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    สวัสดีผูอานทุกทานคะ
 ชวงปดเรียนเทศกาลคริสตมาส-ปใหม ครอบครัวเซนตดอมินิกหลาย
ทานไดมีโอกาสพักผอน เก็บเก่ียวประสบการณ แมเปนชวงเวลาไมนานแตถือ
เปนการกระชับความสัมพันธในครอบครัวไดเปนอยางดี
 สําหรับเซนตดอมินิกสารฉบับนี้ ถายทอดโอวาทของประธานผูแทนพอ
ที่ใหเกียรติมารวมงานวันพอกับเรา รวมถึงเรื่องราวกิจกรรมมากมายที่สราง
ความประทับใจ ความสําเร็จ ความภาคภูมิใจมาสูพวกเราทุกคน
  เปดศักราชใหม 2561 โรงเรียนของเราขอสัญญาวาจะรักษามาตรฐาน
การเรียนการสอน และมุงมั่นพัฒนาอยางตอเนื่องใหนักเรียนของเรามีคุณภาพ 
เปนคนดีของสังคม...พบกันใหมฉบับหนาคะ

สสสสสสสสส
วงงวงงปป ีีี ิิ ปป

ุ
บกันใหมฉบับหนาคะ

มอบของขวัญวันเด็ก
 เมื่อวันศุกรที่ 12 มกราคม 2561 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ, 
คุณพอศักดิ์ชัย ตรีวาอุดม รองอธิการ และคุณพอเกรียงศักดิ์     
ชัยพรแกว ผูจัดการและเหรัญญิก พรอมคณะผูบริหาร มอบของ
ขวัญสําหรับนักเรียนทุกคน เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 

เด็กและเยาวชนท่ีนําชื่อเสียงมาสูประเทศชาติ

 ด.ช.ธีรภพ ตังธนาวุฒิกุล 
ป.6/5 (แชมป HAPKIDO), 
ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุล
วงศ ม.2/3 (แชมป STACK) 
และ ด.ช.ภัฏ ดารานันทน 
ม.2/4 (แชมป STACK) ได
รั บคัด เ ลือกจากกระทรวง
ศึกษาธิการ ใหเปนเด็กและ
เยาวชนที่นําชื่อเสียงมาสู
ประเทศชาติ ประจําป 2561 
ดานกีฬาและนันทนาการ เขา
เยี่ยมคารวะ รับโลรางวัล และรับฟงโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายก
รัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2561 เมื่อวันจันทรที่ 8 มกราคม 
2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล 

ธีรภพธีรภพ ภาณุวัตรภาณุวัตร ภัฏภัฏ

สสารบัญารบัญ
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(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

	 สวัสดีปีใหม่	2561 มายังท่านผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนที่รักอีกครั้งหนึ่งในวารสารของโรงเรียนฉบับนี้ พ่อขอ
อัญเชิญพระราชดำารัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยใน
โอกาสขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2559 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ธันวาคม 2558 ความตอนหนึ่งว่า “...ความสุขความเจริญนี้	แม้เป็นสิ่งที่พึง
ปรารถนาอย่างยิ่ง	แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น	ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์	ทั้งความสมหวังและผิดหวัง	เป็นปรกติธรรมดา	ทุกคนจึง
ต้องเตรียมตัว	 เตรียมใจ	 และเตรียมการให้พร้อม	 อย่าประมาท...” จากพระราชดำารัสดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ทรงแนะนำาแนวทาง
ให้พวกเราทุกคน ดังนั้นเวลาที่มีการเปลี่ยนศักราชใหม่หรือขึ้นปีใหม่ ความสุขหรือความปรารถนาดีต่างๆ ที่เราได้มอบให้หรือได้รับ จะ
บังเกิดขึ้นจริงก็ด้วยนำ้าจิตนำ้าใจที่แต่ละคนได้ดำาเนินชีวิตหรือประพฤติปฏิบัติทั้งต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง อย่างถูกต้องตามทำานองคลอง
ธรรม และแน่นอนว่าอาจจะมีความทุกข์หรือความผิดหวังที่เกิดขึ้นได้ ซึ่งแต่ละคนต้องดำารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท  
 ขอขอบคุณทุกคนในครอบครัวเซนต์ดอมินิกที่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสำาคัญต่าง ๆ  ตั้งแต่เปิดภาคเรียนที่ 2 เริ่มจากวันพฤหัสบดี 
ที่ 9 พฤศจิกายน วันปิดการแข่งขันกีฬาภายใน ที่สนามกีฬากองทัพบก วันเสาร์ที่ 18 - วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน กิจกรรมแรลลี่
การกุศล ครั้งที่ 17 ที่ Balios เขาใหญ่ ขอขอบคุณสำาหรับนำ้าใจดีที่ผู้ปกครอง และศิษย์เก่าได้ให้การสนับสนุนด้วยดีเสมอมาทั้งการ
สมัครร่วมเดินทาง การบริจาคเงิน ของที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม ขนม ตั้งแต่เช้าตรู่ของวันปล่อยรถร่วมกิจกรรม การมีส่วนสร้างสีสัน
บรรยากาศที่สนุกสนานในงานสังสรรค์ มอบรางวัลต่าง ๆ วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม งานวันพ่อแห่งชาติ วันอังคารที่ 6 ถึงวันเสาร์ที่ 9 
ธันวาคม งานกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 9 ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย ซึ่งนักกีฬาโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับเหรียญทองมากเป็นลำาดับที่ 
1 สิ่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจัง การฝึกซ้อมตระเตรียมของผู้เกี่ยวข้องทุกคนเป็นอย่างดี และแน่นอนว่าเราต้องพัฒนา
ปรับปรุงในจุดที่พบเห็น เพื่อรักษามาตรฐานของเหรียญทองให้สูงขึ้นต่อไปในการแข่งขัน ครั้งที่ 10 ที่อุดรธานี การได้ลำาดับที่ 1 หรือ
การชนะเลิศ หรือการเป็นแชมป์ เป็นสิ่งที่ยากและท้าทายความสามารถ แต่การรักษาแชมป์ ยิ่งเป็นสิ่งที่ยากมากกว่า วันอังคารที่ 19 
ถึงวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พิธีตรีวารและสมโภชพระคริสตสมภพ ก็ได้รับนำ้าใจดีจากผู้ปกครองหลายคนที่สนับสนุนรางวัลเกมสอยดาว
กับบิงโก      
 หลังจากหยุดพักผ่อนสิบกว่าวันช่วงคริสต์มาสและปีใหม่ มีกิจกรรมทัศนศึกษาของระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อการเรียนรู้นอก
โรงเรียน ซึ่งเด็ก ๆ ได้มีโอกาสสัมผัสกับสิ่งที่ได้เรียนรู้กับครูในห้องมาแล้ว รวมทั้งโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2561 นี้ นักเรียน
ของเราสามคนได้รับการคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นของชาติด้านกีฬาและนันทนาการ โดยเข้ารับโล่เกียรติยศกับใบประกาศ
เกียรติคุณ พร้อมรับฟังโอวาทจากนายกรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม เป็นครั้งแรกที่ได้รับพร้อมกันถึงสามคนในปีเดียว นอกนั้น
คณะครูและนักเรียนได้ต้อนรับคุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ในโอกาสตรวจเยี่ยมโรงเรียน
เซนต์ดอมินิกอย่างเป็นทางการ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม งานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเซนต์ดอมินิก ประเพณีที่จัดเป็นประจำาทุกปีในวันเสาร์
ลำาดับที่สามของเดือนมกราคม ทั้งผู้ใหญ่และคุณครูต่างปลื้มใจที่เห็นความก้าวหน้าของบรรดาศิษย์ซึ่งแต่ละปี ๆ ก็มีจำานวนเพิ่มขึ้นตาม
อายุของโรงเรียน ผลผลิตจากการอบรมตามจิตตารมณ์ของซาเลเซียนบังเกิดผลมากมายในสังคมไทย วันศุกร์ที่ 26 มกราคม งานวัน
วิชาการในแนวคิดวิชาการพัฒนาทักษะชีวิต วันเสาร์ที่ 27 มกราคม งานวันผู้ปกครองในรูปแบบย้อนยุควันวานบ้านและโรงเรียน 
กระทั่งจบกิจกรรมสำาคัญสุดท้ายของปีการศึกษาคือ พิธีตรีวารและฉลองนักบุญยอห์น บอสโก ผู้เป็นบิดา อาจารย์ และเพื่อนของ
เยาวชน ถ้าได้อ่านบทความเรื่อง ร่วมฉลองสองร้อยปีชาตกาลท่านบิดาอาจารย์แห่งเยาวชน ตอนที่ 34 ในฉบับที่แล้ว จะรู้ว่ากิจการ
คณะซาเลเซียนของคุณพ่อบอสโกได้เข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2470 (ค.ศ. 1927) ซึ่งแสดงว่าครบ 90 
ปีแล้ว และอยู่ในปีที่ 91 เราทุกคนต่างก็เป็นประจักษ์พยานได้ถึงความเจริญเติบโตก้าวหน้า และการพัฒนามาโดยลำาดับของโรงเรียน
เซนต์ดอมินิกแห่งนี้ ตลอดจนกิจการของคณะซาเลเซียนในประเทศไทย           
  ขอองค์พระผู้เป็นเจ้า พระมารดาองค์อุปถัมภ์ นักบุญฟรังซิสแห่งซาลส์ องค์อุปถัมภ์ของคณะซาเลเซียน นักบุญยอห์น 
บอสโก บิดาผู้ประเสริฐและศักดิ์สิทธิ์  นักบุญดอมินิก ซาวีโอ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้ประทานพระพรแก่ท่านผู้ปกครอง  คณะ
ครู  ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ พนักงานทุกคน ให้เปี่ยมด้วยสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพใจที่หนัก
แน่นมั่นคง สติปัญญาที่ลํ้าเลิศ เพื่อสามารถเจริญชีวิตอย่างดีและมีความสุขในศีลและพระพรของพระตลอดปีพุทธศักราช 2561 
และเสมอไป.
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 ม.อติคม เลียบศิรินนท์ เข้าร่วมประชุมจัดทํากรอบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อวางแนวทางการ
พัฒนาระบบการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันพุธที่ 17 ถึงวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

ม.ทรงพล ทิพย์มาศโกมล เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง “Arduino Programming (Basic Course)” เมื่อวัน 
พฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ THAIEASY ELEC กรุงเทพมหานคร

ม.ธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ และ ม.อัจิมา วงศ์ฉายา เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “Embracing 4Cs-Learning and Innovation Skills for the 21st Century” เมื่อ
วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ กรุงเทพมหานคร

ม.ธาริณี นครชัย และ ม.นัฐวุฒิ อภัยวิวัฒน์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการสอบบัญชีประจําปี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 ณ สำานักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ กรุงเทพมหานคร

ม.บุญชู ชูศรี และ ม.ธนพร ยมะสมิต เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการ
ประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 รุ่นที่ 1” เมื่อวันพุธที่ 10 
มกราคม 2561 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

ม.เสฏฐกิตติ เนากลาง และ ม.ธนะชัย โอสิริสกุล เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การจัดการข้อมูลในรูปแบบ INFOGRAPHIC” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561        
ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร



6 

ตอนที่ 35              ป. โกศิน

 ช่วงสุดท้ายของบทความตอนที่ 34 ได้กล่าวถึงความเป็นมาของกิจการซาเลเซียนในประเทศไทยไว้ดังนี้... 
 w เดือนพฤศจิกายน	ค.ศ.	1925	(พ.ศ.	2468) คุณพ่อคานัสเซย์ เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนประจำาประเทศจีน (ต่อมาดำารง
ตำาแหน่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลชิวเจา) ได้เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อดูลู่ทางกับสถานที่ที่จะอยู่ในความรับผิด
ชอบของคณะ              
 w ปี	ค.ศ.	1926	 (พ.ศ.	2469) พระสังฆราชมาธีอาส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลอัสสัม ประเทศอินเดีย (ต่อมาย้ายไป
ดำารงตำาแหน่งพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลมัทราส) คุณพ่อคานัสเซย์ และคุณพ่อเปโตร รีกัลโดเน รองอัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน 
(ต่อมาเป็นอัคราธิการผู้สืบตำาแหน่งต่อจากคุณพ่อบอสโกคนที่ 4) ได้เดินทางมากรุงเทพฯ และได้ปรึกษาหารือกับพระสังฆราชเรอเน 
แปร์รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เกี่ยวกับการที่จะส่งธรรมทูตซาเลเซียนเข้ามาทำางานแพร่ธรรมในประเทศไทย  

คุณพ่อยอห์น กาเสตตา
ธรรมทูตรุ่นบุกเบิก 1 ใน 2 คนแรก
ของคณะซาเลเซียนในประเทศไทย 

ต่อมาดำารงตำาแหน่งเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียน
แขวงประเทศไทยคนที่สอง

คุณพ่อยอร์ช ไบน้อตตี้
ธรรมทูตรุ่นบุกเบิก 1 ใน 2 คนแรกของคณะซาเลเซียน
ในประเทศไทย ขณะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้น

เป็นสามเณร ท่านเคยดำารงตำาแหน่งอธิการ
โรงเรียนเซนต์ดอมินิกคนที่สอง ปีการศึกษา 2506
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 w 27	สิงหาคม	ค.ศ.	1927	(พ.ศ.	2470) ประวัติศาสตร์หน้าสำาคัญของคณะซาเลเซียนในประเทศไทยได้เกิดขึ้น เมื่อธรรม
ทูตชุดแรกคือคุณพ่อยอห์น กาเสตตา (เจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทยคนที่ 2) กับสามเณรยอร์ช ไบน้อตตี้ (อธิการโรงเรียน
เซนต์ดอมินิกคนที่ 2) ได้เดินทางจากมาเก๊า ประเทศจีน มาถึงประเทศไทยและไปพำานักอยู่ที่วัดบางนกแขวก  
 w 25	ตุลาคม	ค.ศ.	1927	(พ.ศ.	2470) คณะธรรมทูตชุดที่สองจำานวน 18 ท่าน ภายใต้การนำาของคุณพ่อเปโตร รีกัลโดเน 
และคุณพ่อกวาโรนา ซึ่งเป็นผู้แทนของพระสังฆราชแวร์ซีเลีย ได้เดินทางจากประเทศจีนมาถึงกรุงเทพฯ และในวันรุ่งขึ้นก็เดินทางไป
พำานักที่วัดบางนกแขวก ประกอบด้วยคุณพ่อกาเยตาโน ปาซอตตี (ผู้ก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ ต่อมาได้
รับการอภิเษกเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี และเป็นเจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทยคนแรก) คุณพ่ออันโตนิโอ  
มาร์แต็ง สามเณรใหญ่ที่ศึกษาเทวศาสตร์ได้แก่ สามเณรอาเลสซันโดร แตร์ปิน สามเณรอัลแบร์ตี อินโนเซนเต สามเณรการ์นินี      
ย้อบเบ สามเณรการ์โล กาเสตตา ส่วนที่เป็นนวกชนได้แก่นวกชนเอยิดดีโอ บ้อตตะอิน นวกชนเซซาเร กาสเตลลีโน นวกชนอันเดร 
เช็กกาเรลลี นวกชนโดเมนีโก เดลลาแฟร์เรร่า นวกชนซันโดร โกมัสกี นวกชนการ์โล เดลลาตอร์เร (ผู้ก่อตั้งคณะธิดามาเรียผู้ปฏิสนธิ
นิรมล) นวกชนยูเซปเป กาลุปโป นวกชนวินเซนโซ เซเนกา นวกชนยอห์น โซร์มานี และนวกชนอันเดร วิตราโน ทั้งหมดเดินทางถึง
บางนกแขวกประมาณเที่ยงคืน โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณพ่อเจ้าวัด คุณพ่อประจำาที่บ้านเณร และบรรดาสัตบุรุษหลาย
คนด้วยความชื่นชมยินดี พร้อมทั้งอำานวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเต็มที่สร้างความประทับใจมิรู้ลืม   
 ธรรมทูตชุดนี้ได้เรียนรู้ภาษาไทยและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับคนไทยและสังคมไทยได้ นอกนั้น 
ได้เริ่มดำาเนินงานด้วยความขยันขันแข็งควบคู่กันไปด้วย      
 w 17	ธันวาคม	ค.ศ.	1927	 (พ.ศ.	2470)	คณะธรรมทูตชุดที่สามจำานวน 6 ท่านที่เดินทางจากประเทศอิตาลีโดยตรงก็ได้
มาถึงประเทศไทย ประกอบด้วยคุณพ่อราฟาแอล กูรตี คุณพ่อยอแซฟ บีนัพโฟ คุณพ่อนิโกลา เดวีเซนซี คุณพ่อเปาโล กักกาลิโอ 
ภราดากูลิเอลโม เดกาโน และภราดาเออร์เนสโต เดลลาวัลเล         
 สัตบุรุษทุกเพศทุกวัยให้ความสนใจและแสดงไมตรีจิตมิตรภาพกับบรรดาธรรมทูตซาเลเซียนอย่างดี มีการติดต่อปฏิสัมพันธ์
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พืชผักผลไม้จากเรือกสวนไร่นาถูกนำามามอบให้อย่างสมำ่าเสมอ เป็นดั่งกำาลังใจอันยิ่งใหญ่ในการดำาเนิน
กิจการให้บรรลุสมความปรารถนา อย่างไรก็ตามความที่ยังไม่คุ้นเคยกับสภาพดินฟ้าอากาศ ทำาให้หลายท่านเจ็บไข้ได้ป่วย พระสังฆราช 
แปร์รอสผู้ห่วงใยด้วยความรักและเอาใจใส่เยี่ยงบิดา ได้ติดต่อให้ธรรมทูตซาเลเซียนไปพักผ่อนที่บ้านของคณะภราดาเซนต์คาเบรียลที่
ศรีราชา ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เป็นอย่างดี   
 w 11	ธันวาคม	ค.ศ.	1928	(พ.ศ.	2471)	คณะธรรมทูตชุดที่สี่จำานวน 20 ท่าน ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาที่สิงคโปร์
โดยมีคุณพ่อปาซอตตีไปรอรับนำาเข้ามาถึงประเทศไทย ประกอบด้วยคุณพ่อมานูเอล อัลมัสซัน คุณพ่อเฟลิเช บอสโซ สามเณรการ์โล 
บอยเอ็ดตี สามเณรมารีโอ รูซเซ็ดดู (เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย คนที่ 5) นวกชนกอสตันโซ กาวัลลา นวกชน
หลุยส์ มาร์เคซี นวกชนอัลเจโล มาร์เคซี นวกชนวิตโตริโอ แมร์โล นวกชนอันโตนีโอ สฟรีโซ นวกชนยอแซฟ วิตาลี นวกชนนาตัล 
มาเน นวกชนเปโตร คาเร็ตโต (เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย คนที่ 3 และพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี 
องค์แรก) นวกชนยอห์น อูลลิอานา (ผู้ประสาธน์การเซนต์ดอมินิก) นวกชนเดลฟีโน เกรสปี นวกชนอูโก โกลมโบ นวกชนเอ็ดโตเร ฟรีเยริโอ 
(เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย คนที่ 4) นวกชนยอแซฟ ฟอร์ลัสซินี ภราดาปรีโม เดปอนตี ภราดายอห์น การ์เนลลี 
และภราดาอัมโปรโย มาริอานี       
 บรรดาธรรมทูตซาเลเซียนที่มาประจำาอยู่ได้พยายามทำาความรู้จักคุ้นเคยกับสัตบุรุษอย่างทั่วถึง ดูแลเอาใจใส่งานการศึกษา 
การแปลคำาสอน สงเคราะห์เด็ก คนชรา และคนเจ็บป่วยอย่างเต็มกำาลังความสามารถ สร้างความนิยมเชื่อถืออย่างมากแก่คนไทย จน
ได้รับคำาเรียกขานว่า “คุณพ่อใจดี” ที่สำาคัญคือ การสร้างบรรยากาศฉลองต่าง ๆ  ซึ่งมีการตกแต่งประดับประดาด้วยผ้าแพรหลายสีและ
ธงทิวปลิวไสว เป็นที่ตื่นตาตื่นใจยิ่ง ประกอบกับการละเล่น การแสดงละคร และการขับร้องที่สนุกสนานรื่นเริง อันเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมที่งามสง่า มีชีวิตชีวาเจริญตาเจริญใจแก่ทุกผู้คนอย่างไม่ลืมเลือน.       
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  ผมรูสึกดีใจและภูมิใจอยางยิ่งที่ไดรับโอกาส
มากลาวโอวาทงานวันพอของโรงเรียนเซนตดอมินิก 
  คําวา “พอ” ในพจนานุกรม ใหความหมายวา ชายผูใหกําเนิดลูก คําที่
ลูกเรียกชายผูใหกําเนิดตน ซึ่งในความเปนจริงแลวพอน้ันเปนไดมากกวาใน
พจนานุกรมมากมาย เด็ก ๆ ลองมองยอนกลับไปวา พอของเราไดทําอะไรใหเรา
มากมาย ดวยความรัก ความหวงใย แมบางครั้งอาจไมถูกใจลูก

   ผมขอแบงปนเรื่องบทบาทของพอกับลูก
ผูชาย จากหนังสือและบทความของกรมสุขภาพจิต
   ในอดีตครอบครัวคนไทยสวนใหญ พอ
จะเปนหัวหนาครอบครัว มีหนาที่ทํางานหาเงิน 
สวนแมมีหนาที่ดูแลบานและลูก ซึ่งความใกล
ชิดของพอกับลูกจะมีระยะหาง ขาดความใกลชิด
กับพอ สังคมปจจุบัน ทั้งพอและแมตองชวยกัน
ทํางาน หาเลี้ยงครอบครัว ทําใหไมมีเวลาอบรม
เลี้ยงดูลูก แตพวกเรายังโชคดีที่มีโรงเรียนดี ๆ 
เชนโรงเรียนเซนตดอมินิก คอยชวยอบรมส่ัง
สอนลูก ๆ ในชวงที่พอแมตองออกไปทํางาน

  หลายทานคงเคยไดยินคําวา “ลูกไมหลนไม
ไกลตน” เพราะพอเปนตนแบบที่ดีแกลูกชายใน
การเลี้ยงดู และถายทอดคุณสมบัติที่ดีจากพอ และ
หลายครั้งเราเห็นพอเกง แตลูกไมไดรับสวนที่ดีจาก
พอ เพราะลูกไมไดใกลชิด ไมไดซึมซับและเลียน
แบบพฤติกรรมดี ๆ ของพอ คุณพอทุกทานก็คงมี
คําตอบในใจวาอยากใหลูกเปนแบบไหน
  แนวทางการเปนแบบอยางของพอใหกับลูกชาย
1. มีสวนรวมในการเล้ียงดูลูก ไมปลอยใหเปน

ภาระของแม เพราะความใกลชิดจะทําใหลูกมีความเช่ือใจ 
ไววางใจ เมื่อเวลามีปญหาลูก ๆ ก็จะกลาเขามาปรึกษา
  2. สอนส่ิงใหม ๆ ไมวาเรื่องทักษะกีฬา ทําสวน 
ซอมแซมสิ่งของ จะทําใหลูกมีความมั่นใจในตนเองมากข้ึน
  3. เปล่ียนบทบาทเปนเพื่อนบาง รับฟงปญหา และ
ชื่นชมลูก เมื่อโตขึ้นก็เปนคนที่มองโลกในแงดี รูจักแกปญหา
  4. ใชเวลาสนุกสนานกับลูก ทํากิจกรมที่ทาทายดวย
กัน เชน นอนเต็นท เดินปา เปนตน ซึ่งจะชวยใหลูกมีความ
กลาแสดงออก กลาเผชิญกับปญหาตาง ๆ
  5. เปนแบบอยางดานศาสนา พาไปกิจกรรมตาง ๆ 
ตามศาสนาของตนเอง ทําใหเด็กมีสติ และจิตใจที่งดงาม
  6. เปนแบบอยางดานการกตัญู ตอบแทนผูมีพระคุณ
  บทสรุปความรักและความผูกพันท่ีดีของพอกับ
ลูกชาย จะสงผลใหพวกเขาเติบโตเปนผูใหญที่แข็งแรงทั้ง
รางกาย จิตใจ และเปนคนดีของสังคม

กราบเรียนคุณพออธิการ คณาจารยทุกทาน ผูปกครอง รวมทั้งลูก ๆ 
นักเรียนที่รักทุกคน กระผมในนามผูแทนของคุณพอทุกทาน รูสึกขอบคุณ
และเปนเกียรติอยางย่ิงที่ไดมาเปนประธานผูแทนพอ
  ในวโรกาสใกลถึงวันพอแหงชาติ 5 ธันวาคมน้ี ผมรูสึกยินดีอยางย่ิง
ที่โรงเรียนไดจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคลายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
บรมนาถบพิตร
  สําหรับวันพอในทุก ๆ ปที่ผานมา ตัวผมเองก็ขออนุญาตพูดตรง ๆ 
เลยวา ตั้งแตลูกผมเรียนชั้น ป.1-ม.6 เปนเวลา 12 ป กระผมไมเคยมารวม
กิจกรรมของโรงเรียนเลย คร้ังนี้เปนครั้งแรก มาแลวก็รูสึกยินดีภาคภูมิใจ
  ตั้งแตลูกผมเรียนชั้น ป.1-ม.3 ผมก็ปฏิบัติงานอยูที่จังหวัดนราธิวาส 
ยะลา ปตตานี พอลูกขึ้นชั้น ม.4- ม.6 ผมก็ประจําอยูที่หนวยเรือรักษาความ
สงบเรียบรอยตามลําแมนํ้าโขง จึงทําใหไมสามารถมารวมกิจกรรมตาง ๆ 
ของทางโรงเรียนได
  สําหรับวันพอ สิ่งที่คุณพอทั้งหลายไดทํา และในสิ่งที่ลูก ๆ ไดเดิน
ตามรอยพอ ก็ขอใหลูก ๆ  นั้นดูตัวอยางที่ดีของพอ นําไปคิด นําไปเรียบเรียง 
ใชชีวิตใหมีลักษณะคลายกับพอ ผมรูสึกยินดี และซาบซ้ึงกับกิจกรรมตาง ๆ 
ในวันนี้เปนอยางมาก  ยินดีดวยกับคุณพอทุก ๆ ทานที่มีลูกนารัก ตั้งใจ
เรียน เปนเด็กดี ขอบคุณมากครับ

คุณสมบูรณ มานิตราช
ประธานผูแทนพอระดับชั้นประถมศึกษา

นาวาเอกโชคชัย ภูมิวุฒิวงศ
ประธานผูแทนพอระดับชั้นมัธยมศึกษา

“

“

”

”



10

เหรียญทอง ASMO
 ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1 เหรียญทอง การสอบแขงขัน 
ASMO คร้ังที่ 4 ปการศึกษา 2560 วิชาวิทยาศาสตร รอบท่ี 1 
เมื่อวันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2560 และเปนตัวแทนประเทศไทยเขา
รวมการแขงขันระดับนานาชาติ   ASMOPS & ASMO INTER-
NATIONAL COMPETITION 2017 ประเภทบุคคล เหรียญทอง 
ประเภททีม เหรียญเงิน ณ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหวางวัน
ศุกรที่ 17 ถึงวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2560

ตอบปญหาอาเซียน
นายปณณทัต จิตตกูล ม.5/1 และ นายพีรศักด์ิ กลับเกตุ ม.5/5 เขา

รอบชิงชนะเลิศ ไดอันดับ 7 จาก 172 ทีม การแขงขันตอบปญหาอาเซียน
ในมิติวัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 
2560 ณ ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นท่ีการศึกษา ครั้งท่ี 67 ประจํา
ปการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปญญา ศิลปหัตถกรรมกาวหนา 
สรางคุณคาสูสากล”  
 - ด.ช.ภิมธีรระ ประเสริฐรัตนเดโช ป.2/1 เหรียญทองแดง ศิลป
สรางสรรค ป.1-ป.3, ด.ช.กฤชนนท มีสี ป.2/4 เหรียญทองแดง สรางสรรค
ภาพดวยการปะติด ป.1-ป.3, ด.ช.พศวีร มั่งมี ป.2/4 เหรียญทองแดง 
สรางสรรคภาพดวยการปะติด ป.1-ป.3, ด.ช.อชิระ พิชยะวงศนาถ ป.3/1 
เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 และ ด.ช.พสิษฐ จิวัธยากูล ป.6/5 
เหรียญเงิน วาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 2 ถึงวัน
ศุกรที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยแขงขันสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
 วงโยธวาทิตประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensemble)
 - ประถมศึกษา เหรียญทอง ชนะเลิศ เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 
2560 ณ โรงเรียนวัดหนัง : ด.ช.กุลบุตร รักษานาเวศ ป.4/1, ด.ช.จารุ
พัฒน ชัชวาลย ป.5/2, ด.ช.กวินท เปยมเจริญกวิน ป.5/2, ด.ช.กฤต ตัน
ไพบูลยกุล ป.5/3, ด.ช.ปาลิน ฟองตา ป.5/4, ด.ช.ติณณ บุญเลิศ ป.5/5, 
ด.ช.ธัชธรรม เที่ยงธรรม ป.5/5, ด.ช.จุฑาภัทร โพธิเย็น ป.6/1, ด.ช.คง
พชร รุงเรืองไพฑูรย ป.6/3, ด.ช.ปติพัฒน เรืองหิรัญโภคัย ป.6/3, ด.ช.   
กฤตภัค โชคสองสิริ ป.6/3 และ ด.ช.สิรวัฒน ภูวสิทธินันท ป.6/5
 - ม.1-ม.3 เหรียญทอง ชนะเลิศ เมื่อวันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ศูนยแขงขันสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 1) : ด.ช.สิตกร นาคเจือทอง ม.1/1, ด.ช.ชินว วัฒนพร ม.1/2, 
ด.ช.ปกปก จรัสศรี ม.1/2, ด.ช.วงศรวี ตันไพบูลยกุล ม.1/2, ด.ช.ธัญเทพ 
หาญกลา ม.1/3, ด.ช.กิตติภพ กลับดี ม.1/4, ด.ช.ธันวา ไทยอู ม.1/4, ด.ช. 
ณภัทร ไพบูลยนุกูลกิจ ม.1/5, ด.ช.กิตติพิชญ นันทหาญ ม.1/6, ด.ช.ณช
พล พงศไทย ม.3/1, ด.ช.วงศวิสุทธิ์ ประจักษวิทย ม.3/1 และ ด.ช.ปฤณ
ภัทร อํ่าศรี ม.3/5
 - ม.4-ม.6 เหรียญทอง ชนะเลิศ เมื่อวันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560 
ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา : นายพลัฎฐ จรรยา ม.4/2, นายณัฐสิทธิ์ เชื้อ
สุวรรณ ม.4/4, นายภารินทร สัตพันธ ม.5/2, นายกษิดิศ เกียรติ์ทวีมั่นคง 
ม.5/5, นายธาม สถิตเทพบัญชา ม.5/5, นายเสฏฐนันท ภุมรินทร ม.5/5, 
นายวงศวรัณ ประจักษวิทย ม.6/2, นายดุลยวัต ธนากรชัย ม.6/4 และ 
นายปฏิญญา โมนัยกุล ม.6/4

ภวัตภวัต พีรศักดิ์พีรศักดิ์

พศวีรพศวีร
กฤชนนทกฤชนนท

วงโยธวาทิตประถมวงโยธวาทิตประถม

วงโยธวาทิต ม.1-ม.3วงโยธวาทิต ม.1-ม.3

วงโยธวาทิต ม.4-ม.6วงโยธวาทิต ม.4-ม.6

ปณณทัตปณณทัต

ภิมธีรระภิมธีรระ

พสิษฐพสิษฐ
อชิระอชิระ



11The Smart Move Robot
 ด.ช.นพณัฐ ขันทะสา ป.5/1 ไดรับ 1 เหรียญทอง 1 เหรียญ
ทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม และคะแนนดีที่สุดใน
ภารกิจแรก The Smart Move Robot G4-G6 และ ด.ช.วิชชากร 
ลีรัตนขจร ม.1/3 รองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลระดับ 3 Smart  
Project การแขงขัน The Smart Move Robot Mini Junior In-
novative Robot Challenge, Mini JIRC 2017 จัดโดยวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ รวมกับ สถาบันสอนโปรแกรมหุนยนตโรบอทฟอร
คิดส และ โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร เมื่อวันเสารที่ 11 
พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนนานาชาติไทย-สิงคโปร  

ตอบปญหาภูมิศาสตรสารสนเทศ
 การแขงขันตอบปญหาภูมิศาสตรสารสนเทศ เมื่อวันพุธที่ 
15 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
 - นายธรรมบาล โพธ์ิพงศวิวัฒน ม.4/2, นายภูรินท 
ศรีวัฒนางกูร ม.4/3 และ นายปณณทัต จิตตกูล ม.5/1 
รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท
 - นายบรรเจิด สิงหอยู ม.4/2 และ นายพีรศักดิ์ กลับ
เกตุ ม.5/5 รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 500 บาทชมเชยพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ

 นายณัฐภัทร เจริญวงศพานิช ม.5/1 รางวัลชมเชย การ
แขงขันพูดสุนทรพจนเปนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย เมื่อวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ตอบปญหารัฐศาสตร
 นายปณณทัต จิตตกูล ม.5/1 และ นายสุวิจักขณ ภูอําไพ
พงษ ม.5/2 ผานเขารอบรองชนะเลิศ การแขงขันตอบปญหา
วิชาการทางรัฐศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวัน
เสารที่ 18 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย 

ตอบปญหาเศรษฐศาสตรและคณิตศาสตร
 นายธนดล ทรัพยนิธิกุล ม.6/3 (10 คนสุดทาย), นายปณณทัต จิตต
กูล ม.5/1, นายธนวัฒน จิตตเศรษฐสิน ม.6/3 และ นายธนโชติ ถวิลเติม
ทรัพย ม.6/3 (1 ใน 25) โครงการแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตรและ
คณิตศาสตร จัดโดยคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต ผูแขงขัน 102 
คน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ
 การแขงขันประวัติศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 จัดโดยมูลนิธิ
รมฉัตร ระหวางวันเสารที่ 25 ถึงวันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ 
โรงเรียนสตรีวิทยา : ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.5/1 อันดับ 73, ด.ช.        
กฤตเมธ ชางเผือก ม.2/2 อันดับ 18 รางวัลชมเชยและเงิน 1,000  บาท, 
ด.ช.ศุภชัย ศรีวรรณวิทย ม.1/1 อันดับ 80, ด.ช.ชญานนท วารีเกษม     
ม.2/2 อันดับ 100 และ นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 อันดับที่ 104

นพณัฐนพณัฐ วิชชากรวิชชากร

ธรรมบาล  ภูรินท  บรรเจิด        พีรศักดิ์ ปณณทัตธรรมบาล  ภูรินท  บรรเจิด        พีรศักด์ิ ปณณทัต

ณัฐภัทรณัฐภัทร ปณณทัตปณณทัต

ปณณทัตปณณทัต

ธนดลธนดล

ธนโชติธนโชติ

ธนวัฒนธนวัฒน

สุวิจักขณสุวิจักขณ

กฤตเมธกฤตเมธ
ชญานนทชญานนทศุภชัยศุภชัย

พีรศักดิ์พีรศักด์ินันทกรนันทกร



12 เหรียญเงินวิทยาศาสตร
 ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต ป.4/1 เหรียญเงิน ระดับประเทศ วิชา
วิทยาศาสตร จากโครงการประเมินและพัฒนาสูความเปนเลิศ
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร (TEDET) ระดับประถม
ศึกษา ประจําป พ.ศ. 2560    

ทดสอบความรูสังคม บ.เสริมปญญา
 การทดสอบความรูวิชาสังคมศึกษา ครั้งท่ี 21 ปการศึกษา 
2560 ของบริษัท เสริมปญญา จํากัด : ด.ช.ธีทัต มิตรพันธ     
ป.3/6 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค, ด.ช.สิปปกร มานิตราช 
ป.6/1 อันดับ 1 ของจังหวัด และอันดับ 2 ของภาค, ด.ช.ณภัทร 
เกียรติปรุงเวช ป.6/1 อันดับ 3 ของจังหวัดและภาค, ด.ช.ธน
กฤต ไตรวุฒิ ป.6/1 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค, ด.ช.ศุภ
ชัย ศรีวรรณวิทย ม.1/1 อันดับ 3 ของจังหวัดและภาค, ด.ช. 
กฤตเมธ ชางเผือก ม.2/2 อันดับ 2 ของประเทศ, ด.ช.อิโซนะ 
ทานากะ ม.2/1 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค, ด.ช.ธิติ ตัน
พิสุทธิ   ม.3/1 อันดับ 1 ของภาค, ด.ช.ภูมิรพี พิมพานทอง 
ม.3/1 อันดับ 1 ของจังหวัด, ด.ช.ปภัชพล โอฬารานนท ม.3/1 
อันดับ 1 ของจังหวัด, ด.ช.วรินทร เลขาวิจิตร ม.3/2 อันดับ 
5 ของจังหวัดและภาค, ด.ช.ธาม มณฑวรรณ ม.3/5 อันดับ 1 
ของจังหวัด, นายปรณินทร ชัยชาญชีพ ม.4/1 อันดับ 1 ของ
จังหวัด, นายณภัษ แตไพบูลย ม.4/1 อันดับ 4 ของจังหวัดและ
ภาค, นายจิรภัทร ธุวจิตต ม.4/1 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค, 
นายนนทกานต ลิขิตทัศนวัฒน ม.4/3 อันดับ 3 ของจังหวัดและ
ภาค, นายธัชธน จุลพลัง ม.5/1 อันดับ 1 ของจังหวัด, นายจง 
เจตน คัมภีริชยา ม.5/1 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค, นาย
ปุญญพันธุ พิริปุญโญ ม.5/1 อันดับ 4 ของจังหวัดและภาค, 
นายสุวิจักขณ ภูอําไพพงษ ม.5/2 อันดับ 4 ของจังหวัดและ
ภาค, นายพีรศักดิ์ กลับเกตุ ม.5/5 อันดับ 1 ของประเทศ, นายศรัณยกร 
อาจหาญ ม.5/5 อันดับ 1 ของภาค, นายจิณณ ดวงมณี ม.6/2 อันดับ 5 
ของจังหวัดและภาค, นายจิรทีปต ศรีวชิโรบล ม.6/3 อันดับ 1 ของจังหวัด 
และ นายกองภพ บุตรรินทร ม.6/3 อันดับ 5 ของจังหวัดและภาค

รองแชมปสแต็คระดับมัธยม
การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมประหวางโรงเรียน ประจําป 2560 (WSSA 

2017 School Battle Sport Stacking Championships) ระหวางวันเสาร
ที่ 25 ถึงวันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยการคาฟวเจอรพารค
รังสิต : ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ ม.2/3 รองชนะเลิศอันดับ 1 Head 
to Head 3-6-3 Relay, ด.ช.ภัฏ ดารานันทน ม.2/4 รองชนะเลิศอันดับ 1 Head to 
Head 3-6-3 Relay, ด.ช.กองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.3/5 ชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 
3-3-3 และ Cycle รุน 16-18 ป, รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Double Cycle และ
รองชนะเลิศอันดับ 1 Head to Head 3-6-3 relay และ นายกองภพ พิบูลวรรณ
พงษ ม.4/1 รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเด่ียว 3-6-3 และ Cycle รุน 16-18 ป, 
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Double cycle และ Head to Head 3-6-3 Relay 
และ รองชนะเลิศ อันดับ 2 คะแนนรวมสูงสุด ระดับมัธยมศึกษา

แชมปเดิน-วิ่งมินิมาราธอน
ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง ป.4/4 รองชนะเลิศอันดับ 2 การแขงขันเดิน-วิ่งการกุศล 

“วิ่งสูกิเลส ครั้งที่ 1” รุนไมเกิน 12 ปชาย 3 กิโลเมตร (สถิติ 12 นาที 54 วินาที) เมื่อ
วันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยกลางตลาดดอกไม ถนนกาญจนาภิเษก จัด
โดยยุวพุทธิกสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สมาพันธและมูลนิธิ
สมาพันธชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย และชนะเลิศ การแขงขันเดิน-ว่ิงศึกษาศาสตรมินิมาราธอน คร้ังที่ 25 รุนไมเกิน 15 ปชาย 5 กิโลเมตร (สถิติ 
21 นาที 22 วินาที) เมื่อวันอาทิตยที่ 3 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ภูริญภูริญ

เสริมปญญามัธยมปลายเสริมปญญามัธยมปลาย

ภาณุวัตรภาณุวัตร ภัฏภัฏกองพิสุทธกองพิสุทธกองภพกองภพ

ไพสิฐไพสิฐ

ณภัทรณภัทร

ธีทัตธีทัต
สิปปกรสิปปกร

ธนกฤตธนกฤต

ศุภชัย   ภูมิรพี  ปภัชพล วรินทร    อิโซนะ   ธาม   ธิติ  กฤตเมธศุภชัย   ภูมิรพี  ปภัชพล วรินทร    อิโซนะ   ธาม   ธิติ  กฤตเมธ
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 ผลการแขงขันกิจกรรมในวันวิชาการ ACT EXTREME EDU-
CATION 2017 เม่ือวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี : ด.ช.ปองคุณ มณีโชติ ป.2/1 ชนะเลิศ นับเหรียญ
กษาปณ ป.2, ด.ช.ภาคิน ชิตวิมาน ป.2/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด่ียว
ดนตรีไทยขิม, ด.ช.พรภวิษย งามวิไล ป.5/2 ชนะเลิศ เดี่ยวดนตรีไทย
ขิม, ด.ช.อักษร กิตติบุญญาคุณ ป.5/2 รองชนะเลิศอันดับ 1 เด่ียว
ดนตรีไทยซออู, ด.ช.กันตินันท พรหมวรานนท ป.6/1 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 เด่ียวดนตรีไทยระนาดเอก, ด.ช.วชิรวิชญ ศิริคุณธนานันท 
ป.6/1 ชนะเลิศ เดี่ยว Piano, ด.ช.ชนิชญกรณ  ศรสงคราม ม.1/1 
รองชนะเลิศอันดับ 1 นับธนบัตร และ ด.ช.ปยะภัทร อรรถกฤษณ    
ม.3/1 ชนะเลิศ นับธนบัตร

สแต็ค ACT EXTREME EDUCATION 2017
 การแขงขันกีฬาสแต็ค วันวิชาการ ACT EXTREME EDUCATION 2017 
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารราฟาแอล โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี : ด.ช.ภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ ม.2/3 ชนะเลิศ ประเภท Team Timed 
3-6-3 Relay, ด.ช.ภัฏ ดารานันทน ม.2/4 รองชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดอันดับ 
3 ประเภทเดี่ยว และชนะเลิศ ประเภท Team Timed 3-6-3 
Relay, ด.ช.อาณาจักรเพชร บรรเทิงไพบูลย ม.2/5 ชนะ
เลิศ ประเภท Team Timed 3-6-3 Relay,  ด .ช .ปยะภัทร 
อรรถกฤษณ ม.3/1 ชนะเลิศ ประเภท Team Timed 3-6-3 
Relay และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Double Cycle และ
ด.ช.กองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.3/5 ชนะเลิศ ประเภท Team 
Timed 3-6-3 Relay และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท   
Double Cycle

PRE-GIFTED & EP 2560
 โครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ PRE-
GIFTED & EP ประจําปการศึกษา 2560 ของชมรม
บัณฑิตแนะแนว รวมกับสนามสอบท่ัวประเทศ เมื่อวัน
ศุกรที่ 1 ธันวาคม 2560 : ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต ป.4/1 
คะแนนรวม ป.4 คณิตศาสตร วิทยาศาสตร อันดับ 1 
ของเขตราชเทวี, ด.ช.จิรัฏฐ คณิศิรินทร ป.4/2 คะแนน
รวม ป.4 อันดับ 3 ของเขตราชเทวี, ด.ช.ธัญชนน เสนา
ดี ป.4/2 ภาษาอังกฤษ ป.4 อันดับ 1 ของเขตราชเทวี, 
ด.ช.นันทกร วิชากรกุล ป.5/1 คะแนนรวม ป.5 
วิทยาศาสตร อันดับ 1 ของเขตราชเทวี, ด.ช.พลภูมิ 
วงษวิไลวารินทร ป.5/1 คะแนนรวม ป.5 อันดับ 2 ของ
เขตราชเทวี คณิตศาสตร อันดับ 1 ของเขตราชเทวี, 
ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ ป.5/1 คะแนนรวม ป.5 อันดับ 2 ของเขตราชเทวี ภาษาอังกฤษ อันดับ 1 
ของเขตราชเทวี, ด.ช.ปณณภพ นิพนธกิจ ป.6/1 คะแนนรวม ป.6 วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ อันดับ 
1 ของเขตราชเทวี และ ด.ช.ณฐภัทร วิศาลกมล ป.6/1 คะแนนรวม ป.6 อันดับ 2 ของเขตราชเทวี 

เหรียญทองประกวดดนตรี
 ด.ช.พงศกร นาวาผล ป.5/3 ประกวดดนตรี ระดับประถมศึกษา เขารอบรองชนะเลิศ การ
ประกวด SET เยาวชนดนตรีแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 20 เมื่อวันเสารที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ หอ
แสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล, Special Prize ประกวด Pattaya Classical   
Guitar Festival and Competition 2017 เมื่อวันอาทิตยที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ Bayshore 
Pattaya, เหรียญทอง เดี่ยว Classic Guitar โครงการ ACT Music Festival 2017 เมื่อวันเสาร
ที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และ Yamaha Gold Prize การแขงขัน Yamaha 
Thailand Music Festival 2018 เมื่อวันศุกรที่ 15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารสยามกลการ

ปยะภัทรปยะภัทร

ปยะภัทรปยะภัทร

อักษรอักษร
ภาคินภาคิน ปองคุณปองคุณ

กันตินันทกันตินันท

พรภวิษยพรภวิษย

วชิรวิชญวชิรวิชญ

ชนิชญกรณชนิชญกรณ

ภาณุวัตรภาณุวัตร ภัฏภัฏกองพิสุทธกองพิสุทธ
อาณาจักรเพชรอาณาจักรเพชร

พงศกรพงศกร

ปณณภพปณณภพ ณฐภัทรณฐภัทร
ธัญชนนธัญชนน

จิรัฏฐจิรัฏฐ

พลภูมิพลภูมิ

ภูริญภูริญ

นันทกรนันทกร

ภทรธรภทรธร
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