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          สวัสดีผูอานทุกทานคะ 
     เซนตดอมินิกสารฉบับนี้เปนฉบับสุดทายของป
การศึกษา 2563 ไดบันทึกเรื่องราว ขาวสารตาง ๆ ความ
สามารถของนักเรียน ตลอดจนเรื่องราวดี ๆ ความทรงจํา 
ความประทับใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 S.D. 52 ที่
สงผานตัวแทน ม.6 ทั้ง 5 หองเรียน 
 หวังเปนอยางย่ิงวาผูอานทุกทานจะชื่นชอบ ติดตาม 
และเปนกําลังใจในการพัฒนาดานตาง ๆ ของโรงเรียนเซนต
ดอมินิกนะคะ
  พบกนัใหมฉบับหนาคะ
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ÃÑºâÅ‹ “ÃÑ¡É �ÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ”
 คุณพอเกรียงศักด์ิ ชัยพรแกว รองผูอํานวยการ/เหรัญญิก รับมอบโลที่ระลึก จากผูแทนฝายการ
ศึกษาและฝายสังคม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสท่ีโรงเรียนเซนตดอมินิกรวมรณรงคโครงการ 
“รักษสิ่งแวดลอม” Laudato Si / Gen ใหม ไรหลอดและถุงพลาสติก ปการศึกษา 2563 เมื่อวัน
อังคารท่ี 8 ธันวาคม 2563



 สวัสดคีรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเซนต์ดอมินิก นานพอสมควรที่พ่อไม่ได้มีโอกาสพูดคุยกับทุก ๆ คนผ่านทาง “เซนต์
ดอมินิกสาร” หลังจากที่ฉบับแรกของปีการศึกษา 2563 นี้ ได้เผยแพร่ผ่านทางสื่อของโรงเรียนทั้งในเว็บไซต์ www.sd.ac.th และเฟซบุ๊ก 
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก Saint Dominic School จนกระทั่งฉบับนี้ที่เป็นฉบับที่สองของปี    
 พ่อจำาได้ว่าฉบับแรกได้พูดคุยถึงข่าวคราวต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โควิด-19 
และไม่คาดคิดเลยว่าต้องพูดคุยเรื่องนี้ในฉบับที่สอง คงต้องหาเวลาอ่านหนังสือ End of Days โดย Sylvia Browne กับนวนิยายเรื่อง 
The Eyes of Darkness โดย Dean Koontz อีกครั้ง         
 ปีการศึกษา 2563 ที่สิ้นสุดลงนี้ เป็นปีที่เราแต่ละคนรวมทั้งโรงเรียนต้องเผชิญและปรับตัวกันไม่มากก็น้อย อย่างไรก็ตาม
เป็นปีที่สัมผัสได้ถึงนำ้าใจดี ไมตรีจิต ที่ผู้ปกครองกับโรงเรียนร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ ก้าวเดินไปด้วยกัน แม้ว่าไม่สามารถจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
ทั้งในส่วนของโรงเรียน ของสมาคมผู้ปกครองและครูฯ รวมทั้งของสมาคมศิษย์เก่าฯ เฉกเช่นทุกปีที่ผ่านมา สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ได้เกิดขึ้น และแพร่ระบาดระลอกที่สามในประเทศเราขณะนี้ นอกจากส่งผล 
กระทบด้านลบตามที่ทราบโดยทั่วกันแล้วนั้น ในอีกมุมหนึ่งช่วยทำาให้มนุษย์เรารู้สึกถึงความห่วงหาอาทร การเอื้อเฟื้อเกื้อกูลระหว่าง
กันมากขึ้น มิใช่แค่เพียงมนุษย์ด้วยกันเท่านั้น แต่รวมถึงสรรพสิ่ง ตลอดจนธรรมชาติอีกด้วย โรงเรียนเซนต์ดอมินิกในฐานะที่เป็นส่วน
หนึ่งของครอบครัวซาเลเซียน เราได้มีส่วนช่วยเหลือสังคมผ่านทางศูนย์กลางของคณะซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ทั้งยังมุ่งมั่นปฏิบัติ
พันธกิจตามที่คุณพ่อแองเจโล เฟอร์นันเดซ อาร์ตีเม่  อัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียนได้มอบคำาขวัญประจำาปี 2021 ไว้ว่า MOVE BY 
HOPE ‘See, I Am Making All Things New’ (Rev 21:5) ขับเคลื่อนด้วยความหวัง “ดูซิ เราทำาทุกสิ่งขึ้นใหม่” (วว.21:5) โดย
ได้อบรมบ่มเพาะบุตรหลานของท่านผู้ปกครอง ลูกศิษย์ลูกหาของเรา ให้ตระหนักถึงความหวังในสิ่งที่ประเสริฐ ดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คุณธรรมประจำาตน    
 ปีการศึกษา 2563 นี้นอกจากมีเรื่องราวของโควิด-19 ที่ทำาให้กังวลใจ แต่ก็เป็นปีแห่งความภาคภูมิใจของทุกคนในฐานะ
สมาชิกครอบครัวเซนต์ดอมินิก เนื่องด้วยเป็นปีการศึกษาที่ 60 ของการก่อตั้งโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ซึ่งกำาหนดจัดงานโอกาสเฉลิมฉลอง
ในชื่องานว่า “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” ซึ่งเป็นงานอันเปี่ยมด้วยสิริและอุดมด้วยมงคลอย่างยิ่ง อายุ 60 ปีของบุคคลบ่งบอก
ถึงประสบการณ์ชีวิตกับระยะเวลาที่ใกล้ฝั่ง แต่อายุ 60 ปีของโรงเรียนบ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นที่ได้รับการวางรากฐานทีละเล็กทีละน้อย
อย่างมั่นคง จากขวบปีแรกต่อเติมเสริมแต่งให้เติบโตก้าวหน้าจนถึงขวบปีที่หกสิบ และต่อเนื่องการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป โดย
อาศัยการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของผู้ใหญ่ คุณครู บุคลากร ผู้ปกครอง นักเรียน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกคน ซึ่งทุกชีวิตที่เข้ามา
ในโรงเรียนเซนต์ดอมินิกเป็นแม่พระที่ทรงนำาเข้ามา ตามคำาที่คุณพ่อบอสโกได้กล่าวกับบุคคลร่วมสมัยของท่าน คนสำาคัญของโรงเรียนก็คือ
เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบ่มเพาะให้มีศาสตร์ทางวิชาการ และศิลป์ในการดำาเนินชีวิต ตามระบบป้องกันแบบซาเลเซียนที่ท่านนักบุญ 
ยอห์น บอสโก ได้วางแนวทางไว้ โดยมีพี่นักบุญดอมินิก ซาวีโอ เป็นแบบฉบับของการทำาหน้าที่ด้วยความขยัน ศรัทธา ร่าเริง  
 พ่อพร้อมกับคณะผู้ใหญ่ในปีการศึกษาที่หกสิบ ระลึกถึงผู้ที่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียนเซนต์ดอมินิกตั้งแต่คุณพ่ออูลลิอานา 
ที่ท่านมีความคิดริเริ่มเสนอผู้ใหญ่ในสมัยนั้น ให้สร้างโรงเรียนสายสามัญควบคู่กับโรงเรียนสายอาชีพคืออาชีวะดอนบอสโกที่ก่อตั้งมา
ก่อนหน้าแล้ว การติดต่อขอและได้รับอนุญาตจัดตั้ง การดำาเนินงานด้านต่าง ๆ จวบจนกระทั่งทุกวันนี้ ขอโมทนาพระคุณพระเป็นเจ้า 
ขอขอบพระคุณผู้ร่วมส่วนปลูกบ้านหลังนี้ เอาใจใส่ดูแล บูรณะพัฒนา ตลอดจนทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยใจจริง  
 ขอพระเจ้า พระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ โปรดอวยพระพรพิเศษในวาระ 60 
ปีของโรงเรียน ให้ท่านผู้ปกครอง คุณครู คณะนักเรียน บรรดาศิษย์เก่า และเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียนเซนต์
ดอมินิก มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ได้รับพละกำาลังและความบรรเทา
ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่นี้ สามารถปฏิบัติหน้าที่ภารกิจทั้งหลายทั้งปวง ตลอดจนดำาเนินชีวิตในศีลและพระพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ
ศรัทธาเสมอไป.

(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
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 ม.บุญชู ชูศร ี และ ม.ธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการ
พัฒนางานด้านวิชาการในโรงเรียนเอกชน (กรุงเทพฯ) ระหว่างวันพุธที่ 21 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 22 
เมษายน 2564 ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ กรุงเทพมหานคร

 

 

 ม.พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนโครงการยุคใหม่ แบบมุ่ง
ผลลัพธ์” ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 ถึงวันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร
 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการระบบสารสนเทศการประกันคุณภาพการศึกษา (E-SAR) โรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร

 ม.จันทร์จิรา วิโรจน์สกุลพร เข้าร่วมอบรมวิชาการสำาหรับนักบัญชีในหัวข้อ “นักบัญชีกับเคล็ดลับสู่การ
จัดการภาษีอย่างมืออาชีพ” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 ณ โรงแรมคิงปาร์ค กรุงเทพมหานคร

ม.จำาเนียร วิริยศ เข้าร่วมอบรมผู้ตรวจสอบกิจการ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” (หลักสูตร 1) 
ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 ถึงวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

ม.สุนันท์ สงวนสัตย ์ เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 
พฤศจิกายน 2563 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช กรุงเทพมหานคร
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 w ปี 2553 ปีนี้ได้ร่วมกับคณะซาเลเซียนระลึกถึงบุญราศีไมเกิ้ล รัว อัคราธิการองค์แรกผู้สืบตำาแหน่งต่อจากคุณพ่อยอห์น 
บอสโก ในโอกาสครบ 100 ปีแห่งมรณกรรมของท่าน และเป็นปีการศึกษาที่ 50 ของการดำาเนินกิจการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
 w 16 กรกฎาคม 2553 พระอัครสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเสกและเปิดอาคารมารีย์ อนุสรณ์ 48 ปี พ.ศ. 2504-2552 โดยมีพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน 
ศรีดารุณศีล พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติร่วมในพิธีด้วย     
 w	19 พฤศจิกายน 2553 จัดพิธีต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์น บอสโก ที่มาเยือนโรงเรียนโอกาสจาริกแสวงบุญในประเทศไทย 
 w 6 ถึง 9 ธันวาคม 2553 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันมหกรรมกีฬาซาเลเซียน ครั้งที่ 7 “ดอมินิกเกมส์” ที่สนามโรงเรียนเซนต์
ดอมินิก สนามโรงเรียนดอนบอสโก กรุงเทพฯ และศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ (บางมด)      
 w 14 ธันวาคม 2553 คุณพ่อเทพรัตน์ ปิติสันต์ เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เสกและเปิดห้องปฏิบัติการภาษาอังกฤษฟรังซิส เดอ ซาลส์ (Francis de Sales English Sound Lab) ที่ชั้น 5 อาคารมารีย์ฯ 

ตอนที่ 6              ป. โกศิน

 บทความ“เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” ตอนที่ 5 ในวารสารฉบับแรกของปีการศึกษา 2563 จบลงด้วยเรื่องราวของ
การเริ่มใช้ระบบบัตรเติมเงินแทนเหรียญชิพ และเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งหมายถึงอาคารมารีย์ อนุสรณ์ 
48 ปี พ.ศ. 2504 - 2552 เรามาติดตามเรื่องราวพอสังเขปกันต่อไปในตอนที่ 6 นี้      
	 w ปี 2551 ปีนี้โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)         
 w 1 สิงหาคม 2551 ผู้แทนโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ในการ 
บำาเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง            
 w 13 พฤศจิกายน 2551 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนดีเด่นด้านอาหารปลอดภัย ประจำาปี 2551 จากกรุงเทพมหานคร    
 w ปี 2552 ปีนี้ได้ร่วมกับคณะซาเลเซียนเฉลิมฉลองวาระครบ 150 ปีแห่งการสถาปนาคณะซาเลเซียน  
 w พฤษภาคม 2552 เริ่มใช้อาคารเรียนหลังใหม่ที่สร้างเสร็จเรียบร้อย มีชื่อว่า “อาคารมารีย์ อนุสรณ์ 48 ปี พ.ศ. 2504 
-2552”               
 w 28 สิงหาคม 2552 จัดพิธีเสกอาคารเรียนหลังใหม่เป็นการภายใน       

6 

ตึกมารี ก่อนการรื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่ พิธีเสกและเปิดอาคารมารีย์ อนุสรณ์ 48 ปี พ.ศ. 2504 - 2552
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 w ปี 2554 ปีนี้ได้มีการปรับปรุงห้องประชุมรีกัลโดเน ชั้น 2 ของอาคารซาวีโอ การปรับปรุงส่วนอำานวยการ  บริเวณชั้น 1 
ของอาคารบอสโก แล้วเสร็จเรียกใหม่ว่าสำานักผู้อำานวยการ  และการจัดทำาห้องประวัติศาสตร์ของโรงเรียนในชื่อว่า “เซนต์ดอมินิก
พิพิธภัณฑาคาร” บริเวณชั้น 1 อาคารบอสโก
 w 5 กรกฎาคม 2554 ประกาศใช้ตราโรงเรียนแบบใหม่ที่มีกรอบวงกลม และแบบกรอบรูปหยักมน 9 หยัก  ซึ่งมีชื่อสำานักงาน
เขตท้องที่กับชื่อจังหวัด และยกเลิกการใช้ตราโรงเรียนแบบเก่าที่ใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2507    
 w 22 กันยายน 2554 ผู้แทนครูและนักเรียนได้วางพวงมาลาสักการะพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราช
สุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง      
 w 8 ธันวาคม 2554 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ อธิการโรงเรียนได้ประกอบพิธีเสกสำานักผู้อำานวยการที่ปรับปรุงใหม่จากส่วน
อำานวยการเดิม และเสกพระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ ด้านหน้าบันได 1        
 w 19 มกราคม 2555 คุณพ่อประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
วันวิชาการโรงเรียนในเครือซาเลเซียน โอกาสงานเบญจทศวรรษแห่งสายธารพระพร ฉลองโรงเรียนเซนต์ดอมินิกครบ 50 ป ี
 w 20 มกราคม 2555 พระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชแห่งสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสงานเบญจทศวรรษแห่งสายธารพระพร ฉลองโรงเรียนเซนต์ดอมินิกครบ 50 ปี พร้อมทั้งได้
ประกอบพิธีเสกและเปิดห้องเซนต์ดอมินิกพิพิธภัณฑาคารด้วย       
 w 21 มกราคม 2555 งานวันผู้ปกครอง “สายใยรักแห่งครอบครัว” โอกาสงานเบญจทศวรรษแห่งสายธารพระพร ฉลอง
โรงเรียนเซนต์ดอมินิกครบ 50 ปี           
 w ปีการศึกษา 2555 ปีนี้โรงเรียนได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
กับ Kapiti College ประเทศนิวซีแลนด์           
 w 4 กันยายน 2555 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ “นำ้าประปาดื่มได้” จากการประปานครหลวง 
 w 1 พฤศจิกายน 2555 คุณพ่อประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธีเสกและเปิดห้องสมุดมาร์เกรีตา (Margherita Library) ซึ่งได้ปรับปรุงจากห้องสมุดประถมศึกษา ชั้น 2 อาคารบอสโก พร้อมทั้ง
ประกอบพิธีเสกและเปิดร้านเครื่องดื่ม - ของว่าง ซาวีโอ เอสเปรสโซ่ (Savio Espresso) บริเวณชั้น 1 อาคารมารีย์ฯ  
 w ปี 2556 ปีนี้ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษารอบที่ 3 จากสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)        
 w	11 กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการของสำานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ได้มาตรวจประเมิน
ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน           
 w 19 กรกฎาคม 2556 พิธีเปิดโครงการ “ทำาความดี จิตอาสา สู่สากล” โดยได้มอบธงความดี ปลอกแขนเครื่องหมายผู้ร่วม
โครงการแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ พร้อมมอบสมุดบันทึกความดีแก่ลูกเสือแต่ละระดับชั้น     
 w 20 ถึง 23 กรกฎาคม 2556 คณะผู้ใหญ่ ผู้แทนครู และนักเรียน ได้จัดโครงการ The Spirit of Don Bosco in ASEAN 
เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่ราชอาณาจักรกัมพูชา        
 w 22 สิงหาคม 2556 คุณพ่อมนูญ สนเจริญ ได้ประกอบพิธีเสกและเปิดห้องขับร้องเซซีลีอา (Cecilia Music Room) ที่ชั้น 3 
อาคารมารีย์ฯ              
 w 27 พฤศจิกายน ถึง 4 ธันวาคม 2556 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน ครั้งที่ 4 ที่ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำาเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี              
 w 5 ถึง 7 กุมภาพันธ์ 2557 รับการตรวจจากคณะกรรมการตรวจมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  รอบที่ 3 จาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)       
 w ปี 2557 ปีนี้ทางโรงเรียนร่วมกับคณะซาเลเซียนในประเทศไทย และคณะซาเลเซียนทั่วโลก จัดพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 200 
ปีชาตกาลของคุณพ่อยอห์น บอสโก ผู้สถาปนาคณะนักบวชซาเลเซียน       
 w 30 พฤษภาคม 2557 คุณพ่อประเสริฐ สมงาม เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
เสกและเปิดห้องโสตทัศนศึกษา ศูนย์ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ที่ชั้น 2 อาคารซาวีโอ ศูนย์อภิบาลและงานประกาศข่าวดี ที่ชั้น 
2 อาคารไมเคิล รัว และห้องนาฏยศิลป์ไทย ที่ชั้น 2 อาคารมารีย์ฯ โอกาสนี้มีสมาชิกคณะซาเลเซียน ผู้แทนจากคณะธิดาแม่พระองค์
อุปถัมภ์ (ซิสเตอร์ซาเลเซียน) ผู้แทนจากสถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย ผู้แทนจากคณะภคินีพระราชินีมาเรีย และผู้ใหญ่จากวิทยาลัย
เทคโนโลยีดอนบอสโก กรุงเทพฯ มาร่วมพิธีด้วย        
 w 24 กรกฎาคม 2557 คณะผู้ใหญ่ คณะครู และนักเรียนคาทอลิก ได้ร่วมในพิธีต้อนรับและเคารพพระธาตุนักบุญยอห์น ที่ 23 
พระสันตะปาปา กับนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 พระสันตะปาปา ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก      
 w 25 ถึง 27 กรกฎาคม 2557 คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้เข้ารับการอบรมค่ายผู้นำาเยาวชนซาเลเซียน 
ประจำาปี 2014 ในหัวข้อ “ความเป็นผู้นำาของพ่อบอสโกโดยผ่านทางลูก ๆ ของท่าน” ที่โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อำาเภอบ้านโป่ง 
จังหวัดราชบุรี              
 w 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับประกาศนียบัตรผ่านเกณฑ์การประเมินสุขลักษณะที่ดีของครัวผลิตอาหาร
สำาหรับคนหมู่มาก (GMP in Catering) จากโครงการ “ครัวอาหารของไทย ก้าวไกลมาตรฐานสากล”  ของสถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อรับรองมาตรฐานร้านอาหาร เป็นต้นแบบมาตรฐานสากล. 



8

·´ÊÍº¤³ÔμÈÒÊμÃ �ÍÍ¹äÅ¹�
 ด.ช.วชิรพิทย สมรักษ ป.3/1 ได 140 
คะแนน จาก 150 คะแนน โครงการ
ทดสอบและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ 
คณิตศาสตร ออนไลน ครั้งที่ 1 ปการศึกษา 
2563 จัดโดยบริษัท ท็อป เทสท เซ็นเตอร 
จํากัด เมื่อวันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÇÔè§ÁÒÃÒ¸Í¹
 ด.ช.พิชุตม จินตภานุ ป.4/5 ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 รุน SUPER KIDS อายุ 7-9 ป เงินรางวัล 3,000 บาท 
การแขงขันวิ่งมาราธอนเด็ก “CENTRALWORLD KIDS RUN 
2020” ระยะทาง 1 กิโลเมตร จัดโดยศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด 
รวมกับ สมาคมกรีฑาแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ 
เมื่อวันเสารที่ 7 พฤศจิกายน 2563 ณ ลานสแควร C ศูนยการคา
เซ็นทรัลเวิลด

ÇªÔÃ¾Ô·Â�ÇªÔÃ¾Ô·Â�

ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 2 Ñ̈¡ÃÂÒ¹ BMX
 ด.ช.วัชนันทน นนตรี ป.3/2 ไดรางวัลถวยเกียรติยศรองชนะ
เลิศอันดับ 2 แขงขันจักรยาน BMX ชิงแชมปประเทศไทย ชิง
ถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 5 ณ สนาม  
จักรยานบีเอ็มเอ็กซ (เขาขยาย) อ.เมือง จ.ชัยนาท เมื่อวันอาทิตย
ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 

¾Ôª� ØμÁ�¾Ôª� ØμÁ�

μ Ô³³ �μ Ô³³ �

ÇÑª¹Ñ¹·¹�ÇÑª¹Ñ¹·¹�

¶ŒÇÂ¾ÃÐÃÒª·Ò¹ª¹ÐàÅÔÈ ¨Ñ¡ÃÂÒ¹ BMX
 ด.ช.ติณณ วิจิตรพงษา ป.4/5 ไดรับถวยรางวัลชนะเลิศ ประเภท BMX 
RACING รุนยุวชน 9 ปชาย การแขงขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซชิงแชมป
ประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามท่ี 5 ณ สนามจักรยานบี
เอ็มเอ็กซ (เขาขยาย) อ.เมือง จ.ชัยนาท เมื่อวันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2563 
และชนะเลิศ BMX RACING รุนยุวชน 10 ปชาย การแขงขันจักรยานบีเอ็ม
เอ็กซชิงแชมปประเทศไทย ประจําป 2564 สนามท่ี 1 ในรูปแบบชีวิตวิถีใหม 
(NEW NORMAL) ระหวางวันเสารที่ 27 ถึงวันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ 
2564 ณ สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซเสมอกันเซอรกิต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี



9à ḉ¡áÅÐàÂÒÇª¹´Õà ‹́¹·Ò§¡ÕÌÒ
 ด.ช.ศุภวัฒน อินทรสุวรรณ ป.1/1 แขงขันดังนี้
 - เทควันโด BANGKOK GIANTS TAEKWONDO OPEN 
2020 เหรียญทอง ยุวชนชาย 6 ป รุน D นํ้าหนัก 23-26 กิโลกรัม 
ประเภทตอสู และเหรียญทองแดง รุนไมเกิน 6 ป สายเขียว       
ประเภทพุมเซเดี่ยว เมื่อวันอาทิตยที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ณ เอ็ม 
ซีซี ฮอลล เดอะมอลล บางกะป
 - รางวัล “ครุฑปรเมศวร” ประจําป 2563 สาขาเด็กและ
เยาวชนผูสรางช่ือเสียงระดับประเทศ บุคคลทรงคุณคา ตนแบบ
ของแผนดิน ทําความดีดวยหัวใจ สงเสริมพัฒนาการ ทําความดี
จากภายในสูสังคมภายนอก เมื่อวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2563 
ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
 - รางวัล “เทพศิลปมหาคเณศ” ประจําป 2563 สาขาเด็กและ
เยาวชนดีเดนทางกีฬา เมื่อวันเสารที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ หอ
ประชุมใหญ TOT สํานักงานใหญ

Garena Academy Day Camp
นายธนกฤต เตชะวิชาญ ม.5/4 เปนตัวแทนโรงเรียนเขารวม

กิจกรรม Garena Academy Day Camp คนหาอาชีพท่ีใชใน
โลกอาชีพเกมและอีสปอรต ณ True Digital Park กรุงเทพฯ 
เมื่อวันจันทรที่ 14 พฤศจิกายน 2563

ÊÍºÇÑ´ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ÀÒÉÒ¨Õ¹
 เมื่อวันอาทิตยที่ 15 และวันเสารที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนสอบ 
YCT ระดับ 1 และ HSK ระดับ 1 ซึ่งเปนการสอบวัดระดับความสามารถภาษา
จีน จัดโดยสํานักงานสงเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HAN BAN) กับ
กระทรวงศึกษาธิการจีน YCT แบงการสอบขอเขียนออกเปนระดับ 1-4 สวน 
HSK แบงการสอบขอเขียนออกเปนระดับ 1-6 ผลการทดสอบดังนี้
 YCT ระดับ 1 :
  - ด.ช.นพรุจ ดวงทิพย ป.5/1 ได 143 คะแนน
  - ด.ช.ณกรธัช ศรธีนสันต ป.5/5 ได 137 คะแนน
  - ด.ช.สุกฤษฎิ์ จันทาสุวัฒน ป.5/3 ได 125 คะแนน
  - ด.ช.ติณหภัทร สุรินทรศรีรัตน ป.5/3 ได 120 คะแนน
  - ด.ช.วิชยุตม  มุงสันติ ป.5/5 ได 120 คะแนน

 HSK ระดับ 1 :
  - ด.ช.วรท จันทนลํ้าเลิศ ป.5/3 ได 153 คะแนน
  - ด.ช.ชวัลวิทย ฉิมเจริญ ป.5/3 ได 148 คะแนน
  - ด.ช.ภาณุเมศวร เจนวุฒิตรีทิพ ป.5/1 ได 133 คะแนน

ÈØÀÇÑ²¹�ÈØÀÇÑ²¹�

¸¹¡Äμ¸¹¡Äμ

¹¾ÃØ¨¹¾ÃØ¨ ³¡Ã¸Ñª³¡Ã¸Ñª
ÊØ¡ÄÉ®ÔìÊØ¡ÄÉ®Ôì

μ Ô³Ë�ÀÑ·Ãμ Ô³Ë �ÀÑ·Ã
ÇÔªÂØμÁ�ÇÔªÂØμÁ�

ÇÃ·ÇÃ·

ªÇÑÅÇÔ·Â�ªÇÑÅÇÔ·Â�
ÀÒ³ØàÁÈÇÃ �ÀÒ³ØàÁÈÇÃ �
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¡Ô¨¡ÃÃÁÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ �
 ก ลุ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สงนักเรียนแขงขันกิจกรรม
วิทยาศาสตรสําหรับเยาวชน
ประจําป 2563 รอบชิงชนะ
เลิศจัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ และคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ศูนยรังสิต เมื่อ

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ศูนยรังสิต ไดรับรางวัลดังนี้
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนตน รางวัลชมเชย (ลําดับที่ 5) การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 
: ด.ช.จิรภัทร เดโชศิลป ม.3/1 และ ด.ช.อัครวัฒน สรรสิริเสริม ม.3/1
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย (ลําดับที่ 4) การแขงขันแกปญหากระบวนการ
วิทยาศาสตร : นายธนภัทร รัตนวงศ ม.5/1 และ นายกฤตเมธ ชางเผือก ม.5/1
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชมเชย (ลําดับที่ 5) การแขงขันตอบปญหาวิทยาศาสตร 
: นายอชิน เครื่องจันทร ม.4/1 และ นายปฏิภาค จุลพลัง ม.5/1

ª¹ÐàÅÔÈÅÕÅÒÈ
นายอาแฟนด่ีย แวอุเซ็ง ม.4/1 ไดรับรางวัลถวยเกียรติยศ 

ชนะเลิศ เหรียญทอง ประเภท Standard และประเภท Latin 
American รุน Junior II Class A จากการแขงขันกีฬาลีลาศ และ
การแขงขันกีฬา เบรกกิ้งชิงชนะเลิศแหงประเทศไทย ประจําป 
2563 จัดโดย TDSA National Championships 2020 สมาคม
กีฬาลีลาศแหงประเทศไทย รวมกับ การกีฬาแหงประเทศไทย 
ระหวางวันเสารที่ 21 ถึงวันอาทิตยที่ 22 พฤศจิกายน 2563 ณ 
ทรู ไอคอน ฮอลล ไอคอนสยาม

ª¹ÐàÅÔÈÀÒ¾Â¹μÃ �ÊÑé¹ 2020
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สงนักเรียนแขงขันภาพยนตรสั้น 2020 ระดับชั้นมัธยมศึกษา งานวันวิชาการ 100 ปเซนตคาเบรียล SG 

ACADEMIC CENTENNIAL CELEBRATION เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงเรียนเซนตคาเบรียล ผลการแขงขันดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ : นายภาสกร ธาดาประทีป ม.5/4, นายปณิธาน เกริกอาชาชัย ม.5/4, นายตุลธร แสงพิทักษ ม.5/4, นายธนธัส ทัศนะ
เจริญกิจ ม.5/4, นายทิเบต จันนารี ม.5/4, นายธนาธร จิรวงศวาณิชย ม.5/5 และ นายสิทธิชัย บุญสถิตธรรม ม.6/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นายบัญชา เส็งกล่ินม.6/4, นายธนกฤต อิศรามนัลยากุลม.6/4, นายณธกร ณัฐดุรงค ม.6/4, นายธนทัต 
จิรรุจิเรข ม.6/4, นายกองพิสุทธ บุรวัชระไชย ม.6/4, นายกองภพ ปานกลิ่นพุฒ ม.6/4 และ นายฐภณภพ พินธุโสภณ ม.6/4

¸¹ÀÑ·Ã¸¹ÀÑ·Ã Ô̈ÃÀÑ·ÃÔ̈ÃÀÑ·Ã
ÍÑ¤ÃÇÑ²¹�ÍÑ¤ÃÇÑ²¹�

¡ÄμàÁ¸¡ÄμàÁ¸ ÍªÔ¹ÍªÔ¹
» Ô̄ÀÒ¤» Ô̄ÀÒ¤

ÍÒá¿¹´ÕèÂ�ÍÒá¿¹´ÕèÂ�

ÀÒ¾Â¹μÃ �ÊÑé¹ÀÒ¾Â¹μÃ �ÊÑé¹
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àËÃÕÂÞ·Í§à·¤ÇÑ¹â´

 ด.ช.นนทัช เอกมงคลชัย ป.1/1 ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง รุนอายุ 7-8 ป ระดับสายเขียว 1 ประเภทตอสู C จากการ
แขงขันเทควันโด รายการ 21th RSU NATTAKORN JUNIOR 
CHAMPIONSHIPS เมื่อวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ 
สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต

ÃÍ§ª¹ÐàÅÔÈÍÑ¹´Ñº 1 ¿ØμºÍÅ
 ด.ช.ปติภัทร รัตนวงศสวัสด์ิ ป.4/5 แขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
รายการ Bangkok International Youth Club 2020 รุนอายุ
ไมเกิน 9 ป จากสโมสร ไทยสปริต เอฟซี ไดรับรางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 1 พรอมถวยรางวัล จากการแขงขัน 8 นัด ชนะ 7 
แพ 1 มี 24 คะแนน ระหวางวันเสารที่ 28 ถึงวันอาทิตยที่ 29 
พฤศจิกายน 2563 ณ สนาม Brighton College Bangkok

áªÁ»Šà·¤ÇÑ¹â´
 ด.ช.กฤตชัย อินถนอม ป.3/1 ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญ
ทอง การแขงขันเทควันโด ประเภทตอสู A รุนอายุ 7-8 ปชาย D 
26-30 กิโลกรัม รายการ 21 TH RSU NATTAKORN JUNIOR 
CHAMPIONSHIPS เมื่อวันเสารที่ 28 พฤศจิกายน 2563 ณ 
สถาบันกีฬามหาวิทยาลัยรังสิต

2 àËÃÕÂÞ·Í§Ç‹ÒÂ¹íéÒ
 ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ม.2/3 แขงขันวายนํ้า รายการ “ไทยนิยม
แชมเปยนชิพ ครั้งที่ 9” ไดรับ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 3 
เหรียญทองแดง พรอมถวยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5 รุน
อายุ 13 ปชาย เมื่อวันเสารที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ สระวายนํ้า
โรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห

¹¹·Ñª¹¹·Ñª

»�μ ÔÀÑ·Ã �»�μ ÔÀÑ·Ã�

¡ÄμªÑÂ¡ÄμªÑÂ

ÇÕÃÀÑ·ÃÇÕÃÀÑ·Ã



àËÃÕÂÞ·Í§á´§ÀÙÁÔÈÒÊμÃ �âÍÅÔÁ»�¡
 นายกฤตเมธ ชางเผือก ม.5/1 ไดรับรางวัลเหรียญ
ทองแดง จากการแขงขันภูมิศาสตรโอลิมปกระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 ประจําป 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ธันวาคม 
2563 ณ ศูนยภูมิศาสตรโอลิมปก สอวน.โรงเรียนหาดใหญ
วิทยาลัย 

2 àËÃÕÂÞ·Í§à·¤ÇÑ¹â´
 ด.ช.กวินนกิตติ เมธีสุวรรณป.1/3 ไดรับ 2 เหรียญทอง ประเภทพุมเซเดี่ยว 
และพุมเซคู การแขงขัน TERMINAL 21 KORAT TAEKWONDO OPEN 
2020 เมื่อวันอาทิตยที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ TERMINAL 21 จ.นครราชสีมา

SD MUSIC CONTEST ¤ÃÑé§·Õè 8
กิจกรรมการประกวดดนตรีสรางสรรค “SD MUSIC CONTEST ครั้งที่ 8” 

เมื่อวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ SAVIO SQUARE ชั้น 5 อาคารยอหน 
บอสโก อนุสรณ 200 ปชาตกาล ผลการแขงขันดังนี้
 - ชนะเลิศวง SEED : นายบดี ปายปาน ม.4/4, นายกิตติพิชญ นันทหาญ 
ม.4/4, นายพชรพล ถิ่นทัพไทย ม.4/4, นายวริทธ์ิ ศรีพิชิต ม.4/4 และ นาย
ธรรมธร องคศิริพร ม.4/4

- รองชนะเลิศอันดับ 1 วง VAX-
CINE : นายธนธร เชี่ยวธีรกุล ม.5/1, 
นายปยะภัทร อรรถกฤษณ ม.6/1, 
นายณพดนัย ลีฬกาญจนากุล ม.6/1 
และ นายณชพล พงศไทย ม.6/2

- รองชนะเลิศอันดับ 2วง THE 
SHIMMER : นายกฤษณพงศ ชาว
สุรินทร ม.5/2, นายเอเดน จันทรจา       
ม.5/3, นายศุวิล มาเน ม.5/4 และ 
นายธนวัฒน ศรีมาลา ม.5/4
 - ชมเชยวง PANNACOTTA : 
นายพลวัต สิโยพุทธวงศ ม.5/5, นาย
ชานน หลอพาณิชกุล ม.5/5, นายณัฐ
กิตต์ิ รัตนรักษ ม.5/5, นายธนกฤตชัย 
ธเนศพงศ ม.5/5 และ นายพุทธาภพ 
พุมมาลา ม.5/5 
  - ชมเชยวง 3 COLORS : 
ด.ช.ยศธกร ชะเอม ม.3/6, นายนิพิฐ
พนธ เครือแกว ม.4/5 และ นายธนินธ
รัฐ บุญปน ม.4/5

ÃÍ§áªÁ»Š¡ÍÅ �¿
 ด.ช.จักรกฤษณ ฤทธิ์เรืองนาม     
ป.6/2 ไดรับถวยรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 Class C-Boy Division II 
พรอมเกียรติบัตร จากการแขงขัน
รายการ TKG Tour – Thailand Kids 
Golf Tour 2020-2021 เมื่อวันเสาร
ที่ 19 ธันวาคม 2563 ณ เขาชะโงก 
กอลฟ แอนด คันทรีคลับ จ.นครนายก
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ª¹ÐàÅÔÈ¡ÒÃá¢‹§¢Ñ¹âÇÇÔ¹ÑÁ
 นายศุภสัณห ธรรมจารี ม.4/2 ชนะเลิศ การแขงขันโววินัม
ชิงชนะเลิศประเทศไทย ครั้งที่ 1 ประจําป 2563 (VOVINAM 
THAILAND) รุนทั่วไป นํ้าหนัก 54-58 กิโลกรัม ประเภทตอสู 
ระหวางวันเสารที่ 26 ถึงวันอาทิตยที่ 27 ธันวาคม 2563 ณ 
โรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห จ.นาน 

ÇÔ·ÂÒÈÒÊμÃ � TEDET
 ด.ช.ณัฐรัชต แซเต็ง ป.3/1 ไดรับเกียรติบัตรเขารวมทดสอบ 
Thailand Educational Development and Evaluation Test 
(TEDET) ประจําป 2563 วิชาวิทยาศาสตร ระดับประถมศึกษา
ปที่ 3 เมื่อวันจันทรที่ 18 มกราคม 2564

¼Å¡ÒÃàÃÕÂ¹´Õà ‹́¹
 ด.ช.ภีมดล เลิศวิทยวรเทพ ป.2/3 ไดรับเกียรติบัตรบุคคล
ตัวอยางท่ีสมควรไดรับการยกยอง ในฐานะผูมีผลการเรียนดีเดน 
ระดับประถมศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โครงการทุนการ
ศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ เมื่อวันจันทรที่ 1 กุมภาพันธ 2564
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ª¹ÐàÅÔÈ»ÃÐ¡Ç´¤ÅÔ»ÇÕ´Ô·ÑÈ¹�
 กลุ มสาระการเรียนรู วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สงนักเรียนประกวดคลิปวีดิทัศน “คน
รุนใหมไร Food Waste” ปที่ 3 ไดรับโลรางวัล
ชนะเลิศ ระดับมัธยมศึกษา เงินรางวัล 80,000 
บาท จากผลงาน Food Waste Break Heart 
จัดโดยบริษัท ซีพีแรม จํากับ รวมกับ สาขามี
เดียอาตส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี เมื่อวันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ     
โรงภาพยนตร House Samyan ศูนยการคา     
สามยานมิตรทาวน ทีมไกฟา : นายภูฟา พิสัย
พันธุ ม.6/1, นายวุฒิพันธุ ตติวิวัฒนวรวุฒิ  ม.6/5, 
นายศาสตราวุฒิ ประคองกลาง ม.6/5, นาย
ชมะนันท  จารุนันทลักษณ  ม.6/5 และ นาย
สรอัฑฒ แกวปานกัน ม.6/5

ÇØ²Ô¾Ñ¹¸ � ØÇØ²Ô¾Ñ¹¸� Ø ÈÒÊμÃÒÇØ²ÔÈÒÊμÃÒÇØ²Ô
ÊÃÍÑ±²�ÊÃÍÑ±²� ªÁÐ¹Ñ¹·�ªÁÐ¹Ñ¹·�



ÊÍºÇÑ´ÃÐ´Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶ HSK
 เมื่อวันเสารที่ 6 กุมภาพันธ 2564 มีนักเรียนเขารวมการสอบ 
HSK ระดับ 3 และ 4 ซึ่งเปนการสอบวัดระดับความสามารถ
ภาษาจีน จัดโดยสํานักงานสงเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ
(HAN  BAN) HSK แบงการสอบขอเขียนออกเปนระดับ 1-6 ผล
การทดสอบดังนี้
 - ระดับ 3 : ด.ช.จิรัฏฐ อุนจิตติกุล ม.3/3 ได 281 คะแนน
 - ระดับ 4 : ด.ช.สิรวัฒน ภูวสิทธินันท ม.3/3 ได 193 คะแนน

ª¹ÐàÅÔÈ¨Ñ¡ÃÂÒ¹
 นายพชรดิษย  พรรณรักษา ม.6/5 ชนะเลิศ ไทมไทรอัลบุคคล 1 กิโลเมตร, 
อันดับ 2 สปรินท และอันดับ 3 ทีมสปรินท การแขงขันจักรยานประเภทลูชิง
แชมปประเทศไทยรุนเยาวชนชาย ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง “ควีนสสิริกิติ์” สนามที่ 1 ประจํา
ป 2564 ชีวิตวิถีใหม New Normal จัดโดยสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ระหวางวันศุกรที่ 12 ถึงวันอาทิตยที่ 14 กุมภาพันธ 2564 
ณ สนามเวลโลโดรม หัวหมาก การกีฬาแหงประเทศไทย กรุงเทพฯ 

μÍº»̃ÞËÒÈÕÅ¸ÃÃÁÀÒÉÒ¨Õ¹
 นักเรียนเขารวมโครงการสอบตอบปญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก ระดับเยาวชนนานาชาติ ภาค
ภาษาจีน คร้ังที่ 13 จัดโดยชมรมสงเสริมศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก เมื่อวันศุกรที่ 26 กุมภาพันธ 2564 
: ด.ช.ธนัช รัตนวงศ ม.1/3, ด.ช.ศิรวิชญ ชูเกษ ม.1/3, ด.ช.ธนภัทร นวลงาม ม.1/3, ด.ช.ชนธัญ ทรง
ศรีวนิช ม.1/3, ด.ช.อนันทสิทธ์ิ จันมีศรี ม.1/3, ด.ช.เตชินท ชาญประเสริฐ ม.1/3, ด.ช.ศุภเสกข สุขงาม    
ม.1/3, ด.ช.ชิวโอว อิป ม.1/3, ด.ช.กัญจนนที สุวรรณคีรี ม.2/3, ด.ช.ภัคพล วารีเกษม ม.2/3, ด.ช.ธนดล 
หาญกลา ม.2/3, ด.ช.วศิน ไตรประคอง ม.3/3, ด.ช.จิรัฏฐ อุนจิตติกุล ม.3/3, ด.ช.นรเณศฤ คูหาทอง   
ม.3/3, ด.ช.สิรวัฒน ภูวสิทธินันท ม.3/3 และ ด.ช.วิภูรฤทธิ์ พุทธิพนาเวศม.3/3
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ªÁàªÂ¤³ÔμÈÒÊμÃ �
 ด.ช.พชรพล เทียนรุงศรี ป.6/2 ไดรับเกียรติบัตรชมเชย ใน
การสอบแขงขันชิงแชมปการคิดและแกปญหาคณิตศาสตร ครั้ง
ที่ 21 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5-6 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร รวมกับ บริษัท เลิรน แอนด เพลย แมธกรุป จํากัด และ
มูลนิธิ ดร.สมวงษ และ พญ.เพ็ญนภา เมื่อวันอังคารที่ 2 มีนาคม 
2564

¼Å¡ÒÃÊÍº·Ñ¡ÉÐÀÒÉÒÍÑ§¡ÄÉ
 เมื่อวันพุธที่ 24 และ 31 มีนาคม 2564 คุณพอมนูญ สนเจริญอธิการ มอบเกียรติบัตรแกนักเรียนที่ผานการทดสอบวัดความ
รูทักษะภาษาอังกฤษ Cambridge Young Learners English Examination ประจําปการศึกษา 2563 โดยกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ รวมกับศูนยทดสอบแหงมหาวิทยาลัย Cambridge ประเทศอังกฤษ ผลการทดสอบมีดังนี้
 - ระดับ Starters (ประถมศึกษาปที่ 2) ผานการทดสอบ ไดรับเกียรติบัตรระดับ 15 โล ดีเลิศ จํานวน 15 คน
 - ระดับ Movers (ประถมศึกษาปที่ 4) ผานการทดสอบ ไดรับเกียรติบัตรระดับ 15 โล ดีเลิศ จํานวน 19 คน
 - ระดับ Flyers (ประถมศึกษาปที่ 6) ผานการทดสอบ ไดรับเกียรติบัตรระดับ 15 โล ดีเลิศ จํานวน 5 คน
 - ระดับ KET (มัธยมศึกษาปที่ 3) ไดรับ 150 คะแนนเต็ม 1 คน : ด.ช.ภูผา จิยะจันทน ม.3/1 ระดับ 90% ขึ้นไป เกียรติบัตร 
Grade A (140-150 คะแนน) มี 31 คน
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 “สวัสดีคุณครู เพื่อน ๆ และนอง ๆ ทุกคนครับ ผมอยูโรงเรียนเซนต       
ดอมินิกตั้งแต ป.1 จนถึง ม.6 ผมไดเห็นพัฒนาการตาง ๆ ของโรงเรียน สมัย
กอนผมคอนขางกลัวสังคมในโรงเรียน แตเมื่อผมเจอเพื่อน ๆ ก็ทําใหความกลัว
นั้นหายไป ครูเปรียบเสมือนพอแมคนที่ 2 ของผม สวนเพื่อน ๆ  ก็เหมือนพ่ีนอง
ผมเลยก็วาได สวนโรงเรียนนี้ก็เหมอืนบานหลังท่ี 2 ของผม สมัยกอนผมเปน
คนไมคอยมีจุดเดนอะไรเลย แตก็พยายามจนถึงที่สุด จนหาจุดเดนและความ
ฝนของผมเจอ ผมเห็นความฝนของเพื่อนบางคนก็หนักและลําบากกวาผม ผม
จึงยื่นความชวยเหลือใหเพื่อน ชวยงาน และการบานตาง ๆ ในโรงเรียนใหกับ
เพ่ือน ๆ ที่ไมคอยมีเวลาทําการบาน และดวยผมเปนคนที่ชอบทําจิตอาสา ผม
จึงมีความสุขเวลาไดชวยเหลือคนอ่ืน แตพอนึกดูแลวก็นาใจหายเหมือนกัน 
เพราะตอนผมอยู ป.1 คุณครูและครอบครัวที่บานผมบอกวาอยาเพ่ิงไปนึกถึง
เร่ืองของ ม.6 เลย ยังอีกนานกวาจะถึงตอนนั้น แตตอนนี้ผมกําลังจะจบแลว 
มันผานไปไวมากเลยนะ 12 ป ผมรูสึกเหมือนตอน ป.1 ตอนนั้นกับ ม.6 ตอนน้ี 
เหมือนผานไปไมกี่ปเอง 
 พอจะจบ ม.6 ผมก็ไมรูสึกเสียใจเลย เพราะผมคิดวาจะไดเปดประสบการณ
ใหมในรั้วมหาวิทยาลัย แตผมจะไมลืมเรื่องราว 12 ปที่ผานมาอยางแนนอน 
ผมจะเก็บเรื่องราวน้ีไวเปนความทรงจํา ผมอยากขอโทษทุกคนในส่ิงที่ผมทําไม
ดี ผมรูวาบางส่ิงที่ทํามันผิดแตผมก็ยังทํา ผมรูเสมอวาบางสิ่งที่ไมดีที่ผมทําไป 
ทุกคนรูแตไมอยากทํารายความรูสึกของผม ทุกคนเลยเลือกที่จะไมพูดออกมา 
ผมขอโทษจริง ๆ ครับ และผมอยากขอบคุณทุกคนที่ทําใหผมมีวันนี้ เรื่องราว 
12 ปที่ผานมา เปนความทรงจําที่ดีมากครับ”

ดนุนัย มุขแฉล้ม ม.6/1 (บอส)

อีกหนึอีกหนึ่่งรุ่น...รอชืงรุ่น...รอชื่่นชมนชม  ความสําเร็จ  ความสําเร็จ  S.D. 52S.D. 52  
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 “การที่ผมไดมาอยูโรงเรียนเซนตดอมินิกเปนเวลา 12 ปนั้น เปนชวงเวลา
ที่ยาวนาน ซึ่งไดมีเรื่องราวดี ๆ เกิดขึ้นมากมาย โรงเรียนแหงนี้ทําใหผมเติบโต
และมีความรูความสามารถในดานตาง ๆ ทําใหผมไดเจอเพื่อนดี ๆ สังคมดี ๆ 
และประสบการณดี ๆ ในรั้วนํ้าเงินขาวแหงนี้ 
 ผานมา 12 ป ตอนนี้พวกผมก็จบ ม.6 แลว เปนชวงเวลาสุดทายในการใช
ชีวิตของเด็กมัธยมปลาย ผมจึงอยากขอบคณุคุณครูที่คอยเคี่ยวเข็ญพยายาม
สอนวิชาความรูตาง ๆ และใหคําปรึกษา คําแนะนําในการใชชีวิต  อยาก
ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่คอยชวยเหลือกันมาตลอด คอยเปนกําลังใจใหกัน ถึงแม
พวกเราบางคนอาจจะรูจักกันแค 3 ป 6 ป หรือ 12 ป อาจจะดูเปนชวงเวลา
สั้น ๆ แตในชวงเวลาส้ัน ๆ นั้น เราก็ไดสรางความทรงจําดี ๆ รวมกันมา ถึง
แมตอนน้ีเราจะจบและจะแยกยายกันไปเรยีนในมหาวิทยาลัยแลว แตเราก็จะ
ยังเปนเพื่อนที่ดีตอกันเสมอ 
 สุดทายน้ีก็ตองขอบคุณโรงเรียนเซนตดอมินิกที่เปนสถานที่ที่ทําใหพวกเรา
มาเจอกัน และไดสรางความทรงจําดี ๆ รวมกัน และความทรงจําเหลาน้ันจะ
ยังคงอยูในใจผมตลอดไป”

ปรีชาพล ดํารงกิจกุลชัย ม.6/2 (มิกซ์)
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 “เชื่อวาหลาย ๆ คน หากไดยินคําวา 12 ป ก็คงจะพากันคิดวามันเปนเวลา
ที่นานอยูพอสมควร เเตสําหรับผมนั้น เหมือนวาเวลาผานไปอยางรวดเร็ว ผม
ยังคงจําไดถึงวันเเรกที่ผมเดินเขามาอยูในโรงเรียนเเหงนี้ เเละไดพบเจอเรื่อง
ราวตาง ๆ มากมาย เรียกไดวาชีวิตวัยเรียนของผมมีที่นี่เปนฉากหลังเลยก็วาได 
ตอนนี้ผมก็ใกลจะจบชั้นมัธยมศึกษาชั้นปที่ 6 เเลว ความรูและประสบการณที่
ผมไดสั่งสมมากาํลังจะไดใชในการสอบเขามหาวิทยาลัยในเวลาอีกไมนาน เเต
ในทางกลับกันผมรูสึกใจหาย ที่อีกไมนานพวกเราจะตองเเยกยายกันไปตาม
ความฝนในเสนทางของตัวเอง หลังจากนี้คงจะไดเจอกันนอยลง หรือโชคดี
หนอยก็อาจจะไดเจอกันในมหาวิทยาลัยเดียวกัน ถึงเเมวาพวกเราจะตองเเยก
ยายจากกันไป เเตสิ่ง ๆ หนึ่งท่ีจะยังอยูในใจของพวกเราเสมอน้ันคือ ความ
ทรงจําดี ๆ ที่พวกเรามีรวมกัน เหตุการณในอดีตตาง ๆ ที่ผานมา ไมวาจะเปน
ทัศนศึกษา กีฬาสี หรือเเมกระทั่งรานขายอาหาร วันวิชาการ จะยังคงอยูใน
ความทรงจําของพวกเราตลอดไป 
 สุดทายนี้ผมก็อยากขอบพระคุณโรงเรียนเซนตดอมินิกเเหงนี้ที่ไดอบรมสั่ง
สอนเเละคอยดูเเลผมมาตลอด 12 ป ขอบคุณครูทุกทานท่ีคอยสอนผมในวิชา
ตาง ๆ ขอบคุณบุคลากรในโรงเรียนนี้ที่ทําใหผมไดมีอาหารอรอย ๆ กิน เเละ
มีหองเรียนที่นาเรียนครับ”

ภูมิแผ่นดิน สินธุสุวรรณ์ ม.6/3 (โอทอป)
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 “ตลอดระยะเวลา 12 ป ที่ผมไดอาศัยอยูใน “รั้วนํ้าเงินขาว” นับไดวาเปน
ชวงเวลาที่ดีที่สุดชวงหน่ึงของชีวิต ไดเจอเพื่อนใหม โรงเรียนน้ีเปรียบเสมือน 
บานหลังที่ 2 มีทั้งความสุข ความทุกข ความสนุก ความเศรา ความดีใจ ความ
เสียใจ และอีกหลากหลายความรูสึก เพื่อนและครูทุกคนคอยชวยเหลือตลอด 
ไมวาจะเรื่องอะไรก็ตาม มีปญหาอะไรก็ตามคอยชวยเหลือไดเสมอ  
 นอกจากน้ีโรงเรียนเซนตดอมินิกยังไดเนนเรื่องของความรัก ความสามัคคี
กันในหมูคณะ ไมวาจะเปนภายในรุนเดียวกัน รุนพี่รุนนอง หรือตอคนอื่น 
กิจกรรมตาง ๆ เชน งานฉลองนักบุญยอหน บอสโก งานฉลองนักบุญดอมินิก 
ซาวีโอ งานกีฬาสี งานคริสตมาสปใหม โรงเรียนจะสนับสนุนใหนักเรียนมัธยม
ปลายไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรมตลอด โดยมีมาสเตอร/มิสเปนที่ปรึกษา 
เพ่ือเปนการฝกการทํางานเปนกลุม สรางความสามัคคภีายในรุน ซึ่งในตอน 
ม.ปลาย ผมก็มีโอกาสไดทํางานเหลานี้กับเพื่อน ๆ รุน 52 และก็เปนที่แนนอน
วาเม่ือมีการทํางานกันของคนหมูมาก ก็ยอมมีการโตเถียงกันบาง แตสุดทาย
งานก็ออกมาเสร็จเรียบรอยดี ซึ่งเปนประสบการณที่ทําใหรูสึกประทับใจและ
ภาคภูมิใจที่วา เราไดมีสวนรวมในการทํางานของรุนใหออกมาสําเร็จไดดวยดี 
 นอกจากการทํางานแลว มาสเตอร/มิสก็เปนสวนหนึ่งในความประทับใจ 
เพราะวาไดสั่งสอนผมท้ังในเรื่องความรูและการใชชีวิต ทานใหขอคิดดี ๆ และ
อบรมสั่งสอนในส่ิงที่ควรทํา ไมควรทํา รวมทั้งคอยรับฟงและใหคําปรึกษาเวลา
ที่ผมมีปญหา ผมรักและคิดถึงโรงเรียนเซนตดอมินิกมาก ๆ นะครับ”

ก้องพิสุทธ์ บุรวัชระไชย ม.6/4 (บอส)
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 “สวัสดีเพื่อน ๆ นอง ๆ และคุณครูทุก ๆ คนครับ ผมเรียนที่โรงเรียนเซนต
ดอมินิกตั้งแต ป.1-ม.6 เปนเวลา 12 ปที่ใชชีวิตอยูในรั้วโรงเรียนน้ี ซึ่งเปน
เหมือนบานหลังที่สองของผม เดิมทีครอบครัวของผม คุณปู คุณพอ และคุณ
อา เปนศิษยเกาที่โรงเรียนเซนตดอมินิกทั้งหมดเลย คุณพอของผมจึงอยากให
ผมไดเรียนที่นี้ครับ ตั้งแตผมเขามาที่โรงเรียนนี้ ผมไดอะไรหลาย ๆ อยางจาก
โรงเรียนนี้อยางมากเลยครับ แตสิ่งหนึ่งที่ผมรูสึกประทับใจมากท่ีสุดก็คือ การ
ที่ผมไดเลนบาสเกตบอลใหกับโรงเรียนนี้ ผมเริ่มเลนบาสฯ เพราะ ม.คมกฤษ 
ชวนใหผมมาซอมตั้งแต ป.6  ผมยังจําความรูสึกวันแรกที่ผมมาซอมบาสฯ ใน
วันนั้นไดอยูเลยครับ ผมเหนื่อยมากจนผมอยากจะเลิกซอมเลย ผมเลยเดินไป
บอกมาสเตอรวา ผมขอเลิกซอมครับ ผมไมไหวแลว แตมาสเตอรตอบผมกลับ
มาวาใหอดทนอีกนิดเดียว ถายอมแพแคนี้ความพยายามที่ทํามาทุกอยางก็จะ
เสียไปโดยเปลา หลังจากวันนั้นผมยอมต่ืนแตเชาเพื่อที่จะไดมาซอมบาสฯ ที่
โรงเรียนทุกวัน ซึ่งตลอดเวลา 6 ป ที่ผมไดเลนบาสเกตบอลท่ีโรงเรียนน้ี ทําให
ผมไดทั้งความมีวินัย ความรับผิดชอบตอตัวเอง และผมยังไดอีกหน่ึงครอบครัว
ก็คือความผูกพันกับทีมบาสเกตบอลของที่นี่ ทั้งพี่ ๆ เพื่อน ๆ นอง ๆ ทุกคนที่
ซอมและแขงขันดวยกันมาตลอด ผมไดประสบการณดี ๆ ที่ไมรูวาจะหาไดจาก
ที่ไหนอีกนอกจากที่นี่จริง ๆ จนผมไมอยากจากทีมนี้ไปเลยครับ 
 ตลอดเวลาที่ผานมาถาผมไดลวงเกินสิ่งใดไป ผมอยากขอโทษเพ่ือน ๆ และ
คุณครูทุก ๆ คน จากใจของผมครับ ขอขอบคุณทุกคนที่ถึงแมวาผมจะทําผิด
พลาดมากแคไหนก็พรอมที่จะใหอภัยผมเสมอ ขอบคุณคุณครูที่สอนใหผมรูวา
อะไรควรไมควร ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ใหมิตรภาพที่ดกีับผมมาตลอด ขอบคุณทุก
คนที่ใหประสบการณที่ดีและไมดี ทําใหผมไดเรียนรูและพยายามท่ีจะปรับปรุง
ตัวเองใหดีขึ้น ขอบคุณจากใจครับ สุดทายนี้ผมขอใหคุณครู เพื่อน ๆ และรุน
นองทุกคน มีความสุขมาก ๆ พบเจอแตสิ่งที่ดี ประสบความสําเร็จทุกอยาง
ที่มุงหวังไว  และผมอยากใหรุนนองทุก ๆ คนเก็บเกี่ยวความทรงจําดี ๆ จาก
โรงเรียนใหมาก ๆ นะครับ เพราะเวลามันผานไปเร็วจริง ๆ ครับ”

ชิษณุพงษ์ คชภักดี ม.6/5 (ปั๊บ)
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