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      สวัสดีผูอานทุกทานคะสวัสดีผูอานทุกทานคะ 
 สําหรับเซนตดอมินิกสารฉบับที่ 3 มีกิจกรรมใหทุกทานไดติดตาม
อาน ไดเห็นการพัฒนาความสามารถของนักเรียน เราจะพรอมใจกาวเขา
สูปใหม พ.ศ. 2563 ไปดวยกันซึ่งยังคงตองการความรวมมือ ความเขาใจ
ที่จะทําใหโรงเรียนของเรากาวไปในทิศทางเดียวกัน รักในความเปนเซนต 
ดอมินิก และรวมกันรณรงคแตงกายดี มี
วินัย ไมมาสาย
 พบกันใหมฉบับหนาคะ

ํํํ ััั 
   

ลงนามถวายพระพร
 เมื่อวันจันทรที่ 21 ตุลาคม 2562 ผูแทนคณะผูใหญ ผูบริหาร ครู 
ผูปกครอง นักเรียน ศิษยเกา และเจาหนาทีโ่รงเรียนเซนตดอมินิก ได
ไปถวายแจกันดอกไม และลงนามถวายพระพรแดสมเด็จพระกนิษฐา
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
และพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจาโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ 
ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

MOU สงเสริมการใชเทคโนโลยี
 บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ อธิการ บาทหลวง
เกรียงศักดิ์ ชัยพรแกว รองผูอํานวยการและเหรัญญิก 
พรอมผูบริหารจากบริษัทฯ ลงนามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ ระหวาง บริษัท คาสิโอ มารเก็ตติ้ง 
(ประเทศไทย) จํากัด รวมกับ โรงเรียนเซนตดอมินิก และ
บริษัท พีเอพี เทคโนโลยี จํากัด เรื่อง การสงเสริมโรงเรียน
ในการใชเทคโนโลยีเคร่ืองคิดเลขวิทยาศาสตรในหองเรียน
คณิตศาสตร เมื่อวันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ณ หอง
ประชุมกันตาเต ดอมิโน โรงเรียนเซนตดอมนิิก

สารบัญ

ใหความรูถนอมดวงตา
 บริษัท ซิกนิฟาย คอมเมอรเชียล (ประเทศไทย) จํากัด 
ผูนําเขาและจัดจําหนายหลอดไฟฟลิปส ไดมาจัดกิจกรรม
สงเสริมความรูดานการถนอมดวงตา และอันตรายที่เกิด
จากแสงสีฟา โดยผานกิจกรรมที่สนุกสนานพรอมสอดแทรก
ความรูในรูปแบบของการแขงขันตอบปญหางาย ๆ ที่เกี่ยว
กับเรื่องของดวงตา ใหกับนักเรียนช้ัน ป.4 เมื่อวันจันทรที่ 
25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมซาวีโอ 
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ภาคเรียนท่ีสองของปการศึกษา 2562 ไดเริ่มตั้งแตชวงปลายเดือนตุลาคม และมีการหยุดกรณีพิเศษชวงตนเดือนพฤศจิกายน 
ซึ่งทําใหภาคเรียนน้ีเปนชวงที่มีเวลานอยกวาภาคแรกโดยเฉพาะสําหรับนักเรียนชั้น ม.6 พอเชื่อวาพวกเราแตละคนคงจะรูจักใชเวลาท่ี
มีอยูอยางดี มีประโยชนตอตนเองในการเตรียมตัวเพ่ืออนาคต อยาลืมวาสิ่งที่มีคามากท่ีสุดที่มนุษยเราแตละคนมีอยูเทากันคือเวลา ขึ้น
อยูกับวารูจักจัดสรร และทําใหเกิดผลมากนอยตางกันอยางไร
 ทันทีที่นักเรียนทุกระดับชั้นสอบปลายภาคเรียนที่ 1 เสร็จสิ้นลง โรงเรียนกเ็ริ่มงานกอสรางหลังคาใหมแทนโดมท่ีกันแดดกัน
ฝนใหเด็ก ๆ มานานเกือบย่ีสิบป หลังคาใหมนี้จะคลุมถึงสนามบาสเกตบอลท้ังหมด ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการจัดพิธีการ และ
กิจกรรมตาง ๆ  ที่นักเรียนทุกคนตองมารวมกัน แนนอนวาระยะเวลากอสรางยอมเกิดความไมสะดวกบาง แตดวยนํ้าใจดีทุกคนสามารถ
อดทนไดเพื่อสิ่งที่ดีสําหรับเด็กและเยาวชนตามจิตตารมณของคุณพอบอสโก   
 ราวกลางเดือนตุลาคมใครตอใครตางติดตามขาวพายุหมายเลข 19 ซุปเปอรไตฝุน Hagibis ท่ีเคลื่อนตัวเขาประเทศญี่ปุน มี
ขาวการเตือนภัย การเตรียมตัวของชาวญ่ีปุน ตามดวยเสียงชื่นชมในความพรอมเพรียงของชาวอาทิตยอุทัยที่รวมมือกับทางราชการใน
การปฏิบัติตนเพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติครั้งนี้ และที่เปน Talk of the town อยางหนึ่งในบานเราคือภาพน้ําทวมที่ใสสะอาด ภาพการ
รวมกัน Big cleaning ถนนหนทางใหกลับสูสภาพปกติอยางรวดเร็วราวกับไมมีอะไรเกิดขึ้น สวนตัวของพอมีมุมมองหรือแงคิดสองสาม 
ประการที่ขอกลาวถึงคือ ประการแรกน้ําเปนทรัพยากรท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิต ซึ่งตองมีความสมดุลหรือพอเหมาะพอดี ความพอดนีี้
ทําใหคนเราดีพอ หรือถารูจักพอเพียงก็ทําใหเราแตละคนเพียงพอ ประการตอมาระบบปองกันที่คุณพอบอสโกไดมอบไวเปนมรดกใหกับ 
คณะซาเลเซียนยังทันยุคทันสมัยเสมอกับเรื่องตาง ๆ ดวยมิใชเฉพาะการอบรมเยาวชน ประการสุดทายความมีนํ้าใจของคน ที่รวมกัน
เพื่อสวนรวมนับเปนการทําความดี เปนการมีศีลธรรมอันเปนศีลธรรมเชิงปจเจกบุคคล (Individual morality) การชวยเหลือเกื้อกูลกัน
ถือวาเปนศีลธรรมทางสังคม (Social  morality) สิ่งนี้เองที่ชวยใหการมีจิตสํานึกทางสังคมเกิดข้ึนตามมา    
 เหตุการณหนึ่งที่ขอกลาวในวาทะฉบับนี้คือ การท่ีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จเยือนประเทศไทยดังที่ทุกคนทราบโดย
ทั่วกันแลว นับเปนเหตุการณสําคัญของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย แบบอยางความสมถะเรียบงาย และพระภารกิจของพระองค 
ทําใหผูคนตางสัมผัสไดถึงความรัก ความเมตตาในองคพระคริสตผานทางชีวิตของพระสันตะปาปาองคนี้ ตลอดระยะเวลากวาหกปแหง 
สมณสมัยไดเสด็จเยี่ยมคริสตศาสนิกชนนอกประเทศอิตาลีแลว 31 คร้ัง การเสด็จเยือนประเทศไทยกับญี่ปุนในระหวางวันที่ 20 ถึง 27 
พฤศจิกายน 2562 นับเปนครั้งที่ 32 ทุกครั้งพระองคไดนําความช่ืนชมยินดี ความเอ้ืออาทร พรอมสันถวไมตรีมาสูประชากรในดินแดน
เหลานั้นถึงแมเปนประเทศที่มิไดนับถือศาสนาคริสตก็ตาม 
 นอกเหนือจากการไปเย่ียมเยียนอภิบาลสัตบุรุษแลว สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังไดทรงนิพนธคําสอนหรือสมณสาสน 6 ฉบับ 
ในที่นี้พอขอเอยถึงสองฉบับคือ ขอสรรเสริญองคพระผูเปนเจา (Laudato Si) ที่ทรงเชิญชวนใหทุกคนดูแลรักษาโลกใบนี้ บานเรือนท่ี
เราตางก็อาศัยใชชีวิตอยูรวมกัน ซึ่งโรงเรียนเราไดเริ่มรวมรณรงคในโครงการรักษสิ่งแวดลอม “Genใหม ไรหลอดและถุงพลาสติก” 
ตั้งแตเดือนมิถุนายนจนตลอดปการศึกษาน้ี เราทุกคนทุกฝายคงตองตระหนัก รวมดวยชวยกันหาวิธีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม ลดขยะ
พลาสติก ในเรื่องนี้มีตัวแทนกรรมการนักเรียนหกคนไดเขารวมกิจกรรม Global Climate Strike โดยไปรวมเดินรณรงคเกี่ยวกับภาวะ
โลกรอนและสิ่งแวดลอม เม่ือวันศุกรที่ 20 กันยายน 2562 อีกฉบับคือ พระคริสตเจาทรงพระชนม (Christus Vivit) ซึ่งเปนสมณสาสน
ฉบับลาสุดที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเตือนใจโดยมุงเนนบรรดาเด็กและเยาวชน ผูเปนประชากรสําคัญที่เปนความหวังของโลก 
ยุคปจจุบันและอนาคต ใหพวกเขามีความหวัง ความปติยินดี ที่จะสัมผัสพระคริสตเจา ในการดําเนินชีวิตทามกลางปญหาที่พวกเขา
ตองเผชิญอยูในรูปแบบตาง ๆ อยางไรก็ตามเราท่ีเปนผูใหญ เปนคุณพอคุณแม เปนครูผูใหการอบรม ตองรวมแรงรวมใจกันดวยระบบ
การอบรมซาเลเซียนคือใชเหตุผล หลักศาสนา มีความรักใจดี เพื่อชวยสงเสริมลูกหลานลูกศิษยของเราใหเปนบุคคลที่สมบูรณครบครัน
 โอกาสเทศกาลพระคริสตสมภพ 2019 และขึ้นปใหม 2563 ที่จะมาถึงน้ี พอและผูใหญขอสงความปรารถนาดีและอํานวยพร
มายังทานผูปกครอง คณะครู บรรดานักเรียน ศิษยเกา และเจาหนาที่ทุกคน ขอองคพระกุมารเยซูโปรดประทานสุขภาพพลานามัย 
ที่แข็งแรงสมบูรณทั้งกายและใจ กําลังความคิดสติปญญา มายังทุกคนที่เปนสมาชิกในครอบครัวเซนตดอมินิก ใหมีความเจริญกาวหนา 
สมปรารถนาในสิ่งอันพึงประสงคตลอดศกใหม และตลอดไป.

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนตดอมินิกอธิการโรงเรียนเซนตดอมินิก
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ม.บุญชู ชูศรี เขารวมประชุมทางวิชาการของคุรุสภา ประจําป 2562 ในเร่ือง “ครูแหงอนาคต
เพื่อผูเรียนแหงอนาคต” ระหวางวันเสารที่ 17 ถึงวันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา 
กรุงเทพมหานคร

ม.บุญชู ชูศรี และ ม.ธนพร ยมะสมิต เขารวมประชุมสัมมนาสรุปผลการดําเนินงานการประเมิน
คุณภาพผูเรียน ปการศึกษา 2561 เม่ือวันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมนูโว ซิตี้ กรุงเทพมหานคร

การเขารวมงานมหกรรมการศึกษาแหงชาติ : กาวสูคุณภาพการศึกษาที่
ดีกวา ระหวางวันจันทรที่ 26 ถึงวันอังคารท่ี 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เดอะ 
เบอรเคลีย กรุงเทพมหานคร โดยแบงตามหัวขอเร่ืองดังนี้

ม.บุญชู ชูศรี เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสูการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร...เพื่ออนาคตเด็กไทย 4.0
ม.ธนพร ยมะสมิต และ ม.ธีรวัฒน งามทรัพยทวีคูณ เรื่อง พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา...จุดเปลี่ยนเพื่ออนาคตการศึกษาไทย
ม.มณี เงากระจาง เรื่อง ความกาวหนาในวิชาชีพครู (กคศ.)
ม.ปยะ บางสมบูรณ เรื่อง Media Literacy
ม.พรทิพย เอี่ยมประเสริฐ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาดวยแนวคิด OKRs : Objective and Key Results.

ม.บุญชู ชูศรี และ ม.พีรยุทธศ์ิ กิจสวัสด์ิ เขารวมอบรมการจัดทําขอมูลผูสําเร็จการศึกษา และระบบบันทึก
ขอมูลผลการเรียน (GPA/GPAX) ระหวางวันจันทรที่ 23 ถึงวันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ โรงแรมริเวอรไซด 
กรุงเทพมหานคร

ม.จุฑามาศ คงอภิรักษ เขารวมอบรมทางวิชาการเร่ือง “ระบบเก็บขอมูลอัตโนมัติกับการวัด
ปริมาณทางวิทยาศาสตร” เม่ือวันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ
ทหารลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร

ม.จุฑามาศ คงอภิรักษ เขารวมอบรมหลักสูตร Basic Linux for Everyone และหลักสูตร 
Web Server Knowledge for Programmer เม่ือวนัอังคารที่ 17 และวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 
2562 ณ อาคารภคินท กรุงเทพมหานคร

ม.จุฑามาศ คงอภิรักษ, ม.นันทิกา พันธนะหิรัญ, ม.ทรงพล ทิพยมาศโกมล และ ม.จําเนียร วิริยศ 
เขารวมอบรมการเรียนการสอนโครงการ Train the Trainer ในดานสนับสนุนการจัดการเรียนรูแบบ
โมดูลทางดานวิศวกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติพัฒนาศักยภาพครูผูสอน ระหวางวันอาทิตยที่ 8 กันยายน 
2562 ถึงวันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562 (จัดอบรม 10 คร้ัง) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

ม.จุฑามาศ คงอภิรักษ เขารวมงานสัมมนาทางวิชาการงาน Research to Commercial 
Conference ระหวางวันศุกรที่ 27 ถึงวันเสารที่ 28 กันยายน 2562 ณ C-Asean (MRT ศูนยวัฒนธรรม) 
กรุงเทพมหานคร

ม.จุฑามาศ คงอภิรักษ และ ม.นันทิกา พันธนะหิรัญ เขารวมอบรมเร่ือง “การจดัการเรียนรูวิชา 
Coding : การเรียนรูดวยหุนยนต รุนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษา” ระหวางวันพฤหัสบดีที่ 17 ถึงวันศุกรที่ 
18 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร

ม.จุฑามาศ คงอภิรักษ และ ม.วีระศักดิ์ ติ้งดํา เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวขอ “การสอนคณิตศาสตรโดยใช
หุนยนตประกอบ” เมื่อวันศุกรที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน กรุงเทพมหานคร

ม.พิศวัสณ ไตรยสุทธ์ิ, ม.ภัคจิรา วิลาศรี, ม.วีระศักดิ์ ติ้งดํา และ ม.ธีระยุทธ พุทธานกุูล เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
“การประยุกตใชเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตรในการสอนคณิตศาสตรเพื่อกาวสูการสอนในยุคดิจิตอล” ระหวางวันอังคารที่ 1 ถึงวันพุธ
ที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมจัสมิน กรุงเทพมหานคร  อานตอหนา 12



 

6 

ตอนที่ 2 ตอนที่ 2 เราไดอานเร่ืองราวของ “บานเซนตดอมินิก” ในชวงเวลาของการเร่ิมตนกิจการ พรอมท้ังลําดับเหตุการณสําคัญพอ
สังเขป จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2509 ที่ไดรื้อถอนเรือนไมชั้นเดียวซึ่งเปนอาคารเรียนหลังแรก เน่ืองจากอยูในสภาพท่ีทรุดโทรมมาก 
ในฉบับนี้เชิญติดตามเรื่องราวของบานของเราตอไป
 - 17 กรกฎาคม 2510 เริ่มใชอาณัติสัญญาณกระด่ิง         
 - 18 มิถุนายน 2511 ไดขออนุญาตกอสรางอาคารเรียนสี่ชั้นตอจากอาคารบอสโกสามช้ัน เพ่ือใชเปนหองประชุมรวมช้ัน 4 
หองอุปกรณชั้น 3 หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรชั้น 2 และโรงพลศึกษาชั้นลาง ตอมาชั้น 3 กับชั้น 4 ไดกลายเปนบานอภิรติกชนซาเลเซียน 
(บานเณรเล็ก) อยูชวงหนึ่ง ปจจุบันชั้น 4 เปนหองเรียนช้ัน ม.4 สองหอง ชั้น 3 เปนหองฟสิกสและชีววิทยา ชั้น 2 เปนหองเคมี ชั้น
ลางเปนหองอาหารปรับอากาศสําหรับนักเรียนช้ัน ป.1-3     
 - 27 มิถุนายน 2511 ไดยื่นเอกสารตอกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือขอการรับรองวิทยฐานะเทียบเทาโรงเรียนรัฐบาล  สําหรับ
ใชประกอบการขออนุญาตเปดสอนหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.4-5)      

- 19 พฤษภาคม 2512 เริ่มการกอสรางอาคารเรียนสี่ชั้นทางทิศเหนือ เพื่อใชเปนหองเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.ศ.1-3) 
ปจจุบันอาคารเรียนสวนนี้ชั้น 4 เปนหองเรียนชั้น ม. 4 สองหอง ชั้น ม.6 หนึ่งหอง ชั้น 3 เปนหองเรียนชั้น ม.5 สามหอง ชั้น 2 เปน 
หองเรียนชั้น ม.5 สองหอง ชั้นลางเปนโรงอาหารและหองนํ้านักเรียน อาคารเรียนสี่ชั้นสวนนี้มีชื่อเรียกในปจจุบันวาอาคารไมเกิล รัว เพื่อเปน
อนุสรณคํานึงถึงบุญราศีไมเกิล รัว อัคราธิการแหงคณะซาเลเซียนคนแรก ผูสืบตําแหนงตอจากคุณพอบอสโก    
 - 21 กรกฎาคม 2512 โรงเรียนไดรับหนังสือที่ ศธ.0705/11868 แจงเรื่องไดรับการรับรองวิทยฐานะเทียบเทามาตรฐาน
โรงเรียนรัฐบาล จากกระทรวงศึกษาธิการ           
 - เมื่อทางโรงเรียนไดรับอนุญาตใหเปดหลักสูตร ม.ศ. 4-5  จึงไดขออนุญาตกอสรางเพิ่มเติมอาคารไมเกิล  รัว ชวงพื้นท่ีวาง
รอยตอระหวางอาคารสี่ชั้นที่กอสรางกอนหนานี้ เพื่อเปนหองสมุดมัธยมศึกษาและหองเรียนชั้น ม.ศ. 4-5 โดยเริ่มกอสรางราวปลายป 
พ.ศ. 2512            

ตอนที่ 3              ป. โกศิน

อาคารบอสโกชวงแรก กับเรือนไมที่ยังไมไดรื้อทิ้ง

ภาพเรือนไม สนามตะกรอ และทางซายมือที่เปนหลังคาสังกะสี
ปจจุบันคืออาคารไมเกิล รัว
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นายสมชัย วุฑฒิปรีชา ประธานเปดหองสมุดมัธยมศึกษา

นายสุกิจ นิมมานเหมินท มอบใบรับรองวิทยฐานะแกคุณพอยอหน อูลลิอานา

 - 7 กุมภาพันธ 2513 พระอัครสังฆราช ยอแซฟ ยวง นิตโย พระอัครสังฆราชแหงอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เปนผูประกอบ
พิธีเสก และเปนประธานรวมกับนายสุกิจ นิมมานเหมินท รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการในพิธีเปดอาคารไมเกิล รัว โดยมพีระ
สังฆราชโรเบิรต รัตน บํารุงตระกูล พระสังฆราชแหงสังฆมณฑลราชบุรีใหเกียรติรวมพิธี โอกาสเดียวกันนี้ไดมีพิธีมอบใบรับรอง
วิทยฐานะเทียบเทามาตรฐานโรงเรียนรัฐบาลแกโรงเรียนเซนตดอมินิกดวย   
 - 24 กรกฎาคม 2513 ไดรับอนุญาตจัดตั้งกองลูกเสือโรงเรียนเซนตดอมินิก     
 - 22 มีนาคม 2514 ไดยื่นเร่ืองขอเปล่ียนเจาของจากมูลนิธิคณะซาเลเซียนแหงประเทศไทย เปนมิสซังโรมันคาทอลิก
กรุงเทพฯ             
 - ป 2514 เปนปแรกท่ีเปดสอนตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1 (ป.1) ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 (ม.ศ.5) และเปนปแรกที่เริ่มจัด
ทํา “เซนตดอมินิกสาร”             
 - 7 มิถุนายน 2515 ไดรับอนุญาตใหเปดสอนวิชาทหารรักษาดินแดน (ร.ด.)      
 - 28-29 ตุลาคม 2515 จัดแสดงละครการกุศลเร่ือง “ดวงใจเด็ก” ที่โรงละครของโรงเรียนมาแตร เดอีวิทยาลัย   
 - 10 พฤศจิกายน 2516 นายสมชัย วุฑฒิปรีชา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ไดใหเกียรติมาเปนประธานใน
พิธีเปดอาคารบอสโกสี่ชั้น และหองสมุดมัธยมศึกษา ปจจุบันคือศูนยอภิบาลและงานประกาศขาวดี หองทํางานครูสังคมศึกษา ม.ปลาย 
หองทํางานครูภาษาอังกฤษ ม.ปลาย หองเรียนช้ัน ม.4 หนึ่งหอง หองเก็บอุปกรณ และหองโครงงานวิศวกรรม   
 - 22 เมษายน 2519 สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกไดรับใบอนุญาตจัดตั้ง    
 - 29 มิถุนายน 2519 สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิกไดรับการจดทะเบียนสมาคม   
 - 11 มกราคม 2520 ไดรับโลเกียรติยศจาก ดร.ภิญโญ สาธร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะท่ีจัดกิจกรรม
และมีนักเรียนท่ีมีความประพฤติดี 1 ใน 10 โรงเรียน จากจํานวนโรงเรียนเอกชน 300 แหงในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน.



แชมปวายน้ํา ม.4
 นายศรัณยู ทาคายามะ ม.4/3 แขงขันวายน้ําไดรางวัล
ดังนี้
 - 2 เหรียญทอง 1 เหรียญทองแดง วายน้ําเทิดพระ
เกียรติฯ รัชกาลท่ี 10 ครั้งที่ 1 ระหวางวันศุกรที่ 26 ถึงวัน
อาทิตยที่ 28 กรกฎาคม 2562 ณ สระวายน้ํามหาวิทยาลัย
บูรพา
 - 2 เหรียญเงิน โรงเรียนเตรียมทหาร แชมเปยนชิพ ครั้ง
ที่ 18 ชิงถวยผูบัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร ระหวางวัน
เสารที่ 17 ถึงวันอาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ สระวาย
นํ้าโรงเรียนเตรียมทหาร
 - 2 เหรียญทองแดง แขงขัน 10th Rangsit University 
Swimming Championship ระหวางวันเสารที่ 5 ถึงวัน
อาทิตยที่ 6 ตุลาคม 2562 ณ สระวายน้ํามหาวิทยาลัย
รังสิต
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รองแชมป MILO Futsal 2019
 การแขงขัน MILO Futsal 2019 Road to Barcelona 
รุน 9-10 ป นักเรียนโรงเรียนเซนตดอมินิก สังกัดทีม 
STB Academy U-10 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
ประกาศนียบัตร และทุนการศึกษา 10,000 บาท เมื่อวัน
อาทิตยที่ 18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอส
แลนด รามอินทรา : ด.ช.ธันวา ลํากลาง ป.4/1, ด.ช. 
ฆนรุจ กันภัย ป.4/1, ด.ช.อนิรุตน ธรรมวิชัย ป.4/3, 
ด.ช.พสุธา มั่นเหมาะ ป.4/4, ด.ช.วิรัล อภิรักขิตบุญญา 
ป.5/3, ด.ช.จารุวงศ ไกรสูรย ป.5/3 และ ด.ช.ปณณวิชญ 
วงษณะรัตน ป.5/4

สอบวัดความสามารถภาษาจีน
 เมื่อวันเสารที่ 17 สิงหาคม 2562 เขารวมการสอบ 
YCT ระดับ 1 ระดับ 2 และ HSK ระดับ 2 ซึ่งเปนการ
สอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน จัดโดยสํานักงานสงเสริม
การสอนภาษาจีนนานาชาติ (HAN BAN) กับกระทรวง
ศึกษาธิการจีน ซึ่ง YCT แบงการสอบขอเขียนออกเปน
ระดับ 1-4 HSK แบงการสอบขอเขียนออกเปนระดับ 1-6 
ผลการทดสอบมีดังนี้ 
 ระดับประถมศึกษา
 YCT ระดับ 1 :
 -  ด.ช.กฤตภาส กิจสัมนางกูร ป.4/3 ได 160 คะแนน
 -  ด.ช.พศวีร มั่งมี ป.4/4 ได 160 คะแนน
 -  ด.ช.ปองคุณ มณีโชติ ป.4/1 ได 152 คะแนน
 -  ด.ช.ศุภเสกข สุขงาม ป.6/5 ได 145 คะแนน
 -  ด.ช.ทัตเทพ องคธนะสุข ป.5/1 ได 140 คะแนน
 -  ด.ช.กุลบุตร รักษานาเวศ ป.6/1 ได 128 คะแนน
 - ด.ช.กันตพัฒน ธรรมอํานวยสุข ป.6/1 ได 122 คะแนน
 -  ด.ช.วชิรวิทย ชูธัญญศักดิ์ ป.6/5 ได 122 คะแนน
 YCT ระดับ 2 : ด.ช.รวิกิจ จารุวิเศษศรี ป.6/3 ได 195 
คะแนน และ ด.ช.สิรวิชญ มั่งมี ป.6/2 ได 130 คะแนน

ศรัณยูศรัณยู

อนิรุตนอนิรุตน
พสุธาพสุธา

ปณณวิชญปณณวิชญ
จารุวงศจารุวงศ

ธันวาธันวา

จารุวงศจารุวงศ

วิรัลวิรัล

ฆนรุจฆนรุจ

ความสามารถภาษาจีน ระดับประถมศึกษาความสามารถภาษาจีน ระดับประถมศึกษา

ความสามารถภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษาความสามารถภาษาจีน ระดับมัธยมศึกษา



9HSK ระดับ 2 : ด.ช.ชาญชัย เตชะบุญอัคโข ป.6/1 ได 
139 คะแนน
 ระดับมัธยมศึกษา ระดับ 1 :
 - ด.ช.นรเณศฤ คูหาทอง ม.2/3 ได 174 คะแนน
 - ด.ช.ธนดล หาญกลา ม.1/3 ได 169 คะแนน
 - ด.ช.ภัคพล วารีเกษม ม.1/3 ได 159 คะแนน
 - ด.ช.จิรภัทร ชิวารักษ ม.2/3 ได 129 คะแนน
 ระดับ 2
 - ด.ช.วศิน ไตรประคอง ม.2/3 ได 199 คะแนน
 - ด.ช.จิรัฏฐ อุนจิตติกุล ม.2/3 ได 180 คะแนน
 - ด.ช.กัญจนนที สุวรรณคีรี ม.1/3 ได 159 คะแนน
 - ด.ช.วิภูรฤทธิ์ พุทธิพนาเวศ ม.2/3 ได 149 คะแนน
 - ด.ช.ณัทสพล จินจา ม.2/3 ได 145 คะแนน

ระดับ 3
 - ด.ช.ณฐกร เลิศสุวรรณโรจน ม.3/3 ได 263 คะแนน
 - ด.ช.ศักยศรณ เตชะทัศนสุนทร ม.3/3 ได180 คะแนน

TOP TEST คณิตและภาษาอังกฤษ
 บริษัท ท็อป เทสท เซ็นเตอร จํากัด จัดโครงการสอบ
แขงขันวัดความรูความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร 
และภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 34 ประจําปการศึกษา 2562 เมื่อ
วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 ผลการสอบแขงขัน มีดังนี้ 
 วิชาคณิตศาสตร คะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1 ของภาค
กทม. ไดแก
 - ด.ช.ศิรสิทธิ์ กุลพรศิริกุล ป.3/4 ทุนการศึกษา 250 บาท
 - ด.ช.ณัฐพงศ อุทัยวนิชวัฒนา ป.5/3 ทุนการศึกษา 
500 บาท
 - ด.ช.กฤศ กรรณิการ ป.6/1 ทุนการศึกษา 500 บาท 
 วิชาภาษาอังกฤษ คะแนนรวมสูงสุด อันดับ 1 ของภาค
กทม. ไดแก ด.ช.ณฐมน สุขสมคิด ป.5/1
 อันดับ 1 ของ กทม. ไดแก ด.ช.นันทวัฒน ฐิติกมล ป.6/1

3 เหรียญทองวายน้ํา
 ด.ช.ชนมณพัฒน  แจงวงศชัย ป.5/5 ไดรับ 3 เหรียญ
ทอง ทาฟรีสไตล 100 เมตร กรรเชียง 100 เมตร ผีเสื้อ 
50 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ทากบ 50 เมตร จาก
การแขงขันวายนํ้า “SAT Swimming Championship 
2019” ระหวางวันเสารที่ 28 ถึงวันอาทิตยที่ 29 กันยายน 
2562 ณ การกีฬาแหงประเทศไทย

รองชนะเลิศโกคารท
 ด.ช.รชต เปลวทอง ป.4/2 แขงขันโกคารท “SINGHA 
KART CUP 2019 By KIMI RAIKKONEN” ไดโลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ 
สนาม Impact Speed Park เมืองทองธานี

ศิรสิทธิ์ศิรสิทธิ์
ณัฐพงศณัฐพงศ

กฤศกฤศ

ณฐมนณฐมน นันทวัฒนนันทวัฒน

รชตรชต

ชนมณพัฒนชนมณพัฒน
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ชุมนุมเยาวชน SYM

 ตัวแทนนักเรียนเขารวมกิจกรรมชุมนุมเยาวชน 
Salesian Youth Movement (SYM) โรงเรียนใน
เครือซาเลเซียน หัวขอ “สูวัยสดใส รับใชสังคม” 
ระหวางวันอาทิตยที่ 6 ถึงวันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 
ณ ศูนยเยาวชนดอนบอสโก เขาตะเกียบ หัวหิน  

3 เหรียญทองวายน้ํา
 การแขงขันวายน้ํา “Korat Sprint Swimming 
Champions Cup 2019” รุนอายุ 12 ป ระหวาง
วันเสารที่ 12 ถึงวันอาทิตยที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ 
ศูนยกีฬาทางนํ้า สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษา จ.นครราชสีมา
 - ด.ช.ธนบดี ศรีสุริยะปพน ม.1/3 ไดรับ 3 
เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
 - ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ม.1/3 ไดรับ 6 เหรียญ
ทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

 
เหรียญเงินโรลเลอรสเกต

 ด.ช.อินทกานต มณี ป.2/1 ได 1 เหรียญเงิน จากการ
แขงขันกีฬาโรลเลอรสเกต รุน 6-7 ป ประเภทสลาลมใน
ทา one leg เมื่อวันเสารที่ 19 ตุลาคม 2562 ณ ลานสเกต
เมเจอรซีนีเพล็กซปนเกลา

ป.6 คณิตเพชรยอดมงกุฎ
 การแขงขันคณิตศาสตรเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 21 
ถวยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุน
การศึกษาสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ระหวางวันเสารที่ 19 
ถึงวันอาทิตยที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
 - ด.ช.สิริณัฏฐ ขําสุข ป.6/1 ไดรับรางวัลชมเชย เหรียญ
เกียรติยศ พรอมทุนการศึกษา 1,000 บาท
 - ด.ช.ภูริญ กิตติจิตต ป.6/1 คะแนนผานเกณฑ 

เหรียญทองเทควันโด
 ด.ช.ศิรวิทย พงษอนันต ป.1/3 ได
รางวัลเหรียญทอง ประเภท ยุวชนชาย 
6 ป รุน B นํ้าหนักเกิน 18-20 กิโลกรัม 
การแขงขันเทควันโด RSU KTK KWON 
TAEKWONDO OPEN เมื่อวันเสารที่ 
26 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

นักกีฬายอดเยีย่มเทควันโด
 ด.ช.กฤตชัย  อินถนอม ป.2/1 เทควันโด รุน B ตอสู เหรียญทอง ยุวชน 7-8 
ป นํ้าหนัก 20-23 กิโลกรัม RSU KTK KWON TAEKWONDO OPEN เมื่อ
วันเสารที่ 26 ตุลาคม 2562 และ 1 เหรียญทอง นํ้าหนัก 22-24 กิโลกรัม ถวย
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม VANA NAVA VIEW TAEKWONDO CHAMPION-
SHIP เมื่อวันอาทิตยที่ 17 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต

SYMSYM

ธนบดีธนบดี วีรภัทรวีรภัทร

อินทกานตอินทกานต

ภูริญภูริญ สิริณัฏฐสิริณัฏฐ

กฤตชัยกฤตชัย

ศิรวิทยศิรวิทย
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รวมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิก
 งานอภิบาลโรงเรียนเซนตดอมินิก นํานักเรียน 5 คน 
ไดแก นายชัชนัต ภัคเวโรจน ม.3/1, นายภาสกร ธาดา
ประทีป ม.4/4, นายธนาธร จิรวงศวาณิชย ม.4/5, นาย
วัชเรศ ลิ้มเชาวน ม.6/2 และ นายวิพุธ สวนครามดี    
ม.6/4 เขารวมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกของสหพันธ
อธิการเจาคณะนักบวชในประเทศไทย โอกาสฉลองครบ
รอบ 350 ป มิสซังสยาม ในหัวขอ Come and see 
ระหวางวันพุธที่ 20 ถึงวันเสารที่ 23 พฤศจิกายน 2562 
ณ โรงเรียนพระแมมารี สาทร ซึ่งสงเสริมใหเยาวชนคาทอลิก
ในสหพันธอธิการเจาคณะนักบวชในประเทศไทยไดรูจัก
พระเยซูเจา สรางมิตรภาพ และสัมผัสกระแสเรียกของ
นักบวชคณะตาง ๆ อีกทั้งไดมีสวนรวมในการเตรียมจิตใจ 
เฝารับเสด็จ และรวมพิธีบูชาขอบพระคุณกับสมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิส ในการเสด็จเยือนประเทศไทย ณ 
อาสนวิหารอัสสัมชัญ มีเยาวชน 404 คน และบุคลากร 
175 คน จากสมาชิกสหพันธอธิการเจาคณะนักบวชใน
ประเทศไทยจํานวน 25 คณะ มารวมชุมนุมในคร้ังนี้

สังคมเสริมปญญา
 ผลการทดสอบความรูวิชาสังคมศึกษา ครั้งที่ 23 ปการ
ศึกษา 2562 ของบริษัท เสริมปญญา จํากัด
 - ด.ช.ธีรวัฒน ดอนสกุล ป.4/2 ยอดเยี่ยม อันดับ 1 
ของ กทม. เกียรติบัตรชมเชย เหรียญทอง
 - ด.ช.พสิษฐ โสตถิชัยพันธุ ม.1/5 อันดับ 3 ของ 
กทม.
 - ด.ช.รวีโรจน เมฆชมภู ม.1/2 อันดับ 4 ของ กทม. 
 - ด.ช.นฤชิต นฤชาสุชาติ ม.1/5 อันดับ 4 ของ กทม.
 - ด.ช.ภัคพล วารีเกษม ม.1/3 ไดอันดับ 4 ของ กทม.
 - ด.ช.ภูมินทรณ วรกิจธนาอิทธิ์ ม.1/2 อันดับ 4 ของ กทม.
 - ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป ม.2/1 อันดับ 1 ของ กทม.
เกียรติบัตรชมเชย เหรียญทอง
 - ด.ช.ธันยธรณ เลิศรัตนศาสตร ม.3/2 อันดับ 2 ของ
ประเทศ ทุน 1,500 บาท โลเกียรติยศจากรัฐมนตรี
 - ด.ช.อธิธัช จันทรลักษณา ม.3/1 อันดับ 1 ของภาค
กทม. ทุน 500 บาท เกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม
 - ด.ช.ศุภศิษฏ นาคเสนอินทร ม.3/1 อันดับ 1 ของ 
กทม. เกียรติบัตรชมเชย เหรียญทอง
 - ด.ช.พชร ไช ม.3/5 อันดับ 1 ของ กทม.เกียรติบัตร
ชมเชย พรอมเหรียญทอง
 - ด.ช.ขจรยศ วิจิตรพรกุล ม.3/1 อันดับ 5 ของ กทม.
 - ด.ช.ศุภกฤต ลาภวงศวัฒนา ม.3/1 อันดับ 5 ของ กทม.
 - นายกฤตเมธ ชางเผือก ม.4/1 อันดับ 1 ของ กทม. 
และภาค ทุนการศึกษา 500 บาท เกียรติบัตรชมเชย และ
เหรียญแพลตินัม
 - นายศิรภพ จุลละภมร ม.4/1 อันดับ 1 ของ กทม. 
เกียรติบัตรชมเชย พรอมเหรียญทอง
 - นายศรณ จัดเครือ ม.4/1 อันดับ 4 ของ กทม.
 - นายปญญ ธัญกิจจานุกิจ ม.4/1 อันดับ 4 ของ กทม.
 - นายภูวิศ เกิดปราโมทย ม.4/1 อันดับ 4 ของ กทม.
 - นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.5/1 อันดับ 1 ของภาค
กทม. ทุน500 บาท เกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม 
 - นายดิชยพงศ วนวิภาส ม.5/1 อันดับ 1 ของ กทม. 
เกียรติบัตรชมเชย เหรียญทอง
 - นายดิษฐพงษ จึงจีระสิทธ์ิ ม.5/1 อันดับ 3 ของ กทม.
 - นายธิติ ตันพิสุทธิ ม.5/5 อันดับ 4 ของ กทม.
 - นายปยะภัทร อรรถกฤษณ ม.5/1 อันดับ 5 ของ 
กทม.
 - นายภัทรพล ไตรธนสมบัติ ม.6/5 อันดับ 1 ของ 
กทม. รับเกียรติบัตรชมเชย พรอมเหรียญทอง

ธีรวัฒนธีรวัฒน สังคมเสริมปญญามัธยมศึกษาตอนตนสังคมเสริมปญญามัธยมศึกษาตอนตน

สังคมเสริมปญญามัธยมศึกษาตอนปลายสังคมเสริมปญญามัธยมศึกษาตอนปลาย

ชัชนัตชัชนัต

ภาสกรภาสกร

ธนาธรธนาธร
วัชเรศวัชเรศ วิพุธวิพุธ
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ม.จันทรจิรา วิโรจนสกุลพร เขารวมอบรมวิชาการสําหรับนักบัญชีในหัวขอ “การจัดทําบัญชีและรายงานผู
สอบบัญชี” เมื่อวันจันทรที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมคิงปารค กรุงเทพมหานคร

ม.ศิริวรรณ คํายนต เขารวมประชุมทางวิชาการระดับชาติ การประชุมวิชาการสมาคมสถาบันการศึกษาขั้น
อุดมแหงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ประจําประเทศไทย ครั้งที่ 43 เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม กรุงเทพมหานคร

ตอจากหนา 5

 

 

ม.พันเทพ กูนอก เขารวมอบรมทางวิชาการเร่ือง “THE IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHTS FOR PROGRESS” เมื่อวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมคอนราจน กรุงเทพมหานคร

ม.พันเทพ กูนอก เขารวมสัมมนาทางวิชาการในหัวขอ PIM’s Work-based Education Forum ภาคพิเศษ เรื่อง 
“CP All – PM Education Forum 2020 Transforming Business Knowledge & Platform to Education Intelligence 
องคความรูเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูที่สถาบันการศึกษาตองกาวนําภาคธุรกิจ” เมื่อวันจันทรที่ 25 พฤศจิกายน 2562 
ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน กรุงเทพมหานคร

ม.สุรชัย ตันฑะเสน เขารวมอบรมทางวิชาการเร่ือง “กาวไปในศตวรรษท่ี 21 ดวยทักษะและความ
เปนพลเมืองโลกในการสอนระดับประถมศึกษา” เมื่อวันเสารที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมอาโนมา แกรนด 
กรุงเทพมหานคร

ม.ประจญ นิรันดร และ ม.สุรชัย ตันฑะเสน เขารวมอบรมเร่ือง “การใชภาษาอังกฤษบูรณาการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน (English for Integrated Studies : EIS)” ระหวางวันเสารที่ 19 ถึงวัน
อาทิตยที่ 20 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอรไซด กรุงเทพมหานคร

ม.สุนันท สงวนสัตย เขารวมสัมมนาการแนะแนวระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 15 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร

ม.ขจรศักดิ์ จากกิ่งเรืองโรจน, ม.นัฐพนธ จันทราษฎร และ ม.ฐิติกร พุกพูน เขารวม
อบรมครูผูฝกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหวางวันจันทรที่ 21 
ถึงวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต ปทุมธานี

ม.พรพิพัฒน วองวราการ เขารวมงานวิชาการเร่ือง “3 ทศวรรษ นํ้าพระทัยสมเด็จเจาฟาโอลิมปกวิชาการ” 
เมื่อวันศุกรที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุม ไบเทค กรุงเทพมหานคร

ม.นภัสวรรณ บุญนิธี เขารวมงานเสวนาและอบรมบรรณารักษเชิงปฏิบัติการ หัวขอ “หนังสือการตูนความรู
กับการเรียนรูแบบ Active Learning” เมื่อวันศุกรที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารนานมีบุคสเฮาส กรุงเทพมหานคร
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ผูสนับสนุนการแขงขันแรลลี่ ครั้งที่ 19

• บริษัท TOTAL EDUCATION SOLUTIONS CO., LTD (TES) : โดยคุณ สุระ สุขสิงห
• ผูปกครอง นายณัฐธนัน แกวมาก ม.5/4 สนับสนุน ถั่วโกแกปลาหมึก และ ขนมขาไก   
• บริษัท พี.เอ.เอส.อินเตอรกรุป จํากัด : โดย คุณปทมา เทียนทอง
• บริษัทสกาย-วัน คอนเซสช่ันแนร จํากัด สนับสนุนนมเปรี้ยวโฟรโมสต     
• บริษัท กรีนสปอต จาํกัด สนับสนุน ไวตามิ้ลค
• บริษัทเดอเบล จํากัด  สนับสนุนเครื่องดื่มเพียวริคุ 
• Victory Bakery : โดย คุณสมพร เมฆาสวัสดิ์ 

• Great Earth International Co., Ltd. สนับสนุนกาแฟ Lavazza  
• รานขนมปง : โดย คุณถนอมสิน กาญจนปญญาคม   
• บริษัทอัลเฟรโด เอ็นเตอรไพรส จํากัด สนับสนุน พิซซา    
• โรงเรียนภาษาสายสัมพันธ สนับสนุน ขนมเคกยูโร    
• บริษัทแสงเจริญ เมงฮง จํากัด สนับสนุนกาแฟ 3 in1                         
• บริษัท Kleverland Language School
• บริษัทไฮคิว ผลิตภัณฑอาหาร จํากัด

ขอขอบพระคุณ : 
คณะผูใหญ ผูปกครอง 
คุณครู นักเรียน ศิษยเกา และผูสนับสนุนทุกทาน
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