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ลูกเสือจิตอาสา
 เมื่อวันอังคารที่	 27	 กันยายน	 2565	 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม 
รองอธิการ มอบเครื่องหมายแบดจ์ลูกเสือจราจรจิตอาสาแก่ลูกเสือ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	และ	3	จำานวน	13	คน	ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อำานวย
ความสะดวกด้านการจราจรในโรงเรียนเป็นอย่างดี	ตลอดภาคเรียนที	่1 
ปีการศึกษา	2565	ณ	โถงอาคารมารีย์ฯ	โรงเรียนเซนต์ดอมินิก

ประชุมคุณครูคาทอลิก
 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ พร้อมด้วย	 คุณพ่อยะรัตน์ 
ไชยรา จิตตาภิบาล จัดประชุมคุณครูคาทอลิก	 ประจำาปีการศึกษา	
2565	 เพื่อชี้แจงวางแผนร่วมกันสำาหรับการอบรมฟื้นฟูจิตใจคุณครู
คาทอลิก	 เมื่อวันจันทร์ที่	 3	 ตุลาคม	 2565	 ณ	 ห้องประชุมอัลเบรา	

S.D. EVENTS   2, 22-64
วาทะอธกิาร   4

พัฒนาบุคลากร   5
“แม่” ผู้หญิงท่ีรกัเรา...ด้วยหัวใจ   6
รายงานคุณภาพ ประจำาป ี2564   7

ประธานและคณะกรรมการนักเรยีนฯ  8
เพชรใน ซ.ด.   10

สารบัญ
   สวัสดีผู้อ่านทุกท่านค่ะ  

	 	 	 	 ปิดภาคเรียนอย่างมีความสุข	 อ่านเซนต์
ดอมินิกสารออนไลน์	 ภาคเรียนที่	 1	 ปีการศึกษา	 2565 
ด้วยกันนะคะ	ฉบับนี้มีเนื้อหาข่าวสารให้ทุกท่านได้ติดตาม 
กิจกรรมต่าง	ๆ	ที่เราได้ร่วมมือร่วมใจกันสร้างสรรคใ์ห้	
สำาเร็จลุล่วงด้วยด	ีรวมถึงการจัดงาน	“เซนต์ดอมินิกร่วม
ใจศุภสมัย 60 ปี”	 ที่ยิ่งใหญ่สมเกียรติด้วยความภาค
ภูมิใจ	 มีการรวบรวมผลงานความสามารถของนักเรียน	
แนะนำาประธานและคณะกรรมการนักเรียน	
 ก้าวเดินไปด้วยกัน...รักโรงเรียนเซนต์ดอมินิก...
ครอบครัวแห่งความสุข...ครอบครัวแห่งการอบรม

ลูกเสือจิตอาสา
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ท่านผู้ปกครองที่เคารพรัก

 

 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกได้จัดงาน “เซนต์ดอมินิกร่วมใจศุภสมัย 60 ปี” เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นวาระอัน

เปี่ยมด้วยสิริและอุดมด้วยมงคลสำาหรับคณะผู้ใหญ่ คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียนเซนต์ดอมินิก ตลอดเวลานับแต่

ได้ก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน โรงเรียนเซนต์ดอมินิกยังคงมุ่งมั่นพัฒนาจัดการศึกษาแก่นักเรียนในทุกด้าน ด้วยปณิธานที่แน่วแน่มั่นคงเพื่อให้

บรรลุตามวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในการสร้างความเป็นมนุษย์ที่ครบครัน กอปรด้วยจริยธรรมและคุณธรรม อันจะทำาให้โรงเรียนแห่งนี้เป็น

เสมือนดวงประทีปที่นำาไปสู่ขุมทรัพย์แห่งความรู้ โดยยึดมั่นต่อปรัชญาของโรงเรียนซาเลเซียนตามจิตตารมณ์ของนักบุญยอห์น บอสโก ผู้

สถาปนาคณะ สืบสานปณิธานการอบรมควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางวิชาการ มุ่งเสริมสร้างเยาวชนให้สมบูรณ์แบบตามแนวทางแห่ง

ความจริง ส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและศักยภาพภายใน  ในบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่รู้จักรับผิดชอบ  เพื่อจะได้ร่วมกันสร้างสรรค์

สังคมที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษย์ยิ่งขึ้น  

 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกจึงได้จัดเตรียมสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในทุกมิติอย่างดีที่สุดสำาหรับพันธกิจการอบรมเด็กและเยาวชน ดังที่ผู้สถาปนา 

คณะได้ทำาเป็นแบบอย่างไว้  ซึ่งเชื่อว่าแต่ละท่านได้สัมผัสและประจักษ์ด้วยตนเอง ในแต่ละบริบทที่โรงเรียนใช้ในการอบรมบุตรหลานของ

ท่าน  ส่งเสริมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของพวกเขาอย่างเหมาะสมเพียงพอ สอดคล้องกับวุฒิภาวะ 

เหมาะสมตามวัย เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณค่าแห่งความดีประจำาตน

 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่ให้ความไว้วางใจ ส่งบุตรหลานของท่านซึ่งเป็นเมล็ดพันธ์ุที่ดีอยู่แล้ว มาหว่านลงบนแปลงเซนต์ดอมินิก

ผืนนี้ เพื่อให้คณะผู้ใหญ่และบรรดาครูได้รดนำ้า ใส่ปุ๋ย พรวนดิน เพาะบ่มให้กลับเป็นเมล็ดพันธุ์ดอมินิก ที่จะเจริญเติบโตงอกงามเป็นบุคคล

สมชาติปรารถนาอย่างดี มีคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติสืบไป 

 โอกาสสิ้นสุดการเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้ ขอพระเจ้า นักบุญยอห์น บอสโก และนักบุญดอมินิก ซาวีโอ 

องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โปรดอวยพรท่านผู้ปกครองและทุกคนในครอบครัว ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดภัยจาก

ภยันตรายต่าง ๆ และประสบความสำาเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ.

 

(บาทหลวงเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว)

อธิการโรงเรียนเซนต์ดอมินิก
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	 ม.ธันญ์สุธี	รัตน์ฐานันท์	เข้าร่วม กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	“Exploring	New	Challenging	
Land” จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
(สสวท.) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

 ม.ศิริวรรณ	ภูริวัฒนธรรม เข้าร่วมการเสวนา “การศึกษาไทยสู่อนาคตใหม่ด้วยหลักสูตร	Cambridge	Assessment	International 
Education	 (CAIE)	 มุ่งยกระดับการเรียนภาษาอังกฤษสู่สากล	 พร้อมปูทางสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำาระดับโลก” จัดโดย SE-ED 
Academy เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพมหานคร

 ม.ศิริวรรณ	ภูริวัฒนธรรม,	ม.มณี	เงากระจ่าง,	Mr.Michael	Magbual	Lipana, 
Mr.Frederick	 R.Rapisura,	 Mr.Yancy	 Pamorada	 So เข้ารับการอบรม 
“Maximizing	Student	Engagement	2022” จัดโดย Total Education Solutions 
เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพมหานคร

	 ม.จันทร์จิรา	วิโรจน์สกุลพร เข้าร่วมการสัมมนา “เจาะประเด็นปัญหาการหักภาษี	ณ	ที่จ่าย” จัดโดย บริษัทฝึกอบรมและ
สัมมนาธรรมนิติ จำากัด เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมคิงปาร์ค กรุงเทพมหานคร

	 ม.วทัญญู	 ศรีทอง,	 ม.ศรุดา	 โล้เจริญรัตน์,	 ม.พรทิพย์	 เอี่ยมประเสริฐ และ 
ม.บุญชู	 ชูศรี เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้เชิงสมรรถนะ	จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการ 
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 ถึงวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565   
ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร

	 ม.จิรวัฒน์	ยอดละเอียด,	ม.วทัญญู	ศรีทอง,	ม.ธีรวัฒน	์งามทรัพย์ทวีคูณ,	ม.ศรุดา	โล้เจริญ
รัตน์,	ม.ขจรศักดิ	์จากกิ่งเรืองโรจน์,	ม.ปิยะ	บ่างสมบูรณ์	และ ม.นิลรยา	ภักตร์ผ่อง	เข้าร่วมการ
สัมมนา “การศึกษาเป็นความหวังของโลก”	จัดโดย สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย เมื่อ
วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

	 ม.วทัญญู	 ศรีทอง	 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
สมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์” จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ระหว่าง 
วันอังคารที่ 6 ถึงวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ณ โรงแรม เดอะพาลาซโซ กรุงเทพมหานคร

	 ม.วีระชน	 ปะขะเต	 เข้าร่วมประชุมครูคำาสอน
สถาบันในเครือซาเลเซียนประจำาปีครั้งที่	 2/2020 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2565 และ เข้าร่วมการ
สัมมนาคำาสอนครอบครัวซาเลเซียนประจำาปี 2022 ใน
หัวข้อ “การสอนคำาสอนและวิกฤติศีลธรรมที่ท้าทาย
ความเชื่อเยาวชนไทย” จัดโดย คณะกรรมการคำาสอน
ครอบครัวซาเลเซียน เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2565 ณ 
สำานักงานเจ้าคณะแขวงซาเลเซียนแห่งประเทศไทย 
กรุงเทพมหานคร

 ม.สุนันท	์ สงวนสัตย์	 เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ
การสำารวจแววผู้มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุ
ปัญญา จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึงวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 
2565 ณ โรงแรมบางกอกพาเลส กรุงเทพมหานคร

 ม.ประเสริฐ	 ลาภวุฒิพจน์,	 ม.ณัฐพร	 พลพิจิตร์,	 ม.พีรยุทธ				
กิจสวัสดิ์,	ม.สุพรรณ	ชารีโคตร	เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์	กระทรวงศึกษาธิการ” จัดโดย 
กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์

 ม.พรสิทธิ์	จาระนัย	เข้ารับการอบรม “การบริหาร 
จัดการระบบมาตรฐานความปลอดภัย	(MOE	Safety 
Center)” จัดโดย สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 
2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
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คุณเอมอร จิระรัตนโพธิ์ชัย  
ประธานผู้แทนแม่ระดับชั้นประถมศึกษา

  “เราทุกคนในสังคม ต่างคน ต่างความคิด ต่างเหตุผล และมีแนวทางในการดำาเนินชีวิตแตกต่างกันออกไป
  หลายคน ๆ เข้มแข็ง สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้เป็นอย่างดี และอาจทำาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น
รอบ ๆ ตัวได้อีก ในขณะที่ใครบางคน อาจจะกำาลังล้มลง ท้อแท้ สิ้นหวัง ช่วยเหลือตัวเองแทบไม่ได้ ไร้ซึ่งผล
ประโยชน์ใด ๆ หรืออาจไม่เป็นที่ต้องการของคนรอบข้างและสังคม
  แต่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร แม้แต่ตัวดิฉันเอง ที่ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะหรือสถานการณ์ใด ยังมีคนบางคน 
ที่รักเรา และเห็นคุณค่าในตัวเราเสมอ
  คน ๆ นั้นก็คือ คุณแม่ คุณพ่อ และคนในครอบครัวเรา พวกเขาไม่เคยผลักไส หรือละเลยในความห่วงใย 
หากแต่คอยเป็นกำาลังใจให้เราอยู่เสมอ พร้อมช่วยเหลือ และสนับสนุนเราตลอดเวลา
  แต่ในสมัยนี้ เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นยุคของเทคโนโลยีและดิจิตัล 

ซึ่งมีอิทธิพลเป็นอย่างมากต่อการดำาเนินชีวิตของใครหลาย ๆ คน ในสังคมปัจจุบัน 
จนมีชื่อเรียกเล่น ๆ ว่า สังคมก้มหน้า

ความเปลี่ยนแปลงหรือปัจจัยเหล่านี้ ทำาให้ความสัมพันธ์ในหลาย ๆ ครอบครัว 
ห่างเหินกัน ไม่ค่อยพูดจาหรือปฏิสัมพันธ์กันเหมือนเมื่อก่อน
ลูก ๆ บางคน คุยกับคนในครอบครัวน้อยลง และใช้เวลาอยู่กับเพื่อน 
หรืออยู่ในโลกออนไลน์มากจนเกินไป
สิ่งนี้สำาคัญมาก ดิฉันอยากฝากให้เป็นข้อคิดไว้ว่า การให้เวลากับคนใน
ครอบครัวก็ยังคงเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง นอกจากคำาพูดที่บอกรักกันแล้ว

การกอดก็เป็นการบอกถึงการให้กำาลังใจ ความอบอุ่น และพร้อมที่จะอยู่
เคียงข้างกัน แม้ในวันที่เขาจะต้องเผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ด้วยตัวเอง

แต่ความรู้สึกอบอุ่นจะยังคงติดตรึงในใจเค้าเพื่อให้ผ่านวิกฤตต่าง ๆ ไปได้
Family means Nobody gets left behind or forgotten

คุณวิมลา รัฐปัตย์
ประธานผู้แทนแม่ระดับชั้นมัธยมศึกษา

  “ลูกของแม่เรียนที่นี่ 12 ปี ตั้งแต่ ป.1-ม.6 โรงเรียนเซนต์ดอมินิกมี
การอบรมที่ดี เพราะการที่ลูกมีนิสัย ความคิด และความรู้สึกที่ดีงาม 
ต้องใช้เวลาบ่มเพาะตั้งแต่เด็กอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนดูแลเอาใจใส่ดีมาก 
ทั้งโรงเรียน คุณครู คอยตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลตลอด แม้จะเป็นนอก
เวลาทำาการ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ตาม เห็นถึงความตั้งใจ ใส่ใจในการ
ร่วมกันดูแลเด็ก ๆ ค่ะ ขอชื่นชมและขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
  สำาหรับลูกของแม่ เรียนและทำากิจกรรมวงโยธวาทิต ได้เรียนรู้ทั้ง
วิชาการ เรียนรู้หลาย ๆ แบบ ทักษะการใช้ชีวิตด้านต่าง ๆ ซึ่งนักเรียน
ทุกคนก็เลือกทำากิจกรรมตามความถนัด ความชอบ ความสะดวกได้
หลายรูปแบบ เพราะชีวิตหลังวัยเรียนเข้าสู่วัยทำางาน นักเรียนเติบโต
ออกไปต้องมีองค์ประกอบหลายอย่าง ทั้งความรู้ นิสัย ความคิด 
ทัศนคติที่ดี ที่จะทำาให้ใช้ชีวิตดีมีความสุข ความอดทน ความ
ขยันอย่างฉลาด ความมีวินัย ชนะใจตัวเองได้ ให้จิตเป็นนาย กาย
เป็นบ่าว ทำาในสิ่งที่ควรทำา จะช่วยให้ชีวิตเราเดินไปในทางที่ถูก

ที่ควร ความเก่งมาจากนิสัย ไม่ใช่แค่สมองอย่างเดียว ซึ่งต้องฝึกฝนต่อเนื่อง ไม่ใช่ทำาได้ในชั่วข้ามคืน 
เราใช้ชีวิตในสังคม ไม่ได้อยู่คนเดียว การมีนำ้าใจ เอื้อเฟื้อ เอาใจเขามาใส่ใจเรา คิดถึงคนอื่นนอกจาก
ตัวเอง กลับจากโรงเรียนถึงบ้าน มีงานอะไรที่ช่วยทำาได้ก็ช่วยดูช่วยกันทำาได้ พ่อแม่ก็ชื่นใจดีใจมากค่ะ 
ทำาให้บ้าน โรงเรียน สังคม น่าอยู่ แม้เราอาจไม่ได้เจอคนที่มีความคิดแบบนี้ทั้งหมด แต่เราก็สามารถ
ภูมิใจและตอบตัวเองได้โดยไม่อายว่าได้ทำาในสิ่งที่ควรทำาแล้ว แต่ก็ต้องมีศิลปะในการอยู่เป็นด้วย ใครที่
แบบเกินเยียวยาก็อาจเลือกที่จะรักษาระยะห่าง ชีวิตต้องมีการเรียนรู้ ถ้าผิดไปก็ไม่เป็นไรค่ะ แต่อยาก
ให้หยุดคิด เรียนรู้บทเรียน รับผิดชอบ
 แม่ทุกคน รักลูก หวังให้เป็นคนดี มีความรู้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น ดูแลรับผิดชอบตัวเองได้ตามวัย อย่าอยู่กับมือถือ คอมพิวเตอร์เยอะ หลาย
มุมก็เป็นโลกเสมือน ไม่ใช่โลกจริง ใครพูดอะไรมาไม่ถูกใจก็อย่าเพิ่งหงุดหงิด จริงไม่จริงอโหสิ ช่างมันผ่านไป ขอให้ลูก ๆ ใช้เงินอย่างคุ้มค่า
เพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องทำางานหามาลำาบาก ถ้าคิดได้ ให้ช่วยคิด ถ้าคิดไม่ได้ ให้ช่วยทำา ถ้าทำาไม่ได้ ให้ความร่วมมือ ถ้าร่วมมือไม่ได้ ให้กำาลัง
ใจ แม้ให้กำาลังใจไม่ได้ ให้สงบนิ่ง
 สุดท้ายขอพระอวยพร ขอให้ลูก ๆ มีชีวิตที่ดี มีความสุข ไม่เจ็บไข้ มีชีวิตที่มีความสุขได้ง่าย หากมีทุกข์ก็หายไว จัดการก้าวผ่านไปได้ค่ะ”
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12 ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 
ปีการศึกษา 2565

 “สวัสดีครับ ผมต่อตระกูล พูลสมบัติ หรือ ต่อ ประธานคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเซนต์   
ดอมินิก ปีการศึกษา 2565 ครับ
 ตั้งแต่ที่ผมได้รับตำาแหน่งประธานนักเรียน ตอนแรกนั้นผมกังวลมาก ๆ ว่าผมจะทำาหน้าที่ได้ไม่ดี แต่
ผมก็ได้รับคำาแนะนำาที่ดีที่ดีต่าง ๆ จากคุณครูและกำาลังใจจากเพื่อน ๆ น้อง ๆ นักเรียนทุกคนทำาให้ตัว
ของผมเองมีกำาลังใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
 นโยบายหลักของผมคือ “เข้าใจ เข้าถึง พึ่งพาได้” และ “โรงเรียนเป็นของทุกคน” ครับ ไม่ว่าจะ
เป็นคุณครู นักเรียน ผู้ปกครอง หรือพนักงานทุกคน มีสิทธิ์ที่จะเสนอนโยบายหรือแนะนำาแนวคิดผ่าน
ทางคณะกรรมการนักเรียนได้ เพราะโรงเรียนก็เปรียบเสมือนบ้านของพวกเราทุกคน เราทุกคนที่เป็น
ครอบครัวเดียวกันก็สามารถเลือกได้ว่าอยากให้บ้านของเราเป็นแบบไหนนั่นเองครับ
 สุดท้ายนี้ผมในฐานะประธานคณะกรรมการนักเรียน พร้อมกับคณะกรรมการ และอนุกรรมการ
นักเรียน ขอสัญญาว่าจะใช้เวลาตลอด 1 ปีการศึกษานี้ ดำาเนินนโยบายต่าง ๆ ให้สามารถสำาเร็จไปได้
ด้วยดี และผมอยากให้ครอบครัวเซนต์ดอมินิกทุกคน มาร่วมกันพัฒนาโรงเรียนไปด้วยกันนะครับ”   

8



9



10

เหรยีญทองเทควันโด จิตอาสาฯ เยาวชนคนเก่ง
 ด.ช.ศุภวัฒน์ อินทรสุวรรณ์ ป.3/1 เข้าร่วมการแข่งขันและกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 
 - เหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด รุ่น 7-8 ปี ประเภทพุมเซ่ รูปแบบออนไลน์ “SDU VIRTUAL TAEKWONDO 
POOMSAE ONLINE CHAMPIONSHIP 2022 ครั้งที่ 1” จัดโดย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 
2565 และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจัดส่งสมุนไพรด้านโควิด เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง กิจกรรมสู้
ภัยโควิด-19 โครงการปันฝันธารนำ้าใจเพื่อน้องเพื่อชุมชน ปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565
 - เกียรติบัตรชนะเลิศและเหรียญทอง การแข่งขัน “THE BATTLES POOMSAE 2022” รุ่น 7-8 ปี ประเภทพุมเซ่ 
สายฟ้า เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ณ ATMA THE ASIAN TAEKWONDO MARTIAL ARTS ACADEMY 
SIAM PARAGON
 - โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรขวัญใจช่างภาพ และแฟชั่นโชว์หนูน้อยสงกรานต์ การประกวด “สงกรานต์ บานฉำ่า 2022” 
เมื่อวันพุธที่ 13 เมษายน 2565 จัดโดยศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นท์ เพชรเกษม 69
 - เยาวชนต้นแบบ ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ประจำาปี 2565 เป็นผู้มีจิตอาสา กล้าแสดงออก ช่วยเหลือสังคมอย่างต่อ
เนื่อง ได้รับเกียรติบัตรจากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 
2565
 - เยาวชนรักเรียน ประจำาปี 2565 จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวัน
จันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565
 - เหรียญทอง และเกียรติบัตรชนะเลิศ การแข่งขัน “PATTAYA-GTA TAEKWONDO POOMSAE ONLINE 2022” 
รุ่นอายุ 7-8 ปี ประเภทพุมเซ่ สายฟ้า เมื่อวันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2565 
 - ประกาศนียบัตรผลการเรียนระดับดีเยี่ยม ได้รับการพิจารณาเป็น “เยาวชนผู้ใฝ่เรียนรู้ คู่คุณธรรม” ประจำาปี 2565 จัด
โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรส่งเสริมวัฒนธรรมและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 
แห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
 - ใบประกาศเกียรติคุณ การเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันสำาคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชาโลก 
ประจำาปี 2565 จากจิตอาสาไทยแลนด์ ภายใต้ชมรมเยาวชนคนเก่ง เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565
 - 2 เหรียญทองและเกียรติบัตร การแข่งขันกีฬาเทควันโดอยุธยาโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพ 2022 ครั้งที่ 16 รุ่น 7-8 ปี      
ประเภทพุมเซ่ สายฟ้า และ รุ่น E นำ้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ The Sky 
Ayutthaya
 - ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 500 บาท “เด็กเรียนดี เหรียญทองยอดเยี่ยม” โดยชมรมเด็กเก่งก้าวพัฒนา ใน
โครงการ “เด็กเรียนดี ปี 4” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์สรรพสินค้าโรบินสัน สมุทรปราการ 
 - โล่รางวัลเกียรติยศ รางวัลเยาวชนต้นแบบ ประจำาปี 2565 ระดับภูมิภาค จากชมรมเยาวชนคนเก่ง ภายใต้สมาคม
วิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย โดยพิจาณาจากความกล้าแสดงออก มีจิตอาสาช่วยเหลือสังคม เชิญชวนเพื่อน ๆ  มาร่วม
กิจกรรมดี ๆ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล มหาชัย
 - ได้รับโล่รางวัลลูกกตัญญู ประจำาปี 2565 และโล่รางวัลเยาวชนคนเก่ง กิจกรรม “หนูน้อยอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย” 
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ดำารงไว้ในแผ่นดิน จากงานย้อนวันวาน วิถีผ้าไทยในสยาม จากชมรมเยาวชนคนเก่ง 
ภายใต้สมาคมวิชาชีพผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย เมื่อวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าแอมไชน่าทาวน์
 - เกียรติบัตรโครงการต้นกล้ามัคคานุคา กิจกรรมกระปุกออมศีล ด้วยการถือศีล 5 ได้รับการยกย่องให้เป็นแบบอย่าง
พุทธศาสนิกชนที่ดี ด้วยผลแห่งคุณงามความดีนี้ที่ได้บำาเพ็ญแล้ว เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
 - 1 เหรียญทอง เกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาเทควันโด THE KNIGHTS TAEKWONDO CUP 2022 รุ่น 7-8 ปี ประเภท
ต่อสู้ สายเขียว รุ่น E นำ้าหนักเกิน 30 กิโลกรัม และได้รับ 1 เหรียญเงิน เกียรติบัตร ประเภทพุมเซ่เดี่ยว สายนำ้าตาล เมื่อ
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 ณ สโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวน 

ศุภวัฒน์
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ผ่านการคัดเลือก  ค่ายท่ี  2  โครงการโอลิมปกิวิชาการ สอวน. วิชาเคมี
 นายก้องภพ มีนิล ม.6/1 ผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. วิชาเคมี ประจำาปี 2564  
เพื่อเข้ารับการอบรมวิชาเคมี ค่ายที่ 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 เมษายน ถึงวันศุกร์ที ่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ  คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  และ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดโดย 
มูลนิธิ สอวน. ร่วมกับ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

เหรยีญเงิน ภูมิศาสตรโ์อลิมปกิระดับชาติ
 นายธันยธรณ์ เลิศรัตนศาสตร์ ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร จากการเป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอวน. : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย สมเด็จ         
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน) เข้าร่วมการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2565 (The 4th Thailand Geography Olympiad : 4th TGeo) ระหว่าง
วันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 พร้อมกันนี้ได้ทดสอบความรู้ของของบริษัท เสริมปัญญา จำากัด ในรูปแบบออนไลน์ วิชาวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 36 (PAT 2) 
ผ่านเกณฑ์เหรียญทอง วิชาสามัญภาษาไทย ครั้งที่ 2 มัธยมศึกษาตอนปลาย ผ่านเกณฑ์เหรียญทอง และวิชาสังคมศึกษา 
ครั้งที่ 25 ผ่านเกณฑ์เหรียญเงิน เมื่อเดือนมกราคม 2565

ก้องภพ

ธันยธรณ์
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อธิธัช

เบญจมินทร์

สุวิจักขณ์

เหรยีญทองแดง ภูมิศาสตรโ์อลิมปกิระดับชาติ
 นายอธิธัช จันทรลักษณา ม.6/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร จากการเป็นผู้แทนศูนย์ภูมิศาสตร์
โอลิมปิก สอวน. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สอวน. : มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย สมเด็จ         
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นประธาน) เข้าร่วมการแข่งขัน
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำาปี 2565 (The 4th Thailand Geography Olympiad : 4th TGeo) ระหว่าง
วันอาทิตย์ที่ 8 ถึงวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เหรยีญทองแดงวิทยาศาสตร ์สพฐ.
 ด.ช.สุวิจักขณ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ป.6/2 ได้รับเหรียญทองแดง การสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่การ
ศึกษา ประจำาปี พ.ศ. 2565 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดย สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนสายนำ้าทิพย์

เหรยีญทองแดงคณิตศาสตร ์สพฐ.
 ด.ช.เบญจมินทร์ พฤกษา ป.5/1 ได้รับเหรียญทองแดง จากการสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบแรกระดับเขตพื้นที่
การศึกษาประจำาปี พ.ศ.2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จัดโดยสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนราชวินิต



อัครานุวัตร

ปัณณทัตพงศ์

ทูตแห่งความดี ทูตวัฒนธรรม และรองแชมป์ BOYS & GIRLS THAILAND 2022
 ด.ช.อัครานุวัตร แซ่เตียว ม.1/5 ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้
 - ได้รับโล่และเกียรติบัตร รางวัลทูตแห่งความดี “ยุวทูตสงกรานต์ (ประเทศไทย)” ประจำาปี 2565 จัดโดยสภาศิลปิน
สร้างสรรค์สังคม เมื่อวันศุกร์ที่ 15 เมษายน 2565 ณ อุโบสถเงินหลังแรกของโลก วัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวด BOYS & GIRLS THAILAND 2022 BRAND AMBASSADOR จัดโดย 
STARFIGHTER เมื่อวันเสาร์ที่ 16 เมษายน 2565 ณ THE PALLADIUM WORLD SHOPPING
 - ได้รับคัดเลือกเป็น “ทูตแห่งความดี” ประจำาปี 2565 จัดโดยสภาศิลปินสร้างรรค์สังคม เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 
2565 
 - ได้รับรางวัล “เด็กเก่ง 2022” ด้านนายแบบและกิจกรรม จัดโดยศูนย์ให้คำาปรึกษากิจกรรมเพื่อสังคม เมื่อวันเสาร์ที่ 
13 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ หาดใหญ่ จ.สงขลา
 - ร่วมกิจกรรม “เดินแบบผ้าไทย” ในการร่วมส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมือง และได้รับแต่งตั้งเป็น 
“ทูต วัฒนธรรม  ส่งเสริมผ้าไทย” ประจำาปี 2565 ในงานประกาศผลรางวัล “ท้าวเวสสุวรรณทองคำา” บุคคลต้นแบบของ
แผ่นดิน ประจำาปี 2565 จัดโดยสำานักงานเลขานุการหม่อมสุพรรณี ชุมพล ณ อยุธยา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2565 
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

เหรยีญเงินเทควันโด
 ด.ช.ปัณณทัตพงศ์ วงศธรคุณานนท์ ป.2/3 แข่งขันเทควันโด รุ่นอายุ 7-8 ปี ได้รางวัลดังนี้
 - ได้รับเหรียญเงินและเกียรติบัตร จากการแข่งขันกีฬาเทควันโดอยุธยาโอเพ่นแชมเปี้ยนชิพ 2022 ครั้งที่ 16 ประเภท  
พุมเซ่ สายนำ้าตาล เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565 ณ The Sky Ayutthaya 
 - แข่งขันเทควันโด รุ่นยุวชนชาย  ได้รับโล่ พร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงิน  แข่งต่อสู้ KYORUGI     
นำ้าหนัก 23-26 กิโลกรัม  และโล่ พร้อมเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1  เหรียญเงิน  แข่ง POOMSAE ประเภทเดี่ยว  สาย
นำ้าตาล รายการ  ANAN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP #3  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2565  ณ ศูนย์การค้า     
ธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์
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สิริ

ธราเทพ

รองชนะเลิศอันดับ 2 เทนนิส
 ด.ช.สิริ สุทธีวงศ์ ป.6/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันกีฬาเทนนิส ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ
ไม่เกิน 12 ปี รายการ “กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์การเป็นนักกีฬา” ระหว่างวันเสาร์ที่ 28 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 
พฤษภาคม 2565 ณ สนามเทนนิส ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ จัดโดย กองการกีฬา สำานักวัฒนธรรม กีฬาและการท่อง
เที่ยว กรุงเทพมหานคร

รองแชมป์แบดมินตัน
 ด.ช.ธราเทพ  จันทร์รอน ป.2/2 แข่งขันแบดมินตัน ได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังนี้ 
 - โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน Web Junior No Rank #2 Badminton Tournament 
2022 ประเภทชายเดี่ยว อายุ 6 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2565 ณ สนามแบดมินตันธนวรรณ สวนผัก 50 และถ้วย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขัน BAT-YONEX C&L BY SPIRIT PATHUMTHANI CUP 
2022 รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ระหว่างวันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ สนามสปิริต สเตเดี้ยม สมาคม
แบดมินตันจังหวัดปทุมธานี
 - ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแบดมินตัน SPIRIT PATHUMTHANI CUP @ SPIRIT STADIUM 
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ สนามสปิริต สเตเดี้ยม สมาคมแบดมินตัน
จังหวัดปทุมธานี
 - ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตรรองชนะเลิศอันดับ 1 Web Junior No Rank # 4 Badminton Tournament 2022 
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 6 ปี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ สนามสปิริต สเตเดี้ยม สมาคมแบดมินตันจังหวัด
ปทุมธานี
 - ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน The Angel Sport Refresh Junior Badminton Championship 
2022 รุ่นอายุไม่เกิน 7 ปี เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ สนาม สปอร์ต รีเฟรช By น้ำาหนึ่ง



15

วชิรพิทย์

ทศพิธ

ติณณ์

เหรยีญทองแดงคณิตศาสตร์
 ด.ช.วชิรพิทย์ สมรักษ์ ป.5/1 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ 
GMEC : Global Mathematics Elite Competition OF ACHIEVEMENT เมื่อวันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 ผ่านเข้า
รอบ Final ซึ่งจัดการสอบในวันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 (GMEC ก่อตั้งโดย First Education Agency ในฮ่องกง เปิด
โอกาสให้เด็กไทยตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์กับผู้เข้าแข่งขันจาก
หลายประเทศ เพื่อชิงตำาแหน่งนักคณิตศาสตร์ยอดเยี่ยม)

เหรยีญทองว่ายน้ํา
 ด.ช.ทศพิธ ศรีประมงค์ ป.2/3 แข่งขันว่ายนำ้ารุ่นอายุไม่เกิน 8 ปีชาย ได้รับรางวัลดังนี้ 
 - 2 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร ฟรีสไตล์ 50 เมตร การแข่งขันว่ายนำ้า Swim Fanclub Swimming Cup 
2022 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ สระว่ายนำ้า Im Park ศูนย์การค้าอิมพีเรียลเวิลด์ สำาโรง 
 - 1 เหรียญทอง ท่ากบ 50 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร การแข่งขันว่ายนำ้าโรงเรียนเตรียมทหาร
แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 19 ระหว่างวันเสาร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ที่โรงเรียนเตรียมทหาร จ.นครนายก 

แชมป์จักรยาน BMX
 ด.ช.ติณณ์ วิจิตรพงษา ป.6/5 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร คะแนนรวม อันดับที่ 1 BMX 
RACING รุ่นยุวชน อายุ 11 ปีชาย การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ    
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 
2565 ณ สวนกีฬากมลเอฟบีที กรุงเทพมหานคร



วัชนันทน์

ปัณณพงศ์พฤธา

เยอร์เลมี่ ปูรณ์คณัส

รองแชมป์จักรยาน BMX
 ด.ช.วัชนันทน์ นนตรี ป.5/2 ได้รับถ้วยรางวัล เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรองชนะเลิศ
คะแนนรวม อันดับที่ 3 รุ่นยุวชนอายุ 11 ปีชาย การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำาปี 2565 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 
มิถุนายน 2565 ณ สนามบีเอ็มเอ็กซ์ สวนกีฬากมลเอฟบีที กรุงเทพมหานคร

100 คะแนนเต็ม O-NET
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนนเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 : ด.ช.พฤธา พิพัฒธนาธร ม.1/4 และ ด.ช.ปัณณพงศ์ สาธิตปัตติพันธ์ ม.1/4

ค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร์
 ด.ช.ปูรณ์คณัส โอมอารักษ์ ป.6/3 และ ด.ช.เยอร์เลมี่ การ์ซีอาร์ ป.6/4 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายบูรณาการ
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ “Exploring New Challenging Land” จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 16 ถึงวันเสาร์ที่ 18 
มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ โดยมีมาสเตอร์ธันญ์สุธี รัตน์ฐานันท์ เป็นผู้ดูแล
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มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่
 คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ/ผู้จัดการและเหรัญญิก ให้เกียรติมอบรางวัลสำาหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ม.4 ที่
เข้าร่วมการประกวดแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี โดยการประยุกต์ใช้สิ่งของภายในบ้าน และประกวดแต่งเพลง
แร็ปตัวละครสินสมุทร ในกิจกรรม “รำาลึกสุนทรภู่ครูกวี สู่วิถีวันภาษาไทยแห่งชาติ” ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ ลานมาโกเน
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ป.1-3 ป.4-6

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมการประกวด “รอ้ยพัน...ดอมินิกน้อย” ชัน้ ป.1-6
 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ คุณพ่อศักดิ์ชัย ตรีว่าอุดม รองอธิการ ให้เกียรติมอบรางวัลกิจกรรมการ
ประกวด “ร้อยพัน… ดอมินิกน้อย” สำาหรับนักเรียนระดับชั้น ป.1-ป.6 เมื่อวันอังคารที่ 30 และวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2565
 สำาหรับกิจกรรมการประกวด “ร้อยพัน…ดอมินิกน้อย” เป็นการประกวดแต่งกายเลียนแบบนักบุญดอมินิก ซาวีโอ ซึ่ง
เป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนเซนต์ดอมินิก โดยยึดแนวความคิดที่ว่า “เป็นคนดีตามแบบอย่างนักบุญดอมินิก” เพื่อให้
นักเรียนสามารถเรียนรู้ประวัติ และดำาเนินชีวิตตามแบบอย่างของท่าน ในฐานะที่เป็นนักเรียนโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

เหรยีญทองโววินัม กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี 37
 นายศุภสัณห์ ธรรมจารี ม.6/2 แข่งขันกีฬาโววินัม (Vovinam) ได้รับรางวัลดังนี้
 - ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันโววินัม 
ประเภทต่อสู้ นำ้าหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม “พัทลุงเกมส์” 2565 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จัดโดยการกีฬา
แห่งประเทศไทยและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนเทศบาลจุ่งฮั่ว จังหวัดพัทลุง 
 - รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร การแข่งขันโววินัม ประเภทต่อสู้ นำ้าหนัก 55-60 กิโลกรัม 
การแข่งขันโววินัมชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ประจำาปี 2565 จัดโดยสมาคมกีฬาโววินัมแห่งประเทศไทย 
ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ณ Convention Hall ศูนย์การค้าอิมพิเรียล เวิลด์ สำาโรง 

ศุภสัณห์
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อาแฟนดี่ย์

เหรยีญทองลีลาศ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครัง้ท่ี 37
 นายอาแฟนดี่ย์ แวอุเซ็ง ม.6/1 ตัวแทนนักกีฬาจังหวัดกรุงเทพมหานคร แข่งขันลีลาศ “พัทลุงเกมส์” 2565 การแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ได้รับเหรียญรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ชนะเลิศ 1 เหรียญทอง ประเภท Standard Youth I 
และรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท Latin American Youth I จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยและจังหวัด
พัทลุง ระหว่างวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม ถึงวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดพัทลุง

เหรยีญทองว่ายน้ํา
 ด.ช.ปองคุณ มณีโชติ ม.1/1 ได้รับ 1 เหรียญทอง ฟรีสไตล์ 50 เมตร 1 เหรียญเงิน ท่ากบ 25 เมตร และ 2 เหรียญ
ทองแดง ฟรีสไตล์ 25 เมตร กรรเชียง 25 เมตรการแข่งขันว่ายนำ้า SWIM MOM BLITZ SWIMMING CHAMPIONSHIP 
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ BANGCHAK SPORT CENTER

ปองคุณ
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ปวรปรัชญ์

วรวสุ

รองแชมป์หมากล้อม
 ด.ช.ปวรปรัชญ์ ทับสาย ป.4/1 แข่งขันหมากล้อม ได้รับรางวัลดังนี้
 - รองชนะเลิศ เหรียญทองแดง รุ่น 1 Kyu การแข่งขันหมากล้อมรายการ The MALL The  Best  of Rank GO Tour-
nament Presented by TGA – TGF เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2565 ณ เดอะมอลล์  งามวงศ์วาน
 - โล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Kyu Division การแข่งขันหมากล้อม Thailand Pair GO 
Championship 2022 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย (สีลม)

2 เหรยีญทองยูยิตสู
 ด.ช.วรวสุ  ติระพรชัย ป.4/5 แข่งขันยูยิตสู รุ่นอายุ 8-9 ปี นำ้าหนักเกิน 42 กิโลกรัม ได้รับรางวัลดังนี้ 
 - 2 เหรียญทอง พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันยูยิตสู รายการ RSU JU-JITSU CHAMPIONSHIP 2022 เมื่อวัน
เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
 - 1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันยูยิตสู รายการ JU-JITSU THAILAND CHAMPION-
SHIP ยูยิตสูชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2022 ระหว่างวันเสาร์ที่ 17 ถึงวันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย
รังสิต
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ธีรัตม์

นักแสดง A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ

เหรยีญทองแดงแข่งขันตีกลอง
 ด.ช.ธีรัตม์ ใยสุ่น ป.4/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเกียรติบัตร จากการแข่งขันตีกลอง รายการ “Thailand 
Music Festival for Young Artist” Acoustic Drum รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียน
ดนตรี Music House รามคำาแหง กรุงเทพมหานคร

มอบเกียรติบัตรนักแสดง 
 คุณพ่อเกรียงศักดิ์ ชัยพรแก้ว อธิการ พร้อมด้วยคุณพ่อยะรัตน์ ไชยรา จิตตาภิบาล มอบเกียรติบัตรสำาหรับคุณครู 
นักเรียนที่ร่วมแสดง และประสานงานจัดการแสดงละครเวที โอกาสฉลองการก่อตั้งโรงเรียนเซนต์ดอมินิกครบ 60 ปี เรื่อง 
“A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 ณ โถงอาคารยอห์น บอสโก 
อนุสรณ์ 200 ปีชาตกาล
 “A moment to remember : กาลครั้งหนึ่งของหัวใจ” ได้จัดแสดงให้ครอบครัวเซนต์ดอมินิกได้รับชมด้วยความ
ประทับใจ จำานวน 15 รอบการแสดง ระหว่างวันศุกร์ที่ 9 และวันพฤหัสบดีที่ 15 ถึงวันเสาร์ที่ 17 กันยายน 2565 ณ ห้อง
ประชุม S.D. Auditorium

21



22



23



24 



25





27



28 



29



30 



31



32 



33



34 



35



36 



37



38 



39



40 



41



42 



43



44 



45



46 



47



48 



49



50 



51



52



53



54 



55



56 



57



58 



59



60 










	1 tung
	2
	3
	4to5
	6-21
	22to63
	64

