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เซนตดอมินิกสารฉบับแรกของปการศึกษา
2562 ยังคงเปยมไปดวยขาวสาร ความรู กิจกรรม
รวมถึงผลงานของนักเรียนที่บอกไดเลยวาทุกคน
มีความตั้งใจจริงในการพิสูจนความสามารถของ
ตนเอง เพื่อสรางประสบการณ ความภูมิใจให
ตนเอง ครอบครัว และบานเซนตดอมินิก แตเหนือ
อื่นใดความภาคภูมิใจที่นาประทับใจก็คือนักเรียน
ทุกคนขยัน ตั้งใจเรียน ประพฤติตนเปนคนดี สม
กับความมุงหวังที่ทานผูปกครองไดนํานักเรียนมาที่
บานเซนตดอมินิกอบอุุนหลังนี้...ขยัน ศรัทธา ราเริง
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พ่อและคณะผู้ใหญ่ขอต้อนรับท่านผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนสู่ปีการศึกษา

2562 อีกครั้งหนึ่งทางเซนต์ดอมินิกสาร
ฉบับแรกนี้ จำ�ได้ว่าเมื่อสี่ปีที่แล้วพ่อได้พูดถึงโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หลังใหม่ในเซนต์ดอมินิกสารฉบับแรกของปีการศึกษา
2558 หลังจากที่ได้เกริ่นในการประชุมผู้ปกครองวันเสาร์ต้นปีการศึกษา จากวันนั้นจนถึงวันนี้การพัฒนาอาคารสถานที่ก็สำ�เร็จลงตาม
ที่ทุกคนได้ประจักษ์ต่อสายตาแต่ละคนแล้ว				
ในการประชุมผู้ปกครองต้นปีการศึกษานี้คือเมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมา โรงเรียนได้เชิญอาจารย์จากคณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรพิเศษมาแบ่งปันเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยา พัฒนาการ และความเข้าใจเด็กโดยใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง
ทั้งในระดับประถมศึกษาช่วงเช้า กับระดับมัธยมศึกษาช่วงบ่าย ซึ่งวิทยากรทั้งสองช่วงได้แบ่งปันทั้งในด้านทฤษฎีและประสบการณ์จริง
มีหัวข้อที่ควรรู้เกี่ยวกับพัฒนาการทางปัญญา ความสามารถในการคิดเชิงรูปธรรมของเด็ก อารมณ์และการกำ�กับอารมณ์ พัฒนาการ
ทางสังคม การเข้าใจมุมมองของคนอื่น การรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา พฤติกรรมช่วยเหลือแบ่งปัน การเห็นคุณค่าในตนเอง การเปิด
ประตูรับฟัง การอ่านภาษากายและสีหน้า ตลอดจนเอกลักษณ์ของวัยรุ่นในศตวรรษที่ 21 พ่อเชื่อว่าผู้ปกครองที่ได้มาร่วมฟังบรรยาย
เกิดความเข้าใจลูก ๆ ของท่านเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะวัยประถมหรือวัยมัธยม เพื่อช่วยเสริมสร้างพวกเขาให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแกร่งในสังคม
ปัจจุบัน 													
ปีการศึกษา 2562 นี้ คณะผู้ใหญ่และคุณครูเห็นพ้องต้องกันในการรณรงค์ ปลูกฝัง ให้นักเรียนทุกคนได้แต่งกายดี - มีวินัย
- ไม่มาสาย ในแต่ละระดับก็มีแนวทางส่งเสริมนักเรียนเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายดังกล่าว เราท่านทั้งหลายคงยอมรับและตระหนักถึง
ความสำ�คัญของการแต่งกายที่ดี ถูกต้อง เหมาะสม การมีระเบียบวินัยอันเป็นพื้นฐานของความสำ�เร็จ ความเจริญก้าวหน้าทั้งของส่วน
ตนและส่วนรวม ซึ่งเห็นได้จากประเทศพัฒนาแล้วทั้งหลายที่คนในชาติยอมรับและปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัดในเรื่องระเบียบวินัย กฎ
กติกาทางสังคม รวมทั้งการเป็นบุคคลที่ตรงต่อเวลา เนื่องจากเวลาเป็นของมีค่าที่ทุกคนมีเท่ากัน ขึ้นอยู่กับสามารถใช้เวลาที่มีค่านั้นให้
เกิดประโยชน์ได้มากน้อยอย่างไร คณะผู้ใหญ่ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันกับทางโรงเรียนในเรื่องนี้เป็นพิเศษ
ตลอดปีการศึกษานี้ และปรารถนาที่จะให้เกิดการพัฒนาเรื่องดังกล่าวต่อไปทุกปี ทั้งนี้เพื่อความดีของนักเรียน ชุมชน และชาติบ้าน
เมืองอันเป็นที่รักของเรา												
ขอพระเจ้า แม่พระองค์อุปถัมภ์ที่เราสมโภชและถวายชีวิต - กิจการแด่พระแม่ทุกต้นปีการศึกษา นักบุญยอห์น บอสโก
และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ได้ประทานพระพรมายังผู้ปกครอง คณะครู เจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายในการเจริญชีวิต และปฏิบัติภารกิจ
การงานต่าง ๆ ให้สำ�เร็จลุล่วงด้วยดีในศีลและพระพรเสมอไป.

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
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ม.พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ และ ม.อรุณี คูณสมบัติ เข้าร่วมอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจใน
การประเมินมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันอังคารที่ 30 เมษายน ถึงวันพุธที่ 1
พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพมหานคร

ม.จุฑามาศ คงอภิรักษ์ เข้าร่วมสัมมนาส่งเสริมการเรียน STEM ผ่านการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์
เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ม.ศิริวรรณ คำ�ยนต์ เข้าร่วมการอบรม “การแนะแนวศึกษาต่อต่างประเทศสหรัฐอเมริกา” เพื่อให้ข้อมูลแก่
ครูที่ดูแลนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาที่จะไปศึกษาต่อประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 ณ สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
ม.สามารถ จั่นมุ้ย และ ม.พรสิทธิ์ จาระนัย เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงโครงการสนับสนุนการ
ลงทุนเพื่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารให้ดีกว่าเกณฑ์ BEC ด้วยมาตรการทางการเงิน เมื่อวันอังคารที่ 18
มิถุนายน 2562 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี และเรื่อง “การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
และการดูแลระบบบำ�บัดนํ้าเสีย” เมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา
ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
ม.บุญชู ชูศรี เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อทำ�บันทึกข้อตกลงในความร่วมมือกับโรงเรียน เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และ
พัฒนาความสามารถของเยาวชนที่สนใจด้านหุ่นยนต์ เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ม.อัจิมา วงศ์ฉายา, ภาวิณี พลชำ�นิ, ม.วันดี งาม
ทรัพย์ทวีคูณ, ม.ฐิรชญา ท้าวสาลี, ม.ธีระยุทธ พุทธานุกูล,
ม.รัชณีย์ สมประสงค์, ม.โกวิทย์ อยู่เวชวัฒนา, ม.เอมอร
เลิศรัตนศาสตร์, ม.สุชาดา ใจคุ้มเก่า, ม.ศรุดา โล้เจริญรัตน์
และ ม.มาโนช เอี่ยมประเสริฐ เข้าร่วมอบรมด้วยระบบทาง
ไกลโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระหว่างวันพฤหัสบดี
ที่ 25 ถึงวันเสาร์ที่ 27 เมษายน, วันพฤหัสบดีที่ 9 ถึงวัน
เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม และระหว่างวันศุกร์ที่ 24 ถึงวัน
อาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
ม.รัชณีย์ สมประสงค์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ หลักสูตร “Mathematics
Teaching Using the Singapore Mathematics Approach” เมื่อวันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร
ม.พิพัฒน์ เกิดปราโมทย์ และ ม.สุพรรณ ชารีโคตร เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรื่อง “การวัดและ
ประเมินผลและการจัดทำ�เอกสารหลักฐานการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551” ระหว่างวันเสาร์ที่ 6 ถึงวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร
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ปฐมบท

ป. โกศิน

ย้อนหลังไปเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2470 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ เหตุการณ์อันน่าประทับใจในประวัติศาสตร์ของคณะนักบวชซาเลเซียนแขวง
ประเทศไทยได้เริ่มต้นขึ้น เมื่อมีธรรมทูตซาเลเซียนนำ�ร่องสองคนแรกคือ คุณพ่อยอห์น กาเสตตา กับสามเณรยอร์ช ไบน้อตตี ได้
ลงเรือข้ามนํ้าข้ามทะเลจากมาเก๊า ประเทศจีนมาถึงพระนคร และได้เดินทางต่อไปพำ�นักที่ตำ�บลบางนกแขวก อำ�เภอบางคนที จังหวัด
สมุทรสงคราม ภารกิจหลักของทั้งสองคือ เตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับบรรดาธรรมทูตซาเลเซียนที่จะทยอยเดินทางจากประเทศจีน
และอิตาลีอย่างเป็นทางการ เข้ามาแพร่ธรรมรวมทั้งจัดการศึกษาให้การอบรมเด็กและเยาวชนไทย ข่าวคราวที่มีการแจ้งให้ทราบว่าใน
ไม่ช้านี้จะมีธรรมทูตซาเลเซียนอีกจำ�นวนหนึ่งเดินทางเข้ามาได้แพร่สะพัดออกไป ทำ�ให้แวดวงสงฆ์คาทอลิกของสยามประเทศในเวลา
นั้นตื่นเต้นยินดีเป็นอย่างยิ่ง เพราะเชื่อว่านี่เป็นโอกาสสำ�คัญที่พระศาสนจักรคาทอลิก โดยเฉพาะพระเกียรติมงคลของพระเป็นเจ้าจะ
แผ่ขยายกว้างไกลให้เป็นที่รู้จักในแผ่นดินสยามผืนนี้							

ในที่สุดข่าวที่ส่งมาล่วงหน้าได้กลับเป็นความจริง เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2470 คุณพ่อเปโตร รีกัลโดเน รองอัคราธิการแห่ง
คณะซาเลเซียนในขณะนั้น กับคุณพ่อกวาโรนาซึ่งเป็นผู้แทนของพระสังฆราชแวร์ซีเลีย ได้นำ�ธรรมทูตซาเลเซียนอย่างเป็นทางการ
ชุดแรกจำ�นวน 18 คน ที่มีคุณพ่อกาเยตาโน ปาซอตตี (ต่อมาเป็นพระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลราชบุรี เป็นผู้ก่อตั้งคณะภคินีผู้รับใช้
ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ หรือที่เรียกว่าชีสงเคราะห์) เป็นหัวหน้า เดินทางจากประเทศจีนมาถึงประเทศสยาม และติดตามไป
ยังบางนกแขวก ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางแห่งแรกของคณะนักบวชซาเลเซียนในประเทศไทย นับเป็นพระพรอันลํ้าเลอค่าอย่างยิ่งสำ�หรับ
การเริ่มต้นพันธกิจเพื่อเด็กและเยาวชน จากนั้นได้มีธรรมทูตซาเลเซียนอีกหลายชุดเดินทางมาเสริม และสมทบกับผู้ที่ได้มาอยู่ก่อนแล้ว
งานของธรรมทูตเหล่านี้ดำ�เนินไปอย่างช้า ๆ แต่มั่นคง นักบวชซาเลเซียนได้ทำ�งานเพื่อพระศาสนจักรตามจิตตารมณ์ของคุณพ่อบอสโก
โรงเรียนเป็นสนามงานแพร่ธรรมที่นักบวชซาเลเซียนได้เข้าไปมีบทบาทอย่างมากในการจัดการศึกษาอบรม กิจการของคณะนักบวช
ซาเลเซียนได้เจริญเติบโตก้าวหน้ามาเป็นลำ�ดับ ปัจจุบันในประเทศไทยมีสำ�นักงาน โรงเรียน และบ้านที่คณะซาเลเซียนได้ริเริ่มดำ�เนิน
กิจการ หรือมีส่วนร่วมดำ�เนินงานที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สังฆมณฑลราชบุรี สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี สังฆมณฑลอุดรธานี และ
สังฆมณฑลเชียงใหม่ เพื่อให้การศึกษาอบรม สังคมสงเคราะห์ และแพร่ธรรมสำ�หรับเยาวชนชายหญิง ดังนี้			
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สำ�นักงานคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย		
โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย บ้านโป่ง ราชบุรี		
โรงเรียนแสงทองวิทยา หาดใหญ่ สงขลา		
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์		
วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพมหานคร		
โรงเรียนอรุณวิทยา ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ์		
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี		
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก กรุงเทพมหานคร		
โรงเรียนอุปถัมภ์วิทยาพนม พนม สุราษฎร์ธานี		
ศูนย์เยาวชนดอนบอสโก เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี		

พ.ศ. 2470				
พ.ศ. 2470		
พ.ศ. 2484				
พ.ศ. 2490				
พ.ศ. 2492				
พ.ศ. 2495				
พ.ศ. 2500		
พ.ศ. 2504				
พ.ศ. 2513				
พ.ศ. 2517				
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คุณพ่อยอห์น กาเสตตา
ธรรมทูตซาเลเซียน 1 ใน 2 คนแรกที่เข้ามาประเทศไทย
สามเณรยอร์ช ไบน้อตตี
ธรรมทูตซาเลเซียน 1 ใน 2 คนแรกที่เข้ามาประเทศไทย
ต่อมาดำ�รงตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ (อธิการ)
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ปีการศึกษา 2506
11. บ้านซาเลเซียน สามพราน นครปฐม		 พ.ศ. 2520
12. ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ปากเกร็ด นนทบุรี		 พ.ศ. 2521				
13. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกบ้านโป่ง บ้านโป่ง ราชบุรี		 พ.ศ. 2523				
14. บ้านศานติธรรมซาวีโอ สามพราน นครปฐม		 พ.ศ. 2525				
15. บ้านซาเลเซียนเพื่อการฟื้นฟูจิตใจ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์		 พ.ศ. 2525				
16. บ้านอบรมเยาวชนดอนบอสโก หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์		 พ.ศ. 2529				
17. บ้านนาซาเรท บ้านโป่ง ราชบุรี		 พ.ศ. 2533				
18. วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ สุราษฎร์ธานี		 พ.ศ. 2539			
19. บ้านดอนบอสโก บางสัก ตะกั่วป่า พังงา		 พ.ศ. 2549				
20. บ้านดอนบอสโก ดอยสะเก็ด เชียงใหม่		 พ.ศ. 2549				
21. ศูนย์ฝึกอาชีพดอนบอสโก หนองจิก ปัตตานี		 พ.ศ. 2552				
22. บ้านดอนบอสโก กรุงเทพกรีฑา กรุงเทพมหานคร		 พ.ศ. 2558				
23. เริ่มกิจการในราชอาณาจักรกัมพูชา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 ปัจจุบันมี 7 แห่ง						
24. เริ่มกิจการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 มี 1 แห่ง
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ศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนิวซีแลนด

นายพงศพิสุทธิ์ แสงวงษา ม.6/1, นายสหภาพ
โฉมสกุล ม.6/2 และ นายปุณณพัฒน บางเทศ
ธรรม ม.6/3 เขารวมโครงการศึกษาและแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ระหวางวันเสารที่ 28 เมษายน ถึงวันเสาร
ที่ 29 กันยายน 2561 ณ Kapiti College, Wellington ประเทศนิวซีแลนด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพทางภาษาของผูเรียน สงเสริมใหผูเรียนได
ฝกฝนการใชภาษาอังกฤษ และไดรับประสบการณตรง
จากการเรียนรูกับเจาของภาษา ไดเรียนรูวัฒนธรรม
ของชาวนิวซีแลนด และวัฒนธรรมที่หลากหลายจาก
เยาวชนนานาชาติ สามารถนําความรูและประสบการณ
จากตางประเทศมาใชประโยชนเพื่อตนเองและสังคม

สหภาพ
พงศพิสุทธิ์
ปุณณพัฒน



จิรทีปต



ชนะเลิศกอลฟ

ด.ช.จิรทีปต ศิริเกียรติสกุล ม.1/3 แขงกีฬากอลฟ
“SINGHA-TSGU Juniors Future Tour 20182019” ชนะเลิศ Class C Boy เมื่อวันอาทิตยที่ 16
ธันวาคม 2562 ณ สนาม Watermill Golf & Garden, ชนะเลิศ “TGA Singha Junior Golf Ranking
ครั้งที่ 5” Class C ประเภทชาย ระหวางวันเสารที่
12 ถึงวันอาทิตยที่ 13 มกราคม 2562 ณ สนามกอลฟ
คอหงส จ.สงขลา และ “Chang Thailand Junior
Golf Circuit 2019” ทํา Score 148 (+4) Position
4 Class : Super Junior Boy ระหวางวันอังคารที่
21 ถึงวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 ณ สนามกอลฟ
Pattavia Century Golf Club จ.ชลบุรี

แชมปแบดมินตัน-รองแชมปวิ่งมาราธอน

ด.ช.ไพสิฐ เทียนทอง ป.6/4 แขงขัน
แบดมินตัน “The Angle Thailand Junior
Champion Ship 2019” รองชนะเลิศอันดับ
2 รุนอายุไมเกิน 15 ป ประเภทชายเดี่ยว เมื่อ
วันอาทิตยที่ 17 กุมภาพันธ 2562 ณ สนาม
ทีไทยแลนด จ.นนทบุรี และแขงขันแบดมินตัน
“1 HAPPINESS CHAMPION SHIP รอบ
ที่ 2” ไดรางวัลชนะเลิศ รุนอายุไมเกิน 11 ป
ประเภทเดี่ยว ระหวางวันเสารที่ 25 ถึงวัน
อาทิตยที่ 26 พฤษภาคม 2562 ณ สนามพรหม
ลิขิต กรุงเทพฯ พรอมแขงขันวิ่งมาราธอน
“เดิน-วิ่ง การกุศล Sai 2 Minimarathon
2019” ไดรองชนะเลิศอันดับ 2 รุนอายุไมเกิน
15 ป ประเภท 10.5 กิโลเมตร เมื่อวันอาทิตยที่
9 มิถุนายน 2562

ไพสิฐ
วีรภัทร



5 เหรียญทองวายนํ้า

ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ม.1/3 แขงขันวายนํ้า “อัลปากา แชมเปยนชิพ ครั้งที่
8” รุนอายุ 12 ป ได 5 เหรียญทอง 4 เหรียญทองแดง ระหวางวันเสารที่ 16
ถึงวันอาทิตยที่ 17 มีนาคม 2562 ณ สระวายนํ้า ALPACA SPORT CLUB
จ.ราชบุรี

11



ตอบปญหาศีลธรรมภาษาจีน

เขารวมโครงการสอบตอบปญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาคภาษาจีน ครั้งที่ 11 จัดโดยชมรมสงเสริมศีลธรรม
เพื่อสันติภาพโลก เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ 2562 : ด.ช.กวิน วัชวงษ ม.2/3, ด.ช.วศิน ไตรประคอง ม.2/3, ด.ช.จิรัฏฐ อุนจิตติกุล
ม.2/3, ด.ช.นรเณศฤ คูหาทอง ม.2/3, ด.ช.พสิษฐ จิวัธยากูล ม.2/3, ด.ช.ธนดล ศุภพิโรจน ม.2/3, ด.ช.ตอตระกูล พูลสมบัติ ม.3/3, ด.ช.ศักย
ศรณ เตชะทัศนสุนทร ม.3/3, ด.ช.อนาวิล สุบิน ม.3/3, ด.ช.สิรภพ มนูรัชต ม.3/3, ด.ช.ณฐกร เลิศสุวรรณโรจน ม.3/3, นายศรัณยู ทาคา
ยามะ ม.4/3, นายภาสกร ธาดาประทีป ม.4/4, นายกวิน ศรีรัตน ม.4/4, นายจิรวัฒน แกวคํา ม.4/5, นายอิทธิ์ทณัฏฐ อินทรแกว ม.4/5 และ
นายธนาธร จิรวงศวาณิชย ม.4/5


รองแชมปโรลเลอรสเกต

ด.ช.อินทกานต มณี ป.2/1 แขงขัน
กีฬาโรลเลอรสเกต MINI ROLLER CUP
2019 ครั้งที่ 1 ได 2 เหรียญทองแดง
ประเภทความเร็ว และประเภทสลาลมใน
ทา Fish เมื่อวันเสารที่ 23 มีนาคม 2562
ณ สเกตพลัส สาขาเมเจอรซินีเพล็กซ
นนทบุรี และรายการ ROLLER DOME
CUP 2019 ครั้งที่ 2 ได 1 เหรียญ
ทองแดง ประเภทสลาลม ในทา Fish เมื่อ
วันเสารที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ลาน
โรลเลอรโดม ศูนยการคาเอ็มโพเรียม



อินทกานต



ชนะเลิศแขงจักรยาน

ด.ช.วัชนันทน นนตรี ป.2/2
แขงจักรยานบีเอ็มเอ็กซ รุน
ยุวชน 7-8 ปชาย ชนะ
เลิศอันดับที่ 5 MALAYSIA
INTERNATIONAL BMX
RACE 2019 และชนะเลิศ
อันดับที่ 6 ASIAN BMX
CHAMPIONSHIPS 2019
ระหวางวันเสารที่ 13 ถึงวัน
วัชนันทน
อาทิตยที่ 14 เมษายน 2562
ณ สนาม ARENA BMX NASIONAL ประเทศมาเลเซีย,
ชนะเลิศอันดับที่ 5 แขงขัน
จักรยานบีเอ็มเอ็กซ ชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2562 ชิง
ถวยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหวางวันเสารที่ 11 ถึง
วันอาทิตยที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ จ.ชัยนาท

ธนภัทร

รองชนะเลิิศฟฟุตบอล

ด.ช.ธนภัทร จับศรทิพย ป.4/2 รองชนะ
เลิศอันดับ 3 การแขงขันฟุตบอล 7 คน รุนอายุ
ไมเกิน 10 ป “ครบรอบ 37 ป ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน)” เมื่อวันพุธที่ 3
เมษายน 2562 ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุน)

The Best Goalkeeper



ด.ช.ชวิน ชุมทอง ป.5/1
ได รั บ รางวั ล ผู รั ก ษาประตู ดี
เดน The Best Goalkeeper
การแขงขันฟุตบอล รุนอายุไม
เกิน 11 ป KOMM MIT International Youth Football
Tournament Champions of
Trofeo Mediteraneo 2019
ระหวางวันเสารที่ 13 ถึงวัน
อาทิตยที่ 21 เมษายน 2562 ณ
เมืองบารเซโลนา ประเทศสเปน

ชวิน
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คายภาษาอังกฤษประเทศแคนาดา

โรงเรียนเซนตดอมินิก และโรงเรียนในเครือ Vancouver School Board ซึ่งเปนกลุมโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสังกัดของรัฐบาล รวมกันจัดคาย
ภาษาอังกฤษภาคฤดูรอน ณ เมือง Vancouver,
Canada ในชวงปดภาคเรียนที่ 2 ระหวางวัน
อาทิตยที่ 31 มีนาคม ถึงวันอาทิตยที่ 28 เมษายน
2562 เพื่อสงเสริมใหนักเรียนไดฝกฝนการใชภาษา
อังกฤษ พรอมทั้งไดรับประสบการณตรงจากการ
เรียนรวมชั้นจริงกับนักเรียนแคนาดา อยูในสิ่ง
แวดลอมที่ใชภาษาอังกฤษ ทั้งที่โรงเรียน โฮม
สเตย และการรวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหนักเรียน
สามารถนําความรูและประสบการณที่ไดรับ มาใช
ในการพัตนาตนเอง โดยมีนักเรียนที่เขารวมคายฯ ดังนี้ ด.ช.อรรถวิท สวนจินะ ม.3/1, ด.ช.กวิน เจตะสานนท ม.3/2, ด.ช.สุวพล หอมจันทร
ม.3/2, ด.ช.เริ่มรัฐ พิพัฒนภานุวิทยา ม.3/5, นายปฏิภาค จุลพลัง ม.4/1, นายธนธร เชี่ยวธีรกุล ม.4/1, นายกฤติน ศิริกาญจนาวงศ ม.4/2,
นายชวินทร ศุภกิจนรเศรษฐ ม.4/3, นายภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ ม.4/4, นายศุภวิชญ วานิชผล ม.4/4, นายกวิน ศรีรัตน ม.4/4, นายตุลธร
แสงพิทักษ ม.4/4, นายธนกฤต ชัยธเนศพงศ ม.4/5, นายตรอง ไตรวุฒิ ม.5/2 และ นายพงศพิสุทธิ์ แสงวงษา ม.6/4


รองแชมปวงดนตรี

ด.ช.กันตภณ อมรดิลกกุล ป.3/2
วง “Shocking wave” รองชนะ
เลิศอันดับ 2 ประเภท Electone
Team Talent รุนอายุไมเกิน 9
ป แขงขัน Yamaha Thailand
Music Festival 2019 จัดโดย
โรงเรียนดนตรียามาฮา เดอะมอลล
บางกะป เมื่อวันอาทิตยที่ 28
เมษายน 2562 ณ หอประชุมมหิดล
สิทธาคาร วิทยาลัยดุริยางคศิลป
มหาวิทยาลัยมหิดล

กันตภณ

คุปติ


7 เหรียญทองวายนํ้า

ด.ช.คุปติ ชวยเกลี้ยง ป.3/5 แขงขัน “วายนํ้าศิลปากร ครั้งที่ 2 แชมเปยนชิพ” ได 7 เหรียญ
ทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง ระหวางวันเสารที่ 18 ถึงวันอาทิตยที่ 19 พฤษภาคม 2562
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จ.นครปฐม และ “TU Establishment
2019” ได 2 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง ระหวางวันเสารที่ 22 ถึงวันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน
2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต


รชต

รองแชมปโกคารท



ด.ช.รชต เปลวทอง ป.4/2 แขงโกคารท รุน 10 ป “TRUE
VISION-TOYOTA JUNIOR GO-KART TRAINING 2019”
ไดที่ 3 เมื่อวันเสารที่ 4 พฤษภาคม 2562 และ “THE ALLIANZ
AYUDHYA JUNIOR GO-KART ADVANCED TRAINING
2019” ไดที่ 2 เมื่อวันเสารที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ สนามรถ
คารทอีซี่คารท ดอท เน็ต อารซีเอ พระราม 9

ณฐรัฐ

เหรียญเงินสเกต

นายณฐรัฐ ไทรสาคร ม.5/2
แขงขันสเกต “กีฬาเยาวชน
แหงชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย
เกมส” ได 1 เหรียญเงิน 1
เหรียญทองแดง ประเภท Inline
Skate Park และ Inline Skate
Mini Ramp บุคคล ระหวาง
วันศุกรที่ 10 ถึงวันจันทรที่ 20
พฤษภาคม 2562 ณ หนาสนาม
กีฬา Chang Arena จ.บุรีรัมย

แชมปลีลาศ
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ด.ช.อาแฟนดี่ย แวอุเซ็ง ม.3/2 ไดรับรางวัลดังนี้
- ชนะเลิศ กีฬาลีลาศ ประเภท STANDARD รุน JUNIOR
II และรางวัลชนะเลิศ ประเภท LATIN AMERICAN รุน JUNIOR
II แขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมยเกมส” ระหวาง
วันศุกรที่ 10 ถึงวันจันทรที่ 20 พฤษภาคม 2562 จ.บุรีรัมย
- ถวยรางวัลชนะเลิศเกียรติยศ การแขงขันกีฬาลีลาศชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย ประจําป 2562 และการแขงขัน TEACHER&
STUDENT ประเภท LATIN AMERICAN รุน TDSA JUNIOR II
Class A และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท STANDARD
AMERICAN รุน TDSA JUNIOR II Class A ระหวางวันอาทิตยที่
19 ถึงวันจันทรที่ 20 พฤษภาคม 2562 ณ อินดอรสเตเดี้ยม หัวหมาก
การกีฬาแหงประเทศไทย

อาแฟนดี่ย



ณัฏฐดนัย

กฤตชัย

รองแชมปเดิน-วิ่ง-เทควันโด

เหรียญทองเทควันโด



ด.ช.ณัฏฐดนัย อักกะวิเนต ป.6/4 รองชนะเลิศอันดับ
3 ประเภทชาย รุนไมเกิน 15 ป การแขงขันเดิน-วิ่ง เพื่อ
สุขภาพการกุศล “สจว.มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เมื่อวัน
อาทิตยที่ 19 พฤษภาคม 2562 ณ สะพานพระราม 8 และ
เหรียญทองแดง ประเภทตอสู A ยุวชนชาย 11-12 ป นํ้า
หนัก 34-38 กิโลกรัม การแขงขันเทควันโด 11TH KASETSART UNIVERSITY TAEKWONDO CHAMPIONSHIPS เมื่อวันเสารที่ 15 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร
จักรพันธเพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร



เยอรเลมี่



ตรัณ

รองแชมปเทควันโด

ด.ช.กฤตชัย อินถนอม ป.2/1
ไดรับ 1 เหรียญทองแดง รุน
7-8 ป นํ้าหนัก 20-23 กิโลกรัม
Class B การแขงขัน Bangkok Taekwondo 2019 จัดโดย
สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร เมื่อ
วันเสารที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ
ศู น ย เ ยาวชนกรุ ง เทพมหานคร
(ไทย-ญี่ปุน)

ด.ช.เยอรเลมี่ การซีอาร ป.3/4
เหรียญทอง แขงขันเทควันโด “1st
INTER TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 ประเภทยุวชน
ชาย อายุ 7-8 ป รุน D นํ้าหนัก
26-30 กิโลกรัม ประเภทตอสู เมื่อ
วันอาทิตยที่ 9 มิถุนายน 2562
ณ ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา
พระราม 2

แชมปเทควันโด

รวมการแขงขันเทควันโด “ชิงแชมปภาคกลาง
ครั้งที่ 8” ประเภทตอสู มือใหมพิเศษ ระหวางวัน
เสารที่ 15 ถึงวันอาทิตยที่ 16 มิถุนายน 2562 ณ
ศูนยการคา พอรโต ชิโน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
- ด.ช.ตรัณ เลิศชัยทวี ป.2/5 รองชนะเลิศ
อันดับ 1 รุนอายุ 7-8 ปชาย นํ้าหนัก 34 กิโลกรัม
- ด.ช.ตฤณ เลิศชัยทวี ป.3/5 ชนะเลิศ รุน
9-10 ปชาย นํ้าหนัก 28-30 กิโลกรัม

ตฤณ
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กองพิสุทธ

ภาณุวัตร

พันธุธัช

ภัฏ

อินทัช

แชมปเทควันโด



ด.ช.อินทัช แชมสุวรรณวงษ ป.3/1 ได
รางวัล 1 เหรียญทองแดง รุนตอสู ยุวชน
9-10 ป “Kasetsart Taekwondo Championship ครั้งที่ 11” เมื่อวันอาทิตยที่ 15
มิถุนายน 2562 ณ อาคารจักรพันธเพ็ญศิริ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แชมปสแต็คประเภททีม



การแขงขันกีฬาสแต็คชิงแชมปสวนกลาง ประจําป 2562 “THE STACK
FIGHTER 2019” จัดโดยสมาคมกีฬาสแต็ค (ประเทศไทย) ระหวางวันเสารที่
22 ถึงวันอาทิตยที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด
- ด.ช.พันธุธัช พิศาลสวรรยา ม.3/3 ถวยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม
Timed 3-6-3 Relay และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู
- นายภัฏ ดารานันทน ม.4/2 ถวยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม Timed 3-63 Relay, ชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว และประเภทคู
- นายภาณุวัตร โพธิสิริสกุลวงศ ม.4/4 ถวยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม
Timed 3-6-3 Relay และชนะเลิศ ประเภทคู
- นายกองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.5/4 ถวยรางวัลชนะเลิศ ประเภททีม
Timed 3-6-3 Relay และรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทคู

S&P School Tour 2019
บริษัทเอส แอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) จัดกิจกรรม
S&P School Tour 2019 พรอมจัดแสดงละครสื่อการเรียน
รู “คืนความสดใสใหกับทะเลอีกครั้ง” และกิจกรรมแตง
หนาขนมเคก โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เขารวม
กิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคาร
ยอหน บอสโก อนุสรณ 200 ปชาตกาล
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เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเซนตดอมินิกรวมรณรงค
โครงการรักษสิ่งแวดลอม “Genใหม ไรหลอดและถุงพลาสติก” (Laudato Si
โอกาส 350 ป มิสซังสยาม) เพื่อปลุกจิตสํานึกและรณรงคใหเกิดความรับผิดชอบ
ตอสิ่งแวดลอม ลดปญหาขยะพลาสติก โดยมีการแนะนําและประชาสัมพันธ
โครงการใหนักเรียนไดชวยกันรักษาสิ่งแวดลอม ตลอดปการศึกษา 2562 ซึ่งมี
กิจกรรมประกวดคําขวัญ กลอน เรียงความ คลิปวีดิทัศน “รักษโลกเลิกพลาสติก”
คายแกนนําเยาวชน “รักษสิ่งแวดลอม”

Ê¡Íμ¤Ô´«¿˜¹á¿Ã

บริษัท สกอต อินดัสเตรียล (ประเทศไทย) จํากัด จัด
กิจกรรม “สกอตคิดซฟนแฟร” สงเสริมการเรียนรูภาษา
อังกฤษผานกิจกรรมเขาจังหวะ พรอมสันทนาการ สราง
ความสนุกสนาน เลนเกม แจกของรางวัล โดยมีนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1-2 เขารวมกิจกรรม เมื่อวันอังคารที่ 18
มิถุนายน 2562 ณ โถงอาคารยอหน บอสโก อนุสรณ 200 ป
ชาตกาล

16

¡Å‹ÒÇ¤Ó»¯ÔÞÒ³

คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ เปนประธานในพิธีกลาวคําปฏิญาณตนของ
คณะกรรมการนักเรียน ประจําปการศึกษา 2562 เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน
2562 ณ หองประชุมกันตาเต ดอมิโน

เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 คายเพลง
White Music บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด
(มหาชน) ไดจัดกิจกรรม White to School 2019
“ฟงไวทนอง” โดยจัดมินิคอนเสิรตจากศิลปนใน
สังกัดคายเพลงไดแก Lula, Meyou, Duen พรอม
กับวงดนตรีของโรงเรียนเซนตดอมินิกรวมแสดง
ด ว ยกิ จ กรรมนี้ น อกจากสร า งความสนุ ก สนาน
เพลิดเพลินแลว ยังมุงเนนใหโรงเรียนเปนสถาน
ศึกษาสีขาวที่หางไกลจากยาเสพติด โดยสงเสริม
ใหนักเรียนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชนจาก
การเลนดนตรี
การเลนดนตร

White to School 2019 “¿˜§äÇŒ¹ŒÍ§”

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃ¹Ñ¡àÃÕÂ¹
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“

สวัสดีครับ ผมนายศรัณย ศิริโชติ ม.6/1 ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเซนตดอมินิก ปการศึกษา
2562 ผมขอขอบพระคุณคณะผูใหญ คุณครู เพื่อน ๆ และนอง ๆ ที่มาใชสิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ขอบคุณคะแนนเสียงที่มอบใหพรรคของผมไดมีโอกาสทําหนาที่และมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียน
ตลอดเวลา 11 ปที่ผานมาในโรงเรียน ผมไดรับความรูทั้งในดานวิชาการและมารยาทมาจากโรงเรียน ผมจึง
อยากใชเวลา 1 ปตอจากนี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนอยางเต็มที่ดวยความสามารถของผม สานตอโครงการปกอน เชน
โครงการพี่สอนนอง ซึ่งเปดโอกาสใหพี่ไดสอนนองในวิชาคณิตศาสตร โครงการ SD station ซึ่งเปนการเปดเพลง
เพื่อสรางบรรยากาศดี ๆ และเลาขาวสาร
เพื่อเพิ่มความรูรอบตัวในชวงเชา
ผมและคณะกรรมการนั ก เรี ย นทุ ก คน
จะเปนแบบอยางที่ดีและปฏิบัติหนาที่ดวย
ความขยันหมั่นเพียรอยางสมํ่าเสมอ เพื่อ
ตอบแทนและพัฒนาโรงเรียนที่รักของพวก
เราทุกคนใหดียิ่ง ๆ ขึ้นไปครับ

”
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รายงานคุณภาพ ประจําป 2561
โรงเรียนเซนตดอมินิก

มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผูเรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
1) มีความสามารถในการอาน การเขียน การ
สื่อสาร และการคิดคํานวณ ไดรอยละ 85
2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดอยาง
มีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก
ปญหา ไดรอยละ 98
3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม ไดรอย
ละ 85
4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ไดรอยละ 83
5) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถาน
ศึกษา ไดรอยละ 87
6) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีตองาน
อาชีพ ไดรอยละ 92
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
1) การมีคุณลักษณะและคานิยมที่ดีตามที่สถาน
ศึกษากําหนด ไดรอยละ 92
2) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปนไทย ได
รอยละ 87
3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความแตกตาง
และหลากหลาย ไดรอยละ 85
4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม ไดรอยละ
92

มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ
2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ได
รอยละ 92
2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ไดรอยละ 91
2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตามหลัก
สูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย ไดรอยละ 86
2.4 พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไดรอยละ 90
2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ ไดรอยละ 88
2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และ
การจัดการเรียนรู ไดรอยละ 89

มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได ไดรอยละ 89
3.2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู
ไไดรอยละ 88
3.3 มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ไดรอยละ 90
3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู
เรียน ไดรอยละ 89
3.5 มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
และใหขอมูลสะทอนกลับเพื่อพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนรู ได
รอยละ 88
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