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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
 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
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2, 16-20, 22-24…  [S.D. EVENTS

4…  [วาทะอธิการ
5…  [พัฒนาบุคลากร

6…  [รวมฉลองสองรอยปชาตกาลฯ
8…  [ไมวาจะนานเพียงใดฯ S.D.49

13…  [เพชรใน ซ.ด.

21…  [เพื่อนนักอาน

   สวัสดีผูอานทุกทานคะสวัสดีผูอานทุกทานคะ
 ฉบับสุดทายของปการศึกษา 2560 แลวนะคะ วันเวลา
ผานไปอยางรวดเร็วจริง ๆ  เราไดเห็นการพัฒนา การเปล่ียนแปลง 
ความเคลื่อนไหวของครอบครัวเซนตดอมินิกอยางตอเนื่อง เด็ก 
นักเรียนก็จะเล่ือนขึ้นไปในระดับชั้นที่สูงขึ้น สวนพี่ ๆ มัธยมศึกษา
ปที่ 6 เซนตดอมินิก รุนท่ี 49 ก็เปนผลผลิตของบานเซนต        
ดอมินิกที่เราภาคภูมิใจ พรอมสงมอบเยาวชนคุณภาพสูสังคมใน
รั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งเซนตดอมินิกสารฉบับน้ีเราไดนําเสนอเร่ือง
ราวความทรงจําของพวกเขาผานงานเขียนและภาพความทรงจํา
  หวังเปนอยางย่ิงวาในชวงปดภาคเรียนน้ี ทุกทานจะเติมเต็ม
ประสบการณอยางมีความสุข เพื่อพบกันใหมกับภาคเรียนที่ 1 ป
การศึกษา 2561 ...พบกันใหมฉบับหนาคะ

บัััััััับบััััััััับ

61 ...พบกนใหมฉบบหนาคะ

แสดงดนตรี-นาฏศิลป์ วันนักบวชสากลฯ
 พระคารดินัลฟรังซิสเซเวียร เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช เปนประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ 
วันนักบวชสากล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และ
หลังจบพิธี วงโยธวาทิต พรอมนักแสดงจาก
โรงเรียนเซนตดอมินิก ไดแสดงความสามารถ
ดานดนตรี-นาฏศิลป ซึ่งสรางความประทับ
ใจแกผูรวมงานเปนอยางยิ่ง  เม่ือวันเสารที่  
3 กุมภาพันธ 2561 ณ ลานพระแมมารีย 
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
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(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

 เวลาที่พ่อต้องเขียนต้นฉบับวาทะอธิการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉบับสุดท้ายของปีการศึกษา ซึ่งต้องใช้เวลาที่ดูเหมือนว่ามาก 
เป็นพิเศษ เนื่องจากได้พบปะพูดคุยหลายเรื่องหลายราวมาก่อนหน้านี้แล้วถึง 5 ฉบับ ยิ่งเป็นฉบับสุดท้ายซึ่งกิจกรรมต่าง ๆ ก็เสร็จ
สิ้นลงไปเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่เพียงภารกิจสำาคัญของแต่ละคนโดยเฉพาะนักเรียน นั่นคือการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 หรือปลายปี
การศึกษา เพื่อประเมินว่าตลอดปีนี้แต่ละคนได้ก้าวหน้าพัฒนาขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไร และก็คงไม่ใช่เพียงการประเมินด้านความ
รู้ทางวิชาการเท่านั้น สิ่งสำาคัญที่ทุกคนควรคำานึงถึงเป็นพิเศษคือการเจริญเติบโตด้านคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้ใหญ่เชื่อว่าบรรดาผู้
ปกครอง คณะครู ผู้เกี่ยวข้องกับการสอนการอบรมเด็กและเยาวชนน่าที่จะตระหนักในเรื่องนี้เป็นพิเศษ ยิ่งในสถานการณ์ทางสังคมไทย 
ปัจจุบันที่มีเรื่องราวข่าวคราวอันเป็นเหตุให้ต้องคำานึงถึงในประเด็นของความรู้สึกรับผิดชอบต่อการกระทำา ความสามารถในการรู้จัก
แยกแยะว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิด ความตระหนักถึงเหตุกับผล และผลกับเหตุของการกระทำา ทั้งนี้เนื่องด้วยมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่ต้อง
ดำารงอยู่ร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆ สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ จึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีทักษะชีวิตหรือทักษะทางสังคมที่ดีงาม
 อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา การที่แต่ละคนจะมีเวลาส่วนตัวไตร่ตรอง ทบทวนการดำาเนินชีวิต หรือข้อคิดเก่า ๆ 
ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ทั้งนี้เพราะในการดำาเนินชีวิตของแต่ละคนต้องพบกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่ถูกต้องและถูกใจ ทั้งที่ถูกต้องแต่ไม่
ถูกใจ หรือทั้งที่ถูกใจแต่ไม่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นการหาเวลาพิจารณาชีวิตเพื่อว่าเรื่องราวต่าง ๆ  จะได้ตกตะกอนให้เราสามารถแยกแยะ
และเลือกสรรนำาสิ่งดีงามมาประยุกต์ใช้ในการเจริญชีวิตต่อไป ให้เกิดผลดี เกิดการพัฒนา และความก้าวหน้าทั้งของแต่ละคน ของ
ครอบครัว ของสังคม และของชาติบ้านเมือง ดังที่พ่อได้อ่านพบข้อความที่ชวนคิด และตั้งใจมอบให้ทุกคนที่เป็นสมาชิกของครอบครัว
เซนต์ดอมินิกแห่งนี้ความว่า.....“ความยากลำาบากสอนให้รู้จักอดทน ความยากจนสอนให้รู้ว่าเงินมีค่าแค่ไหน ความผิดพลาดสอนให้
รู้จักคิดก่อนทำาอะไรลงไป นำ้าตาสอนให้รู้ไว้ว่าอะไรคือบทเรียน”        
 ท้ายนี้พ่อในนามของคณะผู้ใหญ่และคุณครู ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกคนที่ให้เกียรติไว้วางใจโรงเรียนเซนต์ดอมินิกให้เป็นบ้าน 
หลังที่สองของบุตรหลานของท่าน ขอบคุณในความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การบอกกล่าวสิ่งละอันพันละน้อยที่มอบให้ผ่านทางสมาคมฯ 
หรือคุณครูโดยตรงด้วยความปรารถนาดี และเจตนาที่ซื่อตรงตลอดปีการศึกษา 2560 นี้ ขอขอบคุณสมาคมฯ ที่จัดงานแด่คุณครูด้วย
ดวงใจ และงานต้อนรับสมาชิกใหม่ในทุกสิ้นปีการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลานของท่านมีความกตัญญูรู้คุณต่อบรรดาครู ขอบคุณ
บรรดาผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน ซื้อบัตรเข้าร่วมงาน มอบเงินสนับสนุนการจัดงาน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ คุณพ่อ 
บอสโกผู้เป็นบิดาและอาจารย์ของเยาวชนได้ให้ความสำาคัญต่อสถาบันครอบครัวในอันที่จะให้ความร่วมมือกับผู้ให้การอบรม เพื่อช่วยกัน 
เอาใจใส่ดูแลเด็ก ๆ และเยาวชนให้กลับเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติ และเป็นศาสนิกชนที่ดีของศาสนา   
 ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระมารดาพรหมจารีมารีย์ นักบุญยอห์น บอสโก นักบุญดอมินิก ซาวีโอ ได้อำานวยพระพร
ให้ท่านผู้ปกครอง คณะครู ศิษย์เก่า เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียนทุกคน เปี่ยมด้วยกำาลังกายกำาลังใจ มีสติรู้ตัว ปัญญารู้คิดใน
การเจริญชีวิตอย่างถูกต้องเหมาะสมดีงาม และมีความสุขในศีลในพรของพระเสมอไป.
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 ม.บุญชู ชูศรี, ม.ธนพร ยมะสมิต, ม.จุรีรัตน์ นุชมิตร, ม.จิรวัฒน์ ยอดละเอียด, ม.รจนา จันทร์พับ, ม.สุชาดา ใจคุ้มเก่า, ม.นันทิกา พันธนะหิรัญ, ม.ธนูทอง 
วันชา, ม.บุญเลิศ เอี่ยมศรี, ม.ธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ, ม.วันดี งามทรัพย์ทวีคูณ, ม.รุจน์ ตู้สำาราญ, ม.พรพิพัฒน์ ว่องวราการ และ ม.พรภวิษย์ เจตะวัฒนะ 
เข้าร่วมอบรม “การปรับเปลี่ยนสาระการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ระดับชั้น ป.1 ถึง ม.3 ปีการศึกษา 2561” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 
มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำาเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 

 ม.ปิยทัย โกศินานนท์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียน 
เอกชนในกรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 
2561 ณ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร

 ม.บุญชู ชูศรี และ ม.มณี เงากระจ่าง เข้า
ร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ยกระดับการ
บริหารสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสู่การศึกษาไทย ยุค 
THAILAND 4.0” เมื่อวันพุธที่ 24 มกราคม 2561 
ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

 ม.อุดมศักดิ์ ภัทรกูล เข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ครู อย.น้อย ก้าวไกล พาเด็กไทยห่างไกลโรค NCDs” 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

 ม.เสฏฐกิตติ เนากลาง และ ม.ธนะชัย โอ
สิริสกุล เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สอน
อย่างไรให้โดนใจเด็ก Gen Z” เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 25 มกราคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
กรุงเทพมหานคร

 ม.บุญชู ชูศรี, ม.ธนพร ยมะสมิต, ม.สามารถ จั่นมุ้ย, ม.ปิยะ บ่างสมบูณ์, ม.ภคญา จงจิตดังจง, ม.เอมอร เลิศรัตนศาสตร์, ม.สุดใจ บุญมาก, ม.รุ่งนภา โม้แก้ว, 
ม.เสฏฐกิตติ เนากลาง, ม.สมศักดิ์ นุชมิตร, ม.จำาลอง ขุนทองจันทร์, ม.วิภาวรรณ เตียวนุกูลธรรม, ม.พรภัค วรานุภาพกุล, ม.ประภา อำาไพวรพงษ์บูลย์, ม.ทอปัด พ้นภัย, 
ม.วริศรา วงคติ, ม.สุพาพรรณ บุญพยุง, ม.กัญชร ภู่ไพบูลย์, ม.ลาวัลย์ จันทร์กระจ่าง, ม.ภาวิณี พลชำานิ, ม.สุภาภรณ์ หมื่นสี, ม.ภัคจิรา วิลาศรี, ม.รสสุคนธ์ 
บัวใหญ่, ม.เมธาวี นิลสถิตย์, ม.จุฑามาศ คงอภิรักษ์ และ ม.พันเทพ กู่นอก เข้าร่วมอบรมทางวิชาการเรื่อง “การปรับหลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุง
พุทธศักราช 2561)” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนแม่พระฟาติมา กรุงเทพมหานคร

 ม.การุณย์ ท้วมขวัญยืน เข้าร่วมโครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทยสำาหรับครูนาฏศิลป์ในสังกัด
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 ถึงวันอาทิตย์ที่ 
21 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
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 ในช่วงเวลาที่ธรรมทูตซาเลเซียนทั้งสี่ชุดได้มาประจำาอยู่ในแผ่นดินสยาม คณะซาเลเซียนก็ได้เข้าไปดูแลกิจการของโรงเรียน
สารสิทธิ์พิทยาลัย ในชื่อเดิมว่าโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ เมื่อปี ค.ศ. 1928 (พ.ศ. 2471)     
 w	1 มกราคม ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส ได้มอบมิสซังราชบุรีให้แก่คณะซาเลเซียนดูแลรับผิด
ชอบอย่างสิ้นเชิง ตามโครงการของสมณกระทรวงการเผยแพร่พระศาสนา โดยมอบทั้งทรัพย์สิน ถาวรวัตถุ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีอยู่
ในขณะนั้นทั้งหมดด้วยความเสียสละ และนำ้าใจอันกว้างขวางโดยแท้จริง      
 w	30 มิถุนายน ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472) สมณกระทรวงการเผยแพร่พระศาสนาได้สถาปนาสังฆมณฑลราชบุรีแยกออกจาก
สังฆมณฑลกรุงเทพฯ อย่างเป็นทางการ พร้อมกับแต่งตั้งคุณพ่อกาเยตาโน ปาซอตตี ขึ้นปกครองสังฆมณฑลชั่วคราว โดยในขณะนั้น
นับตั้งแต่ราชบุรีลงไปสุดภาคใต้มีพื้นที่ราว 118,000 ตารางกิโลเมตร ประชากรประมาณสองล้านห้าแสนคน มีคาทอลิกเพียง 6,600 
คน และคณะซาเลเซียนได้เล็งเห็นว่าบ้านโป่งเป็นชุมทางที่สำาคัญ เพราะการคมนาคมสะดวกทั้งทางรถไฟ รถยนต์ และทางเรือ จึงมุ่ง
หวังให้เป็นศูนย์กลางต่อจากบางนกแขวก        
 w	14 มกราคม ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) คณะธรรมทูตชุดที่ห้าจำานวน 15 ท่าน ได้เดินทางจากประเทศอิตาลีมาถึงประเทศไทย 
ภายใต้การนำาของคุณพ่อซิลวีโอ เดมูนารี ประกอบด้วยสามเณรอันโตนีโอ บ็อฟเฟลลี สามเณรฟิลิป กานาเล สามเณรปรีโม อินฟันตี 
สามเณรเปโตร เยลลิชี (เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย คนที่ 6) สามเณรมารีโอ โลเรนซาโต สามเณรโยวันนี มิเคเล 
สามเณรยูลิโอ ออตโตลีนา สามเณรอัลบีโน ปองกิโอเน (อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คนที่ 3) สามเณรซิลวีโอ โปรเวรา สามเณรฟรัง 
เชสโก วัลเดอร์ฟอร์ด ภราดาอุมแบร์โต เช็กเกตตี ภราดาอันโตนีโอ กีร์ลันดา ภราดาอันโตนีโอ โอเปสโซ และ ภราดายูเซฟเป มอนต ี
 บรรดาสามเณรและภราดาชุดนี้ได้เริ่มนวกภาพโดยมีสามเณรชาวไทยคนแรกมาร่วมด้วยคือสามเณรโยวันนี กิมไทย ภายหลัง
การเดินทางของคณะธรรมทูตทั้งห้าชุดนี้ ทางคณะซาเลเซียนได้ส่งธรรมทูตเดินทางเข้ามาสมทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อการแพร่ธรรมและ
เผยแพร่วิทยาการสมัยใหม่ในเมืองไทย ทำาให้กิจการเจริญก้าวหน้ามาโดยลำาดับ    
 w	10 ธันวาคม ค.ศ. 1930 (พ.ศ. 2473) คณะธรรมทูตจากประเทศอิตาลีจำานวน 10 ท่าน ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย 
ประกอบด้วยสามเณรเอมีลิโอ บาโรนี สามเณรฟรังชีสโก อันเดรโอนี สามเณรหลุยส์ บูสตี สามเณรอัลเจโล เดลกูรโต สามเณรหลุยส์ 
ฟอลิอาตี สามเณรยูเซฟเป ปีเอริน สามเณรตีเบริโอ วันโซ สามเณรหลุยส์ ซันปีเอโตร ภราดาวีโต ฟัสชิโอลี และ ภราดาเชลีโอ 
ตีส             
 ในการเริ่มนวกภาพของธรรมทูตชุดนี้ได้มีสามเณรชาวไทยคนที่สองร่วมอีกด้วยคือสามเณรโทมัส ประชุม มินประพาฬ นอกจาก
นี้ทางคณะซาเลเซียนยังได้รับนายมาร์โก จิ๋ว โลกาวิทย์ (บราเดอร์จิ๋วของนักเรียนเซนต์ดอมินิก ผู้ดูแลร้านเครื่องเขียนมาโดยตลอด
จวบจนวาระสุดท้าย) เข้าฝึกอบรมเพื่อเป็นนักบวช ซึ่งถือเป็นอภิรติชนคนแรกที่ได้รับ    

ตอนที่ 36              ป. โกศิน
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 w	1 กรกฎาคม ค.ศ. 1933 (พ.ศ. 2476) พระสังฆราชเรอเน แปร์รอส พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้เป็นประธาน
ในพิธีโปรดศีลบรรพชาพระสงฆ์ซาเลเซียนเป็นครั้งแรกในแผ่นดินสยามที่วัดเพลงจำานวน 6 รูปคือ คุณพ่อการ์นินี ย้อบเบ คุณพ่ออัล
แบร์ตี อินโนเชนเต คุณพ่อมารีโอ รูซเซ็ดดู คุณพ่อการ์โล กาเสตตา คุณพ่อยอร์ช ไบน้อตตี้ และ คุณพ่อการ์โล บอยเอ็ดตี พระสงฆ์
ใหม่ทั้งหกได้แยกย้ายกันไปทำางานตามวัดต่าง ๆ ได้ช่วยงานของพระศาสนจักรในประเทศไทยให้เป็นหลักเป็นฐานมั่นคงอีกด้วย
 w	5 มกราคม ค.ศ. 1935 (พ.ศ. 2478) ศูนย์กลางของคณะซาเลเซียนที่ตุรินได้ส่งธรรมทูตจำานวน 7 ท่าน เดินทางมาถึง
ประเทศไทย ประกอบด้วยสามเณรไรมอนโด เปตี สามเณรอันโตนิโอ อาเลสซี สามเณรอาเลสซันโดร กัมโป สามเณรยวง โกลมบีนี 
(เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย คนที่ 7 และอธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คนที่ 11) สามเณรมัสสิมีลิอาโน โกมิเอโร 
(อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก คนที่ 4) สามเณรอัลฟองโซ เคลเลแมร์ และ สามเณรแบร์นาโด ลิดแนร์  
 w 5 ตุลาคม ค.ศ. 1935 (พ.ศ. 2478) คณะธรรมทูตซาเลเซียนจากประเทศอิตาลีจำานวน 7 ท่าน ประกอบด้วยคุณพ่อมา
รีอาโน บาร์เบโร คุณพ่อซัลวาตอเร ฟาวิตตา ภราดาเซราฟีโน ฟอรารอสโซ นวกชนอันเดร อาเนลลี นวกชนมารีโอ บอร์ซานี  
นวกชนอาเลสซันโดร มาริงโกนี นวกชนยอแซฟ วัลโตลีนา และ สามเณรแบร์นาโด เอเคล จากประเทศเยอรมันได้เดินทางมาถึง
ประเทศไทย             
 w 2 พฤศจิกายน ค.ศ. 1935 (พ.ศ. 2478) ธรรมทูตซาเลเซียนจากประเทศไอร์แลนด์ 2 ท่านคือสามเณรเจมส์ มินเมเยอร์  
กับสามเณรโทมาโซ จ๊อยซ์ ได้เดินทางมาถึงประเทศไทย         
 w 5 ธันวาคม ค.ศ. 1935 (พ.ศ. 2478) ธรรมทูตซาเลเซียนจากประเทศอุรุกวัยคือคุณพ่อยอแซฟ มอลาส ได้เดินทางมาถึง
ประเทศไทย.

บรรดาธรรมทูตซาเลเซียนชุดที่ 1 กับชุดที่ 2 จากประเทศจีน พร้อมกับชุดที่ 3 กับชุดที่ 4 จากประเทศอิตาลี
บันทึกภาพร่วมกันที่วัดบางนกแขวก ปี ค.ศ. 1929 (พ.ศ. 2472)
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ธรรมสรณ ตันติยาภินันท ม.6/1 “ตั๋ง”

ประสบการณดี ๆ 
และความทรงจํา
ตาง ๆ ในโรงเรียน
แห ง นี้ ต อ ไปนะ
ครับ

S.D.49ไมวาจะนานเพียงใด...เราไมลืมกัน
รัก...ผูกพัน...มิตรภาพ  

  ผมใชชีวิตในโรงเรียนแหงนี้เปนเวลา 12 ป ไดรับส่ิงดี ๆ มากมาย 
ไดพบคณะผูใหญ คุณครู เพื่อนท่ีดี รุนพี่ รุนนอง และรวมถึงบรรยากาศ
ที่อบอุนเหมือนครอบครัว และมีกิจกรรมมากมายหลากหลายดานที่
ทําใหผมกาวมาถึงจุดนี้ได
  ตอนเด็ก ๆ  ผมมีความชอบดานคอมพิวเตอร ซึ่งโรงเรียนก็มีชุมนุม
ที่เกี่ยวของกับความถนัดทางดานนี้ ทําใหผมไดมีโอกาสเขาไปฝกฝน
และทํางาน ไดชวยงานโรงเรียนหลายดาน ไดแก เว็บไซตโรงเรียน งาน
สื่อมัลติมีเดีย งานออกแบบส่ือส่ิงพิมพ งานคอมพิวเตอรกราฟก รวม
ถึงงานเขียน Application ของโรงเรียน จนทําใหผมมีผลงานสะสม
เรื่อยมา และเปนโอกาสอีกคร้ังที่ทําใหผมไดนําความรู ความสามารถ
ที่สะสมมาและผลงานของผมไปยื่นเขาศึกษาตอท่ีสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง คณะไอที และไดรับเลือกเขา
เรียนตั้งแตรอบแรก เมื่อขึ้น ม.6 งานกิจกรรมกลุมของหองเรียนก็เยอะ 
บางคนอาจไมชอบแตผมมองเห็นวามันเปนโอกาสที่ทําใหเราและเพื่อน
ไดรูจักกันจริง ๆ ไมวาจะเปนกีฬาสี ขายของ ทําเกม ซึ่งเปนกิจกรรมที่
ใหประสบการณและความทรงจําดี ๆ กับผมตลอด 12 ป
  เวลาท่ีผานมาทําใหผมรูสึกผูกพันกับโรงเรียนมากครับ แตสุดทาย
แลวทุกคนก็ตองเดินในเสนทางท่ีวางแผนไว มองไปขางหนา มองความ
สําเร็จในอนาคต แตอยาลืมวาที่ผานมาเราคือใคร เรามาจากจุดไหน 
“เรามาจาก ซ.ด. เราถึงมีวันนี้” เพราะฉะนั้นผมในฐานะอดีตเด็ก ซ.ด. 
อีกคนหนึ่งที่เพิ่งจบจากโรงเรียนแหงนี้ ก็อยากใหรุนตอ ๆ  ไป ไดเก็บเกี่ยว
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วงศวรัณ ประจักษวิทย ม.6/2 “วาน”

  ผมอยูโรงเรียนนี้ตั้งแต ป.1 ไดเห็นการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ มากมาย 
หลายอยางเปลี่ยนไปมาก แตมีสิ่งหนึ่งที่ไมเคยเปลี่ยนไป...นั่นคือ “ความ
ผูกพัน” ผมอยูโรงเรียนนี้มา 12 ปเต็ม คุณครูทุกทานไดอบรมสั่งสอนผม
มาตั้งแตยังเล็ก ๆ  หลายครั้งที่ไมเขาใจในการอบรม แตสุดทายก็เปนเพราะ
ความรัก อยากเห็นศิษยไดดี ทานเลยไมเบ่ือท่ีจะอบรมผม โรงเรียนนี้ทําให
ผมไดพบเจออะไรมากมาย ไมวาจะเปน “มิตรภาพดี ๆ” ในโรงเรียน 
“ความหมายที่แทจริงของคําวาเพื่อน” รวมถึงคําวา “ครู และ ศิษย” ผม
อยากจะขอบคุณคุณครูทุกทานตั้งแตคุณครู ป.1 จนถึง ม.6 สําหรับทุก ๆ 
ความหวงใย ความหวังดีในเรื่องตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณครูชั้นมัธยม 
  สุดทายนี้ความทรงจําดี ๆ  ทั้งหมดน้ีจะไมเกิดข้ึนเลย ถาไมมีโรงเรียน
เซนตดอมินิก สถานที่แหงนี้เปนเหมือนบานหลังที่ 2 ของผม และจะเปน
หนึ่งในความทรงจําที่ดีที่ผมจะไมมีวันลืม ขอบคุณครับคุณครู #SD 49
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  เปนเวลา 12 ป ที่ผมเขามาเรียนอยูที่โรงเรียนเซนต
ดอมินิก ไดเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เห็นการเปล่ียนแปลง
อะไรมามากมาย ตั้งแตการสรางอาคารมารียฯ จนกระทั่ง
อาคารยอหน บอสโก อนุสรณ 200 ปชาตกาล ถึงแมวา
ผมจะอยูไมทันใชอาคาร แตก็ยินดีและดีใจที่โรงเรียนมี
การพัฒนา ในตอนแรกท่ีกําลังจะขึ้นชั้น ม.6 ผมก็ดีใจที่ตัว
เองจะไดเรียนจบแลว จะไดเขามหาวิทยาลัยสักที แตตอน
นี้กลับรูสึกใจหายท่ีจะตองเรียนจบ เพื่อน ๆ  ตางก็ตองแยก
ยายกัน อยูตางมหาวิทยาลัย อาจจะไมคอยไดเจอกันแลว 
ชีวิตมัธยมเปนชวงเวลาท่ีดีที่สุดแลว ทั้งเรื่องการเรียน 
การสอบ การทํากิจกรรม ไดรับความทรงจําดี ๆ มากมาย 
มีทั้งทุกข ทั้งสุข เฮฮา เศรา ดีใจ ที่จดจําไปตลอดชั่วชีวิต
  สุดทาย ขอขอบพระคุณคณะผูใหญ คุณครูทุกทานที่
ไดสั่งสอนผมมา และขอฝากถึงรุนนอง ๆ ม.4, ม.5 วาการ
สอบเขามหาวิทยาลัยไมใชอะไรท่ีจะทําไดเพียงขามคืน 
ดังนั้นควรเตรียมตัวตั้งแตเนิ่น ๆ กอนที่มันจะสายเกินไป

ธนวัฒน จิตตเศรษฐสิน ม.6/3 “อู”
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  อยากจบ...แตไมอยากจาก ความรูสึกนี้กลับหวนเขามา
ในสมองของผมจากวันแรกท่ีกาวผานประตูโรงเรียนน้ีเขามา
ความรูสึกแปลกประหลาดทั้งตื่นเตน ดีใจ ในเวลาเดียวกัน
     ผมใชชีวิตอยูในโรงเรียนนี้ ตั้งแตชั้น ม.4 ไดทํากิจกรรม
ที่หลากหลายสรางสัมพันธไมตรีตอเพื่อน ๆ ไดพบคุณครูที่ดี ผม
รักในการเลนกีฬาบาสเกตบอล จนวันหนึ่งไดมีโอกาสเปนนัก
บาสเกตบอลของโรงเรียน เปนความรูสึกที่ยากเกินบรรยาย
ทั้งตื่นเตนทั้งดีใจ และไมคิดวามาสเตอรคมกฤษและมาสเตอร
จินดาจะเห็นความสามารถในตัวผม อบรมสั่งสอนท้ังในดาน
การซอม ระเบียบวินัย ฝกฝนความสามารถจนผมไดแชมป
กีฬาในเครือซาเลเซียน ประจําปการศึกษา 2560 ที่ผานมา 
นอกจากนี้ก็ยังมีคุณครูอีกหลายทาน คอยอบรมสั่งสอนให
ผมเปนคนดี มีความรู ทําใหผมสะสมประสบการณจนมาถึง
มัธยมศึกษาปที่ 6
   ผมรูสึกรักและผูกพันกับโรงเรียนแหงนี้ หลังจากนี้ตอไปผม
ไมอาจทราบไดวาจะมีโอกาสอีกสักก่ีครั้งที่จะกลับมาสถานท่ี
แหงนี้ หากมีโอกาสผมจะไมพลาดแนนอน ดวยความรักจาก
หัวใจที่ยิ่งใหญ

สุธีร กิจนาบูรณ ม.6/4 “ที”
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  ผมเรียนที่นี่ตั้งแต ป.2 ครับ ในฐานะพ่ี ม.6 ที่กําลังจะจบในป
การศึกษานี้ ขอเลาถึงประสบการณการที่ไดอยูโรงเรียนนี้ตลอดระยะ
เวลา 11 ป
  ตลอด 11 ปที่ผานมา มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นที่ทําใหผมได
พบกับเรื่องราวที่มีความสุข แมในบางครั้งจะตองพบกับเรื่องที่ทําให
รูสึกไมมีความสุข แตทุก ๆ ครั้ง ผมก็ยังมีเพื่อนคอยสนับสนุนเสมอ
  จะเห็นไดวาหลายคร้ัง ๆ ที่มีกิจกรรม เราสามารถพบเห็นความ
รักความสามัคคีของทั้งเพื่อน พี่ และนอง ไมวาจะเล็กนอยแคไหน
ก็ตาม เปนสิ่งที่แสดงถึงความรักความผูกพันระหวางพี่นอง หากใคร
ถามวาโรงเรียนน้ีสอนอะไรกับผมบาง….ผมกลาพูดไดอยางเต็มภาค
ภูมิเลยวาโรงเรียนนี้สอนใหผมมีความกลาที่จะแสดงออกมากขึ้น จาก
คนขี้อายคนหน่ึงใหเปนผูนําและเปนสุภาพบุรุษ
  เรื่องวิชาการดานตาง ๆ โรงเรียนเซนตดอมินิกก็ไมแพโรงเรียน  
ไหน ๆ เหมือนกัน เพราะฉะนั้นวางใจไดเลยครับวาจบมายังไงก็มี
ความรูเอาตัวรอดไดแนนอน “ตนเปนท่ีพึ่งแหงตน” ถามีความต้ังใจ
และแข็งแกรงมากพอก็สามารถเรียนไดอยางเต็มที่ แตถาหากไมตั้งใจ
ก็อาจพลั้งพลาดได
  โรงเรียนนี้ไดใหความประทับใจหลายอยาง ๆ เปนโรงเรียนที่ดี
มาก ๆ โรงเรียนหนึ่งเลย ผมก็อยากจะฝากถึงนอง ๆ โรงเรียนเซนต
ดอมินิกทุกคน ขอใหเชื่อมั่นในคุณภาพการเรียนการสอนของเรา 
โรงเรียนของเราดีที่สุดครับนอง

ภูดิศ ศิลาอาสน ม.6/5 “พีค”
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ปฏิพัทธปฏิพัทธ

ภคภูมิภคภูมิ

ปภพปภพ

ถิรวัฒนถิรวัฒน
ฉมาฉมา

จักรภัทรจักรภัทร

ศิววิชญศิววิชญปณณภพปณณภพ

ณภัทรณภัทร ธนกฤตธนกฤตสิปปกรสิปปกร

ภวัตภวัต

ณัฐธัญณัฐธัญ

รวิภาสรวิภาส

ธิติพันธธิติพันธ

ภูมิภูมิ

วรภัทรวรภัทร
ธนกฤตธนกฤต พีรวิชญพีรวิชญ

เหรียญทองเทควันโด ป.1
 ด.ช.ภาคิณ  สุวรรณนอย ป.1/3 เหรียญทอง พรอมเกียรติ
บัตร การแขงขัน THAI TAE OPEN INTERNATIONAL 
TAEKWONDO CHAMPIONSHIP PRINCESS’S CUP 
2017 ประเภทตอสู  CLASS B รุนอายุ 6 ปชาย นํ้าหนัก 20-
23 กิโลกรัม เมื่อวันเสารที่ 2 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา แจงวัฒนะ 

เหรียญทองเทควันโด
 นายธนพนธ เลิศทิฐิวงศ ม.4/1 เหรียญทอง การแขงขันเทควันโด รุนเยาวชน 
ประเภทตอสูทีมชาย “กาฬสินธุเกมส” กีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 34 รอบคัด
เลือกตัวแทนภาค 3 ระหวางวันพุธท่ี 1 ถึงวันเสารที่ 11 พฤศจิกายน 2560

ศิลปะหัตถกรรมมัธยม
การแขงขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 

ประจําปการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปญญา ศิลปหัตถกรรม
กาวหนา สรางคุณคาสูสากล” จัดโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ระหวางวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกรที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนวัด
บวรมงคล : ด.ช.ภคภูมิ สุภัคสถาพรพันธุ ม.2/4 เหรียญทองแดง วาดภาพ
ลายเสน, ด.ช.วรภัทร ติรวิภาส ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 
ประติมากรรม, ด.ช.ธนกฤต อนุกูลสาธุกิจ ม.3/1 เหรียญทอง รองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประติมากรรม, ด.ช.พีรวิชญ ธนเศรษฐโสธร ม.3/1 เหรียญทอง 
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประติมากรรม, นายปภพ ศรีสุตา ม.5/1 เหรียญ
ทองแดง เขียนภาพไทยประเพณี,  นายภูมิ จารุวิริยะรุง ม.5/1 เหรียญเงิน รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค,  นายปฏิพทัธ ดลตระกูล ม.5/1 
เหรียญเงิน วาดภาพลายเสน, นายถิรวัฒน รัชดาทิตย ม.5/4, นายศิววิชญ แสง
นาทร ม.5/4 และ นายฉมา ชาตินักรบ ม.5/5 เหรียญเงิน ประติมากรรม, นาย
จักรภัทร เบญจาศุภวรรณ ม.6/2 เหรียญทอง วาดภาพระบายสี

ธนพนธธนพนธ

ซาเลเซียนวิชาการ ONLINE
 ศูนยบริการศึกษาซาเลเซียนจัดสอบแขงขันทางวิชาการ ONLINE ครั้งที่ 1 
ประจําปการศึกษา 2560 ระหวางวันเสารที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันศุกรที่ 15 
ธันวาคม 2560 : ด.ช.ปณณภพ นิพนธกิจ ป.6/1 โลรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน, 
ด.ช.ณภัทร เกียรติปรุงเวช ป.6/1 โลรางวัล เกียรติบัตรเหรียญเงิน, ด.ช.ธนกฤต 
ไตรวุฒิ ป.6/1 ผานเกณฑ, ด.ช.รวิภาส นิพนธเจริญศรี ป.6/1 ผานเกณฑ, ด.ช.สิป
ปกร มานิตราช ป.6/1 ผานเกณฑ, ด.ช.ภวัต ลีชาแสน ป.6/1 ผานเกณฑ, ด.ช.ณัฐ
ธัญ มัธยมแกว ป.6/1 ผานเกณฑ และ ด.ช.ธิติพันธ เทพสุทิน ป.6/1 ผานเกณฑ

คณิตศาสตร์เหรียญทอง
 ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต ป.4/1 รางวัลชมเชย ประเภทบุคคล THE 8th 

WORLD MATHEMATICS TEAM CHAMPIONSHIP 2017 (WMTC) 
เมื่อวันอาทิตยที่ 12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนยราชการแจงวัฒนะ และ
เหรียญทอง ป.3-ป.4 การแขงขันการคิดและแกปญหาคณิตศาสตร คร้ังที่ 
18 และ เหรียญทองแดง ป.4 THE 3rd MATH-ENG CONTEST (MEC) 
เมื่อวันเสารที่ 16 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

ภาคิณภาคิณ

์์

ภูริญภูริญ



วงโยธวาทิต ระดับชั้น ม.1-ม.3วงโยธวาทิต ระดับชั้น ม.1-ม.3

วงโยธวาทิต ระดับชั้น ม.4-ม.6วงโยธวาทิต ระดับชั้น ม.4-ม.6

ว่ายนํ้ายอดเยี่ยม ป.1
 ด.ช.คุปติ ชวยเกล้ียง ป.1/5 ไดรับถวยรางวัลนักกีฬาวาย
นํ้ายอดเย่ียม และไดรับ 3 เหรียญเงิน ทาฟรีสไตล, ทากรรเชียง 
และทากบ การแขงขันวายนํ้า I LOVE DAD เมื่อวันอาทิตย
ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ศูนยกีฬาสํานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม  

ธนกฤตธนกฤต

ณัฐธัญณัฐธัญ

นําโชคนําโชค

ชัยวิชญชัยวิชญ
ณัฐพงศณัฐพงศ พลภูมิพลภูมิ

จงเจตนจงเจตนธนวัฒน     ธนโชติธนวัฒน     ธนโชติ

คณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
 การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งท่ี 19 จัดโดยมูลนิธิรมฉัตร ระดับ
ประถมศึกษา เม่ือวันเสารที่ 16 ธันวาคม 2560 และระดับมัธยมศึกษา วัน
อาทิตยที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
 คะแนนผานเกณฑ : ด.ช.ณัฐธัญ มัธยมแกว ป.6/1

เขารอบเจียระไนเพชร : ด.ช.นําโชค สืบทอง ป.3/1, ด.ช.ชัยวิชญ จรัญ
เรืองธีรกุล ป.3/2, ด.ช.ณัฐพงศ อุทัยวนิชวัฒนา ป.3/3, ด.ช.พลภูมิ วงษวิไล        
วารินทร ป.5/1, ด.ช.ธนกฤต ไตรวุฒิ ป.6/1, นายจงเจตน คัมภีริชยา ม.5/1, 
นายธนวัฒน จิตตเศรษฐสิน ม.6/3 และ นายธนโชติ ถวิลเติมทรัพย ม.6/3 
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การแขงขันแบดมินตันชิงชนะเลิศจังหวัดนนทบุรี โครงการพัฒนานักกีฬาเปน
เลิศระดับจังหวัด ระหวางวันพุธท่ี 27 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม 2560 ณ 
สนามกีฬา Nonthaburi Stadium จ.นนทบุรี และรองชนะเลิศอันดับ 2 การ
แขงขันวาเลนไทน มินิ-ฮาลฟมาราธอน ครั้งท่ี 3 ประเภท FUN RUN ระยะ
ทาง 5 กิโลเมตร (สถิติ 22 นาที 31 วินาที) จัดโดย เอสรันนิ่ง เมื่อวันอาทิตยที่ 
28 มกราคม 2561 ณ สวนนํ้าพันทายนรสิงห จังหวัดสมุทรสาคร 

แชมป์ประกวดดนตรี ภาคกลางและภาคตะวันออก
 นักเรียนวงโยธวาทิต ประกวดดนตรีประเภทวงเคร่ืองลม (Wind Ensem-
ble) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก คร้ังที่ 
67 ปการศึกษา 2560 “เด็กไทยยุค 4.0 เพิ่มพูนปญญา ศิลปหัตถกรรมกาวหนา 
สรางคุณคาสูสากล” จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 4 ถึงวันเสารที่ 6 มกราคม 2561 
ณ จังหวัดนครนายก
 - ประถมศึกษา ระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ : ด.ช.กุลบุตร รักษานาเวศ 
ป.4/1, ด.ช.จารุพัฒน ชัชวาลย ป.5/2, ด.ช.กวินท เปยมเจริญกวิน ป.5/2, 
ด.ช.กฤต ตันไพบูลยกุล 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 ระดับเหรียญทอง : 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.ณชพล พงศไทย ม.3/1, ด.ช.วงศวิสุทธิ์ ประจักษวิทย ม.3/1 และ ด.ช.  
ปฤณภัทร อําศรี ม.3/5
 - ม.4-ม.6 ระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 : นายพลัฎฐ จรรยา 
ม.4/2, นายณัฐสิทธ์ิ เชื้อสุวรรณ ม.4/4, นายภารินทร สัตพันธ ม.5/2,             
นายกษิดิศ เกียรติ์ทวีมั่นคง ม.5/5, นายธาม สถิตเทพบัญชา ม.5/5, นายเสฏฐ
นันท ภุมรินทร ม.5/5, นายวงศวรัณ ประจักษวิทย ม.6/2, นายดุลยวัต ธนากร
ชัย ม.6/4 และ นายปฏิญญา โมนัยกุล ม.6/4 

รองแชมป์แบดมินตัน  และ
มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน ป.4

 ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง ป.4/4 รองชนะเลิศ
อันดับ 2 รุน 10-12 ป ประเภทชายเด่ียว 

ไพสิฐไพสิฐ

คุปติคุปติ

วงโยธวาทิต ระดับชั้นประถมศึกษาวงโยธวาทิต ระดับชั้นประถมศึกษา
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ณัฐธัญณัฐธัญ

อดิพณอดิพณ ฮิโรคิฮิโรคิ

พลภูมิพลภูมิ

ภทรธรภทรธร

ขั้นพื้นฐาน เม่ือวันจันทรที่ 15 มกราคม 2561
 - คณิตศาสตร : ด.ช.พลภูมิ วงษวิไลวา    
รินทร ป.5/1 เหรียญทอง, ด.ช.ณัฐธัญ มัธยม
แกว ป.6/1 เหรียญทอง, ด.ช.อดิพณ  ศิรินันท
อนุกูล ป.6/1 เหรียญเงิน, ด.ช.ฮิโรคิ ยามาอุจิ 
ป.6/4 เหรียญเงิน, ด.ช.ภูริญ กติติจิตต ป.4/1 
เหรียญทองแดง และ ด.ช.ภทรธร ไพศาขมาศ 
ป.5/1 เหรียญทองแดง
 - วิทยาศาสตร : ด.ช.เติมปติ อัศวเลิศ
ลักษณ ป.5/1 เหรียญทอง, ด.ช.วชิรวิทย อุทัย
วนิชวัฒนา ป.6/3 เหรียญเงิน, ด.ช.ฐิตพัฒน  
สุนทโร ป.6/1 เหรียญทองแดง และ ด.ช.วิรุฬห  
ธารินเจริญ ป.6/6 เหรียญทองแดง

วันวิชาการ "ดอนบอสโกสู่ความเป็นเลิศ"
 ผลการแขงขันกิจกรรมวันวิชาการ “ดอนบอสโกสู
ความเปนเลิศ 2560 มุงสูยุค 4.0” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
18 มกราคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก
 - นายจิณณ ดวงมณี ม.6/2 และ นายธนดล  
ทรัพยนิธิกุล ม.6/3 ชนะเลิศ การแขงขัน CROSS-
WORD 
 - นายภูวทิตต  สัมมาวิวัฒน ม.6/1 ชนะเลิศ และ 
นายธรรมสรณ ตันติยาภินันท ม.6/1 รองชนะเลิศ

มอบเกียรติบัตร 
S.D. WEB TEAM 

Z-TALK
 เมื่อวันจันทรที่ 22 
มกราคม 2561 คุณพอ
เกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว 
ผูจัดการและเหรัญญิก 
ให เกียรติมอบเกียรติ
บัตรแกนักเรียนชุมนุม 
S.D. WEB TEAM รุน
ที่ 12 และ Z-TALK 
รุนที่ 14 ที่ไดชวยงาน
ในฝายสารสนเทศและ
ประชาสัมพันธ ตลอดป
การศึกษา 2560

อันดับ 1 การแขงขันทักษะ “GRAPHIC DESIGN COMPETITIVE การออกแบบโปสเตอร”
 - ฟุตบอล 9 คน รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน 18 ป : นายณัฐ บุญสิน ม.3/4, นายจิรภัทร สุขแสวง   
ม.4/4, นายคีตา โอสธีรกุล ม.4/5, นายกฤติน สมุทรโคจร ม.4/5, นายศุภกิจ ดีออง ม.4/5, นายปณณ
วิชญ รัตนพรประเสริฐ ม.4/5, นายศุภวิชญ จรูญเวชธรรม ม.5/1, นายกฤติน ตั้งเจริญกิจ ม.5/2, นาย

นพวิทย นามศรี ม.5/2, นายพงศพิชัย โพยมรัตนสิน ม.5/2, นายชยุตม ประทุม
มาลย ม.5/2, นายวีรภัทร วัลลิภากร ม.5/2, นายธนวัฒน เจนเจริญกุล ม.5/2, 
นายโดมินิค ดาเนา ม.5/3, นายธีมา เกษมนุกิจกุล ม.5/5, นายปนิธาน นภา
พรรณราย ม.6/1, นายณัฐศิษฏ รุจิราวาณิชย ม.6/4, นายโอลิเวอร อิสกิลเอล 
ม.6/4, นายกิตติภูม ิภูมิวุฒิวงศ ม.6/5 และ นายศุภณัฐ  พุมพวง ม.6/5

ภูริญภูริญ
เติมปติเติมปติ

จิณณจิณณ

วชิรวิทยวชิรวิทย
ฐิตพัฒนฐิตพัฒน วิรุฬหวิรุฬห

ธนดลธนดล

ภูวทิตตภูวทิตตธรรมสรณธรรมสรณ

ฟุตบอล รุน 18 ปฟุตบอล รุน 18 ป

S.D. WEB TEAMS.D. WEB TEAM

นําเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ
นายณัฐภัทร  เจริญวงศพานิช ม.5/1 และ นายวรวัตร  เพิ่มพงศาเจริญ 

ม.5/1 แขงขันการนําเสนอผลงานเปนภาษาอังกฤษ ประเภททีม ไดรับรางวัล
ชมเชย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา  

คณิต-วิทย์นานาชาติ รอบแรก
 การสอบแขงขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจําป พ.ศ. 2561 รอบแรก 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา วิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา 
โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรูสูสากล สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

วรวัตรวรวัตรณัฐภัทรณัฐภัทร

SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5
เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ 
และ คุณพอเกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว ผูจัดการและเหรัญญิก มอบเกียรติ
บัตร และแสดงความยินดีแกนักเรียนที่ไดรับรางวัลจากการแขงขัน SD   
MUSIC CONTEST ครั้งที่ 5 ประจําปการศึกษา 2560 

Z-TALKZ-TALK

SD MUSIC CONTESTSD MUSIC CONTEST
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