด.ช.จตุรภัทร  

เจริญสงา ป.5/5 ได 133 คะแนน
 - ระดับ 1 (มัธยมศึกษา) : 
ด.ช.จิรัฏฐ อุนจิตติกุล ม.1/3 ได 
198 คะแนน, ด.ช.วิภูรฤทธ์ิ พุทธิ
พนาเวศ ม.1/3 ได 168 คะแนน, 
ด.ช.ชนิตพล ทุมวรรณ ม.2/3 
ได 153 คะแนน และ ด.ช.อิทธิ
พัทธ  รักรุงเรืองกิจ ม.2/3 ได 153 
คะแนน
 - ระดับ 2 (ประถมศึกษา) : 
ด.ช.จิรา กุลจิราพงษ ป.6/2 ได 135 
คะแนน
 - ระดับ 2 (มัธยมศึกษา) 

: ด.ช.ณฐกร เลิศสุวรรณโรจน ม.2/3 ได 184 คะแนน, ด.ช.อนาวิล 
สุบิน ม.2/3 ได 175 คะแนน, ด.ช.สิรภพ มนูรัชต ม.2/3 ได 158 คะแนน, 
ด.ช.ศักยศรณ เตชะทัศนสุนทร ม.2/3 ได 152 คะแนน, ด.ช.กวิน ศรี
รัตน ม.3/5 ได 144 คะแนน, ด.ช.กฤตพล ชีนาเรือนทอง ม.2/3 ได 139 
คะแนน และ ด.ช.ชนธัญ แกววัฒถา ม.2/3 ได 124 คะแนน

=======6 เËÃีÂÞ·Í§Ç ÒÂ¹í้Ò
 ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.6/6 ไดรับ 6 เหรียญทอง 2 เหรียญ
เงิน 2 เหรียญทองแดง และถวยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 รุน 11 
ป การแขงขันวายนํ้าไทยนิยมสงเคราะหแชมเปยนชิพ ครั้งที่ 7 
ระหวางวันเสารที่ 8 ถึงวันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2561

พชรดิษย

ความสามารถภาษาจีน

ธนบดี
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=======ÃÍ§ÍÑ¹ Ñ́º 1 · ูμÇÑ²¹¸ÃÃÁáË§ÊÂÒÁ

 ด.ช.ปยะนนท  สุวรรณย่ิงยง ป.5/6 ถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 พรอมสายสะพาย เด็กชายทูตวัฒนธรรมแหงสยาม 2561 จากการ
ประกวดหนูนอยแหงสยาม จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและการ
แสดง บางกอกดรามา เมื่อวันอาทิตยที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ กอง
ดุริยางคตํารวจ

=======á¢ §¢Ñ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶¤³ ิμÈÒÊμÃ
 กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร สงนักเรียนแขงขันความสามารถ
ทางคณิตศาสตร ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16 ปการศึกษา 2561 เมื่อวันอาทิตยที่ 9 
ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย : นายพลภัทร จง
วัฒนศิริ ม.6/1, นายชิติพัทธ  บุณยมานนท ม.6/1, นายรังสี เบญจุุุ

อนันตพงศ ม.6/1, นายวรวัตร เพิ่มพงศาเจริญ ม.6/1, นายกษิดิ์เดช 
วศินวสุกุล ม.6/1, นายสพลเชษฐ สุทัศนทรวง ม.6/1, นายพิชญะ 
ทองกูเกียรติกูล ม.6/1 และ นายพิสิษฐ ทองประเสริฐ ม.6/1 

=======เËÃีÂÞ·Í§เ·¤ÇÑ¹â´ ».1
 ด.ช.ธงรัก รัตนวิชา ป.1/1 เหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย 7-8 
ป รุน A นํ้าหนักไมเกิน 20 กิโลกรัม การแขงขันเทควันโด N-LEAGUE 
NORTHERN CHAMPION LEAGUE 2018-2019 เมื่อวันอาทิตยที่ 
9 ธันวาคม 2561 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัด
เชียงใหม

=======PRE-GiFTED & EP’61
 โครงงานทดสอบ PRE-GIFTED & EP’61 จัดโดย ชมรมบัณฑิต
แนะแนว รวมกับ สนามสอบท่ัวประเทศ เม่ือวันอังคารท่ี 11 ธันวาคม 
2561 ผลคะแนนดังนี้
 - ด.ช.ภูริญ  กิตติจิตต ป.5/1 ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ ชั้น    
ป.5 วิชาวิทยาศาสตร อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ และอันดับ 1 ของเขต
ราชเทวี, วิชาคณิตศาสตร อันดับ 1 ของเขตราชเทวี และประเภท
คะแนนรวม ป.5 อันดับ 1 ของเขตราชเทวี
 - ด.ช.ภทรธร  ไพศาขมาศ ป.6/1 ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ ชั้น 
ป.6 วิชาวิทยาศาสตร วิชาคณิตศาสตร และวิชาภาษาองักฤษ อันดับ 
1 ของเขตราชเทวี, ประเภทคะแนนรวม ป.6 อันดับ 3 ของกรุงเทพฯ 
และอันดับ 1 ของเขตราชเทวี 
 - ด.ช.ณภัทร พลายมนต ป.6/2 ไดรับใบประกาศเกียรติคุณ ชั้น 
ป.6 ประเภทคะแนนรวม อันดับ 2 ของเขตราชเทวี

ปยะนนท

ความสามารถคณิตศาสตร

ธงรัก

ภูริญ
ภทรธร ณภัทร



18 =======ÃÍ§áªÁ»Šáº´Áิ¹μÑ¹ ».6
 ด.ช.นภัสรพี  กฤตภคะ ป.6/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทชายคู รุน
ไมเกิน 13 ป แขงขันแบดมินตัน เนื่องในวันกีฬาแหงชาติ เมื่อวันอาทิตยที่ 
16 ธันวาคม 2561 ณ สนามแบดมินตันฮิปโปแคมปส จังหวัดนนทบุรี

=======Ç ÒÂ¹í้Òª ิ§ª¹ÐเÅ ิÈÀÒ¤¡ÅÒ§
 ผลการแขงขันวายนํ้า ชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ภาคกลาง 1 ระหวาง
วันศุกรที่ 14 ถึงวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2561 ณ สระวายนํ้า สพล. 
ชลบุรี สระ 50 ม. รับรองสถิติโดยสมาคมกีฬาวายนํ้าแหงประเทศไทย
 - ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ป.6/6 ได 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 2 
เหรียญทองแดง
 - ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ป.6/6 ได 1 เหรียญเงิน 2 เหรยีญทองแดง 
 - ด.ช.ศรัณยู  ทาคายามะ ม.3/4 ได 1 เหรียญเงิน ฟรีสไตล 50 เมตร

=======ÃÍ§áªÁ»Šáº´Áิ¹μÑ¹ ».5
 ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง ป.5/4 ถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท 
ชายเดี่ยว รุน 10 ป การแขงขันแบดมินตัน JORAKAY JUNIOR BAD-
MINTON CHAMPIONSHIP 2018 เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2561 ณ 
สนามแบดมินตันนวลจันทร

=======ÃÍ§ª¹ÐเÅ ิÈμÍº»̃ÞËÒ¡®ËÁÒÂ
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สง 
นายพีรศักดิ์  กลับเกตุ ม.6/5 และ นายธนวินท  วงศศรีสุชน ม.
6/5 ตอบปญหาความรูเกี่ยวกับกฎหมาย ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ครั้งที่ 14 งานชมรมนิทรรศ “Triam Udom Open House 
2019” ปการศึกษา 2561 ไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 พรอม
เกียรติบัตร จัดโดย ชมรมกฎหมายนารู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 
เมื่อวันศุกรที่ 11 มกราคม 2562 

นภัสรพี

ธนบดี
วีรภัทร

ศรัณยู

ไพสิฐ

พีรศักดิ์
ธนวินท
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=======ª¹ÐเÅ ิÈ¡ÒÃ·´ÊÍºÇÑ´¤ÇÒÁÃู¾ÃÐ¤ÑÁÀีÃ

 ด.ช.ณรัณ ตังคโณบล ม.1/3 โลรางวัลชนะเลิศ การทดสอบ
ความรูพระคัมภีร  พระวรสารตามคําบอกเลาของนักบุญมาระโก
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประจําป ค.ศ. 2018 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1-3 จัดโดยฝายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ เมื่อวันเสารที่ 12 มกราคม 2562

=======“เ¾ÒÐ¡ÅÒ¾Ñ¹¸ ุเ¡ §เ¾Å§¾้ื¹ºÒ¹” Ãุ¹· ี่ 6
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สงนักเรียนอบรมเชิงปฏิบัติ
การ คาย “เพาะกลาพันธุเกงเพลงพื้นบาน” รุนที่ 6 ชิงถวย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ระหวางวันพุธที่ 16 ถึงวันอาทิตยที่ 20 มกราคม 2562 
ณ ศูนยเรียนรูภูมิปญญาไทยแมขวัญจิต ศรีประจันต 
จ.สุพรรณบุรี และศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการ
มหาชน) : นายศรัณยกร อาจหาญ ม.6/5 ไดรางวัล
ชมเชย และ นายณภัษ แตไพบูลย ม.5/1 ไดเกียรติบัตร
ผานการอบรม

=======ÃÍ§ª¹ÐเÅ ิÈμÍº»̃ÞËÒเÈÃÉ°ÈÒÊμÃ
 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
สงนักเรียนเขารวมการแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตร ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย คร้ังที่ 6 ชิงถวยรางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจํา
ป 2562 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา เมื่อวันศุกรที่ 18 มกราคม 2562 ผลดังนี้
 - นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.6/5 และ นายปรณินทร ชัยชาญ
ชีพ ม.5/1 ไดรับโลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เกียรติบัตร และ
เงินรางวัล 3,000 บาท
 - นายปณณทัต จิตตกูล ม.6/1 และ นายพีรชัย วิจิตรวงศ
ทอง ม.5/1 ไดรับเกียรติบัตรเขารวม

=======ÃÍ§áªÁ»ŠÊáμç¤ Á.3
 ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุล
วงศ ม.3/3 รองชนะเลิศอันดับที่ 
2 การแขงขันกีฬาสแต็ค ประเภท
ชายเดี่ยว 3-3-3 จัดโดยกรม
พลศึกษา เมื่อวันอาทิตยที่ 20 
มกราคม 2562 ณ ศูนยการคา 
พาราไดซพารคศรีนครินทร

ภาณุวัตร

ปรณินทร

พีรชัย

พีรศักดิ์

ปณณทัต

ณภัษศรัณยกร

ณรัณ



=======ª¹ÐเÅ ิÈ¡ÒÃ¨Ñ´ÊÇ¹ã¹ÀÒª¹Ð
 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี สง ด.ช.ปรมัตถ  
อภิชัยเจริญกุล ม.1/2, ด.ช.ธิติพันธ  เกษมสันต ณ อยุธยา ม.1/2 และ 
ด.ช.จิตติพัฒน  ตรีรัตนธรรม ม.1/2 เขารวมกิจกรรม “จํานงคกาวหนา 
วิชาการกาวไกล สืบสานวัฒนธรรมไทย สรางสรรคกิจกรรมพัฒนา     
ผูเรียน” ไดรางวัลชนะเลิศ การแขงขันการจัดสวนในภาชนะ (สวนถาด
แบบชื้น) เมื่อวันจันทรที่ 21 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนจํานงควิทยา

=======áªÁ»Šเ·¤ÇÑ¹â´ ».2
 ด.ช.เยอรเลมี่ การซีอาร ป.2/4 ชนะเลิศ เหรียญทอง พรอมเกียรติ
บัตร การแขงขันเทควันโด “ชิงถวยสํานักงานปองกันและปราบปรามยา
เสพติดกรุงเทพมหานคร” ครั้งที่ 3 รุน 7-8 ป นํ้าหนัก 24-27 กิโลกรัม 
รุน E ประเภทตอสู มือใหมพิเศษ จัดโดยสํานักงานปองกันและปราบ
ปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสารที่ 26 มกราคม 2562 ณ 
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มีนบุรี
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=======áªÁ»ŠÊáμç¤ ».6
 ด.ช.วิริทธ์ิพล จุฬเกตุ ป.6/4 ชนะเลิศการแขงขันกีฬาสแต็ค ประเภท Overall (รวมทุก
ประเภท) 3-3-3, 3-6-3 และ Cycle ในงานวันวิชาการ 2018 “เปดโลกทัศน แหงการเรียนรู” 

=======· ี่ 2 DS-PRE-TEST’62  âÃ§เÃีÂ¹เ·¾È ิÃิ¹·Ã 
 นักเรียนเขารวมโครงการทดสอบศักยภาพเพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอระดับชั้น ม.1 (DS-
PRE-TEST’62) สอบไดคะแนนผานเกณฑมาตรฐานของโรงเรียนเทพศิรินทร เมื่อวันจันทรที่ 28 
มกราคม 2562 ณ โรงเรียนเทพศิรินทร : ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.6/1 ลําดับที่ 2, ด.ช.กันตพิชญ ธัญ
นารา ป.6/1 ลําดับที่ 7, ด.ช.วีรอัศว ลิ้มไพบูรณ ป.6/1 ลําดับที่ 22, ด.ช.ภวัต พรหมสุคนธ ป.6/2 
ลําดับท่ี 24, ด.ช.ณภัทร พลายมนต ป.6/2 ลําดับที่ 53, ด.ช.ณัฐพล ภูไพจิตรกุล ป.6/1 ลําดับที่ 54, 
ด.ช.สรวิชญ เตชะไพโรจน ป.6/2 ลําดับที่ 61 และ ด.ช.กฤษฎ ดีถนอม ป.6/3 ลําดับที่ 95

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2562 ณ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

=======ª¹ÐเÅ ิÈ PRE-TEST 
âÃ§เÃีÂ¹ÊÒ¸ ิμ ÁÈÇ.

 โครงการทดสอบพ้ืนฐานความรูเพื่อ
พัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 4-6 (Pre-Test 2562) ของ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝายมัธยม) เมื่อวัน
อาทิตยที่ 3 กุมภาพันธ 2562
 - ด.ช.เติมปติ อัศวเลิศลักษณ ป.6/1 โลชนะเลิศ เกียรติบัตร และทุนการ
ศึกษา 10,000 บาท พรอมรางวัลสนับสนุนใหโรงเรียนเซนตดอมินิก 10,000 บาท
 - ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.6/1 โลชมเชย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 
2,000 บาท

ปรมัตถ

ธิติพันธ

จิตติพัฒน

เยอรเลมี่

วิริทธิ์พล

เติมปติ
นันทกร

นันทกรกันตพิชญ

วีรอัศว ภวัต
ณภัทร

ณัฐพล
สรวิชญ

กฤษฎ
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=======ª¹ÐเÅ ิÈá¢ §¢Ñ¹·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สงนักเรียนแขงขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ Thai Culture Quiz Contest RSU English 
Language Academic Contests 2019 จัดโดยคณะศิลปศาสตร 
มหาวิทยาลัยรังสิต เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต ผลดังนี้
 - ตอบคําถามภาษาอังกฤษในหัวขอ Thai Culture
  - ชนะเลิศ : นายเจตนสฤษฏ์ิ ชินธรรมรักษ ม.4/1 และ 
นายธิติ ตันพิสุทธิ ม.4/5
  - รองชนะเลิศอันดับ 1 : นายธัชธน  จุลพลัง ม.6/1 และ 
นายปณณทัต จิตตกูล ม.6/1
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 พูดสุนทรพจนเปนภาษาอังกฤษหัวขอ 
“One Small Aspect of Thai Culture that Impresses the 
World” ไดแก นายพีรกานต จันทรวาววาม ม.5/2 

=======เÂÒÇª¹μÑÇÍÂÒ§
 เมื่อวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ 
2562 คุณพอมนูญ สนเจริญ 
อธิการ มอบเกียรติบัตรแก ด.ช.ณัฐ
กิตติ์ กิตติธร ป.1/1 ซึ่งเปนผูมี
ความซื่อสัตย โดยเก็บทรัพยสิน
มีคาไดและนําสงคืนเจาของ ควร
ยกยองและเปนแบบอยางในการ
ทําความดี 

=======ÁÍºเ¡ ีÂÃμิºÑμÃ SAVIO CHORUS
 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนชุมนุม 
SAVIO CHORUS ปการศึกษา 2561 ที่มีความสามารถดานการขับ
รองบทเพลงประสานเสียง และชวยเหลืองานกิจกรรมตาง ๆ ในฝาย
กิจการนักเรียน และงานอภิบาล เมื่อวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2562

=======เËÃีÂÞเ§ิ¹
á¢§¢Ñ¹Ç ิªÒ¡ÒÃ

 ด.ช.ชนนพัฒน ไพฑูรย
โยธิน ป.6/2 ชนะเลิศ
เหรียญเงิน พรอมเงินรางวัล 
3,000 บาท จากการแขงขัน
ทางวิชาการ Online ครั้งที่ 
2 ระดับช้ันประถมศึกษาป
ที่ 6 ปการศึกษา 2561 จัด
โดยศูนยบริการการศึกษา
ซาเลเซียน

=======Morning chat
 คุณพอศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม รองอธิการ มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่รวมกิจกรรม MOR 
NING CHAT รุนที่ 16 ประจําปการศึกษา 2561 เมื่อวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ 2562

SAVIO CHORUS

ธัชธน

ปณณทัต

ธิติ

พีรกานต

เจตนสฤษฏิ์

ณัฐกิตติ์

ชนนพัฒน
MORNING CHAT



22 =======Cambridge young learners 
english examination

 เมื่อวันจันทรที่ 11 และวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ 2562 
คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพอศักดิ์ชัย ตรีวา
อุดม รองอธิการ มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่ผาน
การทดสอบวัดความรูทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge 
Young Learners English Examination ประจําป
การศึกษา 2561 โดยกลุมสาระการเรียนรูภาษาตาง
ประเทศ รวมกับศูนยทดสอบแหงมหาวิทยาลัย Cam-
bridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้

 - ระดับ Starters (ประถมศึกษาปที่ 2) ผานการทดสอบ ได
รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล ดีเลิศ จํานวน 19 คน 
 - ระดับ Movers (ประถมศึกษาปที่ 4) ผานการทดสอบ ได
รับเกียรติบัตรระดับ 15 โล ดีเลิศ จํานวน 8 คน 
 - ระดับ Flyers (ประถมศึกษาปที่ 6) ผานการทดสอบ ไดรับ
เกียรติบัตรระดับ 15 โล ดีเลิศ จํานวน 27 คน 
 - ระดับ KET (มัธยมศึกษาปที่ 3) ไดรับ 150 คะแนนเต็ม 
100% มี 4 คน, ระดับ 90% ขึ้นไป เกียรติบัตรดีเย่ียม (140-
150 คะแนน) มี 25 คน และ ระดับ 80% เกียรติบัตรดีมาก 
(133-139 คะแนน) มี 24 คน

=======½Ò¡เ§ิ¹â¤Ã§¡ÒÃ´ÍÁิ¹¡ิ¹ ÍÂ
 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ มอบ
เกียรติบัตรนักเรียนที่ฝากเงินกับโครงการด
อมินิกนอย การศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร
ที่ 11 กุมภาพันธ 2562 ดังนี้
 - ฝากเงินเปนอันดับ 1 : ด.ช.รวิชญ
ชนน ซามูเอล มียิ่ง ป.3/4, ฝากเงินเปน
อันดับ 2 : ด.ช.นํ้าบริสุทธิ์ เทียนบูชา        
ป.3/5 และฝากเงินเปนอันดับ 3 : ด.ช.รมณ
ทะเล ทรงสวัสดิ์วงศ ป.2/4 Cambridge Young Learners English Examination

รวิชญชนน 
รมณทะเล 

นํ้าบริสุทธิ์ 
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