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แชมป์จักรยานประเภทลู่
 นายพชรดิษย  พรรณรักษา ม.6/5 แขงขันจักรยานประเภทลู
ชิงแชมปประเทศไทย รุนเยาวชนชาย ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป
หลวง “ควีนสสิริกิติ์” เก็บคะแนนสะสม ประจําป 2563 ชีวิตวิถี
ใหม New Normal จัดโดยสมาคมกีฬาจักรยานแหงประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ ณ สนามเวลโลโดรม หัวหมาก การกีฬา
แหงประเทศไทย กรุงเทพฯ จํานวน 4 สนาม ไดรับรางวัลดังนี้
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ไทมไทรอัล 200 เมตร สนามท่ี 1 
และสนามที่ 2 เมื่อวันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม และวันอาทิตยที่ 
25 กรกฎาคม 2563
 - รองชนะเลิศอันดับ 1 ไทมไทรอัล 1 กิโลเมตร สนามท่ี 1 
เมื่อวันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม 2563
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีซีเอ สปรินท สนามท่ี 1 และ

พชรดิษย์พชรดิษย์

ติณณ์ติณณ์

      สวัสดีผูอานทุกทานคะ 
 เซนตดอมินิกสารฉบับนี้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการนําเสนอ 
โดยสามารถติดตามอานผานสื่อออนไลน จัดทําภาคเรียนละ 1 ฉบับ ซึ่ง
คณะผูจัดทําไดรวบรวมเน้ือหา ขาวสาร กิจกรรมตาง ๆ อยางครบถวน 
หวังเปนอยางย่ิงวาผูอานจะชื่นชอบ และติดตาม พรอมแนะนํา ติชมมา
ยังคณะผูจัดทําไดเสมอนะคะ
  พบกันใหมฉบับหนาคะ

NT คณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม 
 ด.ช.ปองปก ศุภสกุลชัย ป.4/3 ได 100 คะแนนเต็ม ในการประเมินความสามารถดานคณิตศาสตร จากการ
ประเมินคุณภาพผูเรียน (NT) ระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 เม่ือวันศุกรที่ 5 มิถุนายน 2563

สนามที่ 3 เมื่อวันอาทิตยที่ 12 กรกฎาคม และ
วันอาทิตยที่ 16 สิงหาคม 2563
 - ชนะเลิศ ทีซีเอ สปรินท สนามท่ี 4 เมื่อ
วันอาทิตยที่ 27 กันยายน 2563

เหรียญทองแข่งขันจักรยาน BMX
 ด.ช.ติณณ วิจิตรพงษา ป.4/5 ชนะเลิศ รุน
ยุวชน 9 ป BMX Racing การแขงขันจักรยานบีเอ็ม
เอ็กซชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามท่ี 4 ณ 
สนามบีเอ็มเอ็กซเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชา
นุสาวรียพระยาลิไท จ.สุโขทัย ระหวางวันเสารที่ 
19 ถึงวันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2563
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(บาทหลวง ดร.มนูญ สนเจริญ)
อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

 สวัสดคีรับสมาชิกทุกคนในครอบครัวเซนต์ดอมินิก ท่านผู้ปกครอง คณะครู บรรดานักเรียน เจ้าหน้าที่ และพนักงานแต่ละ
ฝ่าย พ่อมีโอกาสพบปะพูดคุยกับทุก ๆ คนทางวารสารของโรงเรียน “เซนต์ดอมินิกสาร” ฉบับแรกของปีการศึกษา 2563 นี้ในระยะ
เวลาที่แตกต่างไปจากปีที่ผ่าน ๆ มา ซี่งเราแต่ละคนย่อมเข้าใจได้ถึงเหตุผลของความล่าช้า   
 เมื่อย้อนกลับไปดูข่าวคราวต่าง ๆ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โควิด-19 ซึ่งเริ่มแพร่หลาย
เป็นที่คุ้นหู และสร้างความวิตกกังวลกับมนุษยชาติตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคมต้นปีที่ผ่านมานั้น มีการเผยแพร่เรื่องราวที่แปลกแต่
จริง งานเขียนที่ไม่น่าเชื่อในอดีต ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อนี้ พ่อคิดว่าไม่มากก็น้อยคงได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวดังกล่าวนั้น ขออนุญาต
แบ่งปันเผื่ออาจจะมีบางคนอ่านไม่พบหรือไม่ได้อ่านคือ หนังสือชื่อ End of Days โดย Sylvia Browne เขียนเมื่อปี ค.ศ. 2008 ใน
หน้า 210 มีคำาทำานายว่า...ในปี 2020 จะมีโรคระบาดคล้าย ๆ ปอดบวมเกิดขึ้น ทำาลายปอดและทางเดินหายใจของผู้คนทั่วโลก ไม่มียา
ใดสามารถรักษาให้หายได้ แต่โรคนี้จะหมดไปเองหลังจากระบาดได้ไม่นาน และจะกลับมาใหม่อีกครั้งใน 10 ปีข้างหน้า ก่อนที่จะหาย
สาบสูญไปจากโลกนี้...ส่วนนวนิยายอีกเล่มหนึ่งเรื่อง The Eyes of Darkness โดย Dean Koontz เขียนขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1981 ในหน้า 
333...ระบุชื่อนักวิทยาศาสตร์จีนชื่อหลี่เฉินที่หนีจากจีนไปอเมริกาพร้อมแผ่นดิสก์ที่บรรจุข้อมูลเก่ียวกับอาวุธชีวภาพร้ายแรงที่มีชื่อว่า 
“อู่ฮั่น 400” สาเหตุที่เรียกชื่อนี้เพราะถูกค้นพบในห้องทดลองที่เมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน...ไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นไปแล้ว เรื่องแบบนี้บางทีก็
ยากที่จะอธิบาย จึงมีคำาโบราณกล่าวสอนไว้ว่า “สิ่งใดก็ตาม หากไม่เชื่ออย่าลบหลู่”      
 ณ สถานการณ์ปัจจุบันนี้พ่อขอให้เรามองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสครั้งนี้ด้วยความสุภาพ ถ่อมตน ในฐานะมนุษย์ที่อ่อนแอ 
และรู้ตาย เราตระหนักว่าความทระนง และความเชื่อมั่นในความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลานุภาพ
ของอาวุธ และการปฏิเสธพระเจ้า ไม่สามารถช่วยมนุษย์ได้เลย เพราะความยิ่งใหญ่ของมนุษย์อยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น ดังที่ในหนังสือ
เฉลยธรรมบัญญัติ บทที่ 30 ข้อ 20 เขียนไว้ว่า “จงซื่อสัตย์ต่อพระองค์ เพราะพระองค์ผู้เดียวประทานชีวิตแก่ท่าน ทรงบันดาลให้
ท่านอาศัยอยู่นานบนแผ่นดิน”       
 อีกประการหนึ่งที่เป็นข้อคิดของพระคาร์ดินัลชาร์ลส์ เมือง โบ (Cardinal Charles Maung Bo, SDB) ซึ่งท่านเป็นซาเลเซียน 
ประจำาอยู่ที่เมียนมาร์ ท่านได้กล่าวในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นี้ไว้ว่า “เราควรใช้โอกาสนี้ ในการไตร่ตรองถึงความ
หมาย และจุดหมายปลายทางของชีวิตมนุษย์ โลกที่ปราศจากพระเจ้าได้ลดคุณค่าของชีวิตมนุษย์ให้เป็นเพียงตัวเลขทางเศรษฐกิจ
เท่านั้น”            
 ขอพระเจ้า แม่พระองค์อุปถัมภ์ ท่านนักบุญยอห์น บอสโก และพี่นักบุญดอมินิก ซาวีโอ โปรดอวยพรให้สมาชิกในครอบครัว
เซนต์ดอมินิกทุกคน มีสุขภาพที่แข็งแรง ปลอดภัยจากโรคโควิด-19 สามารถปฏิบัติภารกิจทั้งหลายทั้งปวง และดำาเนินชีวิตในศีลและ
พระพรของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสมอไป.
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 ม.สามารถ จั่นมุ้ย และ ม.พรสิทธิ์ จาระนัย เข้าร่วมสัมมนารับฟังความคิดเห็น (Public 
Hearing) ต่อ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2561-2580 (EEP2018) และรับฟังความคิด
เห็นต่อการกำาหนดแผนงาน/โครงการสำาคัญ เพื่อใช้ทำาแผนปฏิบัติการด้านอนุรักษ์พลังงาน เมื่อวัน
จันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 ม.อัจิมา วงศ์ฉายา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 2563 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน 2563 ณ ชุมนุม
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำากัด

 ม.นิตยา สิงห์สา และ ม.วีระชน ปะขะเต เข้าร่วมประชุมสามัญประจำาปี ครั้งที่ 2/2020 
และสัมมนาคำาสอนครอบครัวซาเลเซียน ในหัวข้อ “LAUDATO SI” ระหว่างวันศุกร์ที่ 10 ถึงวัน
เสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 ณ สำานักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

 ม.จันทร์จิรา วิโรจน์สกุลพร เข้าร่วมอบรมวิชาการสำาหรับนักบัญชี ในหัวข้อ “ปัญหาและวิธีการบันทึก
บัญชีแนวปฏิบัติในการรับรู้รายการตามมาตรฐานการบัญชี” เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมคิงปาร์ค 
กรุงเทพมหานคร

 ม.ปิยะ บ่างสมบูรณ์, ม.จิรวัฒน์ ยอดละเอียด, ม.ภคญา 
จงจิตดังจง และ ม.นันทิกา พันธนะหิรัญ เข้ารับการอบรมหลักสูตร 
การต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมการ
เขียน Coding Program Arduino เมื่อวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 
ณ Home of Maker ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กรุงเทพมหานคร

 ม.จำาลอง ขุนทองจันทร์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนสังคมศึกษา ในเรื่อง “การสอน
ประชาธิปไตย-หน้าที่พลเมือง-การเท่าทันข่าวลวงในยุค 4.0” เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร

 ม.พรพิพัฒน์ ว่องวราการ เข้าร่วมสัมมนาเชิงนวัตกรรม เรื่อง “แนวคิดใหม่ในการวิจัยเพื่อการเรียนรู้” 
เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส กรุงเทพมหานคร

 ม.พรทิพย์ เอี่ยมประเสริฐ และ ม.ธีรวัฒน์ งามทรัพย์ทวีคูณ เข้าร่วมอบรมส่งเสริมและ
พัฒนาการดำาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเอกชน ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 24 
ถึงวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ กรุงเทพมหานคร 
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ตอนที่ 5              ป. โกศิน

 เรื่องราวของ “บ้านเซนต์ดอมินิก” ในตอนที่ 4 เมื่อจบปีการศึกษา 2562 บันทึกเกี่ยวกับการที่วงโยธวาทิตของโรงเรียนได้รับ
รางวัลชนะเลิศ พร้อมโล่แห่งความประทับใจจากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำาหรับตอนที่ 5 ในฉบับแรกของปีการศึกษา 2563 ซึ่ง
เป็นปีการศึกษาที่ 60 ของการดำาเนินกิจการของโรงเรียน เรามาติดตามเรื่องราวพอสังเขปกันต่อไป
 a 2 ตุลาคม 2539 ได้รับรางวัลห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดกลาง และห้องสมุดโรงเรียนดีเด่นระดับ
มัธยมศึกษาขนาดใหญ่ จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน       
 a 19 มิถุนายน 2540 คณะผู้ใหญ่ ผู้บริหาร และนักเรียนวงโยธวาทิต เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อรับพระราชทานพระราโชวาท ณ พระตำาหนักนนทบุรี     
 a 5 - 6 กรกฎาคม 2540 วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับรางวัลเหรียญทองประเภทเดินแถวสวนสนาม กับประเภท
แปรขบวน และได้รับรางวัลเหรียญเงินประเภทพาเหรด ในการประกวดดนตรีชิงแชมป์โลก ครั้งที่ 13 ที่เมือง  Krekrade ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์           
 a 8 กุมภาพันธ์ 2541 จัดงาน “The Success Story of Saint Dominic Jubilee” ฉลองครบ 36 ปีแห่งการดำาเนินกิจการ
ของโรงเรียน ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสมุทรปราการ    
 a	ปี 2541 ปีนี้มีการจัดตั้งโครงการ SMS (St.Dominic Medical Service) และเริ่มนำาระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 
9002 มาใช้ในการบริหารโรงเรียน           
 a	ธันวาคม 2541 วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่
สนามราชมังคลากรีฑาสถาน ได้บรรเลงในงานเลี้ยงรับรองและพิธีมอบ I.D.Card แก่คณะทูตานุทูตประจำาประเทศไทย และได้บรรเลง
นำาขบวนเดินรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลก      
 a	มกราคม 2542 วงโยธวาทิตโรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้รับเกียรติให้ร่วมแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการภาคพื้นตะวัน 
ออกไกลและแปซิฟิกตอนใต้ (เฟสปิกเกมส์) ครั้งที่ 7 ที่สนามราชมังคลากรีฑาสถาน    
 a	ปี 2542 ปีนี้ได้ปรับปรุงและสร้างโรงอาหารที่อาคารมารีย์ ปรับปรุงระบบแสง-เสียง-เวที-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศบนหอ
ประชุมซาวีโอ จัดสร้างสวนเพื่อการศึกษาข้างศูนย์คอมพิวเตอร์ ทาสีอาคารและกำาแพง ปรับปรุงต้นไม้หน้ามุขส่วนอำานวยการ
 a	7 ธันวาคม 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธี
เจิมศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังใหม่ ทรงเปิดและทอดพระเนตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “พระภัทรมหาราชเจ้า ปกเกล้านิกรเกษม” 
พร้อมทั้งทรงรับการทูลเกล้าฯ ถวายเงินตามโครงการหนึ่งบาทพระราชกุศล โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เนื่องในโอกาส 
ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 6 รอบ    
 a	ปี 2543 ปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ จากสำานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน            
 a	1 สิงหาคม 2543 สำานักงานเขตราชเทวีได้มอบเกียรติบัตรพร้อมแผ่นป้ายสัญลักษณ์สถานศึกษาน่ามอง ตามโครงการ 
“หน้าบ้านน่ามอง” ของกรุงเทพมหานคร          
 a	13 พฤศจิกายน 2543 ได้รับประกาศนียบัตรรับรองระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9002 จากการตรวจสอบและ
รับรองโดยบริษัท SGS (Thailand) Limited International Certification Services
 a	ปี 2544 ปีนี้เป็นปีแรกที่มีการเปิดสอนวิชาคณิตศาสตร์กับวิชาวิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษ และเป็นโรงเรียนแกนนำา
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นอกนั้นได้มีการปรับปรุง
ฐานและเปลี่ยนเสาธงใหม่เป็นระบบไฟฟ้า        
 a	18 ตุลาคม 2544 ได้รับเกียรติบัตรโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในดวงใจ จากสำานักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
ร่วมกับ จส.100 และกรมอนามัย            
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จากซ้ายไปขวา...คุณครูดำารง กุลวิทย์

คุณพ่อยอร์ช ไบน้อตตี (อธิการคนที่สอง ปีการศึกษา 2506)

คุณครูปรีดา แสงสว่าง (ครูใหญ่คนแรก)

 a	11 มกราคม 2545 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2542 
ถึงปีการศึกษา 2547 จากสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน        
 a	ปี 2545 ปีนี้เริ่มใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 และใช้คำาว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้แทนคำาว่าหมวดวิชา
กับกลุ่มประสบการณ์ นอกนั้นยังประกาศให้เป็น “ปีแห่งการเชิดชูวินัย” ทั้งยังเป็นปีสมโภช 75 ปีแห่งการดำาเนินกิจการของคณะนักบวช 
ซาเลเซียนในประเทศไทยด้วย           
 a	24 ตุลาคม 2545 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดปีสมโภช 75 ปีคณะซาเลเซียนในประเทศไทย ที่วัดนักบุญยอห์น บอสโก
 a	23 มกราคม 2546 ให้การต้อนรับคุณพ่อปัสกวัล วิลลานูเอวา ชาเวส อัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียน คุณพ่อเคลเมนต์ 
วาคลัฟ ที่ปรึกษาคุณพ่ออัคราธิการแห่งคณะซาเลเซียนประจำาภาคพื้นเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย รวมทั้งคุณพ่อเจ้าคณะนักบวช
ซาเลเซียนแขวงต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและโอเชียเนีย ที่ได้เดินทางมาร่วมงานสมโภช 75 ปีคณะซาเลเซียนในประเทศไทย 
และให้เกียรติมาเยี่ยมโรงเรียน         
 a	24 มกราคม 2546 เข้าร่วมงานสมโภช 75 ปีคณะซาเลเซียนในประเทศไทย โดยจัดการแสดงชุด “ขวานทองไทย ซาเลเซียน 
แนบเนียนนิรันดร์” ที่อินดอร์ สเตเดียม การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก      
 a	ปี 2546 ปีนี้มีการปรับปรุงป้ายชื่อพร้อมจัดทำานำ้าพุหน้าประตูโรงเรียน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า-เครื่องเสียง-ม่านเวที-ที่กั้นชั้นลอย 
บนหอประชุมซาวีโอ           
 a	24 ตุลาคม 2546 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณปิดปีสมโภช 75 ปีคณะซาเลเซียนในประเทศไทย ที่วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ 
สำานักงานคณะนักบวชซาเลเซียนในประเทศไทย หัวหมาก        
 a	14 - 16 พฤศจิกายน 2546 ได้จัดงาน “ดอมินิกานต์ สุวรรณสถาปนสมโภช” เฉลิมฉลองในวาระครบ 50 ปีแห่งการสถาปนา 
ดอมินิก ซาวีโอ เป็นนักบุญ           
 a	17 พฤศจิกายน 2546 ได้รับการประกาศเป็นสถานศึกษาเข้มแข็งปลอดยาเสพติด จากกรุงเทพมหานคร  
 a	17 สิงหาคม 2547 คุณพ่อประธาน ศรีดารุณศีล เจ้าคณะนักบวชซาเลเซียนแขวงประเทศไทย ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในพิธีเปิด “ลานบอสโก ทีน สแควร์ (Bosco Teen Square)”        
 a	18 กุมภาพันธ์ 2548 พระสังฆราชคาร์ลอส ฟิลิเป ซีเมเนส เบโล (ซดบ.) เจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ  ประจำาปี 
2539 ได้เดินทางมาเยี่ยมโรงเรียน           
 a	ปี 2548 ปีนี้โรงเรียนได้รับเลือกจากองค์กร Association Globus ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับสำานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ 
สำานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และสำานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ให้เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งเดียวที่
เป็นโรงเรียนนำาร่องในโครงการ Globus เนื่องจากส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
คุณภาพมาตรฐาน         
 a	20 - 22 มิถุนายน 2548 ได้รับการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)            
 a	5 - 6 สิงหาคม 2548 ได้จัดการแสดงละครเพลงการกุศลเรื่อง “โตขึ้นผมจะขี่รุ้ง”     
 a	พฤศจิกายน 2548 ได้เริ่มให้บริการส่งข้อความผ่านระบบข้อความสั้น (SMS : Short Message Service)   
 a	8 มิถุนายน 2549 จัดพิธีน้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริ
ราชสมบัติครบ  60  ปี             
 a	8 ธันวาคม 2549 ได้รับการอนุมัติให้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ หลังจากที่ได้ปรับปรุงแบบอาคารเพื่อประโยชน์สูงสุด 
และประหยัดงบประมาณการก่อสร้าง         
 a	ปี 2550 ปีนี้เป็นปีที่ได้ก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ในบริเวณที่เป็นอาคารมารีย์ (สำานักงานคณะนักบวชซาเลเซียนเดิม) 
เริ่มพิมพ์วารสารโรงเรียน “เซนต์ดอมินิกสาร” เป็นสี่สีทั้งเล่ม       
 a	2 มกราคม 2551 เริ่มใช้ระบบบัตรเติมเงินแทนเหรียญชิพ และเริ่มตอกเสาเข็มเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่.  
     



8 สอบวัดความสามารถภาษาจีนระดับประถมศึกษา
การสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน YCT ระดับ 1 จัด

โดยสํานักงานสงเสริมการสอนภาษาจีนนานาชาติ (HAN BAN) 
กับกระทรวงศึกษาธิการจีน แบงการสอบขอเขียนระดับ 1-4 โดย
เริ่มระดับ 1 เปนลําดับแรก : ด.ช.วสุธนา ยาออม ป.5/5 ได 160 
คะแนน, ด.ช.ภาณุเมศวร เจนวุฒิตรีทิพ ป.5/1 ได 147 คะแนน, 
ด.ช.อัศวิน ตันสิน ป.5/5 ได 142 คะแนน, ด.ช.ภัทรดนัย บุญศรี 
ป.5/1 ได 132 คะแนน และ ด.ช.ชวัลวิทย ฉิมเจริญ ป.5/3 ได 
123 คะแนน เมื่อวันอาทิตยที่ 16 กุมภาพันธ 2563

TOP TEST คณิตศาสตร์
บริษัท ท็อป เทสท เซ็นเตอร จํากัด จัดโครงการทดสอบและ

พัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ปการศึกษา 2563 ป.3 ออนไลน 
เมื่อวันศุกรที่ 12 และวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 ดังนี้ 

-  ด.ช.ณัฐรัชต แซเต็ง ป.3/1 วิชาภาษาอังกฤษ ได 97.5 
คะแนน จาก 100 คะแนน และวิชาคณิตศาสตร ได 145 คะแนน 
จาก 150 คะแนน

- ด.ช.ปติพัฒน โพธ์ิพันธ์ิกุล ป.3/1 วิชาคณิตศาสตร ได 
145 คะแนน จาก 150 คะแนน

- ด.ช.ปวรลักษณ นันทวรรธพงศ ป.3/4 วิชาภาษาอังกฤษ 
ได 100 คะแนนเต็ม และวิชาคณิตศาสตร ได 145 คะแนน จาก 
150 คะแนน

SINGAPORE MATH
ด.ช.ภาณุเมศวร เจนวุฒิตรีทิพ ป.5/1 ผานการวัดประเมิน

ผลสอบเทียบ SINGAPORE MATH ระดับประถมศึกษาปที่ 4 
ดวยคะแนน 85% ระหวางวันศุกรที่ 26 มิถุนายน ถึงวันพุธที่ 1 
กรกฎาคม 2563 จัดโดยมูลนิธิ ดร.สมวงษ และพญ.เพ็ญนภา

เยาวชนต้นแบบ แชมป์เทควันโด
 ด.ช.ศุภวัฒน อินทรสุวรรณ ป.1/1 ไดรับรางวัล ดังนี้
 - เกียรติบัตร “เยาวชนผูรักเรียน ใฝศึกษา และเรียนรู”  
จากชมรมเยาวชนคนเกง ภายใตสมาคมวิชาชีพผูสื่อขาวแหง
ประเทศไทย ณ ศูนยการคาเดอะไบรท พระราม 2 เมื่อวันอาทิตย
ที่ 19 กรกฎาคม 2563
 - รางวัล “กินรีทอง” มหาชน ครั้งที่ 6 ประจําป 2563 
สาขาเยาวชนตนแบบ งานประกาศเกียรติคุณรางวัล คุณคาแหง
บุคคลและความสําเร็จ ณ สถานีโทรทัศนกองทัพบก ชอง 5 เมื่อวัน
เสารที่ 8 สิงหาคม 2563
 - รางวัลชมเชย และขวัญใจ MAJOR ประกวดอนุรักษความ
เปนไทย การแสดงรํามวยไทย (คีตะมวยไทย) เพื่อสงเสริมเยาวชนให
มีบุคลิกภาพดี มีความสามารถ และอนุรักษความเปนไทย JUNIOR 

IDOL THAILAND 2020 ณ ศูนยการคาเอสพลานาด ซีนีเพล็กซ งามวงศวาน-แคราย 
เมื่อวันอาทิตยที่ 13 กันยายน 2563
 - เหรียญเงิน TAEKWONDO POOMSAE ONLINE ครั้งที่ 3 รุน 6 ป เมื่อวัน
อาทิตยที่ 19 กรกฎาคม 2563 ณ สํานักลูกหวยขวางเทควันโด
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 รุน 6-7 ป สายเหลือง พุมเซเดี่ยว THE BEST POOM-
SAE CHAMPIONSHIP 2020 ณ ศูนยการคาเดอะไบรท พระราม 2 เมื่อวันอาทิตยที่ 
16 สิงหาคม 2563
 - เหรียญเงิน รุนไมเกิน 6 ป สายเหลือง พุมเซเดี่ยว และเหรียญทองแดง ตอสู 
THE KNIGHTS CUP 2020 เมื่อวันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2563 และ 2 เหรียญทอง 
TAEKWONDO FRIENDLY CHAMPIONSHIP 2020 รุน 5-6 ป ตอสู และพุมเซ
เดี่ยว เมื่อวันเสารที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ สโมสรนายทหารช้ันประทวน กองทัพอากาศ

ภาณเุมศวร ์ ภาณเุมศวร ์ 

ภาณเุมศวร ์ ภาณเุมศวร ์ 

ศภุวฒัน ์ศภุวฒัน ์

อศัว นิอศัว นิ

ชวลัว ทิย ์ ชวลัว ทิย ์ 
ภทัรดนยั ภทัรดนยั 

วสธุนาวสธุนา

ณฐัร ชัต ์  ณฐัรชัต ์  
ป ติ พิฒัน ์  ป ติ พิฒัน ์  

ปวรลกัษณ ์  ปวรลกัษณ ์  
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อันดับ 2 ของประเทศ วิชาสังคมศึกษา
 ผลการทดสอบความรูวิชาสังคมศึกษา คร้ังที่ 23 ปการศึกษา 
2562 ของบริษัท เสริมปญญา จํากัด
 - ด.ช.ธันยธรณ เลิศรัตนศาสตร ม.4/1 อันดับ 2 ของ
ประเทศ ทุน 1,500 บาท พรอมโลเกียรติยศจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ
 - ด.ช.อธิธัช จันทรลักษณา ม.4/1 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ 
ทุน 500 บาท เกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม
 - นายกฤตเมธ ชางเผือก ม.5/1 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ 
และภาค ทุน 500 บาท เกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม
 - นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.6/1 อันดับ 1 ของกรุงเทพฯ 
ทุน 500 บาท เกียรติบัตรชมเชย และเหรียญแพลตินัม 

นักกีฬาว่ายนํ้ายอดเยี่ยม
 ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ม.2/3 แขงขัน BANGKOK SWIMMING 
NEW NORMAL ไดรางวัลนักกีฬายอดเย่ียม รุน 13 ป อันดับ 
5 ได 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง เมื่อ
วันอาทิตยที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ สระวายนํ้าศูนยกีฬาบางจาก

แชมป์แบดมินตัน
 นายสมัชญ บัวสอาด ม.5/4 ชนะเลิศ BANGKOK BAD-
MINTON 2020 รุนไมเกิน 16 ป ประเภทคูผสม และรองชนะ
เลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู จัดโดยสมาคมกีฬาแหงจังหวัด
กรุงเทพมหานคร รวมกับ กรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬา
แบดมินตันแหงประเทศไทย ระหวางวันอังคารที่ 1 ถึงวันเสาร
ที่ 5 กันยายน 2563 ณ อาคารกีฬาเวสน 1 ศูนยเยาวชน
กรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน) ดินแดง

รองแชมป์ BMX
 ด.ช.วัชนันทน นนตรี ป.3/2 รองชนะเลิศอันดับ 2 และ
อันดับ 3 รุนยุวชน 9 ป BMX RACING การแขงขันจักรยาน 
BMX ชิงแชมปประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ประจําป 2563 สนามท่ี 3 ณ สนามจักรยานบีเอ็ม
เอ็กซเสมอกันเซอรกิต จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันอาทิตยที่ 6 กันยายน 
2 563 และรองชนะเลิศอันดับ 2 สนามท่ี 4 ระหวางวันเสาร
ที่ 19 ถึงวันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2563 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ
เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชานุสาวรียพระยาลิไท จ.สุโขทัย

นักเรียนความประพฤติดี ป.1-ม.6 ปีการศึกษา 2562
 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ และ คุณพอเกรียงศักดิ์       
ชัยพรแกว รองผูอํานวยการและเหรัญญิก มอบโลเกียรติยศของ
โรงเรียน และทุนการศึกษาของสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียน
เซนตดอมินิก แกนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจําปการศึกษา 
2562 เมื่อวันพุธที่ 9 และวันจันทรที่ 14 กันยายน 2563 ณ โถง
อาคารยอหน บอสโก อนุสรณ 200 ปชาตกาล ดังนี้ : ด.ช.รัญศ 
ภวัต เลิศเกรียงไกรยิ่ง ป.1/1, ด.ช.ปรินทร ตรีทิพยบุตร ป.2/1, 
ด.ช.ปุญญพัฒน พูลทอง ป.3/3, ด.ช.พิสิฐ ชินสมบูรณ ป.4/3, 
ด.ช.วิธวินท วงษวิไลวารินทร ป.5/4, ด.ช.ธาวิน ชินวุฒิ ป.6/1, 
ด.ช.นฤชิต นฤชาสุชาติ ม.1/5, ด.ช.พสิษฐ จิวัธยากูล ม.2/3, 
ด.ช.ชนน สุวัธนะเชาว ม.3/6,  นายกฤตเมธ ชางเผือก ม.4/1, 
นายภูมิรพี พิมพานทอง ม.5/1 และ นายศรัณย ศิริโชติ ม.6/1

ธนัยธรณ ์ ธนัยธรณ ์ 

กฤตเมธ กฤตเมธ 

ว รีภทัร ว รีภทัร 

วชันนัทน ์  วชันนัทน ์  

รญัศ ภ์วตั รญัศ ภ์วตั ปร นิทร ์ ปร นิทร ์ 
วธิว นิท ์ วธิว นิท ์ 

ปญุญพฒัน ์ปญุญพฒัน ์
พสิ ฐิพสิ ฐิ

สมชัญ ์ สมชัญ ์ 

ภ มู ริพ ี ภ มู ริพ ี 
อธ ธิ ชั อธ ธิ ชั 

ชนน ์ชนน ์ธาว นิ ธาว นิ ภ มู ริพ ี ภ มู ริพ ี นฤช ติ นฤช ติ 
ศรณัย ์ศรณัย ์

พส ษิฐ ์ พส ษิฐ ์ 
กฤตเมธ  กฤตเมธ  



มอบรางวัล O-NET 100 คะแนนเต็ม
 คุณพอศักด์ิชัย ตรีวาอุดม รองอธิการ มอบรางวัล
แกนักเรียนที่ไดรับ 100 คะแนนเต็ม จากการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปการศึกษา 
2562 ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 เมื่อ
วันศุกรที่ 11 กันยายน 2563 ณ โถงอาคารยอหน บอสโก 
อนุสรณ 200 ปชาตกาล
 - ภาษาอังกฤษ : ด.ช.นนทพัทธ อัศวกิจธนานนท 
ม.1/1 และ ด.ช.ณัฏฐดนัย อักกะวิเนต ม.1/1
 - คณิตศาสตร : นายพาเหนือ สุรียพงษ ม.4/1, 
นายกวิน  เจตะสานนท ม.4/1, นายยศกร เจียมสุขสุ
จิตต ม.4/1 และ นายกองภพ มีนิล ม.4/1

รองชนะเลิศออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สง

นักเรียน เขารวมโครงการอบรมและประกวดออกแบบ
บอรดเกมเพื่อการเรียนรู Print and Play เลน เรียนรู ไร
พรมแดน จัดโดย สถาบันอุทยานการเรียนรู (TK park) 
มาสเตอรพรภวิษย เจตะวัฒนะ ครูที่ปรึกษา เมื่อวัน
อาทิตยที่ 13 กันยายน 2563 ณ TK park
 - ทีมที่ 1 Bactle royale : รองชนะเลิศ ดาน
การนําเสนอดีเดน และ รางวัลขวัญใจมหาชน (Popular 
vote) นายกฤชประพัตธ เลิศประเสริฐภากร ม.5/1, 
นายปญญ ธัญกิจจานุกิจ ม.5/1 และ นายกัณฑกฤช 
เหลาพาณิชกร ม.5/1
 - ทีมที่ 2 Trade war : เขารวมการแขงขัน นาย
ฟูจิ บรรสพผล ม.5/1, นายกฤตเมธ ชางเผือก ม.5/1 
และ นายธนพนธ ไทยานุสร ม.5/1

รองชนะเลิศเทควันโด
ด.ช.นนทัช เอกมงคลชัย ป.1/1 รองชนะเลิศ

อันดับ 1 การแขงขันเทควันโด รุน 7-8 ปชาย ระดับสาย
เขียว 1 ตอสู C รายการ SPORTS ASSOCIATION 
OF NAKHONNAYOK ณ สนามกีฬาโรงเรียนองครักษ 
จ.นครนายก เมื่อวันเสารที่ 19 กันยายน 2563

รองชนะเลิศภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สง

นักเรียนเขาประกวดโครงการ ภาพยนตรสั้นวิทยาศาสตร 
ปที่ 5 Short Science Film #5 จัดโดย องคการพิพิธภัณฑ
วิทยาศาสตรแหงชาติ (อพวช.) รวมกับ องคการกระจาย
เสียงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย (สถานี
โทรทัศน Thai PBS) โดยโรงเรียนเซนตดอมินิก สง
ภาพยนตรสั้น เรื่อง “รักวัยเนิรด (Nerdy love) ไดรับโล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เกียรติบัตร พรอมทุนการ
ศึกษา 10,000 บาท ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย ชื่อ
ทีม “ไกฟา” โดยมีมาสเตอรพรภวิษย เจตะวัฒนะ ครูที่
ปรึกษา เมื่อวันอาทิตยที่ 20 กันยายน 2563 ณ สถานี
โทรทัศน Thai PBS : นายภูฟา พิสัยพันธุ ม.6/1, นาย
โหวย หมิง ลี ม.6/2, นายสรอัฑฒ แกวปานกัน ม.6/5, 
นายศาสตราวุฒิ ประคองกลาง ม.6/5  และ นายนพัต
ธร พิพัฒนสุภรณ (ศิษยเกาโรงเรียนเซนตดอมินิก) 

พาเหน อื พาเหน อื กวนิ กวนิ 
นนทพทัธ ์ นนทพทัธ ์ 

ณฏัฐด์นยั ณฏัฐด์นยั 

กอ้งภพ กอ้งภพ ยศกร ยศกร 

กฤตเมธ กฤตเมธ ธนพนธ ์ ธนพนธ ์ ฟจู ิ ฟจู ิ 

นนทชันนทชั

กฤชประพตัธ ์ กฤชประพตัธ ์ ปญัญ ์ป ญัญ ์กณัฑก์ฤช กณัฑก์ฤช 

สรอ ัฑฒ ์สรอ ัฑฒ ์ภ ฟู า้ ภ ฟูา้ ศาสตราวฒุ ิ  ศาสตราวฒุ ิ  โหวย้ หม งิ ล ี โหวย้ หม งิ ล ี 
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11สมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบทุนการศึกษา
 คุณพอมนูญ สนเจริญ อธิการ คุณพอเกรียงศักด์ิ 
ชัยพรแกว รองผูอํานวยการและเหรัญญิก พรอมผูแทน
กรรมการสมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนเซนตดอมินิก 
มอบทุนการศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 ตามระเบียบ
สมาคมผูปกครองและครูฯ เมื่อวันจันทรที่ 5 วันพุธที่ 
7 และวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 ณ โถงอาคารยอหน     
บอสโก อนุสรณ 200 ปชาตกาล : ด.ช.ศิรวิทย พงษอนันต 
ป.2/3, ด.ช.กฤตชัย อินถนอม ป.3/1, ด.ช.วัชนันทน นน
ตรี ป.3/2, ด.ช.ณัฐพัฒน สุนทรานุยุตกิจ ป.3/5, ด.ช.ตรัณ 
เลิศชัยทวี ป.3/5, ด.ช.พลพาณิชย ปณิธานพาณิช ป.4/4, 
ด.ช.อรรถพล  สินไทย ป.4/4, ด.ช.เยอรเลมี่  การซีอาร  
ป.4/4, ด.ช.คุปติ ชวยเกล้ียง ป.4/5, ด.ช.ภูวดิท ธรรม
ชูเวท ป.5/2, ด.ช.รชต เปลวทอง ป.5/2, ด.ช.ณัฐพัชร 
สวัสดิ์โกสม ป.5/3, ด.ช.ณัฐดิษฐ มัลลิธนานันท ป.6/1, 
ด.ช.ธนกฤต ตั้งเจริญกิจ ป.6/1, ด.ช.กฤตกรณ สุทธิวานิช 
ป.6/1, ด.ช.ชวิน ชุมทอง ป.6/1, ด.ช.อรรถกร เตียนพล
กรัง ป.6/3, ด.ช.กิตติ กิติยาณัณท ป.6/5, ด.ช.โทไบอัส 
รัสเซล ป.6/6, ด.ช.กฤษณคเชน โกมลกิตติพงศ ป.6/6, 
ด.ช.ณัฏฐดนัย อักกะวิเนต ม.1/1, ด.ช.อัษฎา ทัพรอด    
ม.1/4, ด.ช.ธนวัต ธีรพงษพิพัฒน ม.1/6, ด.ช.ธนบดี ศรี 
สุริยะปพน ม.2/3, ด.ช.วีรภัทร ภิรมย ม.2/3, ด.ช.ธัช
ธรรม เที่ยงธรรม ม.2/4, ด.ช.พงษวิชย ประเสริฐศักด์ิ 
ม.2/6, ด.ช.ณรัณ ตังคโณบล ม.3/3, ด.ช.ชนะศึก แกว
ประสงค ม.3/4, ด.ช.พิตรพิบูล ภามี ม.3/5, ด.ช.ชวัล
วิทย ธีรพงษพิพัฒน ม.3/5, นายอาแฟนด่ีย แวอุเซ็ง                      
ม.4/1, นายกฤตพัฒน เตียนพลกรัง ม.4/1, นายธันยธรณ 
เลิศรัตนศาสตร ม.4/1, นายกองภพ มีนิล ม.4/1, นายรัฐ
ศรัณย ภูมิสัทธรรม ม.4/2, นายศุภกร อนันตคณาจารย 
ม.4/2, นายณัฏฐ อิทธิรัตนากุล ม.4/3, นายวซิว ออลาบดี 
เอดาเลเร ม.4/3, นายสิรภพ มนูรัชต ม.4/4, นายกิตติภพ 
กลับดี ม.4/4, นายธนินธรัฐ บุญปน ม.4/5, นายกฤตเมธ 
ชางเผือก ม.5/1, นายปฏิภาค จุลพลัง ม.5/1, นายอินทัช 
สุริยะเจริญ ม.5/2, นายวงศธร คงตุก ม.5/3, นายศรัณยู 
ทาคายามะ ม.5/3, นายสมัชญ บัวสะอาด ม.5/4, นายพีร
กร กฤชพรรษ ม.5/5, นายดนุนัย มุขแฉลม ม.6/1, นาย
ธนวินท เกษตรสินธุ ม.6/4, นายเอกณัฐ สูจิฆระ ม.6/5 
และ นายพชรดิษย พรรณรักษา ม.6/5

เหรียญทองเทควันโด
ด.ช.กฤตชัย อินถนอม 

ป.3/1 ไดรับเหรียญทอง จาก
การแขงขัน TAEKWONDO 
FRIENDLY CHAMPION-
SHIP 2020 รุน 7-8 ปชาย นํ้า
หนัก 23-26 กิโลกรัม ประเภท
ตอสู เมื่อวันเสารที่ 10 ตุลาคม 
2563 ณ สโมสรนายทหารช้ัน
ประทวน กองทัพอากาศ

มอบทนุการศ กึษามอบทนุการศ กึษา

กฤตชยั กฤตชยั 
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วริศเมธ วงศ์สกุลวิวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชัชว์ วัฒนพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธรรศธร เช่ียวธีรกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วิธวินท์ ขันติชัยมงคล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พีรชัย วิจิตรวงศ์ทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปฏิพล ศรีศักด์ิวัฒนะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศรัณย์ ศิริโชติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สรุจ ตันมีสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง-นิด้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง-นิด้า

ทิวัตถ์ โพธ์ิศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณภัทร เสริมหิรัญญ์สกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ก้องภพ พิบูลวรรณพงษ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์คณะสัตวแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรณินทร์ ชัยชาญชีพ
คณะทันตแพทยศาสตร์คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณภัษ แต้ไพบูลย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

จิรภัทร ธุวจิตต์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมิทธ์ิ ต้ังรัตนวิชิต
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(นานาชาติ)(นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปัญญวัฒน์ ตันติรวีวัฒน์
คณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

่่่ ้้้

ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี 2563 
ของนักเรียน ม.6 ปีการศึกษา 2562 (S.D. 51)

ม.6/1
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วสุพล มาน้อย
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

(นานาชาติ)(นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

จิรภัทร บุดดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชยานันท์ รัตนบูลย์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(นานาชาติ)(นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ณัฐพงษ์ เหลืองภูมิพิทยา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ญาณภัทร อมรรัตนโกศล
คณะวารสารศาสตร์คณะวารสารศาสตร์
และสืและสื่่อสารมวลชนอสารมวลชน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ธัญวัฒน์ สุธีระตฤษณา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปรมัตถ์ ศรีบัว
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศิริวัจน์ ตรังคานุวัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ชยุต กฤตวีรนันท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์์คณะวิศวกรรมศาสตร์์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกพล ดวงดารา
คณะวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ)คณะวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธนพนธ์ เลิศทิฐิวงศ์
คณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุภัคพงศ์ เลิศสุวรรณโรจน์
คณะดุริยางคศิลป์คณะดุริยางคศิลป์
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

ณยศกร เพ่ิมพูล
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่่ปุ่นปุ่น

เบญจพล สุขสงค์
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธาวิณ ภัคเวโรจน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13ม.6/1
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อิทธิพัฒน์ พรหมศิริ
วิทยาลัยวิศวกรรมสังคีตวิทยาลัยวิศวกรรมสังคีต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ณัชนนท์ ต้ังวีระพงษ์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรม และนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รัฐฐศักด์ิ แซ่เล้า
คณะดิจิทัลมีเดียคณะดิจิทัลมีเดีย

และศิลปะภาพยนตร์และศิลปะภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธรรมบาล โพธ์ิพงศ์วิวัฒน์
คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นภัทร ยียากุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)(นานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พีรกานต์ จันทร์วาววาม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วรรณกร เต็งวัฒนโชติ
วิทยาลัยการออกแบบวิทยาลัยการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต

กันตนพ น่ิมศิริ
คณะเภสัชศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ธีรากร วศินวสุกุล
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รณฤชาเมธ ซ่ือกําเนิด
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

กฤตธกร กิตต์ิธนาเดชากร
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี 

(นานาชาติ)(นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภาสวุฒิ งามวิวิธวร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่่ปุปุ่่นน

ธนพล กิจโภคเจริญ
คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ชัชวรินทร์ ชัชวาลวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(นานาชาติ)(นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

่่่

ม.6/2

ม.6/1
SD

สมัชญ์ ล้ิมสําราญ
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยดุสิตธานีวิทยาลัยดุสิตธานี
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โภคิน วัฒนพิทักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

(นานาชาติ)(นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กิตติภพ ตัณฑุโลภาส
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภวิศ จูฑะพุทธิ
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สหภาพ โฉมสกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

วิภู ปราสัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (นานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศุภณัฐ มาศรังสรรค์
คณะวิทยาการจัดการคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กฤษณ์ปกรณ์ จันทร์แฝก
สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์สํานักวิชาดุริยางคศาสตร์
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนาสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา

ธนวัฒน์ พิพัฒน์ประเทือง
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

วัชเรศ ล้ิมเชาวน์
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

กิตธนโชติ กิมานนท์
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ชานน ฐิติภูมิเดชา
คณะดิจิทัลมีเดียคณะดิจิทัลมีเดีย

และศิลปะภาพยนตร์และศิลปะภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พลัฎฐ์ จรรยา
คณะบัญชีคณะบัญชี

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พัทธ์ จุฑากรณ์
คณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

ปิยทัศน์ ทองงาม
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยดุสิตธานีวิทยาลัยดุสิตธานี

รัชชานนท์ อรุณรุ่งก้าวไกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP)คณะวิศวกรรมศาสตร์ (TEP)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

บรรเจิด สิงห์อยู่
Ground Training Programme Ground Training Programme 

สถาบันการบินพลเรือนสถาบันการบินพลเรือน

15ม.6/2
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ดีมิตรี คุณะดิลก
คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)

วิทยาลัยดุสิตธานีวิทยาลัยดุสิตธานี

กิตติภพ อัศวธนวัต
คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ปัณณ์ วานิชชัชวาล
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศุภเสกข์ รุจิวศิน
รอศึกษาต่อรอศึกษาต่อ

ศรุต บุญคง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิสิฐ สหพงษ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

และการออกแบบและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

พฎาวุฒิ สารมนู
คณะศิลปศาสตร์ (นานาชาติ)คณะศิลปศาสตร์ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศธร อินทสระ
คณะมนุษยศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เสฏฐนันท์ ทองพันช่ัง
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภัทรพล สวัสดี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่่ปุปุ่่นน

ม.6/2

ม.6/3
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ทสิน อังกุรเศรณี
คณะสหเวชศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

แทนไท หม่า
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ร่มธรรม แดงสิงห์
คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)คณะบริหารธุรกิจ (นานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ภรัณยู อัครวิภานนท์
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากรมหาวิทยาลัยศิลปากร
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เศรษฐวิทย์ ภูมิสัทธรรม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศุภพิชญ์ วรกิจธนาอิทธ์ิ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ (นานาชาติ)คณะเทคโนโลยีการจัดการ (นานาชาติ)
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เอกราช ปาลกะวงษ์
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ไตรทศ ไสยพร
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภานนท์ ทรัพย์นิธิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ก้องภพ ตรีเนตรไพบูลย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปุณณพัฒน์ บางเทศธรรม
คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ธนภัทร พสานนท์
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปิยวัฒน์ ศรภักดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณพ ศรีสวรรค์
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่่ปุปุ่่นน

กิตติวัฒน์ อินทะศิริสกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อนาวิล จิตวารี
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่่ปุปุ่่นน

17ม.6/3
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กานต์ ศุกระกาญจน์
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไวณวิณ ปิยะมิตรมงคล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ        

และการสืและการสื่่อสารอสาร
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

ธนาเดช คล้ายสกุล
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ
และการบริหารกิจการและการบริหารกิจการ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ฐานิส แซ่เบ๊
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ภัทรดนัย นาคบุญชัย
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และการผังเมือง (นานาชาติ)และการผังเมือง (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นนทกานต์ ลิขิตทัศนวัฒน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยมหิดล

ธีรภัทร์ พัชรประภากร
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วริศ นาคบํารุง
คณะดนตรี คณะดนตรี 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ชนกันต์ ย่ีหล่ันสุวรรณ
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภูมิเทพ พิทักษ์อํานวย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

กฤษณ์รัตน์ สรรสิริเสริม
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โกสินธ์ุ กุศลสุข
คณะสหเวชศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ฐิติเดช เรืองแสงศิลป์
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ภูรินท์ ศรีวัฒนางกูร
คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปิยราษฎร์ สุริยะมงคล
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

่่ ่่

ม.6/3

ม.6/4
SD SDSD SD

ณัฐพงษ์ อริญชย์พงศกร
คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณพศ อัครมนูญพิทักษ์
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จิรภัทร สุขแสวง
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พัณณ์พิสิฐ พลพสุการ
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
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เอกพิสิษฐ์ พิทย์ลดาพร
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา

พงศธร เงาวิวัฒน์มงคล
คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

รณกฤต วงศ์สมาน
วิทยาลัยการออกแบบวิทยาลัยการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต

วสุ จันทรวิทุร
วิทยาลัยการออกแบบวิทยาลัยการออกแบบ
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต

โสภณวิชญ์ สุรุ่งเรืองสกุล
คณะดิจิทัลมีเดียคณะดิจิทัลมีเดีย

มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหาวิทยาลัยศรีปทุม

วรธัช ไพบูลย์
วิทยาลัยการภาพยนตร์ วิทยาลัยการภาพยนตร์ 

ศิลปะการแสดง และสืศิลปะการแสดง และสื่่อใหม่อใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ศิริชัย บุญสถิตธรรม
คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อธิษฐ์ โมราสุข
คณะศิลปศาสตร์ (นานาชาติ)คณะศิลปศาสตร์ (นานาชาติ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เมธาวิน ดวงมี
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยนเรศวร

ชนาสิน เมธาวริศกุล
รอศึกษาต่อรอศึกษาต่อ

ณัฐพล วิลาสมงคลชัย
คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยรามคําแหงมหาวิทยาลัยรามคําแหง

เดชาธร แก่นจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19ม.6/4

SD SDSD SD

ภคภณ อรฤทธ์ิ
คณะเศรษฐศาสตร์คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ณัฐดนัย ลําเจียกเทศ
สาขาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะสาขาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

ณัชพล ปิยะวัฒนานนท์
รอศึกษาต่อรอศึกษาต่อ

ธรรมิษฐ์ จันทรา
คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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โสฬส โสฬสจินดา
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พงศ์พิสุทธ์ิ แสงวงษา
รอศึกษาต่อรอศึกษาต่อ

แทนคุณ หลิว
คณะดิจิทัลมีเดียคณะดิจิทัลมีเดีย

และศิลปะภาพยนตร์และศิลปะภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

จิรเมธ เกษกุล
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ณัฐสิทธ์ิ เช้ือสุวรรณ์
คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา

วิพุธ สวนคร้ามดี
คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

นพัตธร พิพัฒนสุภรณ์
คณะดิจิทัลมีเดียคณะดิจิทัลมีเดีย

และศิลปะภาพยนตร์และศิลปะภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธีรภัทร์ อินทวารี
คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธีรภัทร จรัสสันติจิต
คณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัลคณะศิลปะและการออกแบบดิจิทัล

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

สุวรรณภัทร อ่อนทรัพย์
สถาบันรัฐศาสตร์สถาบันรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ธนวัฒน์ แซ่ล้ิม
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยรังสิตมหาวิทยาลัยรังสิต

ชยุต อารีรัตนศักด์ิ
คณะสังคมศาสตร์คณะสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ธนดล ทรัพย์มนชัย
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ยศธร แว่นแก้ว
คณะศิลปกรรมศาสตร์คณะศิลปกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา

มาวิน อภิชาติธรรม
คณะดิจิทัลมีเดียคณะดิจิทัลมีเดีย

และศิลปะภาพยนตร์และศิลปะภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

้้

ม.6/4

ม.6/5
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กรธวัช จันทรโมลี
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญีสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่่ปุปุ่่นน

สุรภีร์ คงเพ็ชร์
สาขาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะสาขาเทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

นิธิกร บุญทองสังข์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

อนันต์ อุดม
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กฤติน สมุทรโคจร
คณะสหเวชศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กําธร นิทัศนานนทชัย
คณะการท่องเทีคณะการท่องเที่่ยวและการบริการยวและการบริการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิตมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กวินท์ ปิติหิรัญกุล
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
วิทยาลัยดุสิตธานีวิทยาลัยดุสิตธานี

คีตา โอสธีรกุล
วิทยาลัยนวัตกรรมสืวิทยาลัยนวัตกรรมสื่่อสารสังคมอสารสังคม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สุวิชชา ศรประชุม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

และนวัตกรรมและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ภัทรพล ศรีสวรรค์
คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ภูวเดช ภวัตโณทัย
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ดมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

พิชญุตม์ ปุญญนิรันดร์
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

21ม.6/5

SDSD SD

ธัชพล ปรีดาเกษมพงษ์
คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

พระนครเหนือพระนครเหนือ

กฤษกร จันทร์นวล
สํานักวิชาการจัดการสํานักวิชาการจัดการ

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พีรสิษฐ์ ปัณณพงศ์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีราชมงคลธัญบุรี

ปัณณวิชญ์ รัตนพรประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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เตวิช เสวกฉิม
คณะนิเทศศาสตร์คณะนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

สุพิศุทธ์ิ สุขงาม
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ธิติพัทธ์ ฉายวุฒิกุลชัย
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ
และเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ธนธัช บุญอนุวัฒน์
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ทุนเรียนดี)(ทุนเรียนดี)

เจษฎา เหลืองเกษร
รอศึกษาต่อรอศึกษาต่อ

ภัทรพล ไตรธนสมบัติ
คณะนิติศาสตร์คณะนิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
(ทุนเรียนดี)(ทุนเรียนดี)

พลวัต ณ นครพนม
วิทยาลัยนานาชาติเพืวิทยาลัยนานาชาติเพื่่อศึกษาความยัอศึกษาความย่่ังยืนงยืน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พรคม อัสดาธร
คณะการบริหารและจัดการ คณะการบริหารและจัดการ (นานาชาติ)(นานาชาติ)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบังเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ยูกิ นิชิโอะ
คณะบริหารธุรกิจคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ศุภกิจ ดีอ่อง
คณะสหเวชศาสตร์คณะสหเวชศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พลาธิป แซ่หวัง
วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พชระ นวลเอ่ียม
คณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยบูรพา

ม.6/5

นทนนท์ มหาสันติปิยะ
คณะดิจิทัลมีเดียคณะดิจิทัลมีเดีย

และศิลปะภาพยนตร์และศิลปะภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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รายงานคุณภาพ ประจําปี 2562
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผูเรียน
 1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผูเรียน
  1) มีความสามารถในการอาน การเขียน 
การส่ือสาร และการคิดคํานวณ ไดรอยละ 84.64
  2) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห 
คิดอยางมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นและแกปญหา ไดรอยละ 91 
  3) มีความสามารถในการสรางนวัตกรรม 
ไดรอยละ 92.44
  4) มีความสามารถในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร ไดรอยละ 95.38
  5) มี ผล สัมฤท ธ์ิทางการ เ รี ยนตาม
หลักสูตรสถานศึกษา ไดรอยละ 66.06
  6) มีความรูทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่
ดีตองานอาชีพ ไดรอยละ 89.31
 1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูเรียน
  1) การมีคุณลักษณะ และคานิยมที่ดีตาม 
ที่สถานศึกษากําหนด ไดรอยละ 91.62
  2) ความภูมิใจในทองถิ่น และความเปน
ไทย ไดรอยละ 91.00
  3) การยอมรับที่จะอยูรวมกันบนความ
แตกตาง และหลากหลาย ไดรอยละ 86.33
  4) สุขภาวะทางรางกาย และจิตสังคม 
ไดรอยละ 85.60

มาตรฐานท่ี 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ
 2.1 มีเปาหมาย วิสัยทัศน และพันธกิจที่สถานศึกษากําหนดชัดเจน ได
ระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
 2.2 มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา ไดระดับคุณภาพ ยอด
เยี่ยม  
 2.3 ดําเนินงานพัฒนาวิชาการที่เนนคุณภาพของผูเรียนรอบดานตาม
หลักสูตรสถานศึกษา และทุกกลุมเปาหมาย ไดระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
 2.4 พัฒนาครู และบุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ไดระดับคุณภาพ  
ดีเลิศ
 2.5 จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพ และสังคมที่เอ้ือตอการจัดการเรียนรู
อยางมีคุณภาพ ไดระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม
 2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการ 
จัดการเรียนรู ไดระดับคุณภาพ ยอดเยี่ยม



24 มาตรฐานท่ี 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอน
       ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ

 3.1 จัดการเรียนรูผานกระบวนการคิด และปฏิบัติจริง และสามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตได ไดรอยละ 90.15  
 3.2. ใชสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหลงเรียนรูที่เอื้อตอการเรียนรู ได
รอยละ 87.88
 3.3 มีการบริหารจัดการช้ันเรียนเชิงบวก ไดรอยละ 93.18
 3.4 ตรวจสอบและประเมินผูเรียนอยางเปนระบบ และนําผลมาพัฒนาผู
เรียน ไดรอยละ 96.21
 3.5 มีการแลกเปล่ียนเรียนรู และใหขอมูลสะทอนกลับเพ่ือพัฒนา และ
ปรับปรุงการจัดการเรียนรู ไดรอยละ 88.64
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