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  Blessed Virgin Mary

Sub Tuum Praesidum

We fly to thy patronage, 

O holy Mother of God;

Despise not our petitions in our necessities,

but deliver us always from all dangers,

O glorious and blessed Virgin.

Amen.

"To Jesus Through Mary"
(จาก True Devotion to Mary Book 4)
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	 สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ	90	ปี	การก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย	โดยมีบาทหลวง	ฟรังซิส	เซเวียร์	นิรุจน์	วงศ์แจ่ม	ประกอบพิธีเสกวัด	
เมื่อวันที่	8	ธันวาคม	พ.ศ.2564	การสร้างวัดพระแม่มหาการุณย์	(Our	Lady	
of	Mercy)	มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศคาทอลิกภายในโรงเรียน	
และเป็นศาสนสถาน	ศูนย์รวมจิตใจของนักเรียน	ครู	และบุคลากร	โรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัยสืบไป

 รูปท่านอัครเทวดา มีคาแอล	 สัญลักษณ์แห่งการปกปักษ์รักษา	
การคุ้มครองที่พระทรงมีต่อมนุษย์ทุกคนที่เชื่อในพระองค์	 เป็นพระพรเหลือ
คณานับ	 ที่ผ่านมาทางองค์พระเยซูเจ้า	 อาศัยการเสนอวิงวอนที่เคียงข้างใกล้
ชิดอบอุ่นของพระแม่มารีย์	 เป็นประสบการณ์ที่เข้มข้นในชีวิตของท่านนักบุญ
หลุยส์	 มารีย์	 กรีญอง	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ที่ท่านทุ่มเทขีวิตทั้งหมดในพระเป็นเจ้า	
(God	Alone)	ผ่านทางความรักศรัทธาในพระแม่มารีย์	ผู้เปี่ยมด้วยความรักใน
องค์พระเยซูเจ้าอย่างสูงสุด	 ทุกคนท่ีเดินตามแบบอย่างของท่านนักบุญจะได้รับ
“มหาการุณ”
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“มงฟอรต์ ๙๐ ป� อัญมณีล้านนา”
การศึกษามงฟอรต์ จาก “ทศวรรษแห่งความรุง่เรอืง” สู ่“ศตวรรษแห่งความรุง่โรจน์”

“มงฟอรต์ 90 ป�” คือ การจดัการศึกษาของคณะภราดาเซนต์คาเบรยีลที�เขา้สูด่ินแดนล้านนา 
ตั�งแต่ป�พุทธศักราช 2475 (ค.ศ.1932) จนถึงป�พุทธศักราช 2565 รวมระยะเวลา 90 ป�

“อัญมณี” ตามพจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ อัญมณี มคีวามหมายวา่ รตันชาติ ที�เจยีระไนแล้ว แก้วมณีอื�นๆ 
นอกจากเพชรพลอย  สว่นความหมายของ  “รตันชาติ” หมายถึง แก้วที�มค่ีา เชน่ เพชร ทับทิม มรกต หรอืหมายถึง หนิหรอืแรที่�มค่ีา 
เมื�อเจยีระไนแล้วจะต้องมลัีกษณะสวยงาม คงทน หายาก ราคาแพง และนํามาใชเ้ป�นเครื�องประดับได้ อัญมณีทกุเมด็จงึมากด้วยคณุค่า 

ตามลักษณะของตัวเอง เปรยีบเสมอืนลกูๆ มงฟอรต์ทกุคน “เพราะทกุคนเป�นอัญมณีที�ทรงคณุค่า”
ตามความหลากหลายและความแตกต่างของแต่ละคน

“มงฟอรต์ 90 ป� อัญมณีล้านนา” เป�นโอกาสดีที�มงฟอรต์ต้องมองยอ้นอดีต ตระหนักและไตรต่รองด้วยความกตัญ�ูรูค้ณุ
ต่อบรรพชนของเรา ที�ได้ก่อตั�งโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย เพื�อรบัใชส้งัคมล้านนามาเป�นระยะเวลา 90 ป�

โอกาสเฉลิมฉลองนี� เราทกุคนจะผสานพลัง อันทรงคณุค่าของอัญมณี เพื�อก้าวไปสูอ่นาคตที�ท้าทาย สรา้งสรรค์เยาวชน 
สบืสานจติตารมณ์คณุพอ่มงฟอรต์ เพื�อพฒันาเยาวชนใหเ้ป�น “ผู้นําตามวถีิมงฟอรต์” คือ เป�นผูที้�มหีลักธรรมประจาํใจ 

คิดเป�น ปฏิบติัได้ แก้ป�ญหาอยา่งสนัติ และสามารถปรบัตัวเขา้สูส่งัคมโลกได้อยา่งสง่างาม
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บทอาศิิรวาท
เฉลิิมพระเกีียรติิสมเด็็จพระเจ้าอย่�หััว

มหัาวชิิราลิงกีรณ บดิ็นทรเทพยวรางก่ีร
ทรงพระเจริญยิ�งยืนนาน

	 พระภููมีีจัักรีศรีสวััสด์ิ์�		 	 	 เอกกษััตร์ย์์เปร่�องพ์พ์ธพ์ส์ฐสมัีย์	
ทวัย์ราษัฎร์พร้อมีน้้อมีถวัาย์พระพรชััย์		 	 เกีย์รต์เกร์กไกรคุ้้้มีไพร่ฟ้้าประชัาชัน้
พระเมีตตาพูน้สวััสด์ิ์�รัฐส้ขศรี	 		 	 ม์ี�งโมีฬีีเบ์ิกฟ้้าเวัหาหน้
ผองชัาวัไทย์ใต้หล้้าทั�วัสากล้	 	 	 มีอบิมีงคุ้ล้ร้อย์คุ้วัามีดีิ์ด้ิ์วัย์ดิ์วังใจั
ขอ	ธ	กษััตราธ์ราชัเจ้ัา	 	 	 	 ด้ิ์จัร่มีเงาอภ์ูรักษ์ัสย์ามีสมัีย์
เปล่้งประกาย์เจ์ัดิ์จ้ัาทั�วัฟ้้าไทย์		 	 	 ส้ขสดิ์ใสใต้ร่มีพระบิารมีี
ขอ	ธ	ปล้อดิ์โรคุ้ภัูย์ไร้คุ้วัามีท้กข์	 	 	 เป่�ย์มีด้ิ์วัย์ส้ขพ์พัฒน์้สวััสด์ิ์�ศรี
พระชัน้มีาย้์คุ้รบิรอบิร้อย์ขวับิป่	 	 	 ทั�วัธานี้แซ่่ซ้่องสาธ้การ
ขอ	ธ	เป็น้ม์ี�งมีงคุ้ล้ชัน้ทั�วัหล้้า	 	 	 ศูน้ย์์ศรัทธาผองไทย์ได้ิ์กล่้าวัขาน้
ทรงพระเจัร์ญเสร์มีสวััสด์ิ์�จ์ัรัฐ์กาล้		 	 ย์์�งย่์น้น้าน้ราชัวังศ์องค์ุ้จัักรี
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Pope Francis
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สมเด็็จพระสันตะปาปาฟรานซิิส
ประมุขแห่่งพระคริสตจักรโรมันคาทอลิิก แลิะ
ประมุขแห่่งนครรัฐวาติกัน

	 สมเด็็จพระสันตะปาปาฟรังซิิส	 ตรัสไว้้ว่้า“พัันธกิิจด้้านกิารศึึกิษาถืือเป็็นพัันธกิิจหนึ�งท่ี่�สำำาคััญของพัระ
ศึาสำนจักิร” โรงเรียนคาทอลิิกจึงต้องให้้คว้ามสำาคัญกับการจัด็การศึึกษา	เพ่�อพัฒนาคว้ามเป็นมนุษยข์องนักเรียนในทุกมิติ	
ตามมนุษยวิ้ทยาแบบคาทอลิิก	 โด็ยมีพระคริสตเจ้าเป็นศูึนย์กลิางของการจัด็การเรียนการสอน	 จากพระด็ำารัสเร่�อง	 Global	
Compact	on	Education	สมเด็็จพระสันตะปาปาทรงให้้คว้ามสำาคัญต่อ	กระบว้นการจัด็การศึึกษา	กล่ิาว้ค่อกระบว้นการ
ศึึกษาที�จะต้องช่่ว้ยให้้ทุกคนสนใจ	 แลิะเอาใจใส่	 ไม่ใช่่แค่เพียงคว้ามรู้แลิะทักษะในวิ้ช่าต่างๆ	 เท่านั�น	 แต่จำาเป็นต้องสนใจ
แลิะเอาใจใส่เร่�องจิตวิ้ญญาณของผูู้้เรียนให้้ได้็รับการอบรมสั�งสอนให้้เป็นคนดี็	 แลิะกระตุ้นให้้ทุกคนใส่ใจปัญห้าต่างๆ	 ใน
สังคมโลิกด้็ว้ย	 เพราะว่้าการศึึกษาเป็นกิจการที�เป็นเมล็ิด็พันธ์ุุ์แห่้งคว้ามห้วั้ง	 เพราะเป็นการกระทำาที�เรียกร้องให้้เราร่ว้มม่อ
กันเปลีิ�ยนคว้ามแห้้งแล้ิงแลิะการเพิกเฉย	ไม่คิด็ไม่ทำาสิ�งใด็	ๆ	ให้้กลัิบเป็นวิ้ธีุ์คิด็แบบให้ม่ที�ยอมรับการพึ�งพาซึิ�งกันแลิะกัน
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ได้็จัด็การศึึกษาที�ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของสมเด็็จพระสันตปาปาฟรังซิิส	ในเร่�อง	
“คัำาสัำญญาของโลกิเพืั�อกิารศึึกิษา”	(Global	Compact	on	Education)		โด็ยได้็จัด็การศึึกษาตาม	“วิิถ่ืมงฟอร์ต”	ซึิ�ง
เป็นการจัด็การศึึกษาบนคว้ามเช่่�อที�ว่้า		บุคคลิค่อจุด็ศูึนยก์ลิางของกระบว้นการเรียนรู้ที�ต้องมีคว้ามสัมพันธ์ุ์	แลิะเช่่�อมโยง	
กับบุคคลิอ่�น	 กับกลุ่ิม	 กับองค์กร	 คว้ามเช่่�อ	 ศึาสนา	 แลิะสิ�งแว้ด็ล้ิอม	 จนกลิายมาเป็นวิ้ถีีชี่วิ้ตแลิะวั้ฒนธุ์รรม	 การจัด็การ
เรียนรู้ด้็ว้ยกระบว้นการดั็งกล่ิาว้	 เสริมสร้างให้้บุคคลิทุกคนสามารถีนิยามตัว้ตนของตนเองได้็	 เพ่�อให้้มี	 “รากิท่ี่�หยัั่�งลึกิ” 
นำาไปสู่การพัฒนาตนเองอย่างเต็มศัึกยภาพ	 แลิะสมดุ็ลิในทุกมิติ	 มีห้ลัิกธุ์รรมประจำาใจ	 มีคว้ามตระห้นักในศัึกดิ็�ศึรีของ
คว้ามเป็นบุตรพระเจ้า	 มีใจที�เปิด็กว้้างในการรับฟังคว้ามรู้สึกนึกคิด็ของผูู้้อ่�น	 ให้้คว้ามเคารพต่อคว้ามห้ลิากห้ลิายบนพ่�น
ฐานของคว้ามยุติธุ์รรมแลิะสันติ	ให้้คว้ามใส่ใจแลิะช่่ว้ยเห้ล่ิอบุคคลิที�ด้็อยโอกาส	เห็้นคุณค่าของธุ์รรมช่าติ	แลิะสิ�งแว้ด็ล้ิอม	
มีจิตสำานึกในการอนุรักษ์	 รว้มทั�งใช้่ทรัพยากรธุ์รรมช่าติอย่างเห้มาะสมแลิะคุ้มค่า	 โด็ยมีคว้ามห้วั้งที�ว่้า	 เม่�อเมล็ิด็พันธ์ุุ์แลิะ
ต้นกล้ิาเห้ล่ิานี�	เจริญเติบโตไปเป็นสมาชิ่กที�มีคุณธุ์รรม	แลิะคุณภาพของสังคมแล้ิว้	จะสามารถีนำาจิตตารมณ์ที�ได้็รับการบ่ม
เพาะนี�ไปช่่ว้ยกันดู็แลิรักษาโลิก	แลิะร่ว้มกันสร้างสรรค์สังคมที�เต็มไปด้็ว้ย	คว้ามรัก	คว้ามยุติธุ์รรม	แลิะสันติ
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สร้างกระบว้นทัศึน์วั้ฒนธุ์รรมให้ม่ผู่้าน	 “ข้อตกลิง
ระดั็บโลิก		ด้็านการศึึกษา	สำาห้รับแลิะกับคนรุ่นต่อไป
ในอนาคต	 ข้อตกลิงที�ให้้คำามั�นต่อครอบครัว้	 ชุ่มช่น		
โรงเรียน		มห้าวิ้ทยาลัิย		สถีาบันศึาสนา		รัฐบาลิ		แลิะ
ครอบครัว้มนุษยช่าติทั�งห้มด็	 ถึีงการอบรมบ่มเพาะ 
ทั�งช่ายแลิะห้ญิงให้้เติบโตเป็นผูู้้ให้ญ่ที�สมบูรณ์” 
ข้อตกลิงที�สามารถีส่งเสริมการศึึกษาสู่นิเว้ศึวิ้ทยาเชิ่ง
บูรณาการ	 โด็ยมีต้นแบบจากวั้ฒนธุ์รรมแห่้งสันติภาพ		
การพัฒนา		แลิะคว้ามยั�งย่น		ที�มีศูึนย์กลิางอยู่ที�คว้าม
เป็นพี�น้องกัน	 แลิะพันธุ์สัญญาระห้ว่้างมนุษย์กับ 
สิ�งแว้ด็ล้ิอม	(ย่อห้น้าที�		3)
	 ข้าพเจ้าขอร่ว้มแสด็งคว้ามยินดี็	 แลิะขอ
พระเจ้าอำานว้ยพรแก่คณะภราด็า	 ครู	 ผูู้้ปกครอง	
นักเรียนแลิะผูู้้ ร่ว้มงานมงฟอร์ตในโอกาสฉลิอง	 
“มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”	 นี�	 แลิะขอฝาก
ข้อคิด็นี�เพ่�อให้้เราร่ว้มม่อกันใน	 “ข้อตกิลงระดั้บโลกิ
ด้้านกิารศึึกิษา” (Global Compact on Education)  
ของสมเด็็จพระสันตะปาปาฟรังซิิส	 เพ่�อการศึึกษา
คาทอลิิกนำาสันติภาพที�ยั�งย่นแก่เด็็ก	 แลิะเยาว้ช่น	 ใน
ชุ่มช่นเรา

(ฟ.ว่ิระ  อาภรณ์ีรัตน์)
บิช่อป	เขตศึาสนปกครองเชี่ยงให้ม่

 สารวั้นสันติสากลิ	ครั�งที�	55	(	World	Day	
of	Peace)		ของสมเด็็จพระสันตะปาปาฟรังซิิส	วั้นที�		
1	มกราคม		ค.ศึ.	2022/พ.ศึ.2565	 ค่อ	“การเสว้นา
ระห้ว้่างช่นรุ่นต่างๆ	 การศึึกษาแลิะการทำางานเป็น
เคร่�องม่อสำาห้รับการสร้างสันติภาพที�ยั�งย่น”

พัระองค์ัตรัสำเก่ิ�ยั่วิกัิบ กิารศึึกิษาเป็็นตัวิขับเคัลื�อน
สัำนติภาพั ตอนหนึ�งกิล่าวิว่ิา

  “ข้าพเจ้าห้วั้งว่้า	 การลิงทุนด้็านการศึึกษา		
จะมาพร้อมกับคว้ามทุ่มเทอย่างมากในการส่งเสริม
วั้ฒนธุ์รรมการดู็แลิเอาใจใส่	 ในยามที�มีการแตกแยก
ทางสังคม		แลิะสถีานบันต่างๆก็เงียบงันไม่ตอบสนอง		
วั้ฒนธุ์รรมนี�สามารถีกลิายเป็นภาษากลิาง	 ที�ทลิาย
อุปสรรคแลิะสร้างสะพานแห้่งมิตรภาพ	 “ประเทศึ
เจริญรุ่งเร่องเม่�อมีการเสว้นาอย่างสร้างสรรค์เกิด็ขึ�น		
ระห้ว่้างองค์ประกอบทางวั้ฒนธุ์รรมที�ห้ลิากห้ลิาย		
อาทิ	 	 วั้ฒนธุ์รรมสมัยนิยม	 	 วั้ฒนธุ์รรมมห้าวิ้ทยาลัิย		
วั้ฒนธุ์รรมเยาว้ช่น	 วั้ฒนธุ์รรมศิึลิปะ	 วั้ฒนธุ์รรม
เทคโนโลิยี	 วั้ฒนธุ์รรมทางเศึรษฐกิจ	 วั้ฒนธุ์รรม
ครอบครัว้	แลิะวั้ฒนธุ์รรมส่�อ”(สมณสาส์น	ทุกคนเป็น
พี�นัองกัน.199)	 ด็ังนั�น	 จึงจำาเป็นอย่างยิ�งที�จะต้อง
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Dear	Brother	Surakit
	 It	is	heartening	to	learn	that	Montfort	College,	
Chiang	Mai,	is	gearing	up	to	have	a	fitting	celebration	of	the	90th	
Anniversary	of	 its	Foundation	this	year	(1932-2022).	 In	the	first	
place,	I	take	this	opportunity	to	congratulate	all	those	who	have	
made	 their	 significant	 contributions	 towards	 making	 Montfort	
College	 what	 it	 has	 become	 today:	 a	 beautiful	 temple	 of	 
learning,	where	the	youth	are	being	trained,	formed,	shaped	and	
molded	through	love	and	care,	to	become	men	and	women	of	
competence,	character	and	commitment.	I	am	pleased	to	learn	
that	the	Montfort	College	is	planning	to	bring	out	a	Souvenir	to	
commemorate	 this	 significant	 milestone	 of	 nine	 decades	 of	
God’s	Mission	in	the	field	of	Education,	with	the	theme	“Mont-
fort	90th	Anniversary:	Lanna’s	Gem”.	A	Souvenir	is	doubtlessly	a	
tribute	to	the	past,	providing	a	kaleidoscopic	view	of	the	history	
of	the	institution.	It	is	also	a	symbol	of	gratitude	to	all	those	who	
had	labored	tirelessly:	the	Pioneers	who	laid	a	strong	founda-
tion,	all	the	successive	Directors	who	steered	the	ship	with	vi-
sion	 and	 passion,	 the	 Communities	 of	 the	 Montfort	 Brothers
and	 their	 valued	Collaborators,	 the	members	 of	 the	 teaching	
and	non-teaching	staff,	who	served	the	cause	of	education	with	
commitment	 and	 competence.	 My	 heartiest	 congratulations
and	 Jubilee	 greetings	 to	 each	 one	 of	 them.	 As	 the	 present	 
leader	 of	 the	 International	Montfortian	 Family,	 I	 also	wish	 to	
express	my	sincere	thanks	to	all	the	parents	and	benefactors	of	
this	institution	for	their	collaboration	and	participatory	role,	and	
to	all	the	Church	and	Civil	authorities	for	their	encouragement	
and	support	in	the	educational	endeavors	of	Montfort	College.
	 I	had	the	joy	of	visiting	Montfort	College	a	couple	of	
times	in	the	recent	years,	and	I	was	quite	impressed	by	the	type	

of	education	and	 formation	 that	 take	place	 in	 this	 institution,	
providing	the	right	ambience	and	the	needed	facilities	to	help	
the	students	discover	and	 identify	their	God-given	talents	and	
develop	them	to	the	full.	I	am	happy	to	learn	that	the	alumni	
of	Montfort	College	occupy	places	of	importance	in	the	society,	
upholding	the	Montfortian	values	they	had	imbibed	during	their	
student	days,	 and	 keeping	 the	flag	of	 their	 Alma	Mater	flying	
high.	 Education	 is	 essentially	 and	 by	 its	 very	 nature	 a	 
transformative	process,	namely	bringing	about	a	change	in	the	
mindsets	and	attitudes	of	students,	which	in	turn	will	help	trans-
form	society.	
	 All	 the	 great	 educationists	 attest	 to	 the	 fact	 that
education	 to	 be	 relevant	 today,	 should	 meet	 the	 changing	
needs	 of	 the	 changing	 society.	 Human	 Rights	 Education	 and	
Environmental	 Education	ought	 to	 form	 a	part	 of	 the	 holistic
education	 that	 the	 Montfortian	 Gabrielite	 Educational	 
Institutions	offer	 to	 their	 students	 today,	so	 that	our	students	
are	 trained	 to	 become	 physically	 fit,	 intellectually	 rounded,	
emotionally	mature,	spiritually	oriented	and	socially	responsible	
citizens	of	the	country	and	the	world,	who	will	be	able	to	leave	
behind	a	more	civilized	society	and	a	safer	environment	than	
the	 ones	 they	 themselves	 have	 inherited.	 I	 wish	 Montfort	 
College	greater	success	as	it	marches	towards	the	centenary	mark!

Bro. John Kallarackal, SG
SUPERIOR	GENERAL

Bro. John Kallarackal, SG
SUPERIOR GENERAL

FRATELLI DI SAN GABRIELE
Casa Generalizia Via Trionfale, 12840
00135 Roma ITALIA
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เซินต์คาเบรียลิแขวงประเทศไทย

(ภราด้า ด้ร.เด้ชาชัยั่ ศึร่พิัจารณ์ี )
ประธุ์านมูลินิธิุ์คณะเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย

	 ขอแสด็งคว้ามยินดี็กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยในโอกาสของการก่อตั�งครบรอบ	90	ปี	นับแต่อดี็ต
จว้บจนปัจจุบัน	 ภราด็าคณะเซินต์คาเบรียลิได้็ด็ำาเนินการจัด็การเรียนการสอนแก่บรรด็าเด็็กแลิะเยาว้ช่นใน
ภาคเห้น่อเป็นจำานว้นมากดั็งมีประจักษ์พยานของคว้ามสำาเร็จจากบรรด็าศิึษยเ์ก่าจากรุ่นสู่รุ่น
	 เด่็อนพฤษภาคม	 2475	 เป็นปีที�ก่อกำาเนิด็โรงเรียนโด็ยมีคณะภราด็าชุ่ด็แรกขึ�นไปทำางาน	 ประกอบ
ด้็ว้ยภราด็าซิิเมออน	 เป็นอธิุ์การคนแรก	 ภราด็าแอมโบรซิิโอ	 เป็นรองอธิุ์การ	 แลิะภราด็าห้ลุิยส์	 เป็นสมาชิ่ก	
จากการเริ�มต้นการจัด็การเรียนการสอนด้็ว้ยจำานว้นภราด็า	3	คน	ครู	9	คน	แลิะนักเรียน	116	คน
	 การด็ำาเนินงานของคณะภราด็าในยุคนั�น	 เปรียบเสม่อนการว้างรากฐานของการจัด็การศึึกษาด้็ว้ย
ชี่วิ้ตแลิะจิตวิ้ญญาณ	 ตามอัตลัิกษณ์ของนักบุญห้ลุิยส์	 มารีย์	 เด็อ	 มงฟอร์ต	 ผูู้้ก่อกำาเนิด็คณะเซินต์คาเบรียลิ	
กล่ิาว้ค่อการศึึกษาเพ่�อผูู้้ด้็อยโอกาส	 ขณะเดี็ยว้กันให้้โอกาสแก่ผูู้้ยากไร้	 ไม่ย่อท้อต่อคว้ามยากลิำาบาก	 ดั็ง
คติพจน์ที�ว่้า	“วิิริยั่ะ อุตสำาหะ ชนะ อุป็สำรรคัทัี่�งมวิล”
	 ปัจจุบัน	 โรงเรียนมงฟอร์ตมีคว้ามก้าว้ห้น้าอย่างมั�นคง	 เป็นห้นึ�งในสถีานศึึกษาของมูลินิธุ์ิคณะ 
เซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย	ที�ได้็ผู้ลิิตผูู้้เรียนให้้ประสบผู้ลิสำาเร็จ	เป็นทรัพยากรอันทรงคุณค่าของประเทศึ
ในห้ลิายสาขาวิ้ช่าชี่พ
	 ขอโมทนาคุณแด่็องค์พระผูู้้เป็นเจ้า	พระแม่มารีย์	นักบุญห้ลุิยส์	กรีญอง	เด็อ	มงฟอร์ต	ที�ได้็ประทาน
พระพรอันอุด็ม	แก่บรรด็า	คณะภราด็า	คณะครู	พนักงาน	ผูู้้ปกครอง	ตลิอด็จนผูู้้มีนำ�าใจดี็ทุกคน	ในการมีส่ว้น
ร่ว้มกันสร้างสรรค์คว้ามเจริญด้็ว้ยคว้ามต่อเน่�องนับแต่อดี็ตจนปัจจุบัน	 จนทำาให้้โรงเรียนมงฟอร์ตของเรามี
รากฐานที�มั�นคง	เปี�ยมไปด้็ว้ยคุณธุ์รรม	จริยธุ์รรม	อย่างต่อเน่�องแลิะตลิอด็ไป
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(นายั่ป็ระจญ ป็รัชญ์สำกุิล)
ผูู้้ว่้าราช่การจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

ผู้ว่ัาราชัการจัังหวััดิ์เชีัย์งใหม่ี

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยเป็นโรงเรียนเอกช่นลิำาดั็บที�	 3	 ในเคร่อคณะภราด็าเซินต์คาเบรียลิ	 เปิด็
สอนอย่างเป็นทางการ	เม่�อวั้นที�	16	พฤษภาคม	พ.ศึ.2475	ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสห้ศึึกษา	โด็ยแบ่งการเรียน
การสอนออกเป็นสองแผู้นก	 ได็้แก่	 แผู้นกประถีม	 ตั�งอยู่ที �ตำาบลิช่้างคลิาน	 แลิะแผู้นกมัธุ์ยม	 ตั�งอยู่ที �
ตำาบลิท่าศึาลิา	 อำาเภอเม่องเช่ียงให้ม่	 จังห้ว้ัด็เช่ียงให้ม่	 ตั�งแต่เริ �มก่อตั�งจว้บจนถีึงปัจจุบัน	 โรงเรียน
มงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	 เป็นสถีาบันการศึึกษา	 ที�ได้็ช่่�อว่้าเป็นแห้ล่ิงผู้ลิิตบุคลิากรที�มีช่่�อเสียงระดั็บจังห้วั้ด็แลิะระดั็บ
ประเทศึจำานว้นมากแลิะเป็นที�รู้จักกันอย่างกว้้างขว้าง	เป็นที�ยอมรับของคนทั�ว้ไป
	 เน่�องในโอกาสที�โรงเรียนมพอร์ตวิ้ทยาลัิย	ครบรอบ	90	ปี	ผู้มขอแสด็งคว้ามยินดี็กับพี�น้องช่าว้มงฟอร์ต
ทุกท่านแลิะขอช่่�นช่มในพลัิงคว้ามรัก	คว้ามสามัคคีในห้มู่คณะของพี�น้องมงฟอร์ตที�ได้็ร่ว้มแรง	ร่ว้มใจกันผู้ลิิต
บุคลิากรที�มีคุณภาพ	แลิะร่ว้มกันพัฒนาจังห้ว้ัด็เช่ียงให้ม่	รว้มถีึงประเทศึช่าติให้้มีคว้ามเจริญรุ่งเร่องส่บมา
จนถึีงปัจจุบัน
	 ท้ายนี�	 ผู้มขออาราธุ์นาคุณพระศึรีรัตนตรัย	 แลิะสิ�งศึักด็ิ�สิทธุ์ิ�ทั �งห้ลิายในสากลิโลิก	 ตลิอด็จน
สิ�งศึักด็ิ�สิทธุ์ิ�ที�ทุกท่านเคารพนับถี่อ	โปรด็ด็ลิบันด็าลิอภิบาลิรักษาคณะผูู้้บริห้าร	คณะครูอาจารย์	นักเรียน
นักศึึกษาทุกท่านจงประสบแต่คว้ามสุข	คว้ามเจริญ	 มีสุขภาพพลิานามัยที�สมบูรณ์แข็งแรง	 มีคว้ามคิด็สร้างสรรค์
เป็นกำาลิังสำาคัญในการส่งเสริมแลิะพัฒนากิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ตลิอด็จนการ
พัฒนาจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่แลิะสังคมให้้เจริญก้าว้ห้น้าต่อไป
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(ด้ร.ยุั่พิัน บัวิคัอม)
ศึึกษาธิุ์การจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

			ศึกษัาธ์การจัังหวััดิ์เชีัย์งใหม่ี

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 เป็นโรงเรียนเอกช่นชั่�นนำาของจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	 ที�มีช่่�อเสียงด้็านวิ้ช่าการ
แลิะด้็านกิจกรรมต่าง ๆ ที�ประสบคว้ามสำาเร็จในระดั็บประเทศึแลิะระดั็บโลิก	 เป็นที�ยอมรับของผูู้้ปกครอง	
แลิะบุคคลิทั�ว้ไป	 ในการจัด็การเรียนการสอนแลิะสร้างบุคคลิสำาคัญ ๆ เป็นระยะเว้ลิายาว้นานจนถึีงปีที�	 90	
ของการก่อตั�งโรงเรียน	“มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”
	 	สำานักงานศึึกษาธิุ์การจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	 ขอร่ว้มแสด็งคว้ามยินดี็ในโอกาสเฉลิิมฉลิองร่ว้มกับโรงเรียน
มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ขอให้้อัญมณีเม็ด็นี�	 โรงเรียนแห่้งนี�	 เป็นสถีานศึึกษาที�มีคุณภาพ	สร้างผู้ลิผู้ลิิตเด็็ก	 เยาว้ช่น	
ทรัพยากรบุคคลิ	ที�เป็นพลัิงอันยิ�งให้ญ่	ในการขับเคล่ิ�อนสังคมแลิะประเทศึช่าติส่บไป
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(ด้ร.ณีรงค์ั ตนานุวัิฒน์)
กงสุลิกิตติมศัึกดิ็�	ราช่อาณาจักรเบลิเยี�ยม	ณ	จ.เชี่ยงให้ม่

ประธุ์านกิตติมศัึกดิ็�ห้อการค้าเชี่ยงให้ม่	,	ประธุ์านกลุ่ิมบริษัทตนานุวั้ฒน์

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

กงส้ล้ก์ตต์มีศักด์ิ์�	ราชัอาณาจัักรเบิล้เยี์�ย์มี	
ประจัำาจัังหวััดิ์เชีัย์งใหม่ี

 ในโอกาสโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยครบรอบการก่อตั�งขึ�นมา	90ปี	 ได้็จัด็พิธีุ์เฉลิิมฉลิอง	“มงฟอร์ต 
๙๐ ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”	ผู้มขอแสด็งคว้ามช่่�นช่มยินดี็กับท่านอธิุ์การ	ผูู้้อำานว้ยการแลิะคณะกรรมการบริห้าร
โรงเรียน	ตลิอด็จนคณะมาสเตอร์ครูอาจารย์	ที�มุ่งมั�นบริห้ารโรงเรียนเพ่�อ	องค์ปัญญานิรันด็ร์	มีครูอาจารย์ที�มี
คุณภาพที�นอกจากถ่ีายทอด็สอนห้ลัิกคิด็	พ่�นฐานคว้ามรู้วิ้ช่าการต่างๆ	ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ	ยังห้ลัิกการ
ปฏิิบัติในการทำางานปลูิกฝังลูิกศิึษย์ให้้ยึด็มั�นในการคว้บคุมดู็แลิตัว้เอง	 มีคุณธุ์รรม	 ซ่ิ�อสัตย์	 มีวิ้นัย	คว้ามขยัน
อด็ทน	วิ้ริยะ	labor	อุตสาห้ะ	Omnia	การประสบคว้ามสำาเร็จ	Vincit	มีจิตอาสา	การอุทิศึตัว้	เสียสลิะช่่ว้ย
เห้ล่ิอสังคมชุ่มช่น	 การสร้างเคร่อข่ายมีมนุษยสัมพันธ์ุ์มีนำ�าใจไมตรีช่่ว้ยเห้ล่ิอผูู้้อ่�นแลิะสังคม	 รักแลิะห้ว้งแห้น
วั้ฒนธุ์รรมประเพณีศิึลิปะ	 ทรัพยากรธุ์รรมช่าติสิ�งแว้ด็ล้ิอมที�ได้็ผู้ลิิตศิึษย์เก่าที�มีคุณภาพออกสู่สังคม	 ช่่ว้ย
เห้ล่ิอพัฒนาเศึรษฐกิจ	 สังคม	 ให้้กับชุ่มช่นท้องถิี�นประเทศึช่าติ	 เป็นที�พึ�งทางการศึึกษา	 ห้าคว้ามรู้ของ
ประช่าช่น	 แลิะต้องขอขอบคุณ	 สมาคมศิึษย์เก่าฯ	 แลิะศิึษย์เก่า	 ที�ได้็เสียสลิะเว้ลิามีจิตที�เป็นกุศึลิ	 กตัญญูู
กตเว้ทิตา	อาสาเข้ามาบริห้ารสมาคมฯเพ่�อด็ำาเนินงานตามวั้ตถุีประสงค์	 ในการสร้างขยายช่่�อเสียง	 ช่่ว้ยเห้ล่ิอ
สานสัมพันธ์ุ์ระห้ว่้างศิึษย์เก่า	 ตอบแทนพระคุณครูอาจารย์	 แลิะสนับสนุนการด็ำาเนินงานของโรงเรียน 
มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ตลิอด็	 90	 ปีที�ผู้ลิิตลูิกศิึษย์ที�มีคุณภาพเปรียบเสม่อนอัญมณีที�ส่งแสงประกายสด็ใส 
โด็ด็เด่็นตลิอด็ระยะเว้ลิา	90	ปี	ที�ผู่้านมา
	 ขออาราธุ์นาคุณพระศึรีรัตนตรัยแลิะสิ�งศัึกดิ็�สิทธิุ์�ทั�งห้ลิายในสากลิโลิก	 อำานว้ยอว้ยพรให้้โรงเรียน
ประสบคว้ามสำาเร็จ	 มีคว้ามเจริญรุ่งเร่องแลิะขอกราบเท้าครูอาจารย์มาสเตอร์แลิะบราเด็อร์ทุกท่าน 
มีสุขภาพแข็งแรง	 มีอายุมั�นยน่ยาว้	 เป็นที�เคารพบูช่าของลูิกศิึษย์	 	 ให้้นักเรียนจบมีคว้ามรู้สูง	 มีคุณธุ์รรม	 มี
จิตใจดี็งาม	มีพลัิง	รู้จักช่่ว้ยเห้ล่ิอสังคม	พัฒนาประเทศึช่าติให้้มีคว้ามเจริญก้าว้ห้น้าตลิอด็กาลินาน
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(ด้ร.ณีรงค์ั  คัองป็ระเสำริฐ)
กงสุลิกิตติมศัึกดิ็�		สาธุ์ารณรัฐฟินแลินด์็		

ประจำาจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
กงส้ล้ก์ตต์มีศักด์ิ์�		สาธารณรัฐฟิ้น้แล้น้ด์ิ์		

ประจัำาจัังหวััดิ์เชีัย์งใหม่ี

	 ในฐานะกงสุลิกิตติมศัึกดิ็�		สาธุ์ารณรัฐฟินแลินด์็		ประจำาจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	,ประธุ์านกิตติมศัึกดิ็�ห้อการค้า	
จังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	 ,อดี็ตนายกสมาคมศิึษย์เก่าแลิะกรรมการบริห้ารโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ข้าพเจ้าขอแสด็งยินดี็
ที�โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ได้็เฉลิิมฉลิองการเข้าสู่ปีที�	90	ของการก่อตั�งโรงเรียน	มา	ณ.โอกาสนี�
	 ตลิอด็ระยะเว้ลิา	90	ปีที�ผู่้านมา	คณะภารด็าเซินต์คาเบรียลิ	ตลิอด็จนบุรพคณาจารย์	ได้็ทุ่มเทเสียสลิะ	
แรงกายแรงใจ	สร้างโรงเรียนมงฟอร์ต	ตามจิตตารมย์ของนักบุญห้ลุิยส์	มารีย์	กรีญอง	เด็อมงฟอร์ต	ให้้เป็นสถีาบัน
การศึึกษาชั่�นเลิิศึ	 ให้้การอบรมบุตรธิุ์ด็า	 ให้้เป็นบุคคลิากรที�ทรงคุณค่า	 ประดุ็จช่่างฝีม่อเลิิศึผูู้้เจียระไนหิ้นแร่ 
รัตนช่าติให้้เป็นอัญมณีเลิอค่า	ห้ลิากห้ลิาย		แลิะงด็งามประดั็บถิี�นล้ิานนามาโด็ยตลิอด็
	 ข้าพเจ้าห้วั้งเป็นอย่างยิ�งว่้า	 	มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย		 โรงเรียนที�เรารักแห่้งนี�จะธุ์ำารงไว้้ซึิ�งเกียรติภูมิแลิะคว้าม
สำาเร็จที�น่าช่่�นช่มนี�ไว้้ให้้ยั�งย่น		สถีาพร		ตลิอด็ไปตราบนานเท่านาน		แลิะขออำานว้ยพรให้้คณะภารด็า	ตลิอด็จนผูู้้
บริห้าร	คณะครู	ตลิอด็จนศิึษย์เก่าแลิะศิึษย์ปัจจุบัน		ประสพคว้ามสุขสวั้สดี็โด็ยทั�ว้กัน

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

กงส้ล้ก์ตต์มีศักด์ิ์�	ราชัอาณาจัักรเบิล้เยี์�ย์มี	
ประจัำาจัังหวััดิ์เชีัย์งใหม่ี
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(นางพัรรณ่ี  สำหเสำว่ิยั่นต์)
นายกสมาคมสถีานศึึกษาเอกช่นจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่

			ประธุ์านคณะกรรมการประสานแลิะส่งเสริมการ
ศึึกษาเอกช่นจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

น้าย์กสมีาคุ้มีสถาน้ศึกษัาเอกชัน้
จัังหวััดิ์เชีัย์งใหม่ี

	 สมาคมสถีานศึึกษาเอกช่นจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	ขอขอบคุณโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยที�ให้้การสนับสนุน	
ช่่ว้ยเห้ล่ิอเก่�อกูลิ		ร่ว้มพัฒนาการศึึกษาเอกช่น	แลิะขอแสด็งคว้ามยินดี็	“90  ปี็ มงฟอร์ต”	สถีาบันที�โด็ด็เด่็น	
สง่างามเปรียบดั็ง	อัญมณีอันลิำ�าค่าของช่าว้ล้ิานนา	“เช่ยั่งใหม่”
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สารแสดงความยินดีสารแสดงความยินดี
จากอธิการ

และผูอํานวยการ

nniversaryA90 th
Montfort College



คณะเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย	 ค่อโรงเรียนถ่ีอเป็นห้น้าที�สำาคัญ	
ที�จะจรรโลิงเอกลัิกษณ์ของโรงเรียนของมูลินิธิุ์ฯในอันที�จะสร้างผูู้้
สำาเร็จการศึึกษาที�มีคุณภาพ	 แลิะมีพ่�นฐานที�ดี็เพ่�อการพัฒนาตนเอง
ให้้สอด็คล้ิองเห้มาะสมแก่คว้ามต้องการของสังคมโด็ยมีปรัช่ญาใน
การศึึกษาดั็งนี�ค่อ
	 1.จุด็ห้มายของชี่วิ้ตค่อการรู้จักสัจธุ์รรมคว้ามจริงแลิะ
การเข้าถึีงธุ์รรมอันสูงส่งอันเป็นบ่อเกิด็ของชี่วิ้ต
	 2.มนุษย์ทุกคนจะประสบคว้ามสำาเร็จได้็ด้็ว้ยการกระทำา	
ทำางานอย่างอุตสาห้ะวิ้ริยะดั็�งปณิธุ์านที�ว่้า“LABOR	OMNIA	VINCIT”
	 	 	 	 	 	 ด้็ว้ยขบว้นการแลิะวิ้ธีุ์การในการให้้การอบรมสั�งสอนดั็�งที�ได้็
กล่ิาว้มาแล้ิว้นั�นโรงเรียน	-		มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ได้็เจียรนัยนักเรียนรุ่น
แล้ิว้รุ่นเล่ิาตลิอด็	90	ปี	ที�ผู่้านมาทำาให้้นักเรียนเป็นคนดี็		มีศีึลิธุ์รรม
จริยธุ์รรมมีคว้ามรู้คว้ามสามารถีซึิ�งเป็นพ่�นฐานในการเรียนในระดั็บ
สูง	เจริญเติบโตเป็นผูู้้ให้ญ่ที�ดี็	มีรากฐานมั�นคง	เป็นประช่ากรไทยที�ดี็	
มีคว้ามสามารถีในการทำามาห้าเลีิ�ยงตนเองแลิะครอบครัว้	 พร้อม	 ๆ	
กันนั�นก็มีคว้ามรับผิู้ด็ช่อบต่อสังคม
		 	 	 	 	 	 	 ขอแสด็งคว้ามยินดี็แก่โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ในโอกาส
ฉลิอง	 90	 ปี	 ภายใต้คำาขวั้ญ	 “มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”      
ขอพระผูู้้เป็นเจ้าทรงอว้ยพรแลิะคุ้มครองทุกท่าน

(ภราด้า ด้ร.วิิศิึษฐ์ ศึร่วิิชัยั่รัตน์์)
อธิุ์การลิำาดั็บที�	13

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

อธ์การล้ำาดัิ์บิที�	13

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็รับการก่อตั�งมาตั�งแต่วั้นที�	
16	 พฤษภาคม	 	 พ.ศึ.	 2475	 แลิะจะครบ	 90	 ปี	 ในปี	 พ.ศึ.	 2564	
ตลิอด็ระยะเว้ลิาที�ผู่้านมาจนกระทั�งปัจจุบันมีบราเด็อร์ที�เป็นช่าว้
ฝรั�งเศึส	 	สเปน	แลิะไทย	ตามกาลิเว้ลิาที�เปลีิ�ยนแปลิง	 ได้็มาทำาการ
บริห้าร	 แลิะอบรมสั�งสอนนักเรียน	 พร้อมด้็ว้ยคณะครู	 ทุกท่านเป็น
บุคคลิที�ขยันขันแข็ง	 ทำางานได้็อย่างมีประสิทธิุ์ภาพ	 ซ่ิ�อสัตย์สุจริต
แลิะมีคว้ามรู้คว้ามสามารถีในการบริห้ารการศึึกษาเป็นอย่างด็ี	
นอกจากนี�ยังมีภาว้ะผูู้้นำา	 มีคว้ามศึรัทธุ์าในศึาสนาแลิะยึด็ห้ลัิก
ศึาสนาเป็นแนว้ทางในการด็ำาเนินชี่วิ้ต	มีคว้ามคิด็ริเริ�ม	พัฒนาตัว้เอง
แลิะผูู้้ร่ว้มงาน	 แลิะพัฒนาบุคลิากรให้้มีคว้ามรู้คว้ามสามารถีอยู่
ตลิอด็เว้ลิา	 ได้็ร่ว้มม่อกันในการจัด็การเรียนการสอนให้้แก่เด็็กแลิะ
เยาช่นเป็นเว้ลิาช้่านานตามที�ได้็กล่ิาว้มาแล้ิว้ในเบ่�องต้น	 	ตลิอด็เว้ลิา
ที�ให้้การศึึกษาแก่เด็็กแลิะเยาว้ช่น	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลิัยได้็
ปฏิิบัติอย่างซ่ิ�อสัตย์ต่อคำาสั�งสอนของพระศึาสนาจักรเกี�ยว้กับการ
ศึึกษาคาทอลิิก	 ค่อการให้้การอบรมสั�งสอนนักเรียนทุกมิติซึิ�งมีฐาน
มาจากคำาสั�งสอนจากองค์พระคริสต์	 ไม่ว่้าจะเป็นด้็านร่างกาย	 จิต
วิ้ญญาณ	สติปัญญา	อารมณ์แลิะสังคม		ด้็านร่างกาย	มีสุขภาพดี็แข็ง
แรง	 รู้จักรักษาสุขภาพ	 แลิะรักตัว้เอง	 	 ด้็านจิตวิ้ญญาณ	 มีศีึลิธุ์รรม
แลิะจริยธุ์รรม	 มีวุ้ฒิภาว้ะเชิ่งศีึลิธุ์รรมแลิะมีวิ้นัยในตนเอง	 ด้็านสติ
ปัญญา	มีคว้ามรู้คว้ามสามารถีเชิ่งวิ้ช่าการ	วิ้ช่าชี่พ	เทคโนโลิยี	ภาษา
แลิะมีคว้ามสามารถีเรียนรู้ได้็ตลิอด็ชี่วิ้ต	ด้็านอารมณ์	มีอารมณ์มั�นคง
แลิะมีสัมพันธุ์ภาพที�ดี็กับผูู้้อ่�น	 ด้็านสังคม	 มีกุศึลิจิต	 เห็้นประโยช่น์
ส่ว้นรว้มมากกว่้าประโยช่น์ส่ว้นตัว้	เป็นบุคคลิเพ่�อผูู้้อ่�น		
	 พร้อม	ๆ	กันนี�ก็ได้็ปฏิิบัติตามมิติต่าง	ๆ	ของการจัด็การ
ศึึกษาในแนว้มงฟอร์ต	 นั�นก็ค่อมีวิ้สัยทัศึน์ฝ่ายจิต	 จัด็การศึึกษาให้้ 
แก่ทุกคน	 มีวิ้ธีุ์การรับรู้แลิะเข้าใจเด็็กแต่ลิะคน	 มีนวั้ตกรรมให้ม่ๆ	 
แลิะคว้ามคิด็ริเริ�ม	 ให้้ผู้ลิประโยช่น์สูงสุด็ต่อเด็็ก	 มีผูู้้ร่ว้มงานแลิะมี 
เคร่อข่าย	 เคารพต่อชุ่มช่นของชี่วิ้ต	 แลิะการแสว้งห้าคว้ามเป็นเลิิศึ	
นอกจากนี�ในการเรียนการสอน	 ก็ได้็ปฏิิบัติตามคำาชี่�นำา	 ของมูลินิธิุ์
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	 เราจะต้องสานต่อพันธุ์กิจการจัด็การศึึกษาอบรมที�มี
คุณภาพของโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยต่อไปได้็	 โด็ยยึด็มั�นห้ลัิกการ	
เป้าห้มายของการศึึกษา	นั�นค่อ	การสั�งสอน	ฝึกอบรมนักเรียนให้้เป็น
มนุษย์ที�สมบูรณ์	 ดี็แลิะเก่ง	 แลิะไม่ล่ิมที�จะนำาเอาสิ�งที�บรรพช่นเคย
ยึด็มั�นในการทำาห้น้าที�	 ค่อ	 คว้ามมีจิตวิ้ญญาณของคว้ามเป็นครู	 ที�
ทุ่มเท	จริงจัง	อุทิศึตน	เสียสลิะเพ่�อนักเรียน	มาใช้่	ในปัจจุบันเรายังได้็
เปรียบบรรพช่นของเราที�เขาไม่มี	 นั�นค่อ	 เทคโนโลิยีสมัยให้ม่	 
ถ้ีาเราใช้่มันอย่างถูีกต้อง	 ถูีกวิ้ธีุ์	 การจัด็การศึึกษาของโรงเรียนก็จะมี
ประสิทธิุ์ภาพยิ�งขึ�น	อีกสิ�งห้นึ�งที�ปัจจุบันมีมากมายก็ค่อ	บุคลิากรที�มี
คว้ามรู้คว้ามสามารถีในด้็านต่างๆ	 จะเป็นพลัิงเสริมให้้การจัด็การ
ศึึกษาของโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยด็ำาเนิน	 พัฒนาต่อไปได้็อย่างไม่
ห้ยุด็ยั�ง	 มีประสิทธิุ์ภาพ	 ประสิทธิุ์ผู้ลิ	 สร้างศิึษย์เก่าออกไป	 รับใช้่
สังคม	ประเทศึช่าติเป็นที�ภาคภูมิต่อไป
	 ขอพระเป็นเจ้าได้็โปรด็เมตตาบรรด็าผูู้้บริห้าร	 บรรด็า
คุณครู	 บุคลิากร	 นักเรียน	 ผูู้้ปกครอง	 ศิึษย์เก่า	 แลิะผูู้้เกี�ยว้ข้องทุกๆ	
ท่านให้้มีคว้ามสุข	 ที�จะร่ว้มม่อกันทำาห้น้าที�	 ให้้โรงเรียนมงฟอร์ต
วิ้ทยาลัิยก้าว้ห้น้าต่อไป	 สามารถีจัด็การศึึกษา	 สร้างบุคลิากรที�มี
คุณภาพให้้กับสังคม	ประเทศึช่าติ	ต่อไป	อีกนานเท่านาน

(ภราด้าม่ศัึกิดิ้� ว่ิองป็ระชานุกูิล)
อธิุ์การลิำาดั็บที�	16

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

อธ์การล้ำาดัิ์บิที�	16

	 ขอร่ว้มแสด็งคว้ามยินดี็กับคณะผูู้้บริห้าร	คณะครูนักเรียน	
ผูู้้ปกครอง	 ศิึษย์เก่า	 แลิะทุกๆ	 ท่านที�เกี�ยว้ข้อง	 ในโอกาสที�โรงเรียน
มงฟอร์ตวิ้ทยาลิัยได้็รับใช้่สังคมแลิะประเทศึช่าติ	 ในการจัด็การ
ศึึกษาให้้การอบรมสั�งสอนเด็็ก	 แลิะเยาว้ช่นได็้อย่างมีคุณภาพ	 ให้้
เป็นคนดี็มีคุณธุ์รรม	 จริยธุ์รรม	 เป็นคนเก่ง	 มีคว้ามรู้	 คว้ามสามารถี	
มายาว้นานถึีง	90	ปี
	 ตลิอด็เว้ลิา	 90	 ปี	 ที�ผู่้านมา	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย
ได้็สร้างผู้ลิงานมากมาย	 ในด้็านต่างๆ	 ไม่ว่้าในด้็านวิ้ช่าการ	 ด้็านกิจกรรม
กีฬา	 โด็ยเฉพาะอย่างยิ�ง	 โยธุ์ว้าทิต	 ที�ไปแข่งขันระดั็บโลิก	 แลิะก็ได้็
รับรางวั้ลิกลัิบมา	จนเป็นที�ปลิาบปล่ิ�มใจ	ภาคภูมิใจกัน	ไม่ทราบว่้า	มี
สักกี�คนที�รู้ว่้า	 ภราด็าอันโตนีโอ	 ตอนที�ได้็รับมอบห้มายให้้ทำาห้น้าที�
ดู็แลิดุ็ริยางค์นั�น	 ท่านไม่มีคว้ามรู้เร่�องดุ็ริยางค์เลิย	 แต่เพราะคว้าม
เป็นนักบว้ช่ที�ดี็	 ท่านก็เริ�มเรียนรู้	 จนมีคว้ามรู้	 คว้ามสามารถีที�จะ
ฝึกสอนนักเรียนได้็	 ท่านฝึกนักโยธุ์ว้าทิตของท่านจนมีคว้ามสามารถี
ไปแข่งขันระดั็บโลิกแลิะก็ได้็รางวั้ลิกลัิบมาให้้เราได้็ปลิาบปล่ิ�มภาคภูมิใจ
กันบ่อยๆ	 บุคลิากรสมัยนั�นห้ลิายๆคน	 ก็คงไม่ต่างกับบราเด็อร์อันโต	
ที�จะต้องเรียนรู้ด้็ว้ยตนเอง	ฝึกฝน	จนสามารถีทำาห้น้าที�	 ที�ได้็รับมอบ
ห้มายได้็	ฉะนั�นผู้ลิของคว้ามสำาเร็จต่างๆ	เกิด็จากคว้ามมีจิตวิ้ญญาณ
ของคว้ามเป็นครูที�รักลิูกศึิษย์	 พร้อมที�จะทุ่มเท	 มุ่งมั�น	 อุทิศึตน	
จริงจัง	 เป็นห้ลิัก	 ซิึ�งเป็นห้ัว้ใจในการสั�งสอน	 ฝึกอบรมนักเรียน	
นอกจากผู้ลิสำาเร็จด้็านว้ิช่าการแลิะกิจกรรมแล้ิว้	 ตลิอด็ระยะเว้ลิา	
90	 ปี	 ที�ผู้่านมา	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัยยังได็้สร้างศึิษย์เก่าที�มี
คุณภาพ	 ออกไปด็ำาเนินชี่วิ้ต	 ประกอบอาชี่พประสบคว้ามสำาเร็จมากมาย	
ได้็สร้างบุคลิากรที�มีคว้ามรู้คว้ามสามารถีออกไปรับใช้่สังคม	ประเทศึ
ช่าติ	ในระดั็บต่างๆ	จนถึีงเป็นผูู้้บริห้ารสูงสุด็ของประเทศึ	เป็นนายก
รัฐมนตรี	 ที�สามารถีทำาคุณประโยช่น์	 มีผู้ลิงานให้้เป็นที�จด็จำาจนทุก
วั้นนี�
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(ภราด้า ด้ร.อาจิณี เต่งตระกูิล)
อธิุ์การลิำาดั็บที�	17

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

อธ์การล้ำาดัิ์บิที�	17

	 ขอร่ว้มแสด็งคว้ามยินดี็แลิะขอบคุณพระในโอกาสที�	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 มีอายุครบ	 90	 ปี										
ในการก่อตั�ง	 ปี	2475	ด้็ว้ยคว้ามช่่ว้ยเห้ล่ิอ	แลิะสนับสนุนจากห้ลิายฝ่าย	ทั�งศิึษย์เก่า	 ผูู้้ปกครอง	ทำาให้้โรงเรียน					
มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ได้็รับการพัฒนาทุก	ๆ	ด้็าน	เป็นที�ยอมรับของสังคม	แลิะห้น่ว้ยราช่การ	เน่�องจากศิึษย์เก่า	ที�
จบไปได้็สร้างช่่�อเสียงแลิะคว้ามสำาเร็จให้้กับทุกห้น่ว้ยงาน	 แลิะสถีาบันที�ไปรับใช้่ทั�ว้ประเทศึทั�งอดี็ตแลิะปัจจุบัน
ในตำาแห้น่งสำาคัญ	ๆ
	 	ดั็งนั�น	ห้ลัิงจากนี�ไปเป็นห้น้าที�ของผูู้้บริห้าร	คณะครู	 ผูู้้ปกครอง	แลิะศิึษย์เก่าในยุคปัจจุบัน	 ต้องร่ว้ม
ม่อกันทำาให้้โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ที�ทุกคนรักแลิะเชิ่ด็ชู่ได้็ก้าว้ห้น้ายิ�ง	ๆ 	ขึ�น	ขอให้้ทุกคนรัก	สามัคคีกัน		เพ่�อ
สร้างช่่�อเสียงให้้กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยต่อไป	 ดั็งเพลิงมาร์ช่มงฟอร์ต	 ที�ประพันธ์ุ์โด็ย	 ภราด็าอันโตนีโอ	
(อนุรักษ์	ศึรีว้าทยากร)	ตอนห้นึ�งว่้า	“ขอสำมัคัรรักิจนช่พัสำลายั่, เก่ิงกิล้ามิล่าหน่, เด่้นกิระไร ไม่ม่รอง, เราต้อง
ก้ิาวิหน้าไป็จนใหญ่โต”
		 ขอองค์พระผูู้้เป็นเจ้า	 พระแม่มารีย์	 แลิะนักบุญมงฟอร์ต	 องค์ศึาสนนาม	 ได้็ปกป้องคุ้มครองแลิะ	
อว้ยพรให้้ทุกคนมีแต่คว้ามสุข	คว้ามเจริญก้าว้ห้น้าต่อไป
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(ภราด้า ด้ร.ศัึกิด้า สำกินธวัิฒน์)
อธิุ์การลิำาดั็บที�	19 

อธิุ์การแลิะผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนอัสสัมชั่ญ

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
อธ์การล้ำาดัิ์บิที�	19

อธ์การแล้ะผู้อำาน้วัย์การ
โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญ	(AC)

กรุุงเทพฯ บางรุัก 2428
	 ในนามคณะภราด็า	 คณะครู	 ผูู้้ปกครอง	 ศิึษย์เก่า	 แลิะนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชั่ญ	 ขอโมทนาคุณ
พระเจ้าแลิะร่ว้มแสด็งคว้ามยินดี็ในโอกาสที�โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยก่อตั�งมาจนครบ	90	ปี	โรงเรียนมงฟอร์ต
วิ้ทยาลัิยค่อของขวั้ญอันลิำ�าค่าจากพระเจ้าที�มอบให้้	 ผู่้านทางอธิุ์การท่านแรก	 แล้ิว้ส่งมอบพันธุ์กิจแลิะภารกิจ
มายงัอธิุ์การ	ผูู้้อำานว้ยการ	คณะบราเด็อร์	คณะครู	แลิะบุคลิากร	ทุกฝ่ายจากอดี็ตสู่ปัจจุบัน	“โรงเรียนมงฟอร์ต
วิ้ทยาลัิย	พัฒนามาอย่างต่อเน่�อง	เจริญรุ่งเร่องในล้ิานนา	เด่็นสง่าด้็านคุณภาพแลิะมาตรฐานการศึึกษา”	มงฟอร์ต
ได้็สร้างบุคลิากรคุณภาพออกสู่สังคมไทย	 ซึิ�งเป็นผูู้้มีช่่�อเสียงแลิะส่บทอด็เจตนารมณ์ของคณะภราด็าเซินต์คาเบรียลิ
ในการสร้างคุณประโยช่น์ต่อสังคมแลิะประเทศึช่าติมากมาย	เกียรติยศึ	ศัึกดิ็�ศึรีแลิะรางวั้ลิที�ได้็รับ	แสด็งให้้เห็้น
ถึีงคว้ามสามารถีของนักเรียนด้็านวิ้ช่าการ	 กีฬา	 ด็นตรี	 ศิึลิปะแลิะวั้ฒนธุ์รรม	 มงฟอร์ตก้าว้ลิำ�าด้็านเทคโนโลิยี
แลิะนวั้ตกรรม	 เสริมนำาด้็านสาธุ์ารณประโยช่น์ที�โด็ด็เด่็น	 เน้นการพัฒนาทักษะแลิะคว้ามรู้คว้บคู่คุณธุ์รรม	
บุคลิากรทุกฝ่ายมีส่ว้นช่่ว้ยพัฒนาโรงเรียนให้้เจริญก้าว้ห้น้าอยา่งสร้างสรรค์	แลิะร่ว้มกันส่บสาน	“ป๊็�กิมงฟอร์ต
บ้านเฮา”	มนต์เสน่ห์้แห่้งวั้ฒนธุ์รรมขององค์กร
	 ขอพระเจ้า	 แม่พระ	 แลิะนักบุญห้ลุิยส์	 มารีย์	 เด็อ	 มงฟอร์ต	 ประทานพระพรให้้ผูู้้บริห้าร	 คณะครู	
นักเรียน	 ผูู้้ปกครอง	 แลิะศิึษย์เก่าโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยเจริญรุ่งเร่อง	 ขอให้้โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยแลิะ
ช่าว้มงฟอร์ตได้็รับใช้่พระศึาสนจักร	สังคมแลิะประเทศึช่าติอย่างมั�นคงส่บไป
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(ภราด้า ด้ร.มณีฑล  ป็ระทุี่มราช)
อธิุ์การแลิะผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนเซินต์คาเบรียลิ

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

อธ์การแล้ะผู้อำาน้วัย์การ
โรงเรีย์น้เซ่น้ต์คุ้าเบิรีย์ล้	(SG)
กรุุงเทพฯ 2463

 ในโอกิาสำคัรบรอบ  90 ปี็ โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่
	 	ขอแสด็งคว้ามยินดี็กับคณะภราด็า	 	 ผูู้้บริห้าร	 	คณะครู	 	 นักเรียน	 ผูู้้ปกครองแลิะศิึษยเ์ก่าทุกท่านที� 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ได้็ให้้การศึึกษาแก่เด็็กแลิะเยาว้ช่นครบ	90	ปี	นับเป็นคว้ามภาคภูมิใจของทุกๆคนที�
โรงเรียนได้็รับใช้่ช่าติแลิะสังคมมายาว้นานถึีง		90		ปี
	 	เป็นที�ทราบกันดี็ว่้า	 กว่้าที�โรงเรียนจะมีการพัฒนาแลิะเติบให้ญ่เป็นโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ที�มี
คว้ามพร้อมในทุกด้็านดั็�งเช่่นปัจจุบันนั�น	มาจากการที�ทุกคนที�มีส่ว้นเกี�ยว้ข้อง	ได้็ร่ว้มกันฟูมฟักโรงเรียน			เพ่�อ
ให้้ได้็รับการยอมรับจากผูู้้ปกครองแลิะชุ่มช่นแลิะด้็ว้ยคว้ามมุ่งมั�นของมูลินิธิุ์คณะเซินต์คาเบรียลิแห่้ง
ประเทศึไทย	 ที�จะให้้ผู่้นแผู่้นดิ็นแห่้งนี�	 เป็นสถีานที�ปลูิกสร้างทรัพยากรอันทรงคุณค่า	 เพ่�อทำางานรับใช้่สังคม	
ประเทศึช่าติแลิะศึาสนา	 ซึิ�งจากการด็ำาเนินงานของโรงเรียนที�ก้าว้ห้น้ามาเป็นลิำาดั็บ	 ทั�งด้็านการก่อสร้าง	
ปรับปรุงบริเว้ณอาคารสถีานที�แลิะจำานว้นนักเรียนที�เพิ�มขึ�นอย่างรว้ด็เร็ว้		ถ่ีอได้็ว่้า		มีการพัฒนาอย่างต่อเน่�อง	
จึงต้องขอช่่�นช่มทุก	ๆ	คน	ที�มีส่ว้นช่่ว้ยกันสร้างโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ให้้เป็นสถีาบันที�ผูู้้ปกครองศึรัทธุ์า	ไว้้
ว้างใจ		สามารถีให้้การศึึกษาได้็อย่างดี็มีคุณภาพ
	 	ในโอกาสฉลิองครบรอบ	 90	 ปี	 แห้่งการรับใช่้ชุ่มช่นลิ้านนา	 ขอพระเป็นเจ้าประทานพรให้้ 
คณะภราด็า		ผูู้้บริห้าร		คณะครู	นักเรียน	ผูู้้ปกครองแลิะศิึษย์เก่าทุกท่าน	มีคว้ามสุข	มุ่งมั�นที�จะช่่ว้ยกันพัฒนา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยให้้เจริญก้าว้ห้น้าตลิอด็ไป
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สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

ผู้อำาน้วัย์การโรงเรีย์น้อัสสัมีชััญศรีราชัา	(ACS)
ชลบุรุี 2485

(ภราด้า ด้ร.ว่ิรยุั่ที่ธ  บุญพัราหมณ์ี)
ผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนอัสสัมชั่ญศึรีราช่า

	 โอกาสสถีาปนาครบรอบ	 90	 ปี	 ของโรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	 บราเด็อร์ขอแสด็งคว้ามยินด็ีที� 
โรงเรียนฯ	 ประสบคว้ามสำาเร็จแลิะเติบโตก้าว้ห้น้ามาจนถึีงทุกวั้นนี�	 ซึิ�งตลิอด็ระยะเว้ลิา	 90	 ปี	 ที�ผู่้านมา 
โรงเรียนมงฟอร์ตฯ	ได้็มุ่งมั�นด็ำาเนินการสอนทั�งด้็านวิ้ช่าการแลิะด้็านกิจกรรม	ไม่ว่้าจะเป็นด็นตรีห้ร่อกีฬาอย่างมี
ประสิทธิุ์ภาพ	 ถ่ีอเป็นโรงเรียนที�มีบทบาทสำาคัญของภาคธุุ์รกิจแลิะการเจริญเติบโตของจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	 นับ
ตั�งแต่อดี็ตจนถึีงปัจจุบันมีผู้ลิงานทางวิ้ช่าการแลิะกิจกรรมที�ประสบคว้ามสำาเร็จระดั็บประเทศึแลิะระดั็บโลิกมา
แล้ิว้มากมาย	 ดั็งผู้ลิงานที�แสด็งให้้เห็้นประจักษ์แล้ิว้ต่อสาธุ์ารณช่น	 สามารถีห้ล่ิอห้ลิอมนักเรียนให้้มีคว้ามรู้
คว้ามสามารถีทำาประโยช่น์ให้้กับสังคมแลิะประเทศึช่าติอย่างมาก	 เห้็นได็้จากบรรด็าศึิษย์เก่าห้ลิายท่านที�
ประสบคว้ามสำาเร็จแลิะมีช่่�อเสียง
	 	โรงเรียนมงฟอร์ตฯ	 มีจุด็มุ่งห้มายที�ชั่ด็เจนในการพัฒนาคุณภาพการจัด็การศึึกษา	 จากโรงเรียนเร่อน
ไม้เล็ิกๆ	 ในอดี็ต	 ก้าว้มาสู่โรงเรียนระดั็บมาตรฐานสากลิในปัจจุบัน	 สรรค์สร้างผู้ลิงานสั�งสมประสบการณ์มา
อย่างยาว้นาน	 สมกับคำาขวั้ญที�ว่้า	 “มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”	 นับเป็นโรงเรียนห้นึ�งที�ถูีกจารึกไว้้ใน
ประวั้ติศึาสตร์ของจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	 ขอเป็นกำาลัิงใจให้้คณะภราด็า	 คณะครูแลิะบุคลิากรทุกคน	 ผูู้้ปกครอง	
นักเรียน	ตลิอด็จนผูู้้มีพระคุณ	แลิะบรรด็าศิึษยเ์ก่าทุกท่าน	ให้้ร่ว้มกันสร้างแรงบันด็าลิใจขับเคล่ิ�อนนำาพาสถีาบัน
แห่้งนี�ด้็ว้ยคว้ามมุ่งมั�นพัฒนาอย่างยั�งยน่ส่บไป		
	 	โอกาสนี�ขอพระเป็นเจ้าพร้อมกับพระแม่มารีย์ได้็อว้ยพระพรให้้บรรด็าสมาช่ิกของโรงเรียน 
มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยแลิะผูู้้เกี�ยว้ข้องทุกท่าน	 จงประสบคว้ามสุข	 คว้ามเจริญ	 สัมฤทธิุ์ผู้ลิตามคว้ามประสงค์ที�ตั�งไว้้
ทุกประการ
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(ภราด้าศุึภนันท์ี่ ขันธป็ร่ชา)
อธิุ์การแลิะผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนอัสสัมชั่ญลิำาปาง

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
อธ์การแล้ะผู้อำาน้วัย์การ
โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญล้ำาปาง	(ACL)
ลำาปาง 2501

	 กระผู้มขอเปลีิ�ยนจากการเขียนสารแสด็งคว้ามยินดี็	 เป็นสารแสด็งคว้ามขอบคุณโรงเรียนมงฟอร์ตแลิะ
คณะภราด็ามิช่ันนารี	 โด็ยเฉพาะภราด็าที�ทำาให้้มงฟอร์ตกำาเนิด็ปีที�ห้นึ�ง	 ภราด็าอันโตนีโอ	 มารีอา	 แลิะ
ภราด็าอังเด็ร	 เกแก็ง	 ห้ลัิงจากที�ผู้มได้็ย้อนทบทว้นจุด็เริ�มของกระแสเรียกการเป็นภราด็าของผู้มจนถึีงทุกวั้นนี�
รว้มแลิ้ว้กว้่า	 40	 ปีที�ได็้อยู่ในร่มเงาพันธุ์กิจของคณะเซินต์คาเบรียลิ	 เริ�มจากการได็้เป็นนักเรียนอยู่ในกลิุ่ม
กิจกรรมพิเศึษของภราด็าอันโตนีโอจนจบระดั็บประถีม	 ก่อนจะมีโอกาสไปร่ว้มเรียนรู้	 ร่ว้มทำางาน	 ร่ว้มใช้่ชี่วิ้ต
แลิะร่ว้มดู็แลิภราด็าอังเด็รผูู้้ที�ปลูิกปั�นคุณภาพให้้กับแผู้นกมัธุ์ยมจนท่านสิ�นชี่วิ้ต	แลิะการที�กระผู้มได้็รับกระแส
เรียกเป็นภราด็า	การมีโอกาสกลัิบมารับใช้่โรงเรียนมงฟอร์ตค่อนข้างยาว้นานในช่่ว้งว้าระห้นึ�ง	 จนการถีว้ายตัว้
ครบ	 25	 ปีในปัจจุบัน	 ทำาให้้กระผู้มย้อนมองถึีงคว้ามไม่บังเอิญของชี่วิ้ต	 แลิะคว้ามศัึกดิ็�สิทธิุ์�ของพันธุ์กิจที�
ด็ำาเนินการโด็ยโรงเรียนแห่้งนี�	 ตัว้เลิข	 90	 ปีจึงเป็นตัว้เลิขที�พิสูจน์ถึีงพระคุณที�โรงเรียนแห่้งนี�ได้็แจกจ่ายให้้กับ
ผูู้้คนอย่างนับไม่ถ้ีว้น	กระผู้มเจตนาใช้่คำาว่้า	“นับไม่ถ้ืวิน”	เพราะจว้บจนปัจจุบันไม่สามารถีรว้บรว้มได้็ทั�งห้มด็
ว่้าใครได้็อะไรไปจากโรงเรียนมงฟอร์ตบ้าง	 กระผู้มจึงเช่่�อมั�นว่้าตัว้เลิข	 90	 ปี	 เป็นโอกาสที�โรงเรียนมงฟอร์ต
กำาลัิงร่ว้มดี็ใจกับทุกคนที�ได้็รับอะไรก็ตามที�เป็นคว้ามเจริญก้าว้ห้น้าจากพันธุ์กิจของโรงเรียน	 แลิะขอเชิ่ญช่ว้น
ให้้ช่าว้มงฟอร์ตทุกคนร่ว้มกันขอบคุณโรงเรียนแห่้งนี�ด้็ว้ยการทำาตนเป็นต้นแบบคุณภาพตามแนว้ทางของ
มงฟอร์ต	 ส่บสานพันธุ์กิจอันเป็นคุณประโยช่น์แลิะคว้ามเจริญก้าว้ห้น้าที�โรงเรียนมงฟอร์ตเคยมีมาแลิะ
เคยให้้แก่เยาว้ช่น	ส่บไป
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(ภราด้า ด้ร.ชำานาญ เหล่ารักิผล)
ผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนอัสสัมชั่ญธุ์นบุรี

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี

ผู้อำาน้วัย์การโรงเรีย์น้อัสสัมีชััญธน้บ้ิรี	(ACT)
กรุุงเทพฯ 2504

	 ขอร่ว้มโมทนาคุณพระเป็นเจ้าแลิะขอแสด็งคว้ามยินดี็กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	โอกาสครบ	90	ปี
“มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”	 ขอช่่�นช่มในคว้ามร่ว้มม่อเป็นนำ�าห้นึ�งใจเดี็ยว้กันของคณะภราด็า	 คณะครู
บุคลิากรทุกประเภท	รว้มทั�งท่านผูู้้ปกครอง	คณะนักเรียน	ตลิอด็จนผูู้้มีพระคุณ	แลิะบรรด็าศิึษย์เก่าทุกท่าน	 ที�
เป็นส่ว้นสำาคัญในการสร้างสรรค์ ให้้ โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัยได็้กลิายเป็นอัญมณีลิ้านนาที �น่ า 
ภาคภูมิใจระยะเว้ลิา	90	ปีที �ผู้่านมา	โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	ได็้พิสูจน์ให้้เห้็นเป็นที�ประจักษ์ถีึงคว้าม
มุ่งมั �นจริงจังในการจัด็การศึึกษาอยา่งมีคุณภาพ	 จากโรงเรียนเล็ิก	 ๆ	 เม่�อแรกเริ�มก่อตั�ง	 กลัิบกลิายเป็นสถีาบัน
การศึึกษาที�ทันสมัย	 สร้างสรรค์เยาว้ช่นออกไปรับใช้่สังคมในทุกระดั็บ	 ศิึษย์เก่าห้ลิายท่านประสบคว้ามสำาเร็จ	
เป็นที�น่าภาคภูมิใจของจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	 ตลิอด็จนท้องถิี�นมณฑลิพายัพแลิะประเทศึช่าติ	 ด้็ว้ยการด็ำาเนินงานที�
สอด็คลิ้องตามอัตลิักษณ์การจัด็การศึึกษาของมูลินิธิุ์คณะเซินต์คาเบรียลิแห้่งประเทศึไทยผู่้านการด็ำาเนินงาน
ของคณะภราด็าคณะครูแลิะบุคลิากรต่างๆ	 โด็ยอาศัึยคว้ามร่ว้มม่อร่ว้มใจ	 ของบรรด็าผูู้้ปกครองตั�งแต่อดี็ตถึีง
ปัจจุบัน	 90	 ปี	 ที�ผู่้านมาจึงเป็นรากฐานที�มั�นคง	 พร้อมที�จะพัฒนาไปสู่อนาคตที�ยั�งย่น	 แลิะคงพัฒนาอย่างต่อ
เน่�องในทุกๆด้็าน	 เพ่�อสานต่อเจตนารมณ์ของบรรพช่นที�ได้็ทุ่มเทคว้ามรู้	 คว้ามสามารถี	 แลิะการอุทิศึตัว้ด้็ว้ย
คว้ามเสียสลิะ	ให้้สถีาบันแห่้งนี�เป็นแห้ล่ิงผู้ลิิตเยาว้ช่นที�มีคุณภาพเพียบพร้อมออกสู่สังคมส่บต่อไป
	 โอกาสนี�	ขอพระเป็นเจ้า	แม่พระอัสสัมชั่ญ	แลิะท่านนักบุญห้ลุิยส์	มารีย์ฯ	ได้็โปรด็อำานว้ยพรให้้บรรด็า
สมาชิ่กของโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ทุกท่าน	 จงประสบคว้ามสุข	 คว้ามเจริญ	 สัมฤทธิุ์ผู้ลิตามคว้ามปรารถีนา
ทุกประการ
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(ภราด้า ด้ร.ป็ระวัิติ  สุำที่ธินนท์ี่)
อธิุ์การแลิะผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนอัสสัมชั่ญระยอง

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
อธ์การแล้ะผู้อำาน้วัย์การ
โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญระย์อง	(ACR)
รุะยอง 2506

	 ในนามของโรงเรียนอัสสัมชั่ญระยอง	 ขอร่ว้มแสด็งคว้ามยินดี็กับ	 คณะภราด็า	 ผูู้้บริห้าร	 คณะครู	
บุคลิากรทางการศึึกษา	 ศิึษย์เก่า	 ผูู้้ปกครอง	 แลิะนักเรียน	 ในโอกาสที�สถีาบันการศึึกษาแห่้งนี�ได้็จัด็การเรียน
การสอนให้้เยาว้ช่น	 แลิะทำาคุณประโยช่น์ให้้สังคม	 จังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	 เป็นเว้ลิายาว้นานถึีง	 90	 ปี	 โรงเรียน 
มงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	เป็นโรงเรียนที�มีคุณภาพตามแนว้ทางการจัด็การศึึกษามงฟอร์ต	มุ่งเน้นการอบรมสั�งสอน
นักเรียนส่งเสริมคว้ามสามารถีที�ห้ลิากห้ลิายของนักเรียน	 จนเป็นผูู้้ที�มีคุณภาพ	 แลิะเป็นที�ยอมรับของสังคม	
เปรียบดั็�งอัญมณีลิ้านนา	 ซิึ�งพันธุ์กิจของโรงเรียนได็้นำานักเรียนแต่ลิะคนมาเจียระไน	 จนกลิายเป็นอัญมณี 
ที�ลิำ�าค่าในรูปแบบที�ห้ลิากห้ลิายแลิะแตกต่างกันเพ่�อคว้ามสมบูรณ์แบบของนักเรียน
		 ในโอกาสอันเป็นมงคลินี�	ขอแสด็งคว้ามยินดี็แลิะขอเป็นกำาลัิงใจให้้โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	คณะภราด็า
คณะครู	แลิะผูู้้มีอุปการคุณทุกท่านที�ได้็ร่ว้มกันก่อตั�งบุกเบิก	แลิะสานต่อจิตตารมณ์ของการจัด็การศึึกษามงฟอร์ต
มาตลิอด็ระยะเว้ลิา	 90	 ปี	 เพ่�อให้้เป็นโรงเรียนแห่้งคุณภาพ	 เป็นสถีาบันที�ผู้ลิิตบุคลิากรที�มีคุณภาพต่อสังคม
แลิะประเทศึช่าติต่อไปในอนาคต
		 สุด็ท้ายนี�ขอพระผูู้้เป็นเจ้า	แม่พระอัสสัมชั่ญ	แลิะนักบุญมงฟอร์ตได้็โปรด็อำานว้ยพรให้้โรงเรียนแห่้งนี�	
ให้้เกิด็คว้ามเจริญ	ก้าว้ห้น้าแลิะพัฒนาตลิอด็ไป
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(ภราด้า ด้ร.อาวุิธ ศิึลาเกิษ)
อธิุ์การแลิะผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนอัสสัมชั่ญอุบลิราช่ธุ์านี

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
อธ์การแล้ะผู้อำาน้วัย์การ

โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญอ้บิล้ราชัธานี้	(ACU)	
อุบลรุาชธานีี 2508

	 ในนามคณะภราด็า	คณะครู	บุคลิากร	นักเรียน	แลิะผูู้้ปกครอง	โรงเรียนอัสสัมชั่ญอุบลิราช่ธุ์านี	ขอร่ว้ม
แสด็งคว้ามยินดี็	กับ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	จ.เชี่ยงให้ม่	ใน	โอกาสเฉลิิมฉลิองปีที�	90	ของการก่อตั�งโรงเรียน
สมกับคำาว่้า	 “มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 เป็นอัญมณีอันลิำ�าค่า	 แห่้งล้ิานนา
ตั�งแต่ภราด็าบรรพช่น	 ร่ว้มกับคณะครูในยุคแรกเริ�ม	 เม่�อ	 90	 กว่้าปีที�ผู่้านมา	 ได้็แสด็งให้้สังคมได้็รับรู้แล้ิว้ว่้า	
ภราด็าคณะเซินต์คาเบรียลิ	 ได้็ว้างรากฐานการศึึกษาที�มั�นคง	ยั�งย่น	 ทันสมัย	ตามยุคตามสมัย	แลิะได้็เจียระไน
อัญมณีเม็ด็นี�จนสว้ยงาม	 เปล่ิงประกาย	 เฉิด็ฉาย	 คู่ล้ิานนา	 	 มาห้ลิายสิบปี	 อีกครั�งห้นึ�งขอร่ว้มแสด็งคว้ามยินดี็	
กับคณะภราด็า	คณะครู	นักเรียน	ศิึษย์เก่า	แลิะผูู้้ปกครองทุกท่าน	ขอให้้กิจการ	แลิะพันธุ์กิจแห่้งรักนี�	ได้็เจริญ
รุ่งเร่องพัฒนาถีาว้รส่บไป	 ขอพระพรจากองค์พระผูู้้เป็นเจ้า	 แม่พระ	 แลิะนักบุญมงฟอร์ต	 อว้ยพร	 ทุกท่าน 
ตลิอด็ไป
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(ภราด้า ด้ร.สำอาด้  วิงศึาเจริญภักิด่้)
อธิุ์การแลิะผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนอัสสัมชั่ญนครราช่สีมา

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
อธ์การแล้ะผู้อำาน้วัย์การ
โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญน้คุ้รราชัสีมีา	(ACN)
นีครุรุาชสีีมา 2510

	 ในโอกาสครบรอบ	 90	 ปี	 แห่้งการก่อตั�งโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ขอแสด็งคว้ามยินดี็แลิะร่ว้มเฉลิิมฉลิอง	
กับ	“มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”	ตลิอด็ระยะเว้ลิา	9	ทศึว้รรษ	 เป็นเว้ลิาที�ยาว้นานที�โรงเรียนได้็พัฒนาเยาว้ช่น	
แลิะสังคม	 ได้็สร้างช่่�อเสียง	 ที�เกิด็ขึ�นจากคณะภราด็า	 คณะครู	 แลิะบุคลิากรทุกภาคส่ว้นที�ผู่้านมาของโรงเรียน	 ที�อุทิศึ
ตนทุ่มเทแรงกายในการร่ว้มกันสร้างคุณภาพ	 มาตรฐาน	 ประสิทธิุ์ภาพ	 เป็นที�ประจักษ์	 ได้็รับการยอมรับ	 แลิะรางวั้ลิ
อย่างมากมายทั�งในระดั็บจังห้วั้ด็	 ระดั็บประเทศึ	 แลิะระดั็บนานาช่าติ	 การด็ำาเนินการที�ผู่้านมาปัจจัยสำาคัญในการนำา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยไปสู่คว้ามสำาเร็จตลิอด็กาลิ	 ค่อ	 การด็ำาเนินตามพันธุ์กิจแลิะจิตตารมณ์นักบุญห้ลุิยส์	 มารีย์	 
กรียอง	 เด็อ	 มงฟอร์ต	 	 ในการดู็แลิเยาว้ช่นในด้็านการจัด็การศึึกษา	 การช่่ว้ยเห้ล่ิอสังคม	 ที�ยึด็มั�นในสัจธุ์รรม	 วิ้ริยะ
อุตสาห้ะ	แลิะคว้ามรับผิู้ด็ช่อบต่อสังคม
	 	จากการพัฒนาที�ต่อเน่�องของโรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัยถีึงปัจจุบัน	 โรงเรียนมีคว้ามพร้อมในทุก	 ๆ	 ด็้าน
ทั�งด้็านห้ลัิกสูตรที�มีมาตรฐานแลิะมีคว้ามเป็นสากลิที�สอด็คล้ิองกับเยาว้ช่นยุคดิ็จิตอลิเทคโนโลิยีที�ทันสมัยในการ
พัฒนาผูู้้เรียนแลิะตอบรับกับสภาพสังคมปัจจุบัน	มีสถีานที�ที�เพียงพอ	มีการบริห้ารจัด็การตามมาตรฐานสากลิ	ส่งผู้ลิให้้	
โรงเรียน	 ผูู้้บริห้าร	 ครู	 ได้็รับรางวั้ลิอันเป็นเคร่�องห้มายเชิ่งประจักษ์	 แห่้งการยอมรับ	 ซึิ�งบ่งบอกคุณภาพของโรงเรียน	
เช่่�อมั�นว่้าทุกฝ่ายแลิะทุกคว้ามร่ว้มม่อนำาพาสู่คว้ามภาคภูมิใจต่อโรงเรียนแห่้งนี�
	 	ในนามโรงเรียนอัสสัมชั่ญนครราช่สีมาขอร่ว้มเป็นกำาลัิงใจ	 แลิะแสด็งคว้ามช่่�นช่มยินดี็ในโอกาสเฉลิิมฉลิอง
ครบ	 90	 ปี	 แห่้งการก่อตั�งโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ครั�งนี�	 ขอให้้คว้ามปรารถีนาดี็ของทุกๆ	 คนที�มีส่ว้นร่ว้มในการ
พัฒนาโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยตั�งแต่แรกเริ�มถึีงปัจจุบันได้็รับพระพรพิเศึษผู่้านพระแม่มารีย์องค์อุปถัีมภ์โรงเรียน	
นักบุญห้ลุิยส์	 มารีย์	 กรีญอง	 เด็อ	 มงฟอร์ต	 	 ขอองค์พระเยซูิเจ้าประทานพรอันอุด็มแด่็ทุกท่านให้้ประสบแต่คว้ามสุข
มีคว้ามเจริญตลิอด็ไป
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Rev. Bro. Bancha Saenghiran, f.s.g, Ph.D
President-Rector	Magnificus	Assumption	University

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
อธ์การบิดีิ์มีหาว์ัทย์าลั้ย์อัสสัมีชััญ	(AU,ABAC)

กรุุงเทพฯ 2515

	 It	 gives	me	 great	 pleasure	 on	 behalf	 of	 the	 academic	 community	 of	 Assumption	 
University	of	Thailand	to	greet,	and	extend	heartfelt	fraternal	congratulations	to	the	Brothers,
alumni,	 staff	 and	 students	 at	 Montfort	 College,	 Chiang	 Mai	 who	 are	 celebrating	 the	 90h 
Anniversary	of	the	founding	of	the	College,	which	was	established	in	the	year	1932.
	 The	celebrations	planned	under	the	slogan	of	“90 Years - the Gems of Lanna”	is	 
indeedmeaningful	and	well	chosen.	 	Through	 the	vision	and	 tireless	work	of	 the	 founding	
Brothers	 and	with	 support	 from	 the	 local	 communities,	Montfort	 College,	 Chiang	Mai	 has	 
graduated	talented	people	from	the	entire	spectrum	of	society	in	Chiang	Mai	and	the	King-
dom	at	large–	from	Royalty	to	politicians,	public	administrators,	business	professionals,	artists,	
and	sports	personalities	who	have	taken	on	the	shine	of	Montfortian-inspired	education	to	 
contribute	 to	 Thailand’s	 rich	history,	 like	 the	 veritable	precious	 stones	 for	which	 Lanna	 –	 
Chiang	Mai	is	most	renowned.
	 The	prayers	 and	wishes	of	 all	 at	Assumption	University	of	 Thailand	 is	 that	 in	 this	 
special	anniversary	year	and	beyond,	towards	its	centenary	Montfort	College,	Chiang	Mai	will	
continue	to	shine	as	a	bright	beacon	atop	the	hill,	to	lead	more	lives	to	the	service	of	mankind	
and	for	the	greater	glory	of	God.
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( ภราด้ากิิตติศัึกิดิ้� เจริญศึร่)
อธิุ์การแลิะผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนอัสสัมชั่ญเทคนิคนครพนม

	 เน่�องในโอกาสเฉลิิมฉลิองโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	โรงเรียนแห่้งที�	3	ในเคร่อมูลินิธิุ์คณะเซินต์คาเบรียลิ
แห่้งประเทศึไทย	ภายใต้คำาขวั้ญ	“มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”	คณะภราด็า	คณะครู	พนักงาน	แลิะนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชั่ญเทคนิคนครพนมขอแสด็งคว้ามยินดี็กับโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	โอกาส	ครบรอบ	90	ปี	ในการ
จัด็การเรียนการสอนให้้แก่เยาว้ช่นตั�งแต่	ปี	พ.ศึ.	2475	ต่อเน่�องมาจนถึีงปัจจุบัน
	 อาศัึยคำาเสนอวิ้งว้อนของพระนางมารีอา	 ผู่้านทางนักบุญห้ลุิยส์	 มารีย์	 กรีญอง	 เด็อ	 มงฟอร์ต	 ขอองค์
พระเจ้าได้็โปรด็ประทานพระพร	พระห้รรษทาน	คว้ามรัก	คว้ามเช่่�อ	คว้ามศึรัทธุ์า	คว้ามเข้มแข็ง	กำาลัิงใจ	 ให้้กับ					
คณะภราด็า	 ผูู้้บริห้าร	 แลิะบุคลิากรของโรงเรียนทุกท่าน	 ในการทำางานตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญห้ลุิยส์	 
มารีย์	กรีญอง	เด็อ	มงฟอร์ต	เพ่�อพระเจ้าเท่านั�น	ตลิอด็ไป

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
อธ์การแล้ะผู้อำาน้วัย์การ
โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญเทคุ้น์้คุ้น้คุ้รพน้มี	(ATSN)
นีครุพนีม 2541
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( ภราด้านนที่ชา  ศึร่วิิไล)
	อธิุ์การบ้านนักศึึกษาคณะเซินต์คาเบรียลิ

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
อธ์การบ้ิาน้นั้กศึกษัาเซ่น้ต์คุ้าเบิรีย์ล้	(SGS)

นีครุปฐม 2526

	 ช่่ว้งระยะเว้ลิา	90	ปีที�ผู่้านมาของการก่อตั�งโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	เป็นช่่ว้งเว้ลิาแห่้งพระพรขององค์
พระเยซูิเจ้าที�มีต่อคณะภราด็าเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย	แลิะโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 อันเน่�องมาจาก
การจัด็การศึึกษาคว้บคู่ไปกับจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ตให้้กับบรรด็าเยาว้ช่นในชุ่มช่น	 เป็นส่ว้นห้นึ�งใน
การพัฒนาสังคมให้้เจริญก้าว้ห้น้า	 จนเป็นที�ประจักษ์ในช่่�อเสียงอันเล่ิ�องล่ิอมาช้่านาน	 เปรียบดั็�งอัญมณีล้ิานนา
อยา่งแท้จริง	
		 ข้าพเจ้าขอส่งคว้ามปรารถีนาด็ีแลิะยินดี็อย่างยิ�ง	 ในโอกาสฉลิอง	 90	 ปี	 ของการก่อตั�งโรงเรียน 
มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ขอองค์พระคริสตเจ้าทรงประทานพระพรให้้คณะผูู้้บริห้าร	คณะครู	แลิะบุคลิากรทุก	ๆ	ท่าน	
มีพลัิงที�เข้มแข็งแลิะเต็มเปี�ยมด้็ว้ยพระพรในการด็ำาเนินกิจการโรงเรียนเพ่�อให้้มั�นคงส่บไป
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(ภราด้าฑัณีกิรณ์ี ตันสุำวิงษ์)
นว้กจารย์	นว้กสถีาน	เด็อ	มงฟอร์ต	(MNS)	เชี่ยงให้ม่

	 ขอแสด็งคว้ามยินดี็กับศิึษย์เก่า	ศิึษย์ปัจจุบัน	ผูู้้บริห้าร	ครู	แลิะพนักงาน	ทุกท่าน	ในฐานะที�ท่านได้็	ร่ว้ม
กันช่่ว้ยส่งเสริมแลิะมีส่ว้นพัฒนาสถีาบันนี�มาครบ	 90	 ปี	 ถ้ีาเป็นบุคคลิก็ถ่ีอว่้าสู่ผูู้้สูงวั้ย	 แต่สถีาบันแห่้งนี�ได้็สร้าง
บุคคลิเข้าสู่สังคมห้ลิาย	ๆ	ด้็าน	ให้้ประเทศึช่าติเจริญ	เข้มแข็ง	แลิะจรรโลิงคุณธุ์รรม	ดั็งคำาขวั้ญที�ว่้า	Labor Omnia 
Vincit แลิะตราโล่ิของสถีาบันยังสร้างให้้ทุกท่าน	มีคุณธุ์รรมประจำาใจ	สร้างคว้ามดี็อย่างสมำ�าเสมอ	รักแลิะสามัคคี
ในคว้ามเป็นพี�เป็นนัอง
	 ผู้มขอให้้ทุกท่านได้็ตระห้นักว่้าสถีาบันแห่้งนี�จะอยู่ได้็ก็เพราะท่าน	 ช่่ว้ยกันมีส่ว้นร่ว้มในการพัฒนาให้้ดี็
ขึ�นตลิอด็ไปในทุก	ๆ	ด้็าน	ทั�งปัจจัย	กำาลัิงสติปัญญา	แลิะคว้ามรู้สึกดี็	ต่อสถีาบันแห่้งนี�
	 สุด็ท้ายนี�ขออัญเชิ่ญพรแห่้งผูู้้ก่อตั�งโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยแห่้งนี�	 ได้็บันด็าลิให้้ทุกท่าน	 ที�มีส่ว้นร่ว้ม
แลิะพัฒนาโรงเรียนแห่้งนี�	 ได้็รับคว้ามสุข	 สมห้วั้ง	 แลิะทำาห้น้าที�ห้ล่ิอห้ลิอมนักเรียนทุกคนให้้รู้จักการสร้างคุณงาม
คว้ามดี็	แลิะเป็นอัญมณีที�ลิำ�าค่าของสังคมล้ิานนา	แลิะประเทศึช่าติตลิอด็ไป

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
น้วักสถาน้	เดิ์อ	มีงฟ้อร์ต	(MNS)	
เชีัย์งใหม่ี
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 ขอร่ว้มยินดี็แลิะร่ว้มโมทนาคุณพระเป็นเจ้าพร้อมกับช่าว้มงฟอร์ตทุกท่าน	 
ในโอกาสฉลิองครบ	90	ปี	 	ของการก่อตั�งโรงเรียน	โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	เป็นโรงเรียน
เอกช่นที�เก่าแก่แลิะมีช่่�อเสียงแห่้งห้นึ�งของจังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	ในช่่ว้ง	90	ปีที�ผู่้านมา	มีนักเรียน
ที�สำาเร็จการศึึกษาไปแล้ิว้เป็นจำานว้นมาก	 นักเรียนที�สำาเร็จการศึึกษาจากสถีานศึึกษาแห่้งนี�	 
มีคุณภาพเป็นที�ยอมรับของผูู้้ปกครองแลิะสังคม	 ได้็แยกย้ายกันไปศึึกษาต่อแลิะประกอบ	
สัมมาอาชี่พตามคว้ามรู้	 คว้ามสามารถีที�ตนได้็ศึึกษาเล่ิาเรียน	 ซึิ�งเป็นประโยช่น์ต่อตนเอง	
ครอบครัว้	 สังคม	 แลิะประเทศึช่าติโด็ยส่ว้นรว้ม	 ศิึษย์เก่าห้ลิายคนได้็รับคว้ามสำาเร็จในชี่วิ้ต	
เป็นพลิเม่องที�ดี็	 แลิะกำาลัิงบำาเพ็ญคุณประโยช่น์แก่สังคมไทยในปัจจุบัน	 นับว่้าเป็นที�น่า
ช่่�นช่มอย่างยิ�ง

	 การศึึกษาในปัจจุบันกำาลัิงได้็รับการปฏิิรูปทั�งระบบการเรียน	 การสอน	 แลิะการบริห้าร	
เพ่�อให้้ทันต่อการเปลีิ�ยนแปลิงที�กำาลัิงเกิด็ขึ�นในสังคมยุคดิ็จิทัลิ	 ในการใช้่วิ้กฤตให้้เป็นโอกาส
ที�โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ได้็ปรับตัว้ให้้เข้ากับสถีานการณ์ปัจจุบันอยา่งตลิอด็เว้ลิา	 ก็เพ่�อ
นำาเยาว้ช่นไทยเราให้้เกิด็การเรียนรู้จากประสบการณ์ชี่วิ้ตจริง	 การให้้การศึึกษาแบบ
คาทอลิิกยังมุ่งมั�นให้้เยาว้ช่นไทยด็ำาเนินชี่วิ้ตตามห้ลัิกการที�ถูีกต้อง	 สอด็คล้ิองกับห้ลัิกคำา
สอนของศึาสนาที�ตนนับถ่ีอ	แลิะสภาพสังคมที�เป็นอยู่	 ดั็งนั�น	 พันธุ์กิจด้็านการศึึกษาของโรง
เรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 จึงเป็นเร่�องที�เราทุกคนต้องรักแลิะรับใช้่	 ในการเอาใจใส่เร่�องการ
ศึึกษากับเยาว้ช่น	 เพราะเรามิได้็สอนตามตำารา	 แต่ยังต้องสอนเยาว้ช่นไทยให้้รู้จักชี่วิ้ต
ที�แท้จริง	ตามจิตตารมณ์ของนักบุญห้ลุิยส์	มารีย์	กรีญอง	เด็อ	มงฟอร์ต

ภราด็า ด็ร.เศกสรร สกนธวัฒน์
ผู้อำาน้วัย์การโรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์	แผน้กประถมี
ใน้โอกาสฉล้องคุ้รบิรอบิ	 90	 ป่	 โรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์
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(ภราด้า ด้ร.เศึกิสำรร สำกินธวัิฒน์)
ผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	แผู้นกประถีม

	 ขอแสด็งคว้ามยินด็ีในโอกาสครบรอบ	 90	 ปี	 การก่อตั�งโรงเรียน 
มงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	 ข้าพเจ้าว้ิงว้อนขอพระพรจากพระแม่มารีย์	 แลิะนักบุญ
ห้ลุิยส์	มารีย์	กรีญอง	เด็อ	มงฟอร์ต	ได้็โปรด็อว้ยพรให้้คณะภราด็า	ผูู้้บริห้าร	
ครูแลิะนักเรียน	 บุคลิากร	 ศึิษย์เก่าแลิะศึิษย์ปัจจุบัน	 ผูู้้ปกครองพร้อม
ครอบครัว้	 จงประสบแต่คว้ามสุขคว้ามเจริญมีสุขภาพพลิานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง	 มีคว้ามเจริญในอาชี่พการงาน	 แลิะสัมฤทธิุ์�ผู้ลิในสิ�งอันพึงปรารถีนา
ทุกประการ	 ขอให้้โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 จงมีคว้ามเจริญก้าว้ห้น้าแลิะ
พัฒนาไปอย่างต่อเน่�อง	เพ่�อการศึึกษาสำาห้รับการรับใช้่สังคมล้ิานนา	 ให้้รุ่งเร่อง	
ส่บต่อไป
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จากเครือขาย
สารแสดงความยินดีสารแสดงความยินดี

โรงเรียนมงฟอรต

nniversaryA90 th
Montfort College



(ด้ร.ธะนาชัยั่ ธ่รพััฒนวิงศ์ึ)
นายกสมาพันธ์ุ์สมาคมศิึษย์เก่าคณะเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
น้าย์กสมีาพัน้ธ์สมีาคุ้มีศ์ษัย์์เก่า
คุ้ณะเซ่น้ต์คุ้าเบิรีย์ล้แห่งประเทศไทย์

	 ในนามของ	CGA	-	สมาพันธ์ุ์สมาคมศิึษย์เก่าคณะเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย	ขอแสด็งคว้ามยินดี็
เป็นอย่างยิ�ง	 ในโอกาสที�โรงเรียนมงพอร์ตวิ้ทยาลัิย	ก่อตั�งมายาว้นานจนครบ	90	ปี	โรงเรียนให้้การศึึกษาอบรม
บ่มเพาะนักเรียนให้้มีคว้ามสมบูรณ์	เพียบพร้อม	ทั�งทางด้็านร่างกาย	จิตใจแลิะสติปัญญา	ให้้มีคว้ามรู้คู่คุณธุ์รรม
เป็นคนที�มีจริยธุ์รรมในการด็ำาเนินชี่วิ้ต	 แลิะช่่ว้ยสร้างสรรค์สังคมตามที�แต่ลิะคนสามารถีทำาได้็	 โด็ยจะเห็้นได้็
จากศิึษย์เก่าห้ลิายท่านที�มีช่่�อเสียง	ประสบคว้ามสำาเร็จในห้ลิายภาคส่ว้นทั�งภาคราช่การแลิะภาคเอกช่น	ซึิ�งศิึษย์
เก่าทุกคนได้็รับการเจียระไนเป็นอย่างดี็เปรียบเสม่อนอัญมณีที�ลิำ�าค่า
	 ในโอกาสเฉลิิมฉลิอง	90	ปี	ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ขอให้้ศิึษย์เก่าทุกท่าน	มีสุขภาพพลิานามัย
แข็งแรง	 ประสบแต่คว้ามสุข	 ประสบคว้ามสำาเร็จในห้น้าที�การงาน	 มีคว้ามเจริญในทุกด้็าน	 ขอให้้มิตรภาพแลิะ
ไมตรีจิตจากคนห้ลิายรุ่น	 ห้ลิายวั้ย	 ห้ลิายประสบการณ์	 ที�มีคว้ามรักคว้ามผูู้กพันเต็มเปี�ยมมาอย่างยาว้นาน	
ทำาให้้มีคว้ามสมัครสมานสามัคคีกลิมเกลีิยว้กันยิ�งๆ	 ขึ�นไป	 เป็นกำาลัิงสำาคัญของสังคม	 ของช่าติบ้านเม่อง	 แลิะ
ช่่ว้ยกันสร้างสรรค์สังคม	ประเทศึช่าติ	แลิะทำาช่่�อเสียงให้้โรงเรียนที�เรารักส่บต่อไป
	 ด้็ว้ยคว้ามรักแลิะปรารถีนาดี็
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(นายั่สำนั�น  อังอุบลกุิล)
นายกสมาพันธ์ุ์สมาคมผูู้้ปกครองแลิะครู

โรงเรียนในเคร่อมูลินิธิุ์คณะเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
น้าย์กสมีาพัน้ธ์สมีาคุ้มีผู้ปกคุ้รองแล้ะคุ้รู

โรุงเรุียนีในีเครุือมูลนีิธิคณะเซนีต์์คาเบรุียลแห่่งปรุะเทศไทย

	 สมาพันธ์ุ์สมาคมผูู้้ปกครองแลิะครูโรงเรียนในเคร่อมูลินิธิุ์คณะเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย	 	 ขอแสด็งคว้ามยินดี็เน่�อง
ในการฉลิอง	“มงฟอร์ต	90	ปี	อัญมณีล้ิานนา”	ครบรอบการก่อตั�งโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยเป็นปีที�	90	จากปี	พ.ศึ.	2475	จนถึีงปี	
พ.ศึ.	 2565	 ตลิอด็ระยะเว้ลิาที�ผู่้านมาโรงเรียนมีการพัฒนาคุณภาพการศึึกษาอย่างต่อเน่�องแลิะยังคงเจตนารมณ์ในการพัฒนาผูู้้เรียน
ตามวิ้ถีีมงฟอร์ต	ด้็ว้ยคว้ามทุ่มเท	มุ่งมั�น	เสียสลิะแลิะการอุทิศึตนของคณะภราด็า		คณะครู	ตั�งแต่อดี็ตจนถึีงปัจจุบัน		ได้็ร่ว้มแรงร่ว้มใจ
กันทำาห้น้าที�ของตนอย่างดี็ที�สุด็	 ในการก้าว้ไปข้างห้น้าอย่างไม่ห้ยุด็ยั�ง	 	 	 ภราด็า	 ด็ร.	 สุรกิจ	 ศึรีสราญกุลิว้งศ์ึ	 ผูู้้อำานว้ยการโรงเรียน 
มงฟอร์ตมัธุ์ยม	แลิะ	ภราด็า	ด็ร.	เศึกสรร	สกนธุ์วั้ฒน์	ผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนมงฟอร์ตประถีม	ทั�งสองท่านเป็นผูู้้นำาแลิะศูึนย์รว้มคว้ามรัก
ของช่าว้	MC	ในการสานต่อเป้าห้มายวิ้สัยทัศึน์ของโรงเรียนสู่คุณภาพสากลิ		เป็น	MC	Smart	School		พัฒนาศัึกยภาพของนักเรียน
ให้้ครบทุกมิติ	 	 เตรียมคว้ามพร้อมนักเรียนให้้มีทักษะในศึตว้รรษที�	 21	 มีการจัด็ตั�งศูึนย์พัฒนาบุคลิิกภาพ	 (MSCSC	 :	 Montfort	 
Character	of	Success	Center)	ส่งเสริมให้้นักเรียนได้็พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที�จำาเป็น	ที�คว้รมี	อยากที�จะมี	ในศึตว้รรษที�	21		รว้ม
ทั�งการจัด็ตั�งศูึนย์เทคโนโลิยีแลิะนวั้ตกรรมดิ็จิทัลิ	(DTIC	:	Digital	Technology	and	Innovation	Center)		เสริมสร้างศัึกยภาพด้็าน
การใช้่ดิ็จิทัลิของนักเรียน	การจัด็การเรียนการสอนของครู	รว้มทั�งเป็นแห้ล่ิงรว้บรว้มส่�อนวั้ตกรรมแลิะดิ็จัลิของโรงเรียน	นอกจากนี�ยัง
สร้างคว้ามร่ว้มม่อกับสถีาบัน	องค์กรต่างประเทศึในการพัฒนาผูู้้เรียน			อีกทั�งมี	คุณช่ว้ลิิต	สุวิ้ทย์ศัึกดิ็�ด็านนท์	นายกสมาคมศิึษย์เก่า	
แลิะคุณศิึริพงษ์		ไช่ยว้งศ์ึ	นายกสมาคมผูู้้ปกครอง	ที�เคียงข้างสนับสนุนนโยบายการบริห้ารจัด็การศึึกษาของโรงเรียนอย่างเข้มแข็งให้้
บรรลุิเป้าห้มาย		จากการด็ำาเนินการร่ว้มกันของไตรภาคีได้็แก่	โรงเรียน	สมาคมศิึษย์เก่า	สมาคมผูู้้ปกครองแลิะครู	ส่งผู้ลิให้้เกิด็สัมฤทธิุ์�
ผู้ลิกับนักเรียน		ด้็านวิ้ช่าการ	เทคโนโลิยี	ด็นตรี	กีฬา		นักเรียนได้็รับรางวั้ลิเกียรติยศึจากสถีาบันต่าง	ๆ	มากมาย	แลิะที�สำาคัญที�สุด็ได้็
บ่มเพาะขัด็เกลิาให้้นักเรียนมีจิตตารมณ์ของนักบุญมงฟอร์ต	 ส่บทอด็เจตนารมณ์ของมูลินิธิุ์คณะเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย 
จนเป็นที�ยอมรับกันในสังคมเปรียบโรงเรียนเป็นดั็งอัญมณีของล้ิานนา
	 ขอแสด็งคว้ามยินดี็แลิะร่ว้มเป็นกำาลัิงใจให้้กับผูู้้บริห้าร	คณะครู	 บุคลิากรของโรงเรียนแลิะผูู้้ที�มีส่ว้นเกี�ยว้ข้องทุกภาคส่ว้น
ในการพัฒนาโรงเรียนเพ่�อสร้างแลิะรักษาคุณภาพมาตรฐานสากลิให้้คงอยู่คู่สังคมแลิะประเทศึไทยตลิอด็ไป	 ขอขอบคุณในคว้ามร่ว้ม
ม่อที�มีให้้กับสมาพันธ์ุ์สมาคมผูู้้ปกครองแลิะครูโรงเรียนในเคร่อมูลินิธิุ์ฯเสมอมา	 ในการร่ว้มกันพัฒนาการศึึกษาแลิะนักเรียนโรงเรียน
ในเคร่อมูลินิธิุ์คณะเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึไทย
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(นายั่ชวิลิต  สุำวิิที่ย์ั่ศัึกิด้านนท์ี่)
นายกสมาคมศิึษย์เก่ามงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย

ปีบริห้าร	2565-2566

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
น้าย์กสมีาคุ้มีศ์ษัย์์เก่ามีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์

	 ในนามของสมาคมศิึษย์เก่ามงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แลิะคณะกรรมการบริห้ารสมาคมฯ	 ที�ปรึกษาสมาคมฯ	
ตลิอด็จนศิึษย์เก่าทุกท่าน	ขอแสด็งคว้ามยินดี็ในโอกาสที�โรงเรียนของเรามีอายุครบ	90	 ปี	 ซึิ�งถ่ีอเป็นการปฏิิบัติ
ภารกิจด้็านการให้้การศึึกษาตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญห้ลุิยส์	มารีย์	กรีญอง	เด็อ	มงฟอร์ต	ผู่้านคณะภราด็า
ในมูลินิธิุ์เซินต์คาเบรียลิมาอย่างยาว้นาน	 เรามีศิึษย์เก่าที�ได้็สร้างเกียรติประว้ัติไว้้อย่างมากมาย	 แลิะศิึษย์
ปัจจุบันก็สร้างช่่�อเสียงให้้กับโรงเรียนได้็ยอด็เยี�ยมอย่างต่อเน่�อง	 คว้ามสำาเร็จเห้ล่ิานี�เกิด็จากการทำางานร่ว้มกัน
ของ	 4	 เสาห้ลัิกของมงฟอร์ต	 อันประกอบไปด้็ว้ย	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยทั�งสองแผู้นก	 สมาคมศิึษย์เก่า 
มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 สมาคมผูู้้ปกครองแลิะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แลิะช่มรมครูอาวุ้โสโรงเรียนมงฟอร์ต
วิ้ทยาลัิย	ในอันที�จะนำาพาโรงเรียนแลิะนักเรียนของเรามุ่งสู่คว้ามเป็นเลิิศึทางด้็านการศึึกษา	 ด้็านกีฬา	แลิะด้็าน
จริยธุ์รรม	 จนประสบคว้ามสำาเร็จในชี่วิ้ตตามวิ้ถีีแห่้งมงฟอร์ต	 โด็ยยังยึด็ถ่ีอในเจตคติพ่�นฐานในการมุ่งสู่คว้าม
สำาเร็จของเรา	นั�นค่อ	“LABOR OMNIA VINCIT คัวิามวิิริยั่ะ อุตสำาหะ นำามาซึึ่�งคัวิามสำำาเร็จ” 
	 โด็ยสมาคมศิึษย์เก่ามงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนแลิะนักเรียนมาโด็ยตลิอด็แลิะ
ยังคงมุ่งมั�นที�จะให้้การสนับสนุนตลิอด็ไป	 แลิะขอเป็นกำาลัิงใจให้้คณะภราด็า	 คณะครู	 คณะผูู้้บริห้าร	 ตลิอด็จน
เจ้าห้น้าที�ของโรงเรียนทุกคน	ในอันที�จะช่่ว้ยกันนำาพาโรงเรียนของเราสู่การครบรอบศึตว้รรษอย่างเต็มภาคภูมิ
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( นายั่ศิึริพังศ์ึ ไชยั่วิงค์ั)
นายกสมาคมผูู้้ปกครองแลิะครู

โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
น้าย์กสมีาคุ้มีผู้ปกคุ้รองแล้ะคุ้รู

โรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์

	 ในโอกาสที�โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็ก่อตั�งแลิะจัด็การเรียนการสอนให้้แก่นักเรียนครบรอบ	90	ปี	
ผู้มรู้สึกยินดี็แลิะภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ�ง	 ที�ตลิอด็ระยะเว้ลิาที�ผู่้านมา	 โรงเรียนได้็มุ่งมั�นให้้การศึึกษาในระบบแก่
นักเรียนทุกคนตามเจตนารมณ์ของนักบุญห้ลุิยส์	มารีย์	กรีญอง	เด็อมงฟอร์ต	ซึิ�งมุ่งให้้ผูู้้เรียนเข้าถึีงสัจธุ์รรมโด็ย
ผู่้านกระบว้นการทางการศึึกษาแลิะพัฒนาเยาว้ช่นให้้เป็นผูู้้นำาตามวิ้ถีีมงฟอร์ต	 ค่อ	 เป็นผูู้้มีห้ลัิกธุ์รรมประจำาใจ	
คิด็เป็น	 ปฏิิบัติได้็	 แก้ปัญห้าอย่างสันติแลิะสามารถีปรับตัว้เข้าสู่สังคมโลิกได้็อยา่งสง่างาม	 เพราะโรงเรียนมิได้็
เป็นเพียงแห้ล่ิงให้้คว้ามรู้ทางวิ้ช่าการเท่านั�น	แต่ยงัได้็ห้ล่ิอห้ลิอม	ขัด็เกลิา	สร้างนักเรียนที�ดี็	มีคุณภาพ	ทั�งทาง
ด้็านร่างกายแลิะจิตใจ	ดั็งเห็้นได้็จากศิึษย์เก่าแลิะปัจจุบันจำานว้นมาก	ที�ได้็มีส่ว้นร่ว้มในการทำาคุณประโยช่น์แก่
สังคม	ทั�งในประเทศึแลิะต่างประเทศึ
	 เน่�องในว้าระที�โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยครบรอบ	 90	 ปี	 ผู้มขอแสด็งคว้ามยินดี็แลิะขออว้ยพรให้้
คณะผูู้้บริห้ารแลิะคณะครูทุกท่านประสบแต่คว้ามสุข	คว้ามเจริญ	ด้็ว้ยจตุรพิธุ์พรชั่ยแลิะห้วั้งเป็นอยา่งยิ�งว่้าทุก
ท่าน	 จะช่่ว้ยสนับสนุนแลิะพัฒนาโรงเรียนให้้มีคว้ามเจริญก้าว้ห้น้า	 ดั็งคำาขวั้ญที�ว่้า	 มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ี
ล้านนา กิารศึึกิษามงฟอร์ต จากิ “ที่ศึวิรรษแห่งคัวิามรุ่งเรือง” สู่ำ “ศึตวิรรษแห่งคัวิามรุ่งโรจน์”
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(มาสำเตอร์เสำน่ห์ คัำาวิินิจ)
ประธุ์านช่มรมครูอาวุ้โสโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย

สารแสด็งความยินดี็มงฟอร์ต 90 ปี
ประธาน้ชัมีรมีคุ้รูอาว้ัโส 
โรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์

	 ในนามของช่มรมครูอาวุ้โสโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ที�ได้็เกษียณการปฏิิบัติห้น้าที�ในโรงเรียน	 	 ไปพักผู่้อน
ตามอัธุ์ยาศัึยที�บ้านห้ร่อมาตุภูมิของตัว้เอง	 ครูอาวุ้โสทุกคนยังระลึิกถึีงวั้นเว้ลิาที�ร่ว้มงานกันในโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย
ทั�งด้็านการเรียนการสอน	การทำากิจกรรมที�สรรค์สร้างประสบการณ์ให้้แก่นักเรียน		การเป็นครูสอนในโรงเรียนมงฟอร์ต
วิ้ทยาลัิยนั�น		ไม่ใช่่เร่�องง่ายเพราะต้องอาศัึยคว้ามรัก	คว้ามเอาใจใส่	คว้ามเข้าใจนักเรียนเป็นรายบุคคลิให้้ถ่ีองแท้		เราถึีง
จะได้็พัฒนาเด็็กไปในทางที�ถูีกต้อง		เพราะอัญมณี	เป็นรัตนช่าติที�ต้องมีการเจียระไนให้้สว้ยงามฉันใด็		การอบรมสั�งสอน
เด็็กแต่ลิะคนก็เปรียบประดุ็จกันฉันนั�น	 	 เพราะเด็็กแต่ลิะคนมีคุณค่า	 คว้ามสามารถีด้็ว้ยตัว้เขาเอง	 	 ครูเป็นเพียงผูู้้เพิ�ม
ประสบการณ์ให้้ค้นพบแลิะพัฒนาตนเองให้้มากขึ�นไปในทิศึทางที�ถูีกต้อง		แลิะสามารถีด็ำาเนินชี่วิ้ตกับคนรอบข้างอย่างมี
คว้ามสุข	 สร้างครอบครัว้ของตนเองให้้อบอุ่นแลิะสร้างช่าติไทยให้้มั�นคงแข็งแรง	 	 โรงเรียนไม่ใช่่เป็นโรงงานที�ผู้ลิิตสินค้า	
แต่เราช่่ว้ยกันพัฒนาเด็็กนักเรียนให้้มีคว้ามสมบูรณ์ครบทุกมิติ		ค่อทั�งร่างกาย	อารมณ์	สังคมแลิะสติปัญญา		พว้กเราครู
อาวุ้โสภาคภูมิใจที�ได้็มาเป็นครูที�โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย		แลิะลูิกศิึษย์ที�จบไปแล้ิว้แต่ลิะรุ่นก็ยังสำานึกในบุญคุณของครู	
ให้้คว้ามกตัญญููกตเว้ทีทุกเว้ลิาแลิะทุกโอกาสอันคว้ร	 	แลิะพว้กลูิกศิึษย์แต่ลิะรุ่นก็แสด็งคว้ามรัก	คว้ามศึรัทธุ์าแลิะคว้าม
เช่่�อมั�นในการบริห้ารจัด็การของโรงเรียน	 โด็ยคณะภราด็าแลิะครูในแต่ลิะยุคสมัยมาอย่างต่อเน่�องจนถึีงบัด็นี�	 ศิึษย์เก่า
ของโรงเรียนแลิะประช่าช่นในล้ิานนาไทย	 ยังคงส่งลูิกห้ลิานเข้ามาศึึกษาเล่ิาเรียนในมงฟอร์ตจากยุคเริ�มแรก	 พ.ศึ.2475	
ซึิ�งมีไม่ถึีงร้อยคน	ปัจจุบันมีนักเรียนมากกว่้าห้้าพันคน
	 ในนามของช่มรมครูอาวุ้โส	ฯ	ขอโมทนาคุณแด่็องค์พระผูู้้เป็นเจ้า		พระแม่มารีย์	นักบุญห้ลุิยส์	มารีย์	กรีญอง		
เด็อ	มงฟอร์ต	ที�ได้็ประทานพระพรอันอุด็มแก่บรรด็า	คณะภราด็า	คณะครู	นักเรียน	พนักงาน		บรรด็าศิึษย์เก่า	ตลิอด็จน
ผูู้้ปกครองทุกคน	 ในการมีส่ว้นร่ว้มกันสร้างสรรค์คว้ามเจริญคว้ามรุ่งเร่องนับแต่อด็ีตจนถีึงปัจจุบันเพ่�อสู่อนาคตที�
ก้าว้ห้น้ากว้้างไกลิ	 	จนทำาให้้โรงเรียนมงฟอร์ตที�รักยิ�งของพว้กเรา	 	 มีรากฐานที�มั�นคง	 	 เปี�ยมไปด้็ว้ยคุณธุ์รรม	จริยธุ์รรม	
สร้างผูู้้นำาสังคม	อย่างต่อเน่�องแลิะตลิอด็ไป

โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
วาระปการศึกษา 2563 - 2564
 

ภราดา ดร. สรุกิจ  ศรสีราญกลุวงศ์  
ผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาต

และผูอํ้านวยการโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ภราดา ดร. พสิตูร  วาป�โส
คณะกรรมการบรหิารมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรยีลแหง่ประเทศไทย
และผูอํ้านวยการ โรงเรยีนอัสสมัชญัสมุทรปราการ

 

ภราดาวทิยา  เทพกอม
ผูจ้ดัการและรองผูอํ้านวยการ 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ดร. ณรงค์  คองประเสรฐิ
กงสลุกิตติมศักดิ�สาธารณรฐัฟ�นแลนด์

ประจาํจงัหวดัเชยีงใหม่

ดร. ณรงค์  ตนานุวฒัน์
กงสลุกิตติมศักดิ�ราชอาณาจกัรเบลเยี�ยม 

ประจาํจงัหวดัเชยีงใหม่

นายชวลิต  สวุทิยศั์กดานนท์
นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามงฟอรต์วทิยาลัย

นางชุลีกร  รุจริวฒัน์
อุปนายกคนที� 2 สมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

มาสเตอรไ์ชยวฒัน์  บุญเลิศ
หวัหน้าฝ�ายธุรการ-การเงิน 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ผูแ้ทนครู คณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย และเลขานุการ

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ผูแ้ทนผูป้กครอง คณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

คณะกรรมการบริหาร  t h9 0   M o n t f o r t  C o l l e g e  A n n i v e r s a r y  1 9 3 2 - 2 0 2 2

40



โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
วาระปการศึกษา 2563 - 2564
 

ภราดา ดร. สรุกิจ  ศรสีราญกลุวงศ์  
ผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาต

และผูอํ้านวยการโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ภราดา ดร. พสิตูร  วาป�โส
คณะกรรมการบรหิารมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรยีลแหง่ประเทศไทย
และผูอํ้านวยการ โรงเรยีนอัสสมัชญัสมุทรปราการ

 

ภราดาวทิยา  เทพกอม
ผูจ้ดัการและรองผูอํ้านวยการ 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ดร. ณรงค์  คองประเสรฐิ
กงสลุกิตติมศักดิ�สาธารณรฐัฟ�นแลนด์

ประจาํจงัหวดัเชยีงใหม่

ดร. ณรงค์  ตนานุวฒัน์
กงสลุกิตติมศักดิ�ราชอาณาจกัรเบลเยี�ยม 

ประจาํจงัหวดัเชยีงใหม่

นายชวลิต  สวุทิยศั์กดานนท์
นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามงฟอรต์วทิยาลัย

นางชุลีกร  รุจริวฒัน์
อุปนายกคนที� 2 สมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

มาสเตอรไ์ชยวฒัน์  บุญเลิศ
หวัหน้าฝ�ายธุรการ-การเงิน 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ผูแ้ทนครู คณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย และเลขานุการ

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ผูแ้ทนผูป้กครอง คณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

คณะกรรมการบริหาร 
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โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม
วาระปการศึกษา 2563 - 2564

ภราดา ดร. สรุกิจ  ศรสีราญกลุวงศ์  
ผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาต

และผูอํ้านวยการโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ภราดา ดร.เศกสรร  สกนธวฒัน์
ผูอํ้านวยการ โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 

แผนกประถม

ภราดา ดร. พสิตูร  วาป�โส
คณะกรรมการบรหิารมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรยีลแหง่ประเทศไทย
และผูอํ้านวยการ โรงเรยีนอัสสมัชญัสมุทรปราการ

ภราดาชาญณรงค์  บุญพราหมณ์
ผูจ้ดัการและรองผูอํ้านวยการ 

โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย แผนกประถม
 

ดร. ณรงค์  ตนานุวฒัน์
กงสลุกิตติมศักดิ�ราชอาณาจกัรเบลเยี�ยม 

ประจาํจงัหวดัเชยีงใหม่

นายชวลิต  สวุทิยศั์กดานนท์
นายกสมาคมศิษยเ์ก่ามงฟอรต์วทิยาลัย

นางชุลีกร  รุจริวฒัน์
อุปนายกคนที� 2 สมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

มาสเตอรช์นิโชติ  สภุารตัน์
งานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั�ง ถอดถอน 

เอกสารสญัญาและระเบยีบ/นิติกร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย แผนกประถม

 

ประธานคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย
แผนกประถม

คณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 
แผนกประถม

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 
แผนกประถม

คณะกรรมการบรหิาร 
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 
แผนกประถม

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 
แผนกประถม

ผูท้รงคณุวุฒ ิคณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 
แผนกประถม

ผูแ้ทนผูป้กครอง คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 
แผนกประถม

ผูแ้ทนครู คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย แผนกประถม
และเลขานุการ

คณะกรรมการบริหาร 
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คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 
โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย
วาระปการศึกษา 2563 - 2564
 

ภราดาวทิยา เทพกอม 
ผูจ้ดัการและรองผูอํ้านวยการ

มาสเตอรธ์รีภัทร ์   วโิรจน์สกลุ
หวัหน้าฝ�ายวชิาการ

มาสเตอรท์ศพล  โฆษิตพล
ผูช้ว่ยฝ�ายวชิาการ

ครูศิศิธร  คําวนิิจ
ผูช้ว่ยฝ�ายวชิาการ

มาสเตอรว์รนิทร  วสวุตั
ผูช้ว่ยฝ�ายวชิาการ EP

มาสเตอรเ์มธาสทิธิ�  สขุประชาพนัธ์
หวัหน้าฝ�ายกิจการนักเรยีน

ครูพุทธชาติ โอคอนเนอร์
ผูช้ว่ยฝ�ายกิจการนักเรยีน ม.ต้น

มาสเตอรป์ระยูร  ทาป�น
ผูช้ว่ยฝ�ายกิจการนักเรยีน ม.ปลาย

มาสเตอรส์ริโิรจน์ ฉลองสพัพญั�ู
ผูช้ว่ยฝ�ายกิจการนักเรยีน กิจกรรม

มาสเตอรบุ์ญเท่ง  เถระ
หวัหน้าฝ�ายบรหิารทั�วไป

ครูดารษิา  แสงสนิธุ ์
หวัหน้าฝ�ายสาํนักผูอํ้านวยการ

นายไชยวฒัน์  บุญเลิศ
หัวหน้าฝ�ายธุรการ – การเงิน  
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คณะกรรมการที่ปรึกษาผูอํานวยการ 
โรงเรียมงฟอรตวิทยาลัย แผนกประถม
วาระปการศึกษา 2563 - 2564
 
 

ภราดาชาญณรงค์   บุญพราหมณ์
ผูจ้ดัการและรองผูอํ้านวยการ

ครูวริชัดา เลิศรมยานันท์ 
ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายวชิาการ

มาสเตอรธ์นัวา สวุรรณชื�น
ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายกิจการนักเรยีน

มาสเตอรว์ฒันา แสงสนิธุ์
ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการสาํนักผูอํ้านวยการ

ภราดา ดร. สรุกิจ  ศรสีราญกลุวงศ์  
ผูล้งนามแทนผูร้บัใบอนุญาต

และผูอํ้านวยการโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวฒัน์
ผูอํ้านวยการ 

มาสเตอรม์ณี   ครไชยศร ี
ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายบรหิารทั�วไป

ครูกาญจนา  ป�ยศทิพย์
ผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายธุรการ-การเงิน

มาสเตอรจ์ารกึ  ลอยสวุรรณ 
รองผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายพฒันาบุคลากร

มาสเตอรส์งกรานต์ แสงแก้ว 
รองผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายวชิาการ

ครูณพวรรณ์ สบุนิมติร์
รองผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายวชิาการ

มาสเตอรส์มเกียรติ มูลใหม ่
รองผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายวชิาการ 
โปรแกรมการเรยีนภาษาอังกฤษ

ครูสทุธริกัษ์  ศรวีรรณ
รองผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายกิจการนักเรยีน

ครูจุฑามาศ  สนุทรพฤกษ์
รองผูช้ว่ยผูอํ้านวยการฝ�ายธุรการ-การเงิน

44



CONTENTS

05

09

47

ความหมายตราสญัลักษณ์ 
"มงฟอรต์ 90 ป� อัญมณีล้านนา"
สารแสดงความยนิดี

ประวติันักบุญหลยุส ์มารยี ์กรญีอง เดอ มงฟอรต์

52

66

85

การศึกษาตามวถีิจติมงฟอรต์

TIMELINE โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

ยุคเริ�มก่อรา่งสรา้งตัว (พ.ศ.2475-2484)

88

92

97

ยุคสรา้งความเชื�อมั�นและศรทัธา (พ.ศ.2485-2498)

ยุคสรา้งชื�อเสยีงใหเ้ป�นที�ประจกัษ์ (พ.ศ.2499-2530)

ยุคกระจายอํานาจ (พ.ศ.2531-2540)

99

103

ยุคปฏิรูปการศึกษา (พ.ศ.2541-2556)

ยุคเขา้สูม่าตรฐานสากล (พ.ศ.2557-2564)

108

122

อนุสรณ์สถานแหง่ครูผูอุ้ทิศตน และครูผูย้ิ�งใหญ่

การศึกษามงฟอรต์วทิยาลัย จาก
"ทศวรรษแห่งความรุง่เรอืง"สู ่"ศตวรรษแห่งความรุง่โรจน์"
 128

144

ประมวลภาพกิจกรรมมงฟอรต์ 90 ป�

จากใจชาวมงฟอรต์ "โรงเรยีนที�เรารกั"

สารบัญ 

เกียรติยศและความภาคภมูใิจของชาวมงฟอรต์

135

146

สรุปภาพรวมการจดักิจกรรม
"มงฟอรต์ 90 ป� อัญมณีล้านนา"

จากบุคคลสาํคัญระดับประเทศและระดับจงัหวดั
จากอธกิารบดีและผูอํ้านวยการ
จากเครอืขา่ยโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย

nniversaryA90 th
Montfort College



เพลง สดุุดีุนัักบุุญมงฟอร์์ต
 

สดุุดีุท้ั้�งกายใจ ใฝ่่หาพระทั้รงคุุณ

เจ็บป่่วยช่่วยเก้�อหนุุนุ โอ้นุ้กบุญมงฟอร์ต

เป่่�ยมหว้งและเมตตา ศึึกษาดุ้วยคุวามเพียร

ส้จธรรมพรำ�าอ่านุเขีียนุ ผองผ้้เรียนุแจ้งปั่ญญา

ดุ้วยร้ก ศึร้ทั้ธา ใฝ่่หาองค์ุปั่ญญานิุร้นุดุร์

เพ้�อพระ เทั้่านุ้�นุ พร้อมย้นุย้นุท้ั้�งชี่ว้นุ หลุยส์มารีย์

ป่ล้กร้กสาม้คุคีุ ศ้ึกดิุ�ศึรีขีว้ญคุนุจนุ

ส้จจะท้ั้�วแห่งหนุ ร้กทุั้กคุนุล้นุดุวงใจ

Glory to Montfort
* Glory to Thee, Montfort, the loving preacher  
Of Jesus cross and Mary’s Rosary 
The love of God and of his Holy Mother
Both in Thy heart found a fair sanctuary
 
The early thoughts of Montfort were for Mary
And in her love he grew ever more strong
Her virtues well he endeavoured to copy
To her sweet self, he desired to belong (*)
 
How well he loved, to call her, his dear mother
When in her heart, he would pour out his heart
How much he care during life, and forever
Her bounteous power to the whole world impart (*)
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	 คณะภราดาเซนต์์คาเบรียลเป็็นคณะนักบวช
หน่�ง	 ในศาสนจัักรโรมัันคาทอลิก	 นักบุญหลุยส์	 มัารีย์	 
กรีญอง	 เดอ	 มังฟอร์ต์	 เป็็นผู้้�สถาป็นาคณะขึ้่�นในป็ี	
ค.ศ.1705	(พ.ศ.2248)	ทำางานรับใช�พระเป็็นเจั�าผู่้านทาง	
การให�การศ่กษาแก่เยาวชน	 และเอาใจัใส่เป็็นพิเศษต่์อ
คนยากจัน	 ต์ามัจัิต์ต์ารมัณ์ขึ้องนักบุญมังฟอร์ต์	 มัีจัุด
หมัายแรกเริ�มัที�จัะสอนให�เยาวชนอ่านออก	 เขีึ้ยนได�	 คิด
เลขึ้เป็็น	 และมีัหลักศาสนา	 เป็็นแนวทางให�ป็ระพฤติ์ต์น
เป็็นคนดี
	 นักบุญหลุยส์	มัารีย์	กรีญอง	เดอ	มังฟอร์ต์	เป็็น
นักบุญผู้้�ยิ�งใหญ่องค์หน่�งขึ้องป็ระเทศฝรั�งเศส	 เกิดใน
ครอบครัวคาทอลิก	 เม่ั�อวันที�	 31	 มักราคมั	 ค.ศ.	 1673	
(พ.ศ.2216)	ที�เม่ัองมังฟอร์ต์ซ้เมัอร์	(Le	Montfort	Sur	Meu)	
ณ	บ�านเลขึ้ที�	15	ถนนล้	เดอลา	โซลเนรี	(Rue	de	La	Saulnerie)	
บิดาช่�อ	ยีน	บับติ์สต์์	กรีญอง	มัารดาช่�อ	ยีน	โรแบรต์์	กรีญอง	
เป็็นชาวฝรั�งเศส	เม่ั�อหลุยส์	กรีญอง	เติ์บโต์ข่ึ้�นได�ใช�พระนามั	
“มัารีย์”ขึ้องแม่ัพระเสริมัช่�อเขึ้�าไป็ด�วย	 เพราะท่านมีั
ความัศรัทธาต่์อแม่ัพระมัาก	 ต่์อเม่ั�อได�รับศีลล�างบาป็ที�
เม่ัองมังฟอร์ต์	 จ่ังใช�นามัเต็์มัว่า	 “หลุยส์	 มัารีย์	 กรีญอง	
เดอ	มังฟอร์ต์”	(หลุยส์	มัารีย์	กรีญอง	แห่งเม่ัองมังฟอร์ต์)	
บิดาขึ้องท่านมีัอาชีพทนายความั	มีัฐานะยากจัน	ท่านมีัพี�
น�องรวมั	18	คน	เป็็นชาย	8	คน	หญิง	10	คน	พี�ชายขึ้อง
หลุยส์เสียชีวิต์เม่ั�ออายุได�	5	เด่อน	ดังนั�นหลุยส์จั่งกลาย
เป็็นบุต์รคนโต์ขึ้องครอบครัว

ประวัตินักบุญห่ลุิยส์  
มารีย์ กรีญอง เด็อ มงฟอร์ต 

กำาเนิด็คณะภราด็าเซินต์คาเบรียลิ
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	 ในวัยเด็กท่านใช�ชีวิต์อย้่ในหม่้ับ�าน	บัว-มัาร์เกร์	
(Bois-Mar-Quer)	 หลุยส์รักพ่อแม่ัและน�องๆทุกคนมัาก	
ท่านช่วยมัารดาทำางานสารพัด	 ท่านเป็็นนักเรียนที�เอา
จัริงเอาจัังกับการเรียน	 และสอบได�เป็็นที�หน่�งขึ้องชั�น
เสมัอ	 เม่ั�อเรียนจับหลุยส์ได�เขึ้�าเรียนในบ�านเณร	 เพ่�อ	
เต์รียมัตั์วเป็็นพระสงฆ์์	 หลังจัากที�ท่านได�ศ่กษาอย้่ใน
สามัเณราลัยอย้่	8	ปี็	ก็ได�รับการบวชเป็็นพระสงฆ์์	เม่ั�อ
วันที�	5	มิัถุนายน	ค.ศ.	1700	(พ.ศ.2243)	ที�โบสถ์แซงต์์
ซ้ลปี็ซ	(St.	Sulpice	Seminary)	ในกรุงป็รารีส	เม่ั�ออายุ
ได�	27	ปี็	พ่อหลุยส์	ได�อุทิศชีวิต์ขึ้องท่านด�วยการเทศนา
สั�งสอนให�คนที�ป็ระพฤติ์ต์นไม่ัดีได�กลับใจัเป็็นคนดี	 
ทั�งยังช่วยเด็กๆ	 ที�ยากจันให�มีัโอกาสได�ศ่กษาเล่าเรียน	
การที�พ่อหลุยส์ทำางานอย่างหนัก	 โดยไมั่คำาน่งถ่ง
สุขึ้ภาพขึ้องต์นเอง	 จ่ังทำาให�ท่านล�มัป่็วยลงหลายครั�ง 
จันในที�สุดท่านได�เสียชีวิต์ลง	 เม่ั�อวันที�	 28	 เมัษายน	
ค.ศ.1716	(พ.ศ.2259)	อายุขึ้องท่านในขึ้ณะนั�นเพียง	43	
ปี็	3	เด่อนเท่านั�น
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	 ชีวิต์ขึ้องนักบุญหลุยส์เป็็นชีวิต์ที�ถวายแด่พระเป็็นเจั�าโดยสิ�นเชิง	 (God	 Alone)	 ความัศรัทธาภักดีต่์อแม่ัพระและพระเยซ้เจั�า	 เขึ้�าใจัคุณค่าและ

ความัหมัายขึ้องกางเขึ้นที�เห็นได�เป็็นร้ป็ธรรมั	ค่อ	แสดงออกทางความัคิด	วาจัา	และการกระทำา	ชีวิต์ขึ้องท่านเปี็�ยมัด�วยความัรักพระ	และซ่�อสัต์ย์ต่์อศาสนา	

(นอบน�อมัต่์อองค์กรพระศาสนจัักรและผู้้�ใหญ่)	

	 •	ชีวิต์ฝ่ายจิัต์ที�สัมัพันธ์กับพระและพระธรรมัอย่างแน่นแฟ้น

	 •	ความัป็รารถนาอย่างแรงกล�าที�จัะฟ้�นฟ้บุคคลที�พบป็ะให�มีัคุณภาพชีวิต์ที�ดีทั�งฝ่ายกาย	จิัต์ใจั	สติ์ปั็ญญา	ให�มีัศักดิ�ศรี	และได�รับความัยุติ์ธรรมั

	 •	จิัต์สำาน่กห่วงใยต่์อสภาพแวดล�อมั	สภาพสังคมั	และความัเป็็นอย้่ขึ้องผู้้�ด�อยโอกาส

	 •	ความัรักห่วงใยคนจัน	ผู้้�ถ้กทอดทิ�ง	คนป่็วยเด็ก	และเยาวชนที�ขึ้าดการอบรมัด�านศีลธรรมัและวิชาการ

	 •	ความัอดทนต่์อความัยากลำาบากและไม่ัย่อท�อต่์ออุป็สรรค(กางเขึ้น)	ภารกิจัที�อุทิศต์นเป็็นขึ้�อพิส้จัน์ถ่งความัรักต่์อพระและความัป็รารถนาดีต่์อ	

เพ่�อนมันุษย์

	 •	พรสวรรค์	ความัสามัารถพิเศษ	ความัคิดริเริ�มัสร�างสรรค์	ที�จัะใช�ให�เกิดผู้ลต่์อผู้้�อ่�น

	 •	ด�วยคุณความัดีที�พ่อหลุยส์ได�กระทำาไว�เม่ั�อยังมีัชีวิต์อย้่	ท่านจ่ังได�รับการแต่์งตั์�งให�เป็็นบุญราศีในปี็	ค.ศ.	1888	(พ.ศ.2431)	โดยพระสันต์ะป็าป็า			 

เกรเกอรี�ที�	16	และในเวลาต่์อมัาก็ได�รับการแต่์งตั์�งเป็็นนักบุญเม่ั�อวันที�	20	กรกฎาคมั	ค.ศ.1947	(พ.ศ.2490)	โดยพระสันต์ะป็าป็าปี็โอ	ที�	12	ก่อนหน�าที� 

พ่อหลุยส์จัะถ่งแก่มัรณภาพ	ท่านได�ตั์�งคณะนักบวชชาย-หญิง	ข่ึ้�น	3	คณะ	ค่อ	

	 1.	บาทหลวงคณะมังฟอร์ต์	(The	Commpany	of	Mary	หร่อ	Montfort	Fathers	ทำาหน�าที�เผู้ยแพร่ความัรักต่์อพระเป็็นเจั�า	ความัรักต่์อพระแม่ั 

มัารีย์	และความัรักต่์อเพ่�อนมันุษย์	โดยการเทศนาสั�งสอน	อบรมัให�ความัร้�ทั�งทางโลกและทางธรรมั	

	 2.	ภราดาคณะเซนต์์คาเบรียล	(The	Brothers	of	St.Gabriel)	ทำาหน�าที�อบรมัสั�งสอนเด็กและเยาวชนให�เป็็นคนดี	มีัความัร้�เด่น	มีัความัเสียสละ	 

ทำางานให�เกิดป็ระโยชน์ต่์อสังคมัและป็ระเทศชาติ์ขึ้ยายไป็ทุกทวีป็	

	 3.	ภคินีแห่งพระป็รีชาญาณ	(The	Sisters	of	Wisdom)	คอยด้แลคนเจ็ับและคนพิการ	และทำาหน�าที�สอนเด็กๆ	และอภิบาลผู้้�เจ็ับป่็วยต์ามัโรงพยาบาล 

คณะภราดาเซนต์์คาเบรียล	 เป็็นคณะเดียวที�เขึ้�ามัาทำางานในป็ระเทศไทย	 ด�านการศ่กษา	 เมั่�อ	 ค.ศ.1901	 (พ.ศ.2444)	 โดยย่ดมัั�นในจัิต์ต์ารมัณ์ 

นักบุญหลุยส์	มัารีย์	กรีญอง	เดอ	มังฟอร์ต์
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	 คำาว่า	“บราเดอร์”	หร่อ	“ภราดา”	มัาจัากภาษาอังกฤษ
ว่า	“Brother”	แป็ลว่า	พี�ชาย	หร่อ	น�องชาย	เราถ่อว่าผู้้�ที�ถวายตั์ว
เป็็นผู้้�รับใช�พระเป็็นเจั�าในพระศาสนจัักรนั�นต่์างก็เป็็นพี�น�องกัน	
เป็รียบเสม่ัอนครอบครัวเดียวกันในทางศาสนา	หร่อ“ภราดา”	ค่อ
นักบวชที�ได�ป็ฏิิญาณต์นต่์อหน�าอธิการเจั�าคณะและพระศาสนจัักร
ที�เป็็นตั์วแทนขึ้องพระเป็็นเจั�า	 จัะถ่อความัยากจัน	 ความับริสุทธิ�	
ความันบนอบ	สำาหรับภราดาในคณะเซนต์์คาเบรียล	ค่อบุคคลที�
ได�ป็ฏิิญาณต์น	เพ่�อ
	 1.ดำาเนินชีวิต์ต์ามัอย่างท่านนักบุญหลุยส์	 มัารีย์	 กรีญอง	
เดอ	มังฟอร์ต์	ผู้้�สถาป็นาคณะฯ	ในการติ์ดต์ามัพระเยซ้เจั�า
	 2.รับใช�เพ่�อนมันุษย์	รับใช�พระศาสนจัักร	รับใช�พระเจั�าโดย
การให�การศ่กษาแก่เยาวชนขึ้องชาติ์	 โดยเฉพาะอย่างยิ�งเด็กยากจัน	
ที�ไม่ัมีัใครเหลียวแล	เด็กกำาพร�า	ฯลฯ
	 3.ภราดาคณะเซนต์์คาเบรียลจัะไมั่บวชเป็็นพระสงฆ์์	
เพราะการเป็็นภราดาเป็็นกระแสเรียกที�สมับ้รณ์
 คณะภราดาเซนต์์คาเบรียลแห่่งประเทศไทย
นักบุญหลุยส์	มัารีย์	กรีญอง	 เดอ	มังฟอร์ต์	 (Saint	Louis-Marie	
Grignion	de	Montfort)	ได�สถาป็นานักบวชคณะเซนต์์คาเบรียล	
ข่ึ้�น	 ณ	 เม่ัองแซงต์์	 ลอรังต์์	 ช้	 แซฟร์	 (St.Laurent-Sur-Sevre)	
มัณฑลวังเดย์	 ป็ระเทศฝรั�งเศส	 เม่ั�อวันที�	 1	 เมัษายน	 พ.ศ.2259	
นักบวชในคณะนี�เดินทางเขึ้�ามัาส้่ป็ระเทศไทยครั�งแรก	 เมั่�อวันที�	
20	 ตุ์ลาคมั	 พ.ศ.2444	 ภราดาคณะเซนต์์คาเบรียลที�เดินทางจัาก
ป็ระเทศฝรั�งเศสมัาป็ระเทศไทยในครั�งนี�มัี	 5	 ท่านด�วยกัน	 ค่อ	
	 1)	เจัษฎาธิการ	มัาร์ติ์นเดอ	ต้์รส์ 
	 2)	เจัษฎาจัารย์	อาแบล	
	 3)	เจัษฎาจัารย์	ออก้สต์์	

ภราด็าคณะเซินตค์าเบรียลิ

คือใคร ?

	 4)	เจัษฎาจัารย์	คาเบรียล	เฟร์เรต์์ตี์	
	 5)	เจัษฎาจัารย์	ฟรังชัว	ฮีีแลร์	
	 ทั�งนี�เพ่�อมัาดำาเนินงานการบริหารและการสอนที�โรงเรียน 
อัสสัมัชัญกรุงเทพฯ	 ซ่�งบาทหลวงเอมิัล	 ออกัสต์์	 กอลมัเบต์์	 ได�ตั์�ง
ข่ึ้�นเม่ั�อวันที�	 16	 กุมัภาพันธ์	 พ.ศ.	 2428	 และได�ยกโรงเรียนนี�ให�
คณะเซนต์์คาเบรียลเขึ้�ามัาดำาเนินการต่์อ	คณะภราดาเซนต์์คาเบรียล	
จั่งได�เริ�มัฝังรกรากในป็ระเทศไทยต์ั�งแต์่นี�	 การดำาเนินงานการ
สอนในลักษณะทุ่มัเทชีวิต์จัิต์ใจัขึ้องคณะภราดาในโรงเรียน 
อัสสัมัชัญทำาให�ชาวไทยเกิดความัศรัทธาต่์อวิธีการฝึกอบรมั
นักเรียนขึ้องคณะภราดาอย่างกว�างขึ้วาง	 มีัการเรียกร�องให�สร�าง
โรงเรียนเพิ�มัข่ึ้�น	ผู้้�มีัจิัต์ศรัทธาหลายท่านได�บริจัาคที�ดินและให�การ
สนับสนุนแก่คณะภราดาทางด�านต์่างๆ	 จั่งมัีการสร�างโรงเรียน	 
ข่ึ้�นอีกหลายแห่ง	 ทั�งในส่วนกลางและส่วนภ้มิัภาค	 ได�แก่	 โรงเรียน
เซนต์์คาเบรียล	 (พ.ศ.	 2462)	 โรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัย	 จัังหวัด
เชียงใหม่ั	 (พ.ศ.	 2475)	 โรงเรียนอัสสัมัชัญศรีราชา	 (พ.ศ.	 2485)	
โรงเรียนเซนต์์หลุยส์	จัังหวัดฉะเชิงเทรา	(พ.ศ.	2491)	เป็็นต์�น	

50



	 ภราดาที�ดำาเนินงานในโรงเรียนดังกล่าวนี�	 นอกจัากจัะเดินทางมัาจัากป็ระเทศฝรั�งเศสและป็ระเทศสเป็นแล�ว	 ได�มัี
กุลบุต์รชาวไทยอุทิศต์นบวชเพ่�อรับใช�พระศาสนาจัำานวนเพิ�มัขึ้่�นต์ามัลำาดับ	 งานให�การศ่กษาแก่เยาวชนไทยขึ้องคณะ
ภราดาได�เจัริญรุ่งเร่อง	เป็็นที�ยอมัรับขึ้องสังคมัไทยเป็็นอย่างส้ง	
	 ในป็ัจัจัุบันนี�คณะภราดาเซนต์์คาเบรียลแห่งป็ระเทศไทยมัีสถาบันการศ่กษาถ่ง	 17	 สถาบัน	 รวมัทั�งโรงเรียน 
มังฟอร์ต์วิทยาลัยี

10.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญล้ำาปาง	
11.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญระย์อง
12.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญน้คุ้รราชัสีมีา	
13.มีหาว์ัทย์าลั้ย์อัสสัมีชััญ
14.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญธน้บ้ิรี	
15.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญสม้ีทรปราการ	
16.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญเทคุ้น์้คุ้น้คุ้รพน้มี
17.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญหลั้กสูตรภูาษัาอังกฤษั

1.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญ
2.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญ	แผน้กประถมี
3.โรงเรีย์น้เซ่น้ต์คุ้าเบิรีย์ล้
4.โรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์
5.โรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์	แผน้กประถมี
6.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญพาณ์ชัย์การ
7.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญศรีราชัา
8.โรงเรีย์น้เซ่น้ต์หล้้ย์ส์	ฉะเช์ังเทรา
9.โรงเรีย์น้อัสสัมีชััญอ้บิล้ราชัธานี้

ม้ัลนิธิคณะเซนต์์คาเบรียลแห่งป็ระเทศไทยทั�ง	17	สถาบันได�แก่
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	 โรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัย	 จัังหวัดเชียงใหม่ั	 เป็็นสถาบันการศ่กษาในสังกัดม้ัลนิธิคณะเซนต์์คาเบรียลแห่งป็ระเทศไทย	 จััดการ
ศ่กษาโดยย่ดแนวคิดและพระพรพิเศษ	(Charism)	ขึ้องนักบุญหลุยส์	มัารีย์	กรีญอง	เดอ	มังฟอร์ต์	ผู้้�สถาป็นาคณะภราดาเซนต์์คาเบรียล
มัาเป็็นวิสัยทัศน์และแนวทางในการจััดการศ่กษา	ค่อ	ความัรักต่์อองค์พระผู้้�เป็็นเจั�า	(God	Alone)	มีัความัศรัทธาแท�จัริงต่์อพระแม่ัมัารีย์	
(True	 Devotion	 to	 Mary)	 และย่ดมัั�นในองค์ปั็ญญาญาณ	 (Love	 of	 the	 Eternal	 Wisdom)	 เน�นพันธกิจัด�านการจััดการศ่กษาให� 
กับเด็ก	เยาวชน	ผู้้�ด�อยโอกาส	ให�ความัสำาคัญกับการเสริมัสร�างสังคมัที�มีัความัยุติ์ธรรมัและสันติ์
	 โรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัยดำาเนินการจััดการศ่กษาภายใต์�วิสัยทัศน์ที�ว่า	 “โรงเรียนแห่่งองค์ปัญญานิรันดร์ (องค์ปรีชาญาณ)” 
และมีัเป้็าป็ระสงค์	ในการจััดการศ่กษา	3	ป็ระการ	ค่อ
	 (1)	เพ่�อเรียนร้�	เขึ้�าใจั	และรักพระเจั�าผู้้�เป็็นองค์ป็รีชาญาณ

	 				•	(To	learn,	understand	and	love	God	as	True	Wisdom)	
	 (2)	เพ่�อนำาหลักธรรมัแห่งองค์ป็รีชาญาณมัาเป็็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต์ขึ้องต์นเอง
	 				•	(To	understand	and	transform	oneself	in	the	ways	of	Eternal	Wisdom	)	
	 (3)	เพ่�อนำาหลักธรรมัแห่งองค์ป็รีชาญาณไป็พัฒนาสังคมัให�เจัริญวัฒนา
	 				•	(To	become	committed	to	transform	society	in	obedience	to	Eternal	Wisdom)	
	 โดยย่ดแนวคิดต์ามัทิศทางการศ่กษามังฟอร์ต์	 (Montfortian	 Education	 Charter)	 เป็็นกรอบและแนวทางในการดำาเนินงาน	 
ซ่�งสามัารถสรุป็ได�เป็็น	8	มิัติ์	ดังนี�
	 (1)	มีัวิสัยทัศน์ต์ามัวิถีจิัต์มังฟอร์ต์	ค่อ	การทำาทุกอย่างเพ่�อ
	 				พระเจั�าเท่านั�น	(A	Spiritual	Vision)
	 (2)	จััดการศ่กษาแบบเปิ็ดกว�าง	ด้แลและใส่ใจัทุกคนอย่าง
	 				เท่าเทียมั	(Inclusive	Education)
	 (3)	เขึ้�าใจัและยอมัรับทุกคนต์ามัสภาพขึ้องแต่์ละคน	
	 				(Incarnational	Methodology)	
	 (4)	ส่งเสริมัการพัฒนาด�านนวัต์กรรมัและความัคิดริเริ�มั
	 				สร�างสรรค์	(Innovation	and	Creativity)	
	 (5)	เน�นให�ความัรัก	ความัใส่ใจั	นักเรียนเป็็นรายบุคคล	
	 				(The	Best	Interests	of	the	Child)
	 (6)	ให�ความัสำาคัญกับการสร�างเคร่อข่ึ้าย	และความัร่วมัม่ัอ
	 				กับองค์กรทุกระดับเพ่�อการพัฒนาที�ยั�งยน่	(Partnership	and	Networking)	 
	 (7)	ให�ความัเคารพต่์อวิถีชีวิต์ที�หลากหลาย	(Respect	for	the	Community	of	Life) 
	 (8)	แสวงหาความัเป็็นเลิศในทุกมิัติ์ขึ้องการศ่กษา	(Quest	for	Excellence)

การศึกษา
  ...ตามวิถีีจิตมงฟอร์ต (1932 - 2022)
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	 จัากการวิเคราะห์กรอบแนวคิดและทิศทางการศ่กษามังฟอร์ต์
พบว่ามีัความัสอดคล�องกับ“คำาสััญญาของโลกเพ่ื่�อการศึกษา”  
(Global	Compact	on	Education)	ดังนั�นในฐานะสถาบันการศ่กษา
คาทอลิก	โรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัยได�เล็งเห็นความัสำาคัญขึ้องการต์อบ
สนองต์่อพระป็ระสงค์ขึ้องสมัเด็จัพระสันต์ะป็าป็าฟรานซิส	 และมัี 
ความัต์ระหนักถ่งบทบาท	หน�าที�	 ความัรับผิู้ดชอบต่์อการจััดการศ่กษา	 
พร�อมัทั�งมัีความัมัุ่งมัั �นที�จัะสานต์่อการอบรมัสั�งสอน	 หล่อหลอมั 
จิัต์ต์ารมัณ์นี�	 ร่วมักับองค์กร	 หน่วยงานต่์างๆ	 ที�เกี�ยวขึ้�อง	 โดยเฉพาะ
สถาบันครอบครัว	(Partnership	and	Networking)	เพ่�อให�สถานศ่กษา	
เป็็นแหล่งเพาะเลี�ยงเมัล็ดพันธ์ุที�ดีให�กับสังคมั	ร่วมักันเสริมัสร�างวิถีชีวิต์
และอารยธรรมัใหม่ั	 (Quest	 for	 Excellence)	 (Innovation	 and	 
Creativity)	ที�มันุษย์	ธรรมัชาติ์	และสิ�งแวดล�อมัสามัารถอย้่ร่วมักันด�วย
ความัรัก	 ยุติ์ธรรมั	 และสันติ์	 (Incarnational	 Methodology)	 
ย่ดมัั�นคุณค่าแห่งพระวรสารเป็็นหลักธรรมัในการดำาเ นินชี วิต์	 
(A	Spiritual	Vision)	ให�ความัเคารพต่์อสิ�งสร�างขึ้องพระเจั�า	(Respect	
for	 the	 community	of	 life)	 มีัความัภ้มิัใจัในการเป็็นบุต์ร-ธิดาขึ้อง
พระเจั�า	 (The	Best	 Interests	of	 the	Child)	 มีัความัรับผิู้ดชอบต่์อ
ต์นเอง	 ครอบครัว	 ชุมัชน	 และสังคมั	 ดั�งที�สมัเด็จัพระสันต์ะป็าป็า	 
ฟรานซิสได�เคยต์รัสไว�ว่า	“การศ่กษาเป็็นพันธกิจัส้งสุดขึ้องความัรักและ
ความัรับผิู้ดชอบที�ส่งต่์อจัากรุ่นส่้รุ่น”
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	 ด�วยความัเช่�อที�ว่า	 มันุษย์ทุกคนมีัพระพรขึ้องพระเจั�าในการเจัริญชีวิต์	 มีัจิัต์วิญญาณที�สามัารถหยั�งร้�	 และมีัศักยภาพในการพัฒนาต์นเองให�
เป็็นบุคคลที�สมับ้รณ์ได�ต์ามัอัต์ลักษณ์ขึ้องแต่์ละคน	และเพ่�อให�บรรลุต์ามัจุัดมุ่ังหมัายดังกล่าว	 โรงเรียนได�สังเคราะห์กรอบแนวคิดมัาเป็็นกระบวนการ
จััดการเรียนร้�ต์ามั	“วิถีมังฟอร์ต์”	ที�หล่อหลอมั	กล่อมัเกลา	พร�อมัทั�งเสริมัสร�างผู้้�เรียนและบุคลากรให�สามัารถ	“พัฒนาต์นเองอย่างเต็์มัศักยภาพในทุกมิัติ์”	
(ด�านร่างกาย	 สติ์ปั็ญญา	 อารมัณ์	 สังคมั	 และจิัต์วิญญาณ/Physical,	 Intellectual,	 Emotional,	 Social	 and	 Spiritual	 Dimensions)	 โดยใช�
กระบวนการเรียนร้�และการจััดป็ระสบการณ์	ดังนี�
	 1.	จััดทำาหลักส้ต์รสาระเพิ�มัเติ์มั	
	 	 (1.1)	หลักส้ต์รเชียงใหม่ัศ่กษา	ให�นักเรียนเรียนร้�	เขึ้�าใจั	มีัความัภาคภ้มิัใจัในป็ระวัติ์ความัเป็็นมัา	และเร่�องราวต่์างๆ	ขึ้องจัังหวัดเชียงใหม่ั
	 	 (1.2)	หลักส้ต์รมุัมัมัองโลก	เน�นกระบวนการพัฒนามุัมัมัองที�เปิ็ดกว�าง	ให�นักเรียนฝึกทักษะการคิดเชิงวิพากษ์วิจัารณ์เกี�ยวกับป็ระเด็น
ที�เกิดข่ึ้�นในโลก	และมัองเห็นแง่มุัมัที�หลากหลายจัากป็ระเด็นที�เกิดข่ึ้�น	
	 	 (1.3)	หลักส้ต์รการจััดการสิ�งแวดล�อมั	ให�นักเรียนเขึ้�าใจัระบบธรรมัชาติ์ขึ้องโลกและวิธีการที�มันุษย์ใช�ทรัพยากรธรรมัชาติ์ผู้ลกระทบ	
ขึ้องการพัฒนาที�กระทบต่์อสิ�งแวดล�อมั	 รวมัทั�งเรียนร้�ว่าสิ�งแวดล�อมัสามัารถจััดการได�อย่างยั�งย่นในอนาคต์อย่างไร	 จัากมุัมัมัองทั�งในระดับท�องถิ�น
และระดับโลก
	 2.	 บ้รณาการเร่�อง	 สิทธิมันุษยชน	 โดยเฉพาะป็ระเด็นสิทธิเด็กในการจััดการเรียนร้�	 8	 กลุ่มัสาระฯ	 โดยกำาหนดต์ัวชี�วัดความัสำาเร็จัและ 
มัาต์รการ-งาน-โครงการ-กิจักรรมั	ไว�ในแผู้นยุทธศาสต์ร์ขึ้องโรงเรียน
	 3.	 กำาหนดให�	 “ศ้นย์อภิบาล”	 เป็็นหน่วยงานที�มีั	 “ระบบช่วยเหล่อผู้้�เรียน
เป็็นรายบุคคล”	 โดยจััดให�มีับุคลากรทางการศ่กษาทำาหน�าที�เป็็นคร้ป็ระจัำาชั�น	 ร่วมั
กับคร้ผู้้�สอน	 ทำางานร่วมักับผู้้�เชี�ยวชาญเฉพาะทางที�เป็็นศิษย์เก่า	 ผู้้�ป็กครอง	 เพ่�อ
ช่วยเหล่อนักเรียนที�ต์�องการการด้แลเป็็นพิเศษ	 และเสริมัสร�างบรรยากาศครอบครัว
ให�โรงเรียนเป็็นบ�านหลังที�	2
	 4.	 จััดกิจักรรมัสัมัผัู้สและผู้สานชีวิต์	 ที�เน�นกระบวนการผู้สมัผู้สานระหว่าง
คนกับท�องถิ�น	โดยการนำานักเรียน	คร้	และผู้้�ป็กครองออกไป็สัมัผัู้สชีวิต์	จุ่ัมัตั์ว	และ
เรียนร้�วิถีชีวิต์ขึ้องชุมัชน	 ต์ลอดจันการไป็สัมัผัู้สชีวิต์ขึ้องคนกลุ่มัต่์างๆ	 เช่น	 ผู้้�ด�อย
โอกาส	เด็กกำาพร�า	คนพิการ	ผู้้�ส้งอายุ	และชนชาติ์พันธ์ุเผู่้าต่์างๆ	เป็็นต์�น	
	 5.	 จััดโครงการ	“Learning	has	no	boundary”	โดยป็ระสานความัร่วมั
ม่ัอกับโรงเรียนทั�งในและต่์างป็ระเทศ	 เพ่�อเปิ็ดโลกทัศน์ในการเรียนร้�ที�หลากหลาย	
ด�านวัฒนธรรมั	 ป็ระเพณี	 ความัเป็็นอย้่	 รวมัถ่งการแลกเป็ลี�ยนความัคิด	 ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดขึ้องโรคติ์ดเช่�อไวรัสโคโรนา	 2019	 ขึ้องแต่์ละภ้มิัภาค	
ป็ระเทศ	 ผู่้านกิจักรรมั	 เช่น	 Pen	 Pal	 Program,	 Cultural	 Exchange,	 Design	
Thinking	
	 6.	 จััดกิจักรรมัจิัต์อาสาแบบออนไลน์	 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดขึ้อง
โรคติ์ดเช่�อไวรัสโคโรนา	 2019	 กับสถานสงเคราะห์ต่์าง	 ๆ	 เช่น	 โรงเรียนสอนคน
ต์าบอดภาคเหน่อ	 โรงเรียนโสต์ศ่กษาอนุสารสุนทร	 และสถานสงเคราะห์บ�านคน
ชราธรรมัป็กรณ์	
	 7.	 จััดกิจักรรมั	Homeroom	 เพ่�อสอดแทรกจิัต์ต์ารมัณ์มังฟอร์ต์	และการ
พัฒนาด�านจิัต์ใจัให�กับนักเรียน		
	 8.	 บ้รณาการวิถีจิัต์นักบุญมังฟอร์ต์โดยการสอดแทรกเน่�อหาและกระบวนการใน
กิจักรรมัพัฒนาผู้้�เรียน	งานแนะแนว	และในรายวิชาสังคมัศ่กษา
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God Alone พระเจา้เท่านั�น เรายดึมั�นคติธรรมของนักบุญมงฟอรต์
ท่านสอนสจัธรรมผา่นการศึกษา เพื�อนําพาจติวญิญาณไปสูส่วรรค์

ผองเราเฝ�าเพยีรเรยีนรู ้นําไปสูกิ่จกรรมและการศึกษา
ทกุคนมุง่มั�นใฝ�หา เพื�อพบพาขุมทรพัยใ์นตน

สมัผสัชวีติและธรรมชาติ เพิ�มพูนโอกาสรว่มกับชุมชน
ภมูปิ�ญญาก่อเกิดในตน รว่มใจสูโ่ลกสากล

นักเรยีนเฝ�าเพยีรปฏิบติั เป�าหมายเด่นชดัสรา้งพวกเราใหม้ศัีกดิ�ศรี
อิ�มเอิบ อบอุ่น อาร ีมคีณุธรรม คณุภาพสากล

 

 
เพลง อิ�มเอิบ อบอุ่น อาร ี
มคีณุธรรม คณุภาพสากล
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วีถีีมงฟอร์ต
มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้ิานนา
นั้กเรีย์น้ท้กคุ้น้	คุ่้อ	อัญมีณี	สามีารถที�จัะพัฒน้าให้เป็น้อัญมีณีที�ล้ำ�าคุ่้าได้ิ์

	 “ท่านทั�งหลายจังออกไป็ทั�วโลก	 ป็ระกาศข่ึ้าวดีให�มันุษย์ทั�ง
ป็วง”	(มัาระโก	16:12)	เป็็นดังพินัยกรรมัขึ้ององค์พระเยซ้เจั�าที�ได�มัอบ
ให�กับสานุศิษย์ไว�ครั�งพระองค์ยังพระชนมั์ชีพ	 ให�พวกเขึ้าไป็ป็ระกาศ
ถ่งขึ้่าวดี	 ที�ว่า	 มันุษย์ได�รอดพ�นจัากความัต์ายอาศัยการสิ�นพระชนมั์
ขึ้องพระองค์	“บาป็ได�ถ้กชำาระล�างแล�ว”	จังออกไป็ทั�วโลก	 และ
ป็ระกาศขึ้่าวดีดังกล่าว		
	 งานอภิบาลนักเรียนเป็็นงานหลักในโรงเรียนคาทอลิกทุก
โรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัยได�ให�ความัสำาคัญขึ้อง
งานอภิบาลนักเรียนไม่ัน�อยไป็กว่าการเรียนการสอนด�านวิชาการ	 
ไม่ัว่าจัะเป็็นงานหลักและเป็็นการบ้รณาการไป็กับการเรียนการสอน	 
ที�สอดคล�องกับจุัดมุ่ังหมัายการจััดการศ่กษาขึ้องโรงเรียนเป็็นป็ระเด็น
สำาคัญที�ว่า	โรงเรียนจััดให�มีัการอบรมั	ป็ล้กฝังคุณธรรมั	จัริยธรรมั	และ
ความัเช่�อในความัดี	 ให�บังเกิดภายในจิัต์ใจัขึ้องบุคลากรและนักเรียน
ทุกคน	ให�ทุกคนเช่�อและดำาเนินชีวิต์อย้่ในความัจัริง	ความัดี	และความั
งามั	 ที�พวกเขึ้าจัะต์�องงดงามัทั�งกายและใจั	 จันสามัารถเบ่งบานความั
งดงามันั�นออกมัาให�ป็รากฏิแก่สายต์าผู้้�อ่�น	 ที�มัองเห็นได�จัากภายนอก	
ในตั์วต์นขึ้องพวกเขึ้า	ด�วยบุคลิกลักษณะ	ท่าทาง	กิริยามัารยาท	วาจัา

ที�สุภาพ	 ทัศนคติ์และการเปิ็ดรับผู้้�อ่�น	 การย่�นม่ัอเขึ้�าไป็มีัส่วนร่วมัใน
สังคมัเพ่�อส่งเสริมัความัดี	ความังามั	ให�บังเกิดในสังคมั	ดังคำาขึ้วัญขึ้อง
โรงเรียนที�กล่าวไว�ว่า	“อิ�มเอิบ อบอ่่น อารี มีค่ณธรรม ค่ณภาพื่สัากล”  
	 ซ่�งการอภิบาลนักเรียนฝ่ายจิัต์วิญญาณนี�	 โรงเรียนมังฟอร์ต์ได�
จััดเป็็นกิจักรรมับ้รณาการต์่างๆ	 ภายในโรงเรียนเช่น	 กิจัรรมัสมัาธิ 
ต์อนเช�า	 กิจักรรมัโฮีมัร้มั	 กิจักรรมัต์ามัรอยพ่อมังฟอร์ต์	 โดยเฉพาะใน
กิจักรรมั	 “สัมัผัู้สชีวิต์	 และผู้สานชีวิต์”	 เป็็นกิจักรรมัที�มีักระบวนการ 
บ้รณาการวิถีจิัต์ขึ้องท่านนักบุญมังฟอร์ต์ลงส่้ภาคป็ฏิิบัติ์	 ให�นักเรียน
ทุกคนมีัโอกาสได� รับความัร้�และเรียนร้�จัากป็ระสบการณ์ต์รง 
การป็ฏิิบัติ์จัริงในสังคมั	 เป็็นกิจักรรมัที�จััดให�ครอบคลุมัเด็กนักเรียน 
ทุกคน	ไม่ัว่าจัะมีัความัเช่�อแบบคริสต์์	พุทธ	อิสลามั	หร่อศาสนาอ่�นๆ	ที�
แต์กต่์างกัน	 เพราะทุกคนมีัสิทธิ�ที�จัะได�รับการกล่อมัเกลาและพัฒนา
ความัเช่�อทางศาสนาที�ครอบครัวขึ้องพวกเขึ้านับถ่ออย่้	เพ่�อว่า	เม่ั�อทุกคน	
จับการศ่กษาและเจัริญเติ์บโต์ในสังคมั	 จัะได�เป็็นผู้้�ที�ย่ดมัั�นในศาสนา	 มีั
ศีลธรรมั	 คุณธรรมัและจัริยธรรมั	 มีัความัรับผิู้ดชอบต่์อสังคมั	 ป็ระเทศ
ชาต์ิ	และสากลโลก	
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	 อน่�งทั�งกิจักรรมั	“สัมัผัู้สชีวิต์	และผู้สานชีวิต์”	เป็็นกิจักรรมั
ที�ต์อบสนองต่์อทิศทางการศ่กษา	ทั�ง	8	มิัติ์	และเป้็าป็ระสงค์ในการ
จััดการศ่กษา	3	ขึ้�อ	ค่อ
(1)	เพ่�อเรียนร้�	เขึ้�าใจั	และรักพระเจั�าผู้้�เป็็นองค์ป็รีชาญาณ
(2)	เพ่�อนำาหลักธรรมัแห่งองค์ป็รีชาญาณมัาเป็็นแนวทางในการดำาเนินชีวิต์
ขึ้องต์นเอง
(3)	เพ่�อนำาหลักธรรมัแห่งองค์ป็รีชาญาณไป็พัฒนาสังคมัให�เจัริญวัฒนา
	 งานอภิบาลขึ้องโรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัย	ได�ดำาเนินการนำา
นโยบายไป็ส่้การป็ฏิิบัติ์	 ด�วยความัเช่�อว่ามันุษย์ทุกคน	 มีัชีวิต์	 จิัต์วิญญาณ	
ที�สามัารถหยั�งร้�	 และพัฒนาได�ทุกร้ป็แบบ	 จ่ังได�หลอมัแนวคิดมัา
เป็็นกระบวนการจััดการเรียนร้�ต์ามั	 “วิถีมังฟอร์ต์”	 ที�หล่อหลอมั	
กล่อมัเกลา	 ผู้้�เรียนและบุคลากรให�สามัารถ	 “พัฒนาอย่างเต์็มั
ศักยภาพในทุกมิัติ์”	ได�แก่	มิัติ์ทางร่างกาย	อารมัณ์	จิัต์ใจั	สังคมั	และ
สติ์ปั็ญญา	โดยสอดคล�องกับป็รัชญาขึ้องโรงเรียน	ค่อ
 1)	 จุัดหมัายขึ้องชีวิต์	 ค่อ	การร้�จัักสัจัธรรมั	และการเขึ้�าถ่งธรรมัซ่�ง
เป็็น	บ่อเกิดแห่งชีวิต์	และ	
	2)	LABOR OMNIA VINCIT	วิริยะ	อุต์สาหะ	นำามัาซ่�งความัสำาเร็จั	
อันเป็็นพ่�นฐานในการพัฒนาผู้้�เรียน	 และบุคลากรขึ้องโรงเรียน 
มังฟอร์ต์วิทยาลัย	ทั�งผู้้�เรียน	คร้	และบุคลากร	สามัารถนิยามัตั์วต์น
ขึ้องต์นเองได�	เพ่�อให�มีั	“รากที�ห่ยั�งลึก”	นำาไป็ส่้การพัฒนาต์นเองใน
ทุกมิัติ์ขึ้องชีวิต์	มีัความัเป็็นมันุษย์ที�สมับ้รณ์	ร่วมักันสร�างสรรค์สังคมั	
และพัฒนาโลกขึ้องเราให�เจัริญวัฒนาต่์อไป็
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	 การพัฒนาการขึ้องงานอภิบาล	 จัากอดีต์ส้่ป็ัจัจัุบัน	 ด�วย
วิวัฒนาการขึ้องเทคโนโลยี	 ที�ทำาให�เกิดการเป็ลี�ยนแป็ลงอย่างไม่ัเคย
มีัมัาก่อน	ส่งผู้ลให�เกิดความัขัึ้ดแย�งกันเองในสังคมัในแง่มุัมัต่์างๆ	ส่ง
ผู้ลกระทบต่์อชีวิต์ทุกชีวิต์	 ทำาให�เยาวชนเกิดคำาถามัมัากมัายในชีวิต์
ขึ้องพวกเขึ้า	 พวกเขึ้าไมั่สามัารถหาคำาต์อบให�กับชีวิต์ขึ้องต์นเอง 
ได�ว่าอะไรค่อคุณค่าที�แท�จัริงขึ้องชีวิต์	 เขึ้าเกิดมัาและอย้่เพ่�ออะไร	 
โรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัย	จ่ังต์�องแสวงหาคำาต์อบที�ไม่ัเฉพาะเจัาะจัง
ที�เน่�อหาสาระและวิธีการเรียนการสอนเท่านั�น	 แต์่ต์�องมัองไป็ถ่ง
ป็ระสบการณ์ในการกล่อมัเกลาเยาวชน	 ให�พวกเขึ้าร้�ถ่งคุณค่าขึ้อง
ชีวิต์ในทุกมิัติ์	 เพราะด�วยอิทธิพลขึ้องลัทธิต่์างๆ	 ที�พระสันต์ะป็าป็า	
ยอนห์ป็อน	ที�	2		ได�ทรงกล่าวว่าเป็็น	“ลัทธิหร่อวัฒนธรรมัแห่งความั
ต์าย”	 ได�แก่	 ลัทธิวัต์ถุนิยมั	 (แบบแผู้นการใช�ชีวิต์ขึ้องคนในสังคมัที�
ป็รารถนาเพียงความัสุขึ้ทางอารมัณ์	 ต์�องการที�จัะครอบครองเป็็น
เจั�าขึ้องวัต์ถุสิ�งขึ้องหร่อความัสะดวกสบายทางกายภาพ	 โดยมัอง 
ขึ้�ามัคุณค่าทางศีลธรรมัและจัิต์ใจั)	 ลัทธิบริโภคนิยมั	 (นิยมับริโภค
ฟุ่มัเฟ้อยเกินความัต์�องการที�จัำาเป็็นในชีวิต์	ไม่ัร้�จัักป็ระหยัด	ไม่ัอดออมั	
ไม่ัมีัวินัยในการบริโภค	 และไม่ัร้�จัักอนุรักษ์และฟ้�นฟ้สภาพแวดล�อมั)	
ลัทธิสุขึ้นิยมั	(นิยมัความัสุขึ้สบายเป็็นสิ�งที�ดีที�สุด	ไม่ัมีัอะไรดีนอกจัาก
ความัสุขึ้สบายขึ้องชีวิต์	 กระทำาทุกอย่างเพ่�อความัสุขึ้สบาย)	 และลัทธิ
สัมัพันธ์นิยมั	 (ที�เอาตั์วเองเป็็นศ้นย์กลาง	 ดี-ชั�ว	 เป็ลี�ยนแป็ลงไป็ต์ามั
สถานการณ์	 แมั�นแต่์เร่�อง	 ธรรมัะ	 ถ�าฉันได�ป็ระโยชน์นั�นดี	 แต่์ถ�าไม่ั
ได�นั�นชั�ว)

งานอภิบาลได�จััดบ้รณาการการเรียนร้�จัากป็ระสบการณ์จัริงในแง่มุัมั
ที�หลากหลายขึ้องสังคมั ให�นักเรียนได�ค�นหาคุณค่าขึ้องชีวิต์ หร่อ	
“ขุึ้มัทรัพย์ในต์น”	 มีัการยกระดับความัร้�	 ความัคิด	 สติ์ปั็ญญา	 และ
คุณธรรมั	 	สร�างแนวทางที�ถ้กต์�องในการดำาเนินชีวิต์ในสังคมั	 เป็็นการ
ใช�กระบวนการป็ฏิิบัติ์จัริง	 เรียนร้�ส่้ชุมัชน	 พี�น�องผู้้�พิการ	 ผู้้�ด�อยโอกาส	
ผู้้�ยากไร�	 ต์ลอดจันชนเผู่้าทุกเผู่้าพันธ์ุที�เราต์�องเคารพศักดิ�ศรีขึ้องความั
เป็็นมันุษย์ซ่�งกันและกัน	เพ่�อสร�างสำาน่กความัรับผิู้ดชอบ	“เราต์�องการ
ให�เด็กได�ไป็สัมัผู้ัสกับชีวิต์ที�มัีหลายมัิต์ิ	 และสามัารถผู้สมัผู้สานชีวิต์	
เหล่านั�น	 จันเกิดเป็็นตั์วต์นขึ้องเด็กข่ึ้�นมัาให�ได�”	 เพ่�อพัฒนามัโนธรรมั
ขึ้องนักเรียนทุกคน	 สอนให�มีัความัรับผิู้ดชอบต่์อต์นเอง	 ต่์อผู้้�อ่�นและ
สังคมั	สอนให�ต์ระหนักถ่งความัแต์กต่์างระหว่างความัถ้กและความัผิู้ด	
และหวังว่าพวกเขึ้าจัะต์ระหนักร้�	 สามัารถหลุดพ�นกับดักจัากบรรยากาศ
เดิมัๆ	 ซ่�งโลกได�พยามัที�จัะป็ล้กฝังให�พวกเขึ้ากลายเป็็น	 “บุคคลใหม่ั”	
ด�วยการมุ่ังเน�นส่งเสริมัพัฒนาให�พวกเขึ้ามีัร้ป็แบบชีวิต์ที�มีัคุณธรรมั
และจัริยธรรมัต์ามัร้ป็แบบชีวิต์ขึ้องท่านนักบุญหลุยส์	 มัารีย์	 กรีญอง	
เดอ	 มังฟอร์ต์	 ผู่้านกระบวนการสัมัผัู้สชีวิต์ในระดับชั�นป็ระถมัศ่กษา
และกิจักรรมัผู้สานชีวิต์ในระดับชั�นมััธยมัศ่กษา		ดังนี�
กิจักรรมัสัมัผัู้สชีวิต์นักเรียนระดับชั�นป็ระถมัศ่กษา		
	 •	ป็ระถมัศ่กษาปี็ที�	1	-	2	การร้�จัักเป็็นผู้้�ให�และผู้้�รับที�ดี
	 •	ป็ระถมัศ่กษาปี็ที�	3	การแบ่งปั็นความัรักให�เด็กกำาพร�า
	 •	ป็ระถมัศ่กษาปี็ที�	4	การเสริมักำาลังใจัให�ผู้้�ส้งอายุและคนชรา
	 •	ป็ระถมัศ่กษาปี็ที�	5	การสัมัผัู้สชีวิต์ผู้้�พิการทางสายต์า	และ
ผู้้�ป่็วยโรคเร่�อน
	 •	ป็ระถมัศ่กษาปี็ที�	6	การสัมัผัู้สป็ระสบการณ์ชีวิต์ผู้้�พิการจัาก
อุบัติ์เหตุ์	 คุณแม่ัเลี�ยงเดี�ยว	 และเด็กๆ	 ที�ต์กอย้่ในสภาวะวิกฤต์	 หร่อ
หมัดหวัง
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   มัธยมศึกษาปีที� 1 “ละอ่อนน้อยส่ับสัานประเพื่ณีล้านนา” 
										เรียนร้�ภ้มิัปั็ญญาชาวบ�าน	ป็ระเพณี	และวัฒนธรรมัท�องถิ�น
ผู้้�เรียนแสดงออกถ่งความัภาคภ้มิัใจั	เห็นคุณค่า	ร่วมัอนุรักษ์	ส่บทอด
ภ้มิัปั็ญญา	 ขึ้นบธรรมัเนียมัป็ระเพณี	 ศิลป็ะ	 และวัฒนธรรมัล�านนา
ในการทำาโคมัด�วยความัเคารพต่์อคร้ภ้มิัปั็ญญาล�านนาในชุมัชน 
รอบโรงเรียน	 โดยเฉพาะกิจักรรมั	 “ในหลวงกับธรรมัะ”	 ที�ผู้้�เรียน
แสดงออกถ่งความัเคารพในพระมัหากษัต์ริย์	 ซาบซ่�งในความัเป็็น
ไทย	 เช่น	 “ร้�ส่กภ้มิัใจักับภ้มิัปั็ญญาการทำาโคมั	 ซ่�งทำาให�เราน่กถ่ง
ภ้มิัปั็ญญาไทยอ่�นที�เราเคยเห็น	 และการที�เราทำาข่ึ้�นมัาแล�วเผู้ยแพร่
ความัร้�ต่์อไป็”	

   มัธยมศึกษาปีที� 2 “บ่าวน้อยแอ่ววัด” 
 เรียนร้�ความัหลากหลายขึ้องศาสนา ผู้้�เรียนได�ร้�หลักธรรมั
คำาสอน	ความัเช่�อขึ้องศาสนาอ่�นๆ	(พุทธ	อิสลามั	และคริสต์์)	อย่าง
ถ้กต์�องและผู้้�เรียนได�เขึ้�าใจัวิถีป็ฏิิบัติ์และการดำาเนินชีวิต์	 ขึ้องพี�น�อง
ต่์างศาสนา	ด�วยการมีัป็ระสบการณ์ต์รงจัากชุมัชน	และศาสนสถาน
นั�น	ๆ	จัากการทำากิจักรรมัผู้้�เรียนได�เรียนร้�การมีัป็ฏิิสัมัพันธ์ที�เหมัาะสมั	
ต่์อเพ่�อนมันุษย์	 สามัารถทำางานร่วมักับผู้้�อ่�นได�อย่างมีัความัสุขึ้	 อีก
ทั�งผู้้�เรียนมีัจิัต์สาธารณะต์ามัแบบอย่างชีวิต์ขึ้องท่านนักบุญหลุยส์	
มัารีย์	กรีญอง	เดอ	มังฟอร์ต์	

   มัธยมศึกษาปีที� 3 “ย้อนรอยวิถีีข้าวต์ามแบบเศรษฐกิจพื่อเพีื่ยง”
										นักเรียนได�รับป็ระสบการณ์การเกษต์รและทักษะในอาชีพ
เกษต์รกรรมั ที�อย้่บนพ่�นฐานขึ้องการป็ฏิิบัต์ิต์ามัหลักเศรษฐกิจั 
พอเพียง	 มีัความัสัมัพันธ์สามััคคีกับเพ่�อนๆ	 สามัารถป็รับตั์วให�
ทำางานกับผู้้�อ่�น	 และจัะสามัารถนำาความัร้�ที�ได�ไป็ป็ระยุกต์์ใช�ในการ
ดำาเนินชีวิต์	 ได�เรียนร้�การใช�ทรัพยากรและเงินอย่างพอป็ระมัาณ	
และได�เรียนร้�การใช�ชีวิต์ขึ้องเกษต์รกร	เช่น	การป็ล้กต์�นไมั�	ถางหญ�า	
และเร่�องขึ้องแมัลงต่์างๆ	 “กิจักรรมัผู้สานชีวิต์ช่วยสอนให�ฉันมีัจิัต์
สาธารณะ	มีัความัรับผิู้ดชอบต่์อหน�าที�ในสังคมัและเห็นแก่ป็ระโยชน์
ส่วนรวมั”	เช่น	ช่วยพ่อแม่ัทำางานบ�าน	ช่วยเก็บขึ้ยะ	ช่วยคนชราขึ้�ามั
ถนน	ช่วยเหล่อผู้้�อ่�นโดยไม่ัได�หวังอะไรต์อบแทน	

   มัธยมศึกษาปีที� 4 “ชีวิต์เล่อกได้” 
 เรียนร้�ชีวิต์ขึ้องผู้้�ที�อย้่ในเร่อนจัำา  จัากการป็ฏิิบัติ์กิจักรรมั
ผู้สานชีวิต์นักเรียนได�เรียนร้�ความัจัริงขึ้องชีวิต์ที�หลากหลาย	 ทั�งที� 
ก่อเกิดจัากภายในและภายนอกจัิต์ใจั	 จัากป็ระสบการณ์ต์รงและ
ป็ระสบการณ์ทางอ�อมั	 อย่างใดอย่างหน่�งที�สามัารถหล่อหลอมัจิัต์ใจั	
จันเกิดขึ้�อค�นพบด�วยต์นเอง	 และนำาขึ้�อตั์�งใจัไป็ป็ระยกุต์์ใช�กับชีวิต์
ต์นเอง	 เช่น	 	 นักเรียนต์ระหนักได�ว่าการมัีจัิต์สาธารณะ	 วินัย	 และ
การมีัจิัต์สำาน่กที�ดีเป็็นสิ�งที�สำาคัญและจัำาเป็็นขึ้องชีวิต์	 ได�เรียนร้�ชีวิต์
แบบต่์างๆ	 ในสถานพินิจัและคุ�มัครองเด็กและเยาวชน	 ซ่�งทำาให�ทุก
คนได�เขึ้�าใจัว่า	 ทุกคนเป็็นคนเหม่ัอนกัน	 ไม่ัด้ถ้กผู้้�อ่�น	 ได�เรียนร้�ว่า...	
ไม่ัใช่ทุกคนที�ได�มีัสิทธิ�ในการเล่อกใช�ชีวิต์ขึ้องต์นเองอย่างที�ต์�องการ	
“	 I	 can	 learn	 how	 to	 respect	 the	others	 and	 treat	 the	
others	equally”

   มัธยมศึกษาปีที� 5 “ด้วยรักและกำาลังใจ” 
	 กิจักรรมัเขึ้�าไป็ร่วมัเรียนร้�	 แลกเป็ลี�ยน	 และแบ่งปั็นร่วมักับ
ชุมัชน	 เช่น	 การสร�างห�องสมุัดชุมัชน	 การป็ล้กป่็า	 การสร�างฝาย
ชะลอนำ�า	 และการทำาแนวป้็องกันไฟป่็า	 เป็็นต์�น	 “ได�เรียนร้�การแบ่ง
ปั็นความัสุขึ้และได�สร�างความัหวังให�กับผู้้�อ่�น	 ได�เรียนร้�การทำางาน
กับผู้้�อ่�น	และสร�างความัสามััคคี”		โดยเฉพาะอย่างยิ�งการได�ไป็เรียน
ร้�ชีวิต์จัริงกับผู้้�ด�อยโอกาส	 ผู้้�พิการ	จัากหน่วยงานต่์างๆ	 สิ�งที�เป็็นขึ้�อ
ค�นพบขึ้องนักเรียนค่อ	 “ได�รับร้�เร่�องเด็กและคนพิการ	 ร้�ว่าพวกเขึ้า 
ก็ควรได�รับโอกาสเทียบเท่าพวกเรา	 และพวกเราได�รับโอกาสต์่างๆ	
มัากมัาย	ใช�ชีวิต์อย่างสุขึ้สบาย	ในขึ้ณะที�เด็กๆ	และคนพิการเหล่านั�น	
ไม่ัได�ใช�ชีวิต์แบบพวกเรา	อยากให�สังคมัเขึ้�าใจัพวกเขึ้าและช่วยเหล่อ”	
เรียนร้�สัจัธรรมัว่าอย่าอิจัฉาผู้้�อ่�นที�ส้งกว่า	 เพราะที�ตั์วเองเป็็นอย้่ใน
ขึ้ณะนี�	 ค่อ	 ดีที�สุดและพอใจัในชีวิต์ต์นเอง	 ที�สำาคัญพร�อมัที�จัะช่วย
เหล่อและแบ่งปั็นผู้้�อ่�นทุกเม่ั�อ
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   มัธยมศึกษาปีที� 6 “ร้อยดวงใจ พื่ี�สั่่น้อง” 
 จัำาลองบทบาทนักเรียนในฐานะคร้ เพ่�อแบ่งปั็น	 ความัร้�	
และจััดกิจักรรมัให�กับน�องๆ	 ขึ้องโรงเรียนในชนบท	 “ได�เรียนร้�การ
แบ่งปั็นความัสุขึ้และได�สร�างความัหวังให�กับผู้้�อ่�น	 ได�เรียนร้�การทำางาน	
กับผู้้�อ่�น	และสร�างความัสามััคคี”	“ได�รับร้�	เรียนร้�เร่�องเด็ก	คนพิการ		
ผู้้�ด�อยโอกาส	 และไมั่รังเกียจั	 พร�อมัที�จัะเคารพศักดิ�ศรีความัเป็็น
มันุษย์อย่างเท่าเทียมักัน	 และร้�ว่าพวกเขึ้าก็ควรได�รับโอกาสเทียบ
เท่าพวกเรา”
  ดังนั�น	“วิถีีอภิบาล”	ก็ค่อการจััดการศ่กษาต์ามั	“วิถีีมงฟอร์ต์” 
เป็็นการจััดการศ่กษาบนความัเช่�อที�ว่า	 “บ่คคล”	 ค่อ	 จุัดศ้นยก์ลาง
ขึ้องกระบวนการเรียนร้�ที�ต์�องมีัความัสัมัพันธ์	และเช่�อมัโยงกับบุคคล
อ่�น	กับกลุ่มั	กับองค์กร	ความัเช่�อ	ศาสนา	และสิ�งแวดล�อมั	จันกลาย
มัาเป็็นวิถีชีวิต์และวัฒนธรรมั	 การจััดการเรียนร้�ด�วยกระบวนการดัง
กล่าว	เสริมัสร�างให�บุคคลทุกคน	ทั�งผู้้�เรียน	คร้	และบุคลากร	สามัารถ
นิยามัตั์วต์นขึ้องต์นเองได�	 เพ่�อให�มีั	 “รากที�ห่ยั�งลึก”	 นำาไป็ส่้การ
พัฒนาต์นเองอย่างเต็์มัศักยภาพ	 และสมัดุลในทุกมิัติ์	 มีัหลักธรรมั
ป็ระจัำาใจั	 มีัความัต์ระหนักในศักดิ�ศรีขึ้องความัเป็็นบุต์รพระเจั�า	 มีัใจัที�
เปิ็ดกว�างในการรับฟังความัร้�ส่กน่กคิดขึ้องผู้้�อ่�น	 ให�ความัเคารพ	 ต่์อ
ความัหลากหลายบนพ่�นฐานขึ้องความัยุติ์ธรรมัและสันติ์	 ให�ความั
ใส่ใจัและช่วยเหล่อบุคคลที�ด�อยโอกาส	 เห็นคุณค่าขึ้องธรรมัชาติ์	
และสิ�งแวดล�อมั	 มัีจัิต์สำาน่กในการอนุรักษ์	 รวมัทั�งใช�ทรัพยากร	
ธรรมัชาติ์อยา่งเหมัาะสมัและคุ�มัค่า	 โดยมีัความัหวังที�ว่า	 เมั่�อเมัล็ด
พันธุ์และต์�นกล�าเหล่านี�	 เจัริญเต์ิบโต์ไป็เป็็นสมัาชิกที�มัีคุณธรรมั	
และคุณภาพขึ้องสังคมัแล�ว	 จัะสามัารถนำาจิัต์ต์ารมัณ์ที�ได�รับการบ่มั
เพาะนี�ไป็ช่วยกันด้แลรักษาโลก	 และร่วมักันสร�างสรรค์สังคมัที�เต็์มั
ไป็ด�วย	ความัรัก	ความัยุติ์ธรรมั	และสันติ์ 
	 ด�วยความัรัก	 ศรัทธา	 	 มุ่ังมัั�น	 เพียรพยายามัและตั์�งใจัที�ส่ง
ต่์อกันมัากว่า	90	ปี็	โรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัย	ได�ป็ฏิิบัติ์ภารกิจัต์ามั
คำาสั�งขึ้องพระเยซ้เจั�าที�ต์รัสไว�	“ให้่เราไปประกาศข่าวดี”	 	 โดยการ
ให�การศ่กษา	 ซ่�งป็รับเป็ลี�ยนไป็ต์ามัยคุสมััย	 แต่์ยังคงซ่�งคุณค่าไม่ั
เป็ลี�ยนแป็ลง	 สอดคล�องกับวิสัยทัศน์ขึ้องโรงเรียนที�ว่า	 “โรงเรียน
แห่่งค่ณภาพื่ และมาต์รฐานสัากล ต์ามวิถีีมงฟอร์ต์”	เพ่�อต์ระหนัก
รับร้�	เรียนร้�	ป็รับเป็ลี�ยน	ไต์ร่ต์รอง	พัฒนาต์นเอง	และ	เจัริญชีวิต์ต์ามั
วิถีจิัต์ขึ้องนักบุญมังฟอร์ต์ส่้องค์ปั็ญญานิรันดร์
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      ความหมายดวงตราสถาบัันการศึึกษา ของคณะภราดาเซนต์คาเบัรียล
แสดงถึงเอกลักษณ์และสามัคคี                 เป็็นคติธรรมส่�จุุดหมายของชีีวี
      A.M. Ave Maria                          วันทาพระแม�มารีย์
ซ�อนกลิ�นชี่ชี�อสีขาว                              บัริสุทธิ�ทั�งกาย และใจุ
      เรือใบัเหมือนนาวาชีีวิต                    ฝ่่าอุป็สรรคกลางทะเลจุนถึงฝ่่�ง
เป็รียบัเหมือนชีีวิตคือการต�อส่�                  ทุกคนส่�จุุดหมายแห�งความสำาเร็จุ
      แสงแห�งธรรม และแสงแห�งป็่ญญา      คือร่ป็ดาวและเรือพาย
อย่�รวมกันเป็็นดุจุดวงป็ระทีป็                   นำาชีวีิต ด�วยคุณธรรมและป็่ญญา
      D คือ Divinity                             ทุกคนต�องมีศึาสนา                              
S คือ Science ความร่�ที�ใฝ่่หามา              รวมกันว�า ร่�ทางโลกและทางธรรม

เพลิง ตราสถีาบัน
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  Montfort
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เครื�องหมาย D   S (มาจากภาษาฝรั�งเศส Dieu Seul) 
มคีวามหมายวา่จะทําทกุสิ�งเพื�อเป�นสริมิงคลแด่พระเจา้เท่านั�น เป�น 
คติพจน์ของนักบุญหลยุส ์มารยี ์กรญีอง เดอมงฟอรต์ ผูส้ถาปนาคณะ 
เซนต์คาเบรยีล โดยอีกนัยหนึ�ง D มาจากคําวา่ Divinity หมายถึง การ 
แสวงหาพระเป�นเจา้หรอืธรรมะ นั�นคือ พระเป�นเจา้ต้องนําทางชวีติ 
เครื�องหมาย     กางเขนเป�นเครื�องหมายแสดงถึงความรกั และเสยีสละ 
S มาจากคําวา่ Science หมายถึง การแสวงหาความรูท้างโลก และ 
ศาสตรต่์างๆ 
 
 

Labor Omnia Vincit (Labor Conquers all Things) 
ที�อยูใ่ต้ชื�อ Brothers of St. Gabriel 
เป�นคติพจน ์(Motto) ประจาํใจของสมาชกิในครอบครวั
ที�จะต้องมคีวามวริยิะอุตสาหะ อันจะนํามาซึ�งความสาํเรจ็

โล่ หรอื Coat of Arms ที�อยูใ่จกลางของตรานี�เป�นเครื�องหมายแสดง 
เกียรติประวติัอันยาวนาน และยั�งยนืของสถาบนัภราดาคณะเซนต์คาเบรยีล 
ภายในโล่แบง่เป�น 4 สว่น ซึ�งมคีวามหมายเชื�อมโยงกันดังนี�
 

อักษรยอ่ A.M. คือ Ave Maria (ภาษาละติน)
เป�นชื�อของมารดาของพระเยซูครสิต์ Ave Maria ตรงกับ
ภาษาไทยวา่ วนัทาแมม่าร ีชอ่ดอกซอ่นกลิ�นสขีาว เป�นเครื�อง 
แสดงถึงความบรสิทุธิ�
 
รูปเรอืใบ  ก็เปรยีบไดกั้บนาวาชวีติ
ที�จะต้องต่อสูค้ลื�นลมแสดงแดดไปจนถึงฝ�� งเป�นคติใหไ้ดคิ้ด
เสมอวา่  “ชวีติคือการต่อสู”้

ดวงดาวอยูใ่นท้องฟ�าเหนอืเรอืลําที�กําลังสูค่ลื�นลม
หมายถึง แสงแหง่ความหวงั
ไดแ้ก่ แสงธรรมแหง่ศาสนากับแสงแหง่ป�ญญา

ความหมาย

MC CREST
ตราโรงเรยีน

พวงมาลัยดอกไม ้ที�ประดบัรองโล่นั�น 
เป�นมาลัยเกียรติยศที�จะเตือนใจทกุคนใหก้ระทํา ความดเีพื�อ 
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        ประวติัโรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย 2475 – 2564

         ชื�อสถานศึกษา               
                                                
         ชื�อภาษาอังกฤษ                
                                                   
         อักษรยอ่ภาษาไทย        
         ผู้รบัใบอนุญาตจดัตั�ง                       
         ตั�งอยูเ่ลขที�                   
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:  มูลนิธคิณะเซนต์คาเบรยีลแหง่ประเทศไทย
:  โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลัย
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         269 ถนนเจรญิประเทศ ตําบลชา้งคลาน 
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 ตราสััญลัักษณ์์น้ี้�จะอยู่่�ในี้ความรำาลึักของทุุกคนี้แลัะจะช่� วยู่
เตือนี้ใจให้้รำาลึักถึึงช้่วิตในี้ครอบครัวให้ญ�แห้�งคณ์ะภราดาเซนี้ต์คาเบร้ยู่ลั 
ห้รือภายู่ในี้อ้อมอกของแม� คือศาสันี้าเป็็นี้ช้่วิตทุ้�ม้ความบริสุัทุธ์ิิ์แลัะ
จริงใจต�อกันี้ เป็็นี้ช้่วิตทุ้�สัอนี้ให้้เริ�มต�อส้่ัโดยู่ม้ความห้วัง คือคุณ์ธิ์รรม
แลัะปั็ญญาเป็็นี้เครื�องนี้ำาทุาง เป็็นี้ช้่วิตทุ้�ม้ทัุ�งความรัก ความเส้ัยู่สัลัะ
แลัะเป็็นี้ช้่วิตทุ้�สัมบ่รณ์์สัามารถึเอาช่นี้ะอุป็สัรรคทัุ�งมวลัด้วยู่ความ
วิริยู่ะอุตสัาห้ะ
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56

โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็รับการรับรองวิ้ทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียน
รัฐบาลิจากกระทรว้งศึึกษาธิุ์การซึิ�งขณะนั�นมีนักเรียน	จำานว้น	400	คน

• ได้้รับกิารรับรองวิิที่ยั่ฐานะ

พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2476 พ.ศ. 2489 พ.ศ. 2492

โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัยได้็ย้ายนักเรียนมาเรียน
ในที�แห่้งให้ม่	 เม่�อวั้นที�	 9	มกราคม	พ.ศึ.2476	 มี
นักเรียนเริ�มแรกจำานว้น	 116		คน

โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็เปิด็สอนระดั็บมัธุ์ยมศึึกษาตอนปลิาย	
ในขณะนั�นเรียกการศึึกษาในระดั็บนี�ว่้า		“เตรียมอุด็มศึึกษา”

• ย้ั่ายั่โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่ • เป๊็ด้ชั�นเร่ยั่นเพิั�ม

ภราด็าคณะเซินต์คาเบรียลิได็้มาก่อตั� ง 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	ที�จังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	
โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยเปิด็ทำาการสอน
อย่างเป็นทางการเม่�อวั้นที�	 16	 พฤษภาคม	
พ.ศึ.2475	 (ค.ศึ.	 1932)	 โด็ยมีบาทห้ลิว้ง 
เรอเนเมอนีเเอร์	 เป็นผูู้้จัด็การ	 แลิะภราด็า 
ซีิเมออน	 ริโคลิ	 เป็นอธิุ์การท่านแรก	 ภราด็า
แอมบรอซิิโอ	เป็นรองอธิุ์การ	

• ปี็ก่ิอตั�ง
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พ.ศ. 2513 พ.ศ. 2518

โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็แบ่งนักเรียนออกเป็น	 แผู้นกประถีม	 แลิะแผู้นกมัธุ์ยม	
โด็ยย้ายแผู้นกประถีมไปอยู่ที�	 ถีนนช้่างคลิาน	 ในที�ดิ็นประมาณ	 9	 ไร่	 แลิะได้็สร้าง
อาคารเรียน	4	ชั่�น	สำาห้รับนักเรียนระดั็บชั่�นประถีมศึึกษาปีที�	1–7

• ย้ั่ายั่แผนกิป็ระถืม

โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยเริ�มจัด็การเรียนการสอนแบบสห้ศึึกษา
โด็ยรับนักเรียนห้ญิงเข้าเรียนในระดั็บมัธุ์ยมศึึกษาตอนปลิาย	 ส่ว้น
ระดั็บมัธุ์ยมศึึกษาตอนต้นยังคงรับเฉพาะนักเรียนช่าย

• รับนักิเร่ยั่นหญิง
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พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2532

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม 
ย้ายไปตั้งในที่แห่งใหม่บน ถนนมหิดล ตำาบลท่าศาลา 
ใกล้โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย บนเนื้อที่ 50 ไร่ และเปิด
เรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2528 เป็นต้นมา
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 
ย้ายจากถนนช้างคลาน กลับมาที่ ถนนเจริญประเทศ 
(มัธยมเดิม) และเปิดเรียนในปีการศึกษาเดียวกัน (ปี
การศึกษา 2528) มีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1 – 6  มีเฉพาะนักเรียนชาย

 เ ห รี ย ญ ท อ ง แ ร ก ข อ ง
ประเทศไทยในการแข่งขันดุริยวงค์
นานาชาติ ณ เม ือง Kerkarde 
เนเธอร์แลนด์

 เมื่อวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานเปิด
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
มัธยม อย่างเป็นทางการ

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ครั้งที่ 1

ย้ายโรงเรียน

มงฟอร์ตกับรางวัลเหรียญทอง

รับเสด็จฯ พิธีเปิดโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
มัธยม แห่งใหม่

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่
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พ.ศ. 2527 พ.ศ. 2528 พ.ศ. 2529 พ.ศ. 2532

	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	 แผู้นกมัธุ์ยม	
ย้ายไปตั�งในที�แห่้งให้ม่	 บนถีนนมหิ้ด็ลิ	 ตำาบลิท่าศึาลิา	
ใกล้ิโรงเรียนกาวิ้ลิะวิ้ทยาลัิย	บนเน่�อที�	 50	 ไร่	 แลิะเปิด็
เรียนตั�งแต่ปีการศึึกษา	2528	เป็นต้นมา
	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	 แผู้นกประถีม	
ย้ายจากถีนนช้่างคลิาน	 กลัิบมาที�ถีนนเจริญประเทศึ	
(มัธุ์ยมเดิ็ม)	แลิะเปิด็เรียนในปีการศึึกษาเดี็ยว้กัน	(ปีการ
ศึึกษา	2528)	มีนักเรียนตั�งแต่ชั่�นประถีมศึึกษาปีที�	1	–	6		
มีเฉพาะนักเรียนช่าย

	 เ ห้ รี ย ญ ท อ ง แ ร ก ข อ ง
ประเทศึไทยในการแข่งขันดุ็ริยว้งค์
นานาช่าติ	 ณ	 เม ่อง	 Kerkarde	
เนเธุ์อร์แลินด์็

เม่�อวั้นพุธุ์ที�	 12	 กุมภาพันธ์ุ์	
พ.ศึ.2529	 สมเด็็จพระเทพรัตนราช่ 
สุด็าฯ	สยามบรมราช่กุมารี	เสด็็พระ
ราช่	 ด็ำาเนินเป็นองค์ประธุ์าน	 เปิด็โรง
เรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	 แผู้นกมัธุ์ยม	
อย่างเป็นทางการ

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แผู้นกมัธุ์ยม	 ได้็รับรางวั้ลิโรงเรียนพระราช่ทาน
ระดั็บมัธุ์ยมศึึกษา	ขนาด็ให้ญ่	ครั�งที�	1

• ย้ั่ายั่โรงเร่ยั่น

• มงฟอร์ตกัิบรางวัิลเหร่ยั่ญที่อง

• รับเสำด็้จฯ พิัธ่เป๊็ด้โรงเร่ยั่น
มงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่ แผนกิ
มัธยั่ม แห่งใหม่

• รับรางวัิลโรงเร่ยั่นพัระราชที่าน ระดั้บมัธยั่มศึึกิษาขนาด้ใหญ่
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พ.ศ. 2533 พ.ศ. 2536

	 เม่�อวั้นที�	 9	 ธัุ์นว้าคม	 พ.ศึ.	 2533	 พระเจ้าว้รว้งศ์ึเธุ์อ
พระองค์เจ้าโสมสว้ลีิพระว้รราช่าทินัด็ด็ามาตุ	 เสด็็จพระราช่ด็ำาเนิน
พร้อมด้็ว้ย	 พระเจ้าห้ลิานเธุ์อพระองค์เจ้าพัช่รกิตติยาภา	 เป็นองค์
ประธุ์านเปิด็งาน“วั้นวิ้ทยาศึาสตร์สู่ชุ่มช่น”	 ณ	 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิ้ทยาลัิย	แผู้นกมัธุ์ยม

	 เม่�อวั้นที�	 5	 กุมภาพันธ์ุ์	 พ.ศึ.2536	 สมเด็็จพระเทพรัตน
ราช่สุด็าฯ	สยามบรมราช่กุมารี	เสด็็จพระราช่ด็ำาเนินเป็นองค์ประธุ์าน
เปิด็อาคารเรียนเอ็มมานูเอลิ	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	เพ่�อฉลิอง
ครบรอบ	60	ปี	การก่อตั�งโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย
	 ปีเดี็ยว้กันนี� จังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่ได้็ประกาศึให้้โรงเรียน 
มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แผู้นกมัธุ์ยมเป็นโรงเรียนอุทยานการศึึกษา	 ของ
จังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 สมเด็็จพระเทพรัตนราช่สุด็าฯ	 สยามบรมราช่กุมารี	 ได้็
พระราช่ทานใบประกาศึเกียรติคุณแก่ห้้องสมุด็โรงเรียนมงฟอร์ต
วิ้ทยาลัิย	 ในฐานะเป็นห้้องสมุด็ที�มีผู้ลิงานดี็เด่็นประจำาปี	 โด็ยได้็รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการของสมาคมห้้องสมุด็แห่้ง
ประเทศึไทย	ในพระราชู่ปถัีมภ์ฯ

• รับเสำด็้จฯ เป๊็ด้งานวัินวิิที่ยั่าศึาสำตร์สู่ำชุมชน

• รับเสำด็้จฯ ฉลอง 60 ปี็/โรงเร่ยั่นอุที่ยั่านกิารศึึกิษา/
รางวัิลห้องสำมุด้ด่้เด่้น
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พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541

 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2540 สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ
พระราชดำาเนินทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรี โดยวง
ดุริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย 
และโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง ณ ห้องประชุมใหญ่ โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 วงดุริยางค์ของโรงเรียนได้แสดงคอนเสิร์ต
และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน Family Festival 
Band Feast ณ สนามกีฬา Rose Bowl รัฐ California 
ประเทศสหรัฐอเมริกา แสดงฟรีคอนเสิร์ต “Montfort 
: The Symphonic Version” และเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทย ณ Japan America Theatre, Little Tokyo รัฐ  
California ประเทศสหรัฐอเมริกา

รับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  

วงดุริยางค์ได้รับการคัดเลือกไปแสดงผลงาน
ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

 เมื่อวันที่ 1 มกราคม  2541 วงดุริยางค์ของ
โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากองค์กร Pasadena Tour-
nament of Roses ให้เข้าร่วมบรรเลงในงานมหกรรม
ไม้ดอกไม้ประดับ Rose Parade ครั้งที่ 109 ณ เมือง 
Pasadena รัฐ  California ประเทศสหรัฐอเมริกา

60

พ.ศ. 2539 พ.ศ. 2540 พ.ศ. 2541

	 เม่�อวั้นที�	 22	 ธัุ์นว้าคม	พ.ศึ.	 2540	 สมเด็็จ
พระเทพรัตนราช่สุด็าฯ	 สยามบรมราช่กุมารี	 เสด็็จ
พระราช่ด็ำาเนินทอด็พระเนตรการบรรเลิงด็นตรี	 โด็ยว้ง
ดุ็ริยางค์โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 โรงเรียนพระห้ฤทัย	
แลิะโรงเรียนอัสสัมชั่ญลิำาปาง	 ณ	 ห้้องประชุ่มให้ญ่	 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย

	 ว้งดุ็ริยางค์ของโรงเรียนได้็แสด็งคอนเสิร์ต
แลิะเผู้ยแพร่วั้ฒนธุ์รรมไทยในงาน	 Family	 Festival	
Band	Feast	ณ	สนามกีฬา	Rose	Bowl	รัฐ	California	
ประเทศึสห้รัฐอเมริกา	แสด็งฟรีคอนเสิร์ต	“Montfort	:	
The	 Symphonic	 Version”	 แลิะเผู้ยแพร่วั้ฒนธุ์รรม
ไทย	ณ	Japan	America	Theatre,	Little	Tokyo	รัฐ		
California	ประเทศึสห้รัฐอเมริกา

• รับเสำด็้จฯ สำมเด็้จพัระเที่พัรัตนราชสุำด้าฯ
สำยั่ามบรมราชกุิมาร่  

• วิงดุ้ริยั่างค์ัได้้รับกิารคััด้เลือกิไป็แสำด้ง 
ผลงาน ณี ป็ระเที่ศึสำหรัฐอเมริกิา

	 เม่�อวั้นที�	1	มกราคม		2541	ว้งดุ็ริยางค์ของ
โรงเรียนได้็รับคัด็เล่ิอกจากองค์กร	 Pasadena	 Tournament	
of	 Roses	 ให้้เข้าร่ว้มบรรเลิงในงานมห้กรรมไม้ด็อกไม้
ประดั็บ	Rose	Parade	ครั�งที�	109	ณ	เม่อง	Pasadena	
รัฐ		California	ประเทศึสห้รัฐอเมริกา
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พ.ศ. 2542 พ.ศ. 2544

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ทั�งสองแผู้นกได้็
รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึึกษาประเภท
สามัญศึึกษา	 จากสำานักงานคณะกรรมการการศึึกษา
เอกช่น	(สช่.)	พ.ศึ.	2542	มีระยะเว้ลิา	5	ปี	(ปีการศึึกษา	
2542	–	2546)	
	 ได้็บูรณาการกิจกรรมกับกระบว้นการเรียน
รู้	 มีการจัด็ตั�งห้น่ว้ยงานอภิบาลิเพ่�อนำานักเรียนออก
ผู้สานชี่วิ้ตสู่ชุ่มช่นครั�งแรก	 มุ่งให้้นักเรียนแลิะบุคลิากร
เป็นบุคคลิที�	“อิ�มเอิบ	อบอุ่น	อารี	มีคุณธุ์รรม	คุณภาพ
สากลิ”

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แผู้นกมัธุ์ยม	 ได้็รับรางวั้ลิโรงเรียนพระราช่ทาน	 ระดั็บมัธุ์ยมศึึกษา	
ขนาด็ให้ญ่	ครั�งที�	2	 	แลิะผู่้านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึึกษาภายนอก	 (5	 โรงเรียนนำาร่อง)	จาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานแลิะประเมินคุณภาพการศึึกษา	(สมศึ.)	ระยะเว้ลิา	5	ปี	(ปีการศึึกษา	2544	–	2548)
	 ว้งดุ็ริยางค์ของโรงเรียนได้็รับรางวั้ลิเห้รียญเงิน	จากการประกว้ด็ว้ง	BIG	BAND	(JAZZ)	นักเรียน	
แห่้งประเทศึไทย	ครั�งที�	1	ณ	ห้อประชุ่มให้ญ่	ศูึนย์วั้ฒนธุ์รรมแห่้งประเทศึไทย
	 ว้งดุ็ริยางค์ของโรงเรียนได้็รับรางวั้ลิช่นะเลิิศึ	 ถ้ีว้ยพระราช่ทานพระบาทสมเด็็จพระเจ้าอยู่หั้ว้ฯ	
พร้อมเงินรางวั้ลิ	 1	 ล้ิานบาท	 จากการประกว้ด็ว้งดุ็ริยางค์เคร่�องเป่านานาช่าติ	 ครั�งที�	 3	 (3rd	 ASIAN	 
SYMPHONIC	BAND	COMPETITION	BANGKOK,	THAILAND	2001)	ณ	ห้อประชุ่มมหิ้ศึร	ธุ์นาคารไทยพาณิช่ย์	
สำานักงานให้ญ่	 จัด็โด็ยวิ้ทยาลัิยดุ็ริยางคศิึลิป์	 มห้าวิ้ทยาลัิยมหิ้ด็ลิ	 ร่ว้มกับการท่องเที�ยว้แห่้งประเทศึไทย

• ได้้รับกิารรับรองมาตรฐานคุัณีภาพักิาร
ศึึกิษาโรงเร่ยั่นเอกิชนป็ระเภที่สำามัญศึึกิษา

• รับรางวัิลโรงเร่ยั่นพัระราชที่าน ระดั้บมัธยั่มศึึกิษา ขนาด้ใหญ่ คัรั�งท่ี่� 2
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พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับการรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) และการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษา จากสำานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) รอบ 2 ปีการศึกษา 2549 – 2553 
 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ 
ไทย-จีน ครบรอบ 30 ปี โดยได้รับความร่วมมือจาก 
Yuxi Teacher College มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน นำาคณะนาฏศิลป์จีนมาแสดงเพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านมิตรภาพ ไทย – จีน อีกทั้งแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างกัน

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดงานฉลอง
ครบรอบ 72 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีพันตำารวจโท 
ดร.ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี (มว.3787) มาเป็น
ประธานในพิธี และเริ่มเปิดสอน English Program ทั้ง
แผนกประถมและแผนกมัธยม

 เมื่อวันที่ 7- 9 ธันวาคม พ.ศ. 2550 โรง
เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี
แห่งการก่อตั้ง ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก
ประถม

โรงเรียนได้รับการรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุข
ภาพ และผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษาจาก สมศ. รอบ 2

โรงเรียนได้ฉลองครบรอบ 72 ปี 
ของการก่อตั้งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ฉลองครบรอบ 75 ปี ของการก่อตั้งโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย
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พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็รับการรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 แลิะการ
รับรองมาตรฐานคุณภาพการศึึกษา	 จากสำานักงาน
รับรองมาตรฐานแลิะประเมินคุณภาพการศึึกษา	(สมศึ.)	
รอบ	2	ปีการศึึกษา	2549	–	2553	
	 โรงเรียนได้็จัด็กิจกรรมฉลิองคว้ามสัมพันธ์ุ์	
ไทย-จีน	 ครบรอบ	 30	 ปี	 โด็ยได้็รับคว้ามร่ว้มม่อจาก	
Yuxi	 Teacher	 College	 มณฑลิยูนนาน	 สาธุ์ารณรัฐ
ประช่าช่นจีน	 นำาคณะนาฏิศิึลิป์จีนมาแสด็งเพ่�อสร้าง
คว้ามสัมพันธ์ุ์ด้็านมิตรภาพ	 ไทย	 –	 จีน	 อีกทั�งแลิก
เปลีิ�ยนเรียนรู้ทางวิ้ช่าการแลิะเผู้ยแพร่ศิึลิปวั้ฒนธุ์รรม
ระห้ว่้างกัน

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลิัยได็้จัด็งานฉลิอง
ครบรอบ	 72	 ปีแห้่งการก่อตั�ง	 โด็ยมีพันตำารว้จโท	
ด็ร.ทักษิณ		ชิ่นวั้ตร	นายกรัฐมนตรี	(มว้.3787)	มาเป็น
ประธุ์านในพิธีุ์	แลิะเริ�มเปิด็สอน	English	Program	ทั�ง
แผู้นกประถีมแลิะแผู้นกมัธุ์ยม

	 เม่�อวั้นที�	7-	9	ธัุ์นว้าคม	พ.ศึ.	2550	โรงเรียน
มงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็จัด็งานฉลิองครบรอบ	 75	 ปีแห่้ง
การก่อตั�ง	ณ	โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	แผู้นกประถีม

• โรงเร่ยั่นได้้รับกิารรับรองโรงเร่ยั่นส่ำงเสำริม 
สุำขภาพัและผ่านกิารป็ระเมินมาตรฐาน
คุัณีภาพักิารศึึกิษาจากิ สำมศึ. รอบ 2

• โรงเร่ยั่นได้้ฉลองคัรบรอบ 72 ปี็ 
ของกิารก่ิอตั�งโรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่

• ฉลองคัรบรอบ 75 ปี็ ของกิารก่ิอตั�งโรงเร่ยั่น
มงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่
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พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553

	 โรงเรียนได้็รับอนุญาตให้้เปิด็รับนักเรียน
ห้ญิง	โด็ยเริ�มรับตั�งแต่ระดั็บชั่�นประถีมศึึกษาปีที�	1	แลิะ
ขยายเพิ�มปีลิะ	1	ชั่�น

	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	 เริ �มการเป็น
นิติบุคคลิโด็ยได้็มีการบริห้ารแลิะการด็ำาเนินกิจการของ
โรงเรียนเป็น	 2	 แผู้นก	 ค่อ	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	
แผู้นกประถีม	แลิะโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย

	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	แผู้นกประถีม
แยกการบริห้ารงานออกจากโรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลัิย	
โด็ยมีผูู้้อำานว้ยการโรงเรียนลิะ	1	คน
	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัยแผู้นกประถีม
เริ�มก่อสร้างอาคารศึูนย์การเรียนรู้เซินต์ห้ลิุยส์	มารีย์	
ในวั้นที�	22	เมษายน	พ.ศึ.2553

• เป๊็ด้รับนักิเร่ยั่นหญิง ระดั้บป็ระถืมศึึกิษาปี็ท่ี่� 1

• เริ�มกิารเป็็นนิติบุคัคัล
• แยั่กิกิารบริหารงานเป็็น 2 แผนกิ

 ภราด็ามีศัิกีดิ็�   ว�องประชิานุก่ีลิ 
ผู้่้อำานวยกีารโรงเรียนมงฟอร์ติวิทยาลัิย

แผู้นกีประถม

ภราด็าอาจิณ  เติ�งติระก่ีลิ
ผู้่้อำานวยกีารโรงเรียนมงฟอร์ติวิทยาลัิย
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พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์ประธานเปิด
อาคารเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เมื่อวันที่ 
28 กรกฎาคม 2554

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดใหญ่ ครั้งที่ 3
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้จัดพิธีวางศิลา
ฤกษ์สระว่ายนำ้าส่งเสริมสุขภาพฉลอง 80 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
(Simeon ๑๙๓๒) ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2555

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ทรงเสด็จพระราชดำาเนินเป็นองค์
ประธานเปิดอาคารเซนต์แมรี่ และโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัลสถานศึกษาที่
มีการบริหารจัดการดีเด่น 

รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ 
และวางศิลาฤกษ์สระว่ายนำ้า Simeon 1932

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติให้เป็นสถานศึกษาสังกัดสำานักบริหารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนท่ีมีการบริหาร
จัดการ “ดีเด่น” (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประจำา
ปีงบประมาณ 2553-2554 ณ วันที่ 19 เดือนมกราคม 
2554 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบที่ 3 จาก
สำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการ
ศึกษา (สมศ.) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 โดยมีผลการ
ประเมิน อยู่ในระดับดีมาก  
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พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555

	 สมเด็็จพระเทพรัตนราช่สุด็าฯ	 สยามบรม
ราช่กุมารี	 เสด็็จพระราช่ด็ำาเนินเป็นองค์ประธุ์านเปิด็
อาคารเซินต์แมรี�	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 เม่�อวั้นที�	
28	กรกฎาคม	2554

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แผู้นกมัธุ์ยม	 ได้็รับรางวั้ลิโรงเรียน
พระราช่ทาน	ระดั็บมัธุ์ยมศึึกษา	ขนาด็ให้ญ่	ครั�งที�	3
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลิัย	 แผู้นกประถีม	 ได้็จัด็พิธีุ์ว้างศิึลิา
ฤกษ์สระว่้ายนำ�าส่งเสริมสุขภาพฉลิอง	 80	 ปี	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	
(Simeon	๑๙๓๒)	ในวั้นที�	31	มกราคม	พ.ศึ.2555

• สำมเด้็จพัระเที่พัรัตนราชสำุด้าฯ สำยั่าม
บรมราชกิุมาร่ ที่รงเสำด้็จพัระราชด้ำาเนินเป็็น
องคั์ป็ระธานเป็๊ด้อาคัารเซึ่นต์แมร่� 

• รับรางวัิลโรงเร่ยั่นพัระราชที่าน ระดั้บมัธยั่มศึึกิษาขนาด้ใหญ่ 
และวิางศิึลาฤกิษ์สำระว่ิายั่นำ�า Simeon 1932

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็รับรางวั้ลิ
เชิ่ด็ชู่เกียรติให้้เป็นสถีานศึึกษาสังกัด็สำานักบริห้ารงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึึกษาเอกช่นที� มีการ
บริห้ารจัด็การ	 “ดี็เด่็น”	 (ระดั็บมัธุ์ยมศึึกษาตอนปลิาย)	
ประจำาปีงบประมาณ	2553-2554	ณ	วั้นที�	19	เด่็อน
มกราคม	2554	
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็ รับการ
ประเมินคุณภาพภายนอกสถีานศึึกษาขั�นพ่�นฐาน	 
รอบที�	 3	 จากสำานักงานรับรองมาตรฐานแลิะประเมิน
คุณภาพการศึึกษา	(สมศึ.)	เม่�อวั้นที�	8	สิงห้าคม	2554	
โด็ยมีผู้ลิการประเมิน	อยู่ในระดั็บดี็มาก		

• โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่  
ได้้รับรางวัิลโรงเร่ยั่นพัระราชที่าน  
ระดั้บมัธมศึึกิษา ขนาด้ใหญ่  
ป็ระจำาปี็กิารศึึกิษา 2554
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พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557

	 แลิะมีการจัด็โครงการพัฒนาศัึกยภาพผูู้้เรียนเพ่�อเตรียมคว้ามพร้อมใน
การสอบวั้ด็คว้ามรู้ตามมาตรฐานสากลิ	(Global	Tutorial	Class)	
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แผู้นกประถีม	 สร้างกันสาด็อาคารสามัคคี
นฤมิต	 เม่�อวั้นที�	 30	 กันยายน	 พ.ศึ.	 2557	 แลิะตั�งโครงการสร้างนักกอล์ิฟ	MCP	
Golf	Impact	Drills	Driving	Range

	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	แผู้นกประถีม	ได็้เริ �มสร้าง	Green	Dome	ขึ �น	
ในว้ันที �	10	พฤษภาคม	พ.ศึ.2556	สร้างห้ลิังคาสนามฟุตซิอลิ	แลิะสร้างอาคารเรียน
รว้มพัฒนาการเรียนการสอนพ่�นฐานผูู้ ้เรียนระด็ับประถีมศึึกษาขึ �น	 เม่ �อว้ันที �	 6	
ธุ์ันว้าคม	พ.ศึ.	2556

• โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่ม่กิารยั่กิระดั้บมาตรฐานกิารจัด้กิารเร่ยั่น
กิารสำอน English Programme เป็็น Montfort College 
Cambridge Programme

• สำร้าง Green Dome หลังคัาสำนามฟุตซึ่อล และอาคัารเร่ยั่นรวิมพััฒนา
กิารเร่ยั่นกิารสำอนพืั�นฐานผู้เร่ยั่นระดั้บป็ระถืมศึึกิษา
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พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ 
ร่วมแก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจ เพื่อธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน และมีการแต่ง
ตั้งคณะอนุกรรมการ 12 อนุกรรมการ เพื่อทบทวนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
โรงเรียน 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงโรง
อาหารและหอประชุม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ใน
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และเริ่มก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ในวันที่ 
7 กันยายน พ.ศ. 2559

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ (Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ (SUITS: School-University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathi-
dasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เปิดสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน 
ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ สำาหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  มีการจัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 5 เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้ทำาแบบฝึกหัดและข้อสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge   
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้สร้างหลังคาคลุมทางเชื่อม
วอล์คเวย์จากอาคารสระว่ายน้ำาไปกรีนโดมจนถึงถนนเลียบริมน้ำาปิง ในวันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 สร้างหลังคาสนามไดร์ฟกอล์ฟ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 และตั้งร้าน
ผลิตและจำาหน่ายเบเกอรี่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดี
เด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ประจำาปีพุทธศักราช 
2558 “ระดับจังหวัด” โดยสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
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พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

	 ระห้ว่้างโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	สมาคมผูู้้ปกครองแลิะครูโรงเรียนมงฟอร์ต
วิ้ทยาลัิย	แลิะสมาคมศิึษย์เก่ามงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	โด็ยมีวั้ตถุีประสงค์เพ่�อสร้างคว้ามร่ว้มม่อ	
ร่ว้มแก้ปัญห้า	แลิะสร้างคว้ามเข้าใจ	เพ่�อธุ์ำารงไว้้ซึิ�งช่่�อเสียงของโรงเรียน	แลิะมีการแต่งตั�ง
คณะอนุกรรมการ	 12	 อนุกรรมการ	 เพ่�อทบทว้นแลิะเสนอแนะแนว้ทางการพัฒนา
โรงเรียน	
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แผู้นกประถีม	 ก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงโรง
อาห้ารแลิะห้อประชุ่ม	 จัด็พิธีุ์ว้างศิึลิาฤกษ์โครงการปรับปรุงโรงอาห้ารแลิะห้อประชุ่ม	ใน
วั้นที�	15	สิงห้าคม	พ.ศึ.	2559	แลิะเริ�มก่อสร้างอาคารโรงอาห้ารแลิะห้อประชุ่ม	ในวั้นที�	7	
กันยายน	พ.ศึ.	2559

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยด็ำาเนินการจัด็ทำาห้ลัิกสูตรรายวิ้ช่าเพิ�มเติมแลิะ
จัด็การเรียนการสอนตามมาตรฐาน	 Cambridge	 การจัด็การเรียนการสอนรายว้ิช่า
คอมพิว้เตอร์	(Computing	in	English	&	International	Certification)	โด็ยใช้่ห้ลัิกสูตร
คอมพิว้เตอร์	(SUITS:	School-University-Industry-Tie-up	Scheme)	ของ	Bharathi-
dasan	University	ประเทศึอินเดี็ย	ในระดั็บชั่�นมัธุ์ยมศึึกษาปีที�	1	–	5	
	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	ได็้เปิด็สอนว้ิช่าเพิ�มเติมเลิ่อกภาษาฝรั�งเศึส	 จีน	
ญี�ปุ่น	แลิะภาษาอังกฤษ	สำาห้รับนักเรียนแผู้นการเรียนวิ้ทย์-คณิต	ระดั็บชั่�นมัธุ์ยมศึึกษาปี
ที�	4		มีการจัด็การเรียนการสอน	Global	Tutorial	Class	ในระดั็บชั่�นมัธุ์ยมศึึกษาปีที�	1	
–	5	เพ่�อฝึกฝนนักเรียนให้้ทำาแบบฝึกหั้ด็แลิะข้อสอบ	ตามมาตรฐาน	Cambridge			
	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	 แผู้นกประถีม	 ได็้สร้างห้ลิังคาคลิุมทางเช่่�อม
ว้อล์ิคเว้ย์จากอาคารสระว่้ายนำ�าไปกรีนโด็มจนถึีงถีนนเลีิยบริมนำ�าปิง	 ในวั้นที�	 10	 มีนาคม	
พ.ศึ.	2558	สร้างห้ลัิงคาสนามได็ร์ฟกอล์ิฟ	ในวั้นที�	25	กันยายน	พ.ศึ.	2558	แลิะตั�งร้าน
ผู้ลิิตแลิะจำาห้น่ายเบเกอรี�

• โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่ ได้้แต่งตั�งคัณีะกิรรมกิารไตรภาค่ั• โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่ได้้รับรางวัิลยั่กิย่ั่องเชิด้ชูเก่ิยั่รติสำถืานศึึกิษาด่้
เด่้นที่างวัิฒนธรรมด้้านด้นตร่ไที่ยั่และด้นตร่พืั�นเมือง ป็ระจำาปี็พุัที่ธศัึกิราช 
2558 “ระดั้บจังหวัิด้” โด้ยั่สำำานักิงานวัิฒนธรรมจังหวัิด้เช่ยั่งใหม่
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พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561

	 แลิะเปิด็รับสมัครนักเรียนในห้ลัิกสูตรวิ้ช่าภาษาอังกฤษเพิ�มเติม	
สำาห้รับปีการศึึกษา	 2562	 จำานว้น	 3	 ห้ลัิกสูตร	 ดั็งนี�	 1)	 ห้ลัิกสูตร	 Secondary	 
Success	สำาห้รับชั่�น	ม.2	แลิะ	ม.5		2)	ห้ลัิกสูตร	Exam	Skills	+	Interview	Skills	
สำาห้รับชั่�น	ม.6	แลิะ	ม.3	ห้ลัิกสูตร	IELTS	Course	for	Montfort	College	สำาห้รับ
ชั่�น	 ม.4	 –	 ม.6	 ทั�งนี�เพ่�อส่งเสริม	 ยกระดั็บ	 แลิะเตรียมคว้ามพร้อมด้็านมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนให้้เข้าสู่คว้ามเป็นสากลิ
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ได้็รับการคัด็เล่ิอกเป็นสถีานประกอบการดี็
เด่็นในการจ้างงานคนพิการ	ประจำาปีพุทธุ์ศัึกราช่	2561	เน่�องในวั้นคนพิการสากลิ	
จังห้วั้ด็เชี่ยงให้ม่	ประจำาปี	2561	,	ก่อสร้างสนามกีฬาบัญญัติ	โรจนารุณ
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แผู้นกประถีม	 ทำาการปรับปรุงโครงสร้าง
ห้ลัิงคาแลิะพ่�นอาคารศึาลิามารีย์
	 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลิให้้เป็นลิานอนุสาว้รีย์สักการะนักบุญ
ห้ลุิยส์	เม่�อวั้นที�	22	มีนาคม	2561									

	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	แผู้นกประถีม	ได้็ตั�งช่่�ออาคารโรงอาห้ารว่้า	อาคารอัสสัมชั่ญ	
โด็ยมีห้อประชุ่ม	Saint	Gabriel	Hall	อยู่บนชั่�น	2	แลิะได้็เปลีิ�ยนช่่�ออาคารเรียนรว้มพัฒนา	
การเรียนการสอนพ่�นฐานผูู้้เรียนระดั็บประถีมศึึกษา	 เป็น	 “อาคัารอัสำสัำมชัญ”	 ในวั้นที�	 26	
กรกฎาคม	พ.ศึ.	2560

• โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่ร่วิมกัิบสำถืาบัน British Council Thailand 
จัด้ตั�งศูึนย์ั่สำอบภาษาอังกิฤษสำากิล IELTS Official Test Centre

• โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่ได้้รับอนุมัติเป๊็ด้แผนกิารเร่ยั่นศิึลป์็ – คัำานวิณี
ในระดั้บชั�นมัธยั่มศึึกิษาตอนป็ลายั่
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พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559

 ระหว่างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัย และสมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือ 
ร่วมแก้ปัญหา และสร้างความเข้าใจ เพื่อธำารงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียน และมีการแต่ง
ตั้งคณะอนุกรรมการ 12 อนุกรรมการ เพื่อทบทวนและเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
โรงเรียน 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงโรง
อาหารและหอประชุม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการปรับปรุงโรงอาหารและหอประชุม ใน
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 และเริ่มก่อสร้างอาคารโรงอาหารและหอประชุม ในวันที่ 
7 กันยายน พ.ศ. 2559

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยดำาเนินการจัดทำาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมและ
จัดการเรียนการสอนตามมาตรฐาน Cambridge การจัดการเรียนการสอนรายวิชา
คอมพิวเตอร์ (Computer in English & International Certification) โดยใช้หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ (SUITS: School-University-Industry-Tie-up Scheme) ของ Bharathi-
dasan University ประเทศอินเดีย ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 5 
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้เปิดสอนวิชาเพิ่มเติมเลือกภาษาฝรั่งเศส จีน 
ญี่ปุ่น และภาษาอังกฤษ สำาหรับนักเรียนแผนการเรียนวิทย์-คณิต ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4  มีการจัดการเรียนการสอน Global Tutorial Class ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 – 5 เพื่อฝึกฝนนักเรียนให้ทำาแบบฝึกหัดและข้อสอบ ตามมาตรฐาน Cambridge   
 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ได้สร้างหลังคาคลุมทางเชื่อม
วอล์คเวย์จากอาคารสระว่ายน้ำาไปกรีนโดมจนถึงถนนเลียบริมน้ำาปิง ในวันที่ 10 มีนาคม 
พ.ศ. 2558 สร้างหลังคาสนามไดร์ฟกอล์ฟ ในวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558 และตั้งร้าน
ผลิตและจำาหน่ายเบเกอรี่

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะกรรมการไตรภาคีโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดี
เด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นเมือง ประจำาปีพุทธศักราช 
2558 “ระดับจังหวัด” โดยสำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
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พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563

	 >	 จัด็ตั�งศูึนย์พัฒนาบุคลิิกภาพแห่้งคว้ามสำาเร็จ	 Montfort	 Character	 of	
Success	Centre	(MCSC)	
	 >	ทด็ลิองเปิด็ห้้องเรียน	MC	Smart	Classroom	ระดั็บชั่�นมัธุ์ยมศึึกษาปีที�	5	
จำานว้น	12	ห้้องเรียน
	 >	จัด็การเรียนการสอน	Online	ทุกระดั็บชั่�น	(เกิด็การแพร่ระบาด็ของโรคติด็
เช่่�อไว้รัสโคโรนา-2019)	แลิะอนุญาตให้้นักเรียนนำา	iPad	มาใช้่ในการเรียนในห้้องเรียน
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	แผู้นกประถีม	สร้างที�พักรับรองผูู้้ปกครอง	ในวั้นที�	
15	มีนาคม	พ.ศึ.	2563	แลิะร้านกาแฟ	Mon	frère	Cafe	ในวั้นที�	29	ตุลิาคม	พ.ศึ.	2563

	 โด็ยได้็แต่งตั�งคณะกรรมการพัฒนาการจัด็การศึึกษาของโรงเรียนตาม
มาตรฐานสากลิ	 เพ่�อให้้การบริห้ารจัด็การโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยบรรลุิวิ้สัยทัศึน์แลิะ
เป้าห้มายที�กำาห้นด็ไว้้ในแผู้นพัฒนาการจัด็การศึึกษาโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ปีการศึึกษา
2561-2563	ดั็งนี�	1)คณะกรรมการอำานว้ยการ	2)	คณะกรรมการพัฒนาการจัด็การเรียน
การสอนตามมาตรฐานสากลิ	3)	คณะกรรมการห้ลัิกสูตร	Bilingual	แลิะห้ลัิกสูตร	Inter		
4)	 คณะกรรมการพัฒนา	 Smart	 Classroom	 5)	 คณะกรรมการพัฒนาคว้ามสามารถี
พิเศึษด้็านวิ้ช่าการของนักเรียน	 (Gifted)	 6)	คณะกรรมการพัฒนานักเรียนที�ต้องส่งเสริม
เป็นพิเศึษ	 (Enhancing)	 7)	 คณะกรรมการพัฒนาบุคลิิกภาพสู่คว้ามสำาเร็จของนักเรียน	
8)	คณะกรรมการพัฒนาครูสู่ครูม่ออาชี่พ	
	 โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัย	 เปิด็รับสมัครนักเรียนตามโครงการส่งเสริม
ศัึกยภาพผูู้้เรียน	(Gifted)	ระดั็บชั่�น	ม.1	แลิะ	ม.4	รอบ	Portfolio	แลิะรอบรับตรง	โด็ย
ระดั็บชั่�น	 ม.1	 ได้็รับอนุมัติให้้เปิด็แผู้นการเรียนเพิ�มค่อ	 แผู้นการเรียน	 Gifted	 ภาษา
อังกฤษ	จำานว้น	1	ห้้อง

• โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่ เตร่ยั่มคัวิามพัร้อมฉลองกิารก่ิอตั�งโรงเร่ยั่น
คัรบ 90 ปี็ MC Smart School โด้ยั่ได้้ด้ำาเนินกิารในกิารพััฒนากิารเร่ยั่น 
กิารสำอนดั้งน่�

• โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่กิำาหนด้วิิสัำยั่ทัี่ศึน์ “โรงเร่ยั่นแห่งคุัณีภาพัและ
มาตฐานสำากิลตามวิิถ่ืมงฟอร์ต” MC Smart Classroom with

On-site & Online Hybrid Model
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พ.ศ. 2564

	 •	เปิด็ห้้องเรียน	MC	Smart	Classroom	ทุกระดั็บชั่�น
	 •	จัด็ตั�งวั้ด็แม่พระมห้าการุณย์	(Our	Lady	of	Mercy)	แลิะศูึนยอ์ภิบาลินักเรียน
	 •	จัด็สร้างลิานอัครเทว้ด็ามีคาแอลิ	
	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แผู้นกประถีม	 แลิะสมาคมศิึษย์เก่ามงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	
ได้็สร้างอนุสรณ์รูปห้ล่ิอเห้ม่อนจริงภราด็าอันโตนีโอ	มารีอา	ห้ร่อ	ภราด็าอนุรักษ์	ศึรีว้าทยกร	
ไว้้บริเว้ณอัฒจันทร์ว้งกลิม	แลิะได้็ยา้ยรูปปั�นนักบุญห้ลุิยส์จากบริเว้ณอัฒจันทร์ว้งกลิม	ไปตั�ง
บริเว้ณ	 อาคารมงฟอร์ต	 ในวั้นที�	 16	 มีนาคม	 พ.ศึ.	 2564	 แลิะได้็ปรับปรุงห้้องเรียนชั่�น	 3	
อาคารเซินต์ห้ลุิยส์	มารีย์	เป็นห้้องเรียน	iPad	แลิะ	ห้้องเรียนหุ่้นยนต์

• โรงเร่ยั่นมงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่ จัด้กิิจกิรรมฉลองกิารก่ิอตั�งโรงเร่ยั่นคัรบ 90 ปี็ 
“MC Smart School” ตามแนวิที่าง “MC WE GO: SMART & SECURE”
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ภราด็าซิิเมออน   ริโคลิ 
ปีกีารศึิกีษา 2475 – 2480

ภราด็าฮู่เบิร์ติ   ไมเกีต์ิ 
ปีีการศึึกษา 2504 – 2508

ภราด็าฮู่เบิร์ติ   ค่แซิง
ปีกีารศึิกีษา 2481 – 2483

ภราด็าเอ็ด็เวิร์ด็   ค่เรียน
ปีีการศึึกษา 2509 – 2512

ภราด็าปีเติอร์ 
ปีกีารศึิกีษา 2484 – 2489

ภราด็าอิลิเด็ฟองส์โซิ  มาเรีย 
ปีีการศึึกษา 2513 – 2514

ภราด็าเซิราฟิน 
ปีกีารศึิกีษา 2490 – 2495

ภราด็าพจน์   เลิาหัเกีียรติิ
ปีีการศึึกษา 2515 – 2515

ภราด็าอัลิเบอร์ติ   เบอร์น 
ปีีการศึึกษา 2496 – 2497

ภราด็าสมพงษ์   ศิรีสุระ 
ปีีการศึึกษา 2516 – 2521

ภราด็าอาซีิเนียว   อาเกีลิ 
ปีีการศึึกษา 2498 – 2503

ภราด็าบัญญัติิ   โรจนารุณ 
ปีีการศึึกษา 2522 – 2529

ลิำาด็ับอธิิกีารโรงเรียนมงฟอร์ติวิทยาลิัย
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 ภราด็ามีศัิกีดิ็�   ว�องประชิานุก่ีลิ 
ปีกีารศึิกีษา 2553 – 2555

 ภราด็าศุิภนันท์  ขัันธิปรีชิา
ปีกีารศึิกีษา 2556 – 2561

ภราด็า ด็ร.เศิกีสรร สกีนธิวัฒน์
ปีกีารศึิกีษา 2562 – 2564

ภราด็า ด็ร.วิศิิษฐ์์  ศิรีวิชัิยรัติน์ 
ปีกีารศึิกีษา 2530 – 2536

ภราด็า ด็ร.วินัย  วิริยวิทยาวงศ์ิ 
ปีกีารศึิกีษา 2537 – 2539

ภราด็าอนุรักีษ์  นิธิิภัทราภรณ์ 
ปีกีารศึิกีษา 2540 – 2546

ภราด็า ด็ร.ศัิกีด็า  สกีนธิวัฒน์
ปีกีารศึิกีษา 2559 – 2561

 ภราด็ามีศัิกีดิ็�   ว�องประชิานุก่ีลิ 
ปีกีารศึิกีษา 2547 – 2552

ภราด็า ด็ร.สุรกิีจ  ศิรีสราญกุีลิวงศ์ิ 
ปีกีารศึิกีษา 2562 – 2564

ภราด็าอาจิณ  เติ�งติระก่ีลิ
ปีกีารศึิกีษา 2553 – 2555

ภราด็า ด็ร.อนุศัิกีดิ็�  นิธิิภัทราภรณ์
ปีกีารศึิกีษา 2556 – 2558

ลิำาด็ับอธิิกีารโรงเรียนมงฟอร์ติวิทยาลิัย

ลิำาด็ับผู้่้อำานวยกีารโรงเรียนมงฟอร์ติวิทยาลิัย แผู้นกีประถม
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ชีวิตสดใส             
บรรพชนหนุน           
เรารว่มผูกร้อย            
เรียนมุง่อุตสา่ห์      

 
มงฟอร์ต สอนสัจจะ     
สืบทอด สอดประสาน     
ตระกรานเกียรติ อาริยะเลิศ 
ศักดิ�ศรี ของประชา 

 
ดอยสุเทพเป�นศรี 
น�าป�ง รม่เย็น 
หลากยุค ลือเลื�อง 
คือแหล่ง ถิ�นฐาน 

 
เจริญสู ่ธรรมะ 
หัวใจกล้าแกรง่ 
แนวสนรถไฟ 
จนสิ�นชีวัน 

 

จิตใจอุ่นละมุน
บุญใหญเ่ทียมฟ�า
ใหญน่้อยมากพนา 
รักเมตตาสูงสง่

 
ป�ญญาญาณ 
สร้างคุณค่า สง่าศรี 
ปลูกรัก สามัคคี 
พัฒนา สากล

 
ดอยนี�นามสวยเด่น 
หล่อเลี�ยง ลูกหลาน 
นครพิงค์ สืบสาน
มงฟอร์ต บ้านเฮา 

 
น�าเงินขาวแดง 
สัจจะ ยืนยัน
รับใช้ รว่มกัน 
ปลูกด้วยรัก และภักดี

 

เพลง มงฟอรต์ บา้นที�รกั
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ชีวิตสดใส             
บรรพชนหนุน           
เรารว่มผูกร้อย            
เรียนมุง่อุตสา่ห์      

 
มงฟอร์ต สอนสัจจะ     
สืบทอด สอดประสาน     
ตระกรานเกียรติ อาริยะเลิศ 
ศักดิ�ศรี ของประชา 

 
ดอยสุเทพเป�นศรี 
น�าป�ง รม่เย็น 
หลากยุค ลือเลื�อง 
คือแหล่ง ถิ�นฐาน 

 
เจริญสู ่ธรรมะ 
หัวใจกล้าแกรง่ 
แนวสนรถไฟ 
จนสิ�นชีวัน 

 

จิตใจอุ่นละมุน
บุญใหญเ่ทียมฟ�า
ใหญน่้อยมากพนา 
รักเมตตาสูงสง่

 
ป�ญญาญาณ 
สร้างคุณค่า สง่าศรี 
ปลูกรัก สามัคคี 
พัฒนา สากล

 
ดอยนี�นามสวยเด่น 
หล่อเลี�ยง ลูกหลาน 
นครพิงค์ สืบสาน
มงฟอร์ต บ้านเฮา 

 
น�าเงินขาวแดง 
สัจจะ ยืนยัน
รับใช้ รว่มกัน 
ปลูกด้วยรัก และภักดี

 

เพลง มงฟอรต์ บา้นที�รกั

วิิวิัฒนาการ
แห่่งควิามภาคภูมิใจ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิิทยาลััย
พ้ทธศักราชั	2475	–	2565

“มงฟอร์์ต 90 ปีี อัญมณีีล้้านนา”
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 ช้่�อเสียงและคุุณภาพในุการจ้ดุการศึึกษาขีองโรงเรียนุ 
อ้สส้มช่้ญกรุงเทั้พ ไดุ้จ้งใจให้ผ้้ป่กคุรองและนุ้กเรียนุจากจ้งหว้ดุ
เช่ียงใหม่เดิุนุทั้างไป่สม้คุรเป็่นุนุ้กเรียนุต้�งแต่ป่่ พ.ศึ.2453 ศึิษย์เก่า
โรงเรียนุอ้สส้มช้่ญกรุงเทั้พในุจ้งหว้ดุเช่ียงใหม่จึงไดุ้รวมต้วก้นุและไดุ้
เชิ่ญให้ภราดุาไมเคุิล และภราดุาฮีีแลร์ ไป่เปิ่ดุโรงเรียนุทั้�ีจ้งหว้ดุ
เช่ียงใหม่ ป่ระกอบก้บท่ั้านุส้งฆราช่เรอเนุแป่ร์โรส ซึ่�ึงเป็่นุป่ระมุขีมิส
ซ้ึ่งคุาทั้อลิก ส้งฆมณฑลเชี่ยงใหม่ในุขีณะนุ้�นุ และคุุณพ่อยอร์ช่ มีรา
แบล เห็นุว่าการเผยแพร่ศึาสนุาจะให้ผลดีุขึี�นุนุ้�นุ โรงเรียนุคุาทั้อลิก
จะเป็่นุส่วนุช่่วยในุอีกทั้างหนึุ�ง  ดุ้งนุ้�นุ จึงไดุ้เชิ่ญนุ้กบวช่คุณะอุร์สุลินุ 
ณ โรงเรียนุมาแตร์เดุอีวิทั้ยาล้ยทีั้�กรุงเทั้พฯ และนุ้กบวช่คุณะเซึ่นุต์ 
คุาเบรียล ซึึ่�งดุำาเนิุนุงานุโรงเรียนุอ้สส้มช้่ญกรุงเทั้พ ขี�ึนุมาต้�งโรงเรียนุ
ทั้�ีจ้งหว้ดุเชี่ยงใหม่
 ว้นุทีั้� 14 ตุลาคุม พ.ศึ.2474 เป็่นุช่่วงทีั้�โรงเรียนุอ้สส้มช้่ญ
กรุงเทั้พหยุดุกลางภาคุ ภราดุา ไมเคิุล ภราดุาฮีีแลร์ คุุณพ่อเป่รุดุ 

ยุคเริ�มก่อร่างสร้างตัวิ
ป่การศึกษัา	2475	–	2484

พร้อมดุ้วยอ้สส้มช่นิุกฝ่่ายเหนุ้อไดุ้เดิุนุทั้างขึี�นุมาทีั้�จ้งหว้ดุเชี่ยงใหม่ 
โดุยรถไฟไดุ้เดิุนุทั้างไป่ดุ้ทั้ำาเลทีั้�ต้�งโรงเรียนุทีั้�จ้งหว้ดุเชี่ยงใหม่  
จ้งหว้ดุลำาป่าง จ้งหว้ดุเชี่ยงราย อำาเภอเชี่ยงแสนุ กระท้ั้�งถึงฝั่�งแม่นุำ�า
โขีงว่ามีคุวามเหมาะสมแก่การต�้งสาขีาโรงเรียนุอ้สส้มช้่ญหร้อไม่ 
ในุป่่ พ.ศึ.2475 คุณะอุร์สุลินุ ไดุ้มาเปิ่ดุโรงเรียนุเรยีนุาเช่ลีวิทั้ยาล้ยทีั้�
จ้งหว้ดุเชี่ยงใหม่ พร้อมก้บคุณะเซึ่นุต์คุาเบรียลเปิ่ดุโรงเรียนุทีั้�จ้งหว้ดุ 
เช่ียงใหม่เป็่นุแห่งทั้�ี 3 โดุยใช้่ช้่�อว่า“โรงเรียนุมงฟอร์วิทั้ยาล้ย” 
 ในุขีณะนุ�้นุโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยไดุ้ใช่้ทีั้�ดิุนุสองแป่ลงทั้ี�
คุุณพ่อยอร์ช่ มีราแบล ซึ่้�อจากหลวงอนุุสารสุนุทั้ร ใช่้เป่็นุ
ป่ระโยช่นุ์สำาหร้บมิสซึ่้งทั้ี�ดุินุแป่ลงหนุึ�งไดุ้มอบให้แก่โรงเรียนุ 
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยจำานุวนุ 12 ไร่ ทีั้�ดิุนุแป่ลงนีุ�อย่้ติดุแม่นุำ�าปิ่ง ส่วนุทีั้�
อีกแป่ลงหนึุ� งอ ย้่ฟากถนุนุตรง ข้ีามแล้ว ซ้ึ่�อ ทีั้� ดิุนุแป่ลงหนึุ� ง 
จากนุายเดุอซ้ึ่ซึ่า       

ภราด็า ซิิเมออน   ริโคลิ 
(พ.ศิ. 2475 – 2480)

ภราด็า ฮู่เบิร์ติ   ค่แซิง
(พ.ศิ. 2481 – 2483)
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 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย เปิ่ดุทั้ำาการสอนุคุร�้งแรกเม้�อว้นุทีั้� 
16 พฤษภาคุม พ.ศึ.2475 โดุยมี บาทั้หลวงเรอเนุเมอนีุแอร์ (ส้งฆราช่
เรอเนุแป่ร์โรส) เป็่นุเจ้าขีองจ้ดุต้�งโรงเรียนุ ภร์าดุา ซิิเมออนั ริ์โคล 
เป็่นุอธิการ (ผ้้อำานุวยการ)คุนุแรก และ ภร์าดุา แอมบุร์อสิโอ เป็่นุรอง
อธิการ ในุขีณะนุ้�นุมีนุ้กเรียนุ จำานุวนุ 22 คุนุ โดุยอาศ้ึยเร้อนุไม้สองช้่�นุ 
ขี้างโบสถ์พระหฤทั้้ยหล้งเก่าเป่็นุห้องเรียนุช่้�วคุราว เม้�ออาคุาร 
มงฟอร์ตและอาคุารอำานุวยการ ซึึ่�งคุวบคุุมการก่อสร้าง โดุย ภร์าดุา
ยอห์์นั ห์ลุยส์ แล้วเสร็จ นุ้กเรียนุโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย รุ่นุแรกจึง
ไดุ้ย้ายจากว้ดุพระหฤทั้้ย เขี้ามาเรียนุเม้�อว้นุทั้ี� 9 มกราคุม พ.ศึ. 2476 
ขีณะนุ้�นุมีนุ้กเรียนุ จำานุวนุ 116 คุนุ
 อาคุารเรียนุหล้งแรกช่�้อ “อาคาร์มงฟอร์์ต” เป็่นุอาคุาร 2 ช้่�นุ 
จำานุวนุ 8 ห้องเรียนุ พ้�นุห้องเป็่นุไม้กระดุานุ โดุยช้่�นุบนุดุ้านุตะว้นุตก  
2 ห้อง เป่ิดุเป่็นุห้องโล่งถึงก้นุเพ้�อเป่็นุทั้ี�อย้่ขีองนุ้กเรียนุป่ระจำา และ
อาคุาร 2 ช้่�นุอีกหล้งหนึุ�งทีั้�สร้างขึี�นุพร้อมๆ ก้นุ  เป็่นุอาคุารอำานุวยการ 
ใช่้เป็่นุทีั้�ทั้ำางานุ และเป็่นุทีั้�พ้กขีองภราดุา     
 ภร์าดุา ฮููเบิุร์์ต ไดุ้ย้ายจากโรงเรียนุเซึ่นุต์คุาเบรียล มาดุำารง
ตำาแหนุ่งอธิการ (ผ้้อำานุวยการ) ต่อจาก ภร์าดุา ซิิเมออนั ซึ่�ึงกล้บไป่
พ้กผ่อนุทีั้�กรุงเทั้พฯ เนุ�้องจากป่่วย ภร์าดุา ฮููเบุิร์์ต ไดุ้พยายามฟ้�นุฟ้ 
และสนุ้บสนุุนุวงดุุริยางค์ุ M.C.Band ให้ก้าวหนุ้าไดุ้มาตรฐานุย�ิงขี�ึนุ จาก
ทั้�ี ภร์าดุา ซิิเมออนั เป็่นุผ้้ก่อต้�งและไดุ้วางรากฐานุไว้แล้ว
 ในุป่่ พ.ศึ.2478 ภร์าดุา ปีีเตอร์์ ไดุ้ย้ายมาอย่้ทีั้�โรงเรียนุมงฟอร์ต

วิทั้ยาล้ย แม้ว่าขีณะนุ้�นุจะเป็่นุเพียงโรงเรียนุเล็กๆ ทีั้�เพิ�งก่อต้�งไดุ้เพียง 
3 ป่่ ทั้่านุเป่็นุคุร้สอนุวิช่าคุณิตศึาสตร์ทั้ี�เช่ี�ยวช่าญ มีอารมณ์เย้อก
เย็นุ สุขุีม ใจดุี จึงเป็่นุส�ิงทั้�ีป่ระท้ั้บใจศิึษย์ทุั้กรุ่นุ ท่ั้านุไดุ้อุทิั้ศึตนุเพ้�อ
สร้างสรรคุ์โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ให้เจริญก้าวหนุ้าทั้้�งดุ้านุ 
ศึีลธรรม และวิช่าการ จากทั้�ีท่ั้านุมีคุวามรอบร้้ทั้างคุณิตศึาสตร์ 
เป็่นุอย่างดีุ จึงไดุ้ร้บสมญานุามว่า “บิุดุาคณิิตศาสตร์์ของมงฟอร์์ต” 
เม้�อคุราวทั้่านุดุำารงตำาแหนุ่งอธิการป่ระจวบเหตุการณ์ขีณะนุ้�นุ
สงคุรามโลกคุร้�งทีั้� 2 กำาล้งก่อต้วขึี�นุ ส่งผลให้การศึึกษาต้องหยุดุช่ะง้ก 
จ้งหว้ดุไดุ้ป่ระกาศึส้�งปิ่ดุโรงเรียนุทุั้กแห่งในุเชี่ยงใหม่ และมีทั้หาร
ส้�อสาร ป่ตอ. มาขีอพ้กทั้�ีโรงเรียนุนุานุเก้อบเดุ้อนุ แล้วจึงย้ายไป่อย่้
ทีั้�ทุั้่งช่้างคุลานุ ผลพวงขีองสงคุรามคุร�้งนุ้�นุทั้ำาให้เศึรษฐกิจตกตำ�า 
โรงเรียนุจึงอย้่ในุฐานุะไม่ม้�นุคุง เม้�อทั้างราช่การป่ระกาศึให้เป่ิดุ
โรงเรียนุจำานุวนุนุ้กเรียนุก็ลดุลงเหล้อนุ้อยมาก แต่ภราดุาทัุ้กท่ั้านุ
ก็ไดุ้พยายามทุั้กวิถีทั้างเพ้�อคุวามก้าวหนุ้าขีองโรงเรียนุและสามารถ
นุำาโรงเรียนุผ่านุพ้นุอุป่สรรคุไป่ไดุ้ดุ้วยดีุ
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ขีอคุารวะ บรรพช่นุ คุนุมงฟอร์ตรุ่นุแรก  

นุ้กเรียนุรห้สแรก ขีองมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย 

มว.001  

นัพ.กำาลูนั ปีิยะเกศินั 

เกิดุเม้�อ 24 มี.คุ. 2466 

การศึึกษา ป่.1-ม.6 

โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย

แพทั้ยศึาสตร์บ้ณฑิต ป่่ 2496 

ป่ริญญาโทั้ ทั้างสาธารณสุขี 

จาก Tulane University U.S.A.
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ยุุคสร้้างความเช่ื่�อม่�น
และศร่้ทธา
(ป่การศึกษัา	2485	–	2498)

 เดุ้อนุมิถุนุายนุ พ.ศึ. 2478 ภร์าดุา เกลเมนัต์ (บุญมี เกิดุสว่าง) ไดุ้ย้�นุคุำาร้องให้กระทั้รวงศึึกษาธิการร้บรองวิทั้ยฐานุะ แต่เนุ้�องจากบ้านุ
เม้องกำาล้งอย่้ในุสภาวะสงคุราม ดุ้งนุ้�นุคุำาร้องฉบ้บนีุ�จึงเป็่นุอ้นุระง้บไป่ ต่อมา ภร์าดุา เซิร์าฟินั ไดุ้ย้�นุคุำาร้องต่อกระทั้รวงศึึกษาธิการอีกคุร้�ง 
เม้�อว้นุทีั้� 15 มิถุนุายนุ พ.ศึ. 2489 โดุยในุว้นุทั้�ี 17 สิงหาคุม พ.ศึ. 2489 อธิบดีุกรมสาม้ญศึึกษาพร้อมดุ้วยข้ีาหลวงตรวจการศึึกษาภาคุ 4 และ
ศึึกษาธิการจ้งหว้ดุ ไดุ้มาตรวจกิจการขีองโรงเรียนุ และในุว้นุทั้�ี 21 เมษายนุ พ.ศึ. 2490 จึงไดุ้ร้บรองวิทั้ยาฐานุะเทีั้ยบเท่ั้าโรงเรียนุร้ฐบาล ต้�งแต่
ป่่การศึึกษา 2489 เป็่นุต้นุมา

 ภร์าดุา เซิร์าฟินั เป็่นุคุร้สอนุภาษาอ้งกฤษ และคุณิตศึาสตร์เม้�อดุำารงตำาแหนุ่งอธิการอย้่นุ้�นุ ทั้่านุไดุ้พ้ฒนุาโรงเรียนุอย่างมากมาย ไดุ้
สร้างอาคุารเรียนุช่้�นุเดุียวเพิ�มอีก 5 ห้อง แต่ก็ย้งไม่เพียงพอต่อจำานุวนุนุ้กเรียนุทั้ี�เพิ�มขีึ�นุ จึงไดุ้สร้างห้องเรียนุเพิ�มอีก 4 ห้อง ต่อมาในุป่่  
พ.ศึ. 2492 ไดุ้เปิ่ดุแผนุกม้ธยมศึึกษาตอนุป่ลายเพ�ิมขี�ึนุ ซึ่�ึงขีณะนุ้�นุเรียกว่า “เตรียมอุดุมศึึกษา” และไดุ้ดุ้ดุแป่ลงโรงเล่นุเป็่นุห้องเรียนุช้่�วคุราวอีก 
4 ห้อง แต่จำานุวนุขีองนุ้กเรียนุก็เพิ�มมากขึี�นุทุั้กป่่

(พ.ศ.2484 - 2489) (พ.ศ.2490 - 2495) (พ.ศ.2496 - 2498)(พ.ศ.2484 - 2489) (พ.ศ.2490 - 2495) (พ.ศ.2496 - 2498)
ภราดา ปีีเตอร์ ภราดา เซราฟิิน ภราดา อัลเบิิร์ต เบิิร์น
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 พ.ศึ. 2494 ไดุ้เลิกร้บนุ้กเรียนุป่ระจำา แล้วใช่้ห้องพ้กนุ้กเรียนุป่ระจำาทั้ำาเป็่นุห้องเรียนุเพราะในุป่่นีุ�มีนุ้กเรียนุเพิ�มขึี�นุ 

จำานุวนุ 600 คุนุเศึษ จากจำานุวนุนุ้กเรียนุทั้�ีเพ�ิมมากขี�ึนุ ภร์าดุา เซิร์าฟินั ไดุ้สร้างอาคุารเรียนุหล้งใหม่อีกหนึุ�งหล้งช้่�ออาคุาร 

“มารีย์” เป่็นุอาคุารส้ง 3 ช่้�นุ จำานุวนุ 8 ห้องเรียนุ และช่้�นุล่างใช่้เป่็นุทั้ี�จอดุรถจ้กรยานุขีองนุ้กเรียนุ ในุระหว่างดุำาเนุินุการ

ก่อสร้างอาคุารมารีย์ ภร์าดุา เซิร์าฟินั ต้องย้ายไป่ดุำารงตำาแหนุ่งอธิการทั้�ีโรงเรียนุเซึ่นุต์หลุยส์ จ้งหว้ดุฉะเชิ่งเทั้รา ภร์าดุา

อัลเบิุร์์ต เบิุร์์นั ย้ายมาร้บตำาแหนุ่งอธิการ จึงร้บหนุ้าทั้�ีก่อสร้างอาคุารมารีย์ต่อ จนุแล้วเสร็จในุป่่ พ.ศึ. 2497 พร้อมก้นุนีุ�ไดุ้

สร้างโรงอาหาร และห้องสุขีาอีกอย่างละหนึุ�งหล้ง และขียายโรงจอดุรถจ้กรยานุขีองนุ้กเรียนุให้กว้างขึี�นุ ซึึ่�งสามารถจอดุรถ

ไดุ้ถึง 1,000 คุ้นุ นุอกจากนีุ�ไดุ้ดุำาเนิุนุการขีออนุุญาตทั้างราช่การใช้่ห้องช้่�วคุราว 4 ห้อง โดุยดุ้ดุแป่ลงจากโรงอาหารเนุ้�องจาก

จำานุวนุ นุ้กเรียนุเพิ�มมากขึี�นุอย่างรวดุเร็ว   

 ว้นุทีั้� 26 เมษายนุ พ.ศึ. 2498 ภร์าดุา อัลเบุิร์์ต เบิุร์์นั อธิการ (ผ้้อำานุวยการ) โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้แจ้งการ

คุรอบคุรองทีั้�ดิุนุก้บกรมทีั้�ดิุนุ (แบบ ส.คุ. 1) ทีั้�ภราดุาเกลเมนุต์ (บุญมี  เกิดุสว่าง) อธิการโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้

จ้บจองไว้ต้�งแต่ว้นุทีั้� 9 มิถุนุายนุ พ.ศึ. 2479 ทีั้�ดิุนุต้�งอย่้หม่้ทีั้� 1 ตำาบลสุเทั้พ อำาเภอเม้อง จ้งหว้ดุเชี่ยงใหม่ (บนุอุทั้ยานุแห่งช่าติ 

ดุอยสุเทั้พ - ปุ่ย) จำานุวนุเนุ้�อทีั้�ดิุนุ 8 ไร่ 3 งานุ 20 ตารางวา
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ยุุคสร้้างช่ื่�อเสียุง
ให้้เป็็นที�ป็ร้ะจ่ักษ์์
ป่การศึกษัา	2499	–	2530

ภราด็า ฮู่เบิร์ติ   ไมเกีต์ิ 
(พ.ศึ. 2504 – 2508)

ภราด็า เอ็ด็เวิร์ด็   ค่เรียน
(พ.ศึ. 2509 – 2512)

ภราด็า อิลิเด็ฟองส์โซิ  มาเรีย 
(พ.ศึ. 2513 – 2514)

ภราด็า พจน์   เลิาหัเกีียรติิ
(พ.ศึ. 2515 – 2515)

ภราด็า สมพงษ์   ศิรีสุระ 
(พ.ศึ. 2516 – 2521)

ภราด็า อาซีิเนียว   อาเกีลิ 
(พ.ศึ. 2498 – 2503)
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 เดุ้อนุสิงหาคุม พ.ศึ. 2499 ภร์าดุา อาซีิเนัียว ดุำารงตำาแหนุ่งอธิการโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย  ไดุ้ก่อสร้างอาคุารเรียนุหล้งใหม่ขึี�นุ
ทั้างทิั้ศึใต้ขีองสนุามฟุตบอลเป็่นุอาคุารเรียนุ 3 ช้่�นุ โดุยช้่�นุ 3 ใช้่เป็่นุห้องป่ระชุ่มส่วนุช้่�นุทั้�ี 2 และช้่�นุทั้�ี 1 เป็่นุห้องเรียนุท้ั้�งหมดุ 12 ห้อง เพ้�อ
รองร้บจำานุวนุนุ้กเรียนุทีั้�เพิ�มขึี�นุอย่างรวดุเร็ว ซึึ่�งไดุ้ร้บคุวามร่วมม้อในุการจ้ดุหาทุั้นุการก่อสร้างอาคุารจากผ้้ป่กคุรอง และศิึษย์เก่าเป็่นุอย่างดีุ 
กระท้ั้�งเดุ้อนุสิงหาคุม พ.ศึ.2500 จึงก่อสร้างแล้วเสร็จและใช้่ช้่�ออาคุาร
ใหม่หล้งนีุ�ว่า“อาคาร์มงฟอร์์ต”แต่กระนุ้�นุก็ไม่สามารถรองร้บจำานุวนุ
นุ้กเรียนุทีั้�เพิ�มขึี�นุไดุ้ ภร์าดุา อาซีิเนีัยว จึงไดุ้สร้างอาคุารเรียนุเป็่นุทั้รง
เดีุยวก้นุ ต่อจากอาคุาร 3 ช้่�นุ เดิุมไป่ทั้างทิั้ศึตะว้นุออก โดุยซึ่�้อทั้�ีดิุนุจาก
เอกช่นุซึึ่�งติดุก้บโรงเรียนุจำานุวนุ 3 งานุเศึษอาคุารทั้�ีสร้างต่อเติมใหม่นีุ�
เป็่นุอาคุาร 4 ช้่�นุ หล้งคุาส้งระดุ้บเดีุยวก้นุก้บตึกมงฟอร์ต ช้่�นุล่างสุดุขุีดุ
ลงไป่ตำ�ากว่าระดุ้บพ้�นุป่กติอีกป่ระมาณ 50 ซึ่ม. โดุยเร�ิมทั้ำาการก่อสร้าง
เม้�อว้นุทีั้� 1 มกราคุม พ.ศึ. 2502 แล้วเสร็จเม้�อว้นุทั้�ี 20 กรกฎาคุม 
พ.ศึ. 2502  อาคุารทีั้�สร้างต่อเติมใหม่นีุ�ใช้่เป็่นุห้องเรียนุขีองนุ้กเรียนุ
ช้่�นุม้ธยมศึึกษาตอนุป่ลายท้ั้�งหมดุ 15 ห้อง โดุยช้่�นุล่างสุดุ ใช้่เป็่นุลานุ
พ้กผ่อนุ และเล่นุกีฬาในุร่มขีองนุ้กเรียนุ ช้่�นุทีั้� 2 เป็่นุห้องป่ฏิิบ้ติการเคุมี 
ช่ีววิทั้ยา และห้องฟิสิกส์ ขีนุาดุใหญ่อย่างละห้อง ส่วนุช้่�นุทั้�ี 3 และช้่�นุทั้�ี 
4 เป็่นุห้องเรียนุท้ั้�งหมดุ ช้่�นุละ 6 ห้องเรียนุ นุอกจากนีุ� ภร์าดุา อาซีิเนีัยว 
ย้งไดุ้สร้างสนุามบาสเกตบอลใหม่ให้เป็่นุลานุคุอนุกรีตตามแบบสากลอีกดุ้วย

93



 เดุ้อนุมกราคุม พ.ศึ.2503 เป็่นุป่่แรกทั้�ีโรงเรียนุมงฟอร์ตไดุ้ส่งนุ้กเรียนุเขี้าร่วมแข่ีงข้ีนุกีฬาโรงเรียนุในุเคุร้อม้ลนิุธิคุณะเซึ่นุต์คุาเบรียล
แห่งป่ระเทั้ศึไทั้ย ทีั้�กรุงเทั้พมหานุคุร และไดุ้สร้างป่ระว้ติศึาสตร์ในุเชิ่งกีฬาไว้ให้ก้บโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยไว้อย่างงดุงามเร้�อยมา โดุย
เฉพาะในุสม้ยขีอง ภราดุา ฮ้ีเบิร์ต ไมเกต์ ดุำารงตำาแหนุ่งอธิการ ป่่ พ.ศึ.2505 เป็่นุป่่ทั้องขีองโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ทีั้�เล้�องล้อในุการ
กีฬา เพราะไดุ้คุรองถ้วยช่นุะเลิศึกีฬาป่ระเภทั้ต่าง ๆ ถึง 15 ใบ รวมท้ั้�งถ้วยรางว้ลคุะแนุนุรวมอีก 1 ใบ นุอกจากนีุ�ย้งมีว้นุ Sports day รวม
ก้นุ 3 โรงเรียนุ คุ้อโรงเรียนุเรยีนุาเช่ลีวิทั้ยาล้ย โรงเรียนุพระหฤท้ั้ย และโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย โดุยผล้ดุเป่ลี�ยนุก้นุเป็่นุเจ้าภาพจ้ดุการ
แข่ีงข้ีนุ รวมท้ั้�งจ้ดุการแข่ีงข้ีนุฟุตบอลป่ระเพณีระหว่างโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยและโรงเรียนุป่รินุส์รอยแยลส์วิทั้ยาล้ย เพ้�อเสริมสร้าง
มิตรภาพขีองท้ั้�งสองโรงเรียนุโดุยผล้ดุเป่ลี�ยนุก้นุเป็่นุเจ้าภาพ จ้ดุการแข่ีงข้ีนุ

 จากจำานุวนุนุ้กเรียนุทีั้�เพิ�มมากขึี�นุในุทุั้กป่่การศึึกษา ภราดุา เอ็ดุเวิร์ดุ ซึึ่�งดุำารงตำาแหนุ่งอธิการในุขีณะนุ้�นุไดุ้วางแผนุป่ฏิิร้ป่ทีั้�ดิุนุขีอง
โรงเรียนุ จำานุวนุ 9 ไร่ ซึึ่�งต้�งอย่้ตรงข้ีามก้บสุสานุช่้างคุลานุ มีถนุนุต้ดุผ่านุสองดุ้านุคุ้อถนุนุช่้างคุลานุก้บถนุนุป่ระช่าส้มพ้นุธ์ทีั้�ไดุ้ซึ่�้อไว้ในุสม้ย
ขีอง ภราดุา อาร์ซีึ่เนีุยว ดุำารงตำาแหนุ่งอธิการอย้่ แต่ถ้กทั้�ิงให้รกร้างว่างเป่ล่าเนุ้�องจากเป็่นุพ�้นุทั้�ีลุ่มและมีนุำ�าท่ั้วมทุั้กป่่ จึงต้องทั้ำาการถมดิุนุ
ป่ร้บสภาพพ้�นุทีั้�แล้วก่อสร้างอาคุารเรียนุขีนุาดุ 4 ช้่�นุ ให้เป็่นุสถานุทีั้�เรียนุขีองนุ้กเรียนุช้่�นุ ป่.1-ป่.7 แผนุกป่ระถมในุขีณะนุ้�นุ ต้�งแต่ ป่่ พ.ศึ.2513
 พ.ศึ.2513 โรงเรียนุไดุ้ร้บอนุุญาตให้แยกกิจการออกจากโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยเดิุม โดุยใช้่ช้่�อว่า “โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย 
แผนุกป่ระถม”  เปิ่ดุสอนุระดุ้บช้่�นุ ป่.1 – ป่.7 และใช่้อ้กษรย่อว่า ม.ป่.     
 พ.ศึ.2516 ภร์าดุา พจน์ั เลาห์เกียร์ติ ร้บตำาแหนุ่งอธิการต่อจาก ภราดุา อิลเดุฟองส์โซึ่ ป่รากฏิว่าแผนุกป่ระถม มีสถานุทีั้�เรียนุไม่
เพียงพอ ท่ั้านุจึงให้สร้างอาคุารเรียนุหล้งใหม่ 3 ช้่�นุ โดุยช้่�นุล่างเป็่นุห้องโล่ง ไม่มีผนุ้ง ใช้่เป็่นุทั้�ีป่ระชุ่มหร้อทั้ำากิจกรรม ต่อจากนุ้�นุไดุ้สร้าง
อาคุารหอป่ระชุ่ม 3 ช้่�นุ ขึี�นุอีก 1 หล้ง เพ�้อเป็่นุทั้�ีระลึกในุโอกาสสุวรรณสมโภช่ 50 ป่่ ขีองโรงเรียนุ โดุยอาคุารหล้งใหม่นีุ�ช้่�นุล่างใช้่เป็่นุ 
โรงอาหาร ช้่�นุสองเป็่นุห้องกิจกรรมและห้องสมุดุ ช้่�นุบนุสุดุเป็่นุห้องป่ระชุ่มใหญ่
 พ.ศึ.2518 ภร์าดุา สมพงศ์ ศรี์สุร์ะ ดุำารงตำาแหนุ่งอธิการ ไดุ้เป่ล�ียนุแป่ลงการศึึกษาระดุ้บช้่�นุม้ธยมศึึกษา ตอนุป่ลายขีองโรงเรียนุให้
เป็่นุแบบสหศึึกษาโดุยเริ�มร้บนุ้กเรียนุหญิงเข้ีาเรียนุรวมก้บนุ้กเรียนุช่ายในุระดุ้บช้่�นุม้ธยมศึึกษาป่่ทั้�ี 4 ต้�งแต่ป่่การศึึกษา 2518 เป็่นุต้นุมา 
ส่วนุระดุ้บช้่�นุป่ระถมศึึกษาและระดุ้บช้่�นุม้ธยมศึึกษาตอนุต้นุย้งคุงร้บเฉพาะนุ้กเรียนุช่าย

94



 พ.ศึ. 2522 ภร์าดุา บุัญญัติ โร์จนัาร์ุณิ ดุำารงตำาแหนุ่งอธิการ ไดุ้ร้�อตึกมงฟอร์ต
เก่าซึ่ึ�งเป่็นุอาคุารเรียนุหล้งแรก เพราะมีสภาพทั้รุดุโทั้รมมาก เพ้�อใช่้พ้�นุทั้ี�ขียายสนุาม
บาสเกตบอล และสร้างอาคุารเรียนุ 4 ช่้�นุ โดุยใช่้เป่็นุห้องเรียนุขีองนุ้กเรียนุในุระดุ้บช่้�นุ
ม้ธยมศึึกษาตอนุต้นุ ซึ่ึ�งป่ระกอบดุ้วยห้องป่ฏิิบ้ติการ ห้องป่ระชุ่ม ห้องสมุดุ ห้องทั้ะเบียนุ 
ห้องทั้ำางานุคุร้ และห้องทั้ำางานุอธิการ ดุำาเนุินุการก่อสร้างแล้วเสร็จในุเดุ้อนุมิถุนุายนุ พ.ศึ. 
2523 เป่็นุทั้ี�นุ่ายินุดุีและซึ่าบซึ่ึ�งในุพระมหากรุณาธิคุุณเป่็นุล้นุพ้นุทั้ี�ไดุ้ร้บพระราช่ทั้านุ
นุามอาคุารจากพระบาทั้สมเดุ็จพระเจ้าอย้่ห้วภ้มิพลอดุุลยเดุช่ฯ ว่า “สามัคคีนัฤมิต” มี
คุวามหมายถึง เพราะคุวามสาม้คุคุีทั้ี�บรรดุาคุร้ ผ้้ป่กคุรอง และนุ้กเรียนุมีใจร่วมก้นุจึง
สร้างไดุ้สำาเร็จ 
 ว้นุทั้ี� 16 ก้นุยายนุ พ.ศึ. 2526 ภร์าดุา บุัญญัติ โร์จนัาร์ุณิ ไดุ้ลงนุามในุส้ญญาซึ่้�อ
ทั้ี�ดุินุสร้างโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยแห่งใหม่จำานุวนุ 55 ไร่จากนุายว้ช่ระ ต้นุตรานุนุทั้์ ซึ่ึ�ง
เป่็นุศึิษย์เก่า และในุป่่ พ.ศึ.2528 ไดุ้ย้ายโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไป่ต้�งย้งสถานุทั้ี�แห่ง
ใหม่ บนุถนุนุมหิดุล ต.ทั้่าศึาลา อ.เม้องเช่ียงใหม่ ใกล้ก้บโรงเรียนุกาวิละวิทั้ยาล้ย ทั้ำาการ
ก่อสร้างห้องป่ระชุ่มและโรงอาหาร 1 หล้ง อาคุารอำานุวยการ 1 หล้ง อาคุารเรียนุ 3 หล้ง โดุย
ใช้่ช้่�ออาคุารว่า “ปีีเตอร์์” “เซิร์าฟินั” “อัลเบิุร์์ต” และห้องสมุดุ 1 หล้งโดุยใช้่ช้่�อว่า “แอมบุร์อสิโอ” 
ต่อมาในุป่่การศึึกษา 2528 ไดุ้ย้ายแผนุกป่ระถม กล้บมาทีั้�ถนุนุเจริญป่ระเทั้ศึ (ในุพ้�นุทีั้�ปั่จจุบ้นุ) 
และเป่ิดุการเรียนุการสอนุ
 เม้�อว้นุทีั้� 15 ก้นุยายนุ พ.ศึ.2528 โรงเรียนุไดุ้ร้บเกียรติจาก พลเอกเปีร์ม ติณิสูลานันัท์์ 
นุายกร้ฐมนุตรี ในุขีณะนุ้�นุ เป็่นุเจ้าภาพเลี�ยงฉลองแสดุงคุวามยินุดีุ ในุโอกาสทั้�ีวงโยธาวาทิั้ต
ขีองโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้ร้บรางว้ลเหรียญทั้องในุการแขี่งข้ีนุดุุริยางคุ์นุานุาช่าติ ณ 
เม้อง Kerkrade ป่ระเทั้ศึเนุเธอร์แลนุด์ุ
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 ว้นุทีั้� 12 กุมภาพ้นุธ์ พ.ศึ.2529 
โรง เ รียนุไ ดุ้ ร้บพระมหากรุณาธิ คุุณจาก 
สมเด็ุจพระเทั้พร้ตนุราช่สุดุาฯสยามบรมราช่
กุมารี เสด็ุจฯเป็่นุองค์ุป่ระธานุ เปิ่ดุโรงเรียนุ 
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยแห่งใหม่ อย่างเป็่นุทั้างการ
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ป่การศึกษัา	2531	–	2540

 พ.ศึ. 2530 ภร์าดุา วิศิษฐ์์  ศร์ีวิชััยร์ัตนั์ ดุำารงตำาแหนุ่งอธิการ ป่่การศึึกษา 2530 เป็่นุป่่แรกทีั้�ม้ลนิุธิคุณะเซึ่นุต์คุาเบรียล
แห่งป่ระเทั้ศึไทั้ย เปิ่ดุโอกาสให้คุร้เข้ีามามีส่วนุร่วมในุการบริหารจ้ดุการโรงเรียนุ มีการก่อสร้างอาคุารสมาคุมศิึษย์เก่ามงฟอร์ตขึี�นุ
บริเวณสนุามฟุตบอลดุ้านุตะว้นุตกขีองโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ในุสม้ยขีองนุายกสมาคุมศึิษย์เก่า ทั้่านุทั้ี� 7 คุ้อ  
นุายธ้ญ การว้ฒนุาศึิริกุล ป่ระสงคุ์ให้เป่็นุศึ้นุย์กลางป่ระสานุงานุและเป่็นุทั้ี�ทั้ำาการขีองสมาคุมฯ โดุยก่อสร้างแล้วเสร็จเม้�อว้นุทั้ี� 
30 ธ้นุวาคุม พ.ศึ.2530 และในุป่่เดุียวก้นุโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้ร้บรางว้ลโรงเรียนุพระราช่ทั้านุระดุ้บ 
ป่ระถมศึึกษาขีนุาดุใหญ่ คุร้�งทั้ี� 1  และ พ.ศึ.2532 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยไดุ้ร้บรางว้ลโรงเรียนุพระราช่ทั้านุระดุ้บม้ธยมศึึกษา 
ขีนุาดุใหญ่ คุร้�งทั้�ี 1  

ภราด็า ด็ร.วิศิิษฐ์์  ศิรีวิชัิยรัติน์
(พ.ศิ. 2530 – 2536)

ภราด็า ด็ร.วินัย  วิริยวิทยาวงศ์ิ
(พ.ศิ. 2537 – 2539)

ยุุคกร้ะจัายุ
อำานาจั
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 ว้นุทีั้� 5 กุมภาพ้นุธ์ พ.ศึ.2536 สมเด็ุจพระเทั้พร้ตนุราช่สุดุาฯ สยามบรมราช่กุมารี เสด็ุจฯ เป็่นุองค์ุป่ระธานุเปิ่ดุอาคุารเรียนุ 
เอ็มมานุ้เอล เพ้�อฉลองคุรบรอบ 60 ป่ ่การก่อต้�งโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย และ พ.ศึ.2537 ภร์าดุาวินััย  วิริ์ยวิท์ยาวงศ์ ดุำารงตำาแหนุ่ง
อธิการ ในุป่่นีุ�โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้ร้บรางว้ลโรงเรียนุพระราช่ทั้านุ ระดุ้บป่ระถมศึึกษาขีนุาดุใหญ่ เป็่นุคุร้�งทีั้� 2

 ว้นุทั้�ี 9 ธ้นุวาคุม พ.ศึ.2533 พระเจ้าวรวงศ์ึเธอ 
พระองคุ์เจ้าโสมวลีฯพร้อมดุ้วยพระเจ้าหลานุเธอพระองคุ์เจ้า
พ้ช่รกิติยาภา เสด็ุจฯเป็่นุองคุ์ป่ระธานุเปิ่ดุงานุว้นุวิทั้ยาศึาสตร์
ส้่ชุ่มช่นุ ณ โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย 
 ภร์าดุา วิศิษฐ์์ ศรี์วิชััยรั์ตน์ั ไดุ้สร้างอาคุารเรียนุหล้ง
ใหม่ เพ้�อรองร้บจำานุวนุนุ้กเรียนุช้่�นุม้ธยมศึึกษาป่่ทีั้� 1 ทีั้�เพิ�มขึี�นุ
จาก 6 ห้องเรียนุเป็่นุ 7 ห้อง ซึ่�ึงเป็่นุอาคุาร 4 ช้่�นุต่อจากอาคุาร
เรียนุสามหล้ง โดุยมีโคุรงสร้างอาคุารแบบเดีุยวก้นุ กลายเป็่นุ
อาคุารหม้่ 4 หล้งมีทั้างเช้่�อมถึงก้นุทุั้กช้่�นุ และให้ช้่�ออาคุารใหม่
หล้งนีุ�ว่า “เอ็มมานูัเอล” 
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ยุุคป็ฏิิรู้ป็การ้ศึกษ์า
ป่การศึกษัา	2541	–	2556

  ภร์าดุา อนัุร์ักษ์ นัิธิิภัท์ร์าภร์ณิ์ ไดุ้ทั้บทั้วนุเป่้าหมายและทั้ิศึทั้างขีองโรงเรียนุโดุยกำาหนุดุวิส้ยทั้้ศึนุ์ MC.2012  
เพ้�อบ้รณาการกิจกรรมก้บกระบวนุการเรียนุการสอนุ และซึ่้�อทั้ี�ดุินุบริเวณหล้งโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม  
เพิ�มเติมไป่จนุถึงแนุวแม่นุำ�าปิ่งฝั่�งตะว้นุตก จำานุวนุ 10 ไร่ โดุยไดุ้ทั้ำาการป่ร้บป่รุงพ้�นุทีั้�เป็่นุสวนุสุขีภาพ สนุามฟุตบอล สนุามวอลเลย์บอล 
สวนุสมุนุไพร สวนุเกษตร และไดุ้ร่วมก้บจ้งหว้ดุเช่ียงใหม่ป่ระกาศึบริเวณริมฝั่�งแม่นุำ�าปิ่งเป็่นุเขีตร้กษาพ้นุธ์ุพ้ช่และพ้นุธ์ุส้ตว์นุำ�า พร้อม
ท้ั้�งก่อสร้างและป่ร้บป่รุงอาคุารสถานุทีั้�ต่างๆ โดุยรอบโรงเรียนุเพ้�อสนุ้บสนุุนุการเรียนุการสอนุ

(พ.ศ.2540 - 2546)
อธิิการ และผู้้�อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

(พ.ศ.2547 - 2552)
อธิิการ และผู้้�อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

(พ.ศ.2553 - 2556)
อธิิการ และผู้้�อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ภราดา อนุรักษ์์ นิธิิภัทราภรณ์์ ภราดา มีีศัักด์ิ ว่่องปีระชานุกุล ภราดา อาจิิณ์ เต่งตระกูล

 ภราดา มีีศึักด์� ว่่องปีระชานุุกุล
(พ.ศึ. 2553 – 2555)  

ผู้้�อำานุว่ยการโรงเรียนุมีงฟอร์ตว่ิทยาลัย แผู้นุกปีระถมี

***	แย์กการบิร์หารแล้ะดิ์ำาเน์้น้ก์จัการออกเป็น้	2	แผน้ก	ตามี	ระเบีิย์บิกระทรวังศึกษัาธ์การ	ว่ัาด้ิ์วัย์การกำาหน้ดิ์มีาตรฐาน้โรงเรีย์น้เอกชัน้	
				ประเภูทสามัีญศึกษัา	ระดัิ์บิก่อน้ประถมีศึกษัา	ระดัิ์บิประถมีศึกษัา	แล้ะระดัิ์บิมัีธย์มีศึกษัา	พ.ศ.	๒๕๔๙
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 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยท้ั้�งสองแผนุกไดุ้ร้บการร้บรองมาตรฐานุคุุณภาพการ
ศึึกษาป่ระเภทั้สาม้ญศึึกษา จากสำานุ้กงานุคุณะกรรมการการศึึกษาเอกช่นุ (สช่.) มีระยะ
เวลา 5 ป่่ โดุยเริ�มต้�งแต่ป่ก่ารศึึกษา 2542 - 2546
 ภร์าดุา อนัุร์ักษ์ นัิธิิภัท์ร์าภร์ณิ์ ไดุ้ร้บรางว้ลผ้้บริหารการศึึกษาดุีเดุ่นุ ขีอง
สำานุ้กงานุคุณะกรรมการคุุรุสภา อำาเภอเม้อง เช่ียงใหม่ ป่ระจำาป่่การศึึกษา 2543 และ
รางว้ลผ้้บริหารการศึึกษาผ้้มีจรรยามารยาทั้ดีุเดุ่นุ รางว้ล “คุุรุสดุุดีุ” ขีองสำานุ้กงานุคุุรุ
สภา ส้งก้ดุสำานุ้กงานุคุณะกรรมการการศึึกษาเอกช่นุ (สช่.) กระทั้รวงศึึกษาธิการ ป่ระจำา
ป่่ 2544 โดุยท่ั้านุไดุ้สร้างสิ�งอ้นุเป็่นุป่ระโยช่น์ุอย่างมากมายให้เกิดุแก่คุณะคุร้และนุ้กเรียนุ 
ท้ั้�งดุ้านุเทั้คุโนุโลยีสารสนุเทั้ศึ  ดุ้านุอาคุารสถานุทีั้�  ป่ร้บป่รุงภ้มิท้ั้ศึน์ุภายในุโรงเรียนุ  ดุ้านุ
คุวามส้มพ้นุธ์ก้บชุ่มช่นุ ศิึษย์เก่า ผ้้ป่กคุรอง จ้ดุระบบพ้ฒนุาคุุณภาพการศึึกษาภายในุ
 พ.ศึ.2547 ภร์าดุา มีศักดิุ� ว่องปีร์ะชัานุักูล ดุำารงตำาแหนุ่งผ้้อำานุวยการ ผ้้จ้ดุการ 
และอธิการขีองโรงเรียนุ ไดุ้บริหารจ้ดุการโรงเรียนุตามมาตรฐานุคุุณภาพการศึึกษา
ขีองม้ลนิุธิคุณะเซึ่นุต์คุาเบรียลแห่งป่ระเทั้ศึไทั้ยเพ้�อให้โรงเรียนุก้าวหนุ้าทุั้กดุ้านุดุ้งนีุ�  
 การพ้ฒนุาดุ้านุสถานุทีั้�ไดุ้ดุำาเนิุนุการก่อสร้างอาคุารอ้นุโตนีุโอเพ้�อเป็่นุทั้�ีระลึกถึง
คุุณคุวามดีุขีอง บุร์าเดุอร์์ อันัโตนัีโอ ขึี�นุทีั้�โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้ก่อสร้างอาคุาร
เรียนุดุนุตรี และศึาลามารีย์ ทีั้�โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ท่ั้านุไดุ้ก่อสร้าง 
ว้ดุนุ้อยพระเมตตา เป็่นุศึาสนุสถานุป่ระจำาโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ท้ั้�งสองแผนุก เพ้�อ
ให้คุร้และบุคุลากรไดุ้ใช่้ในุการฝ่ึกจิต ทั้ำาสมาธิ อธิษฐานุสวดุภาวนุา พร้อมทั้้�งป่ร้บป่รุง 
ภ้มิท้ั้ศึนุ์ขีองโรงเรียนุท้ั้�งสองแผนุกให้ดุ้สวยงามและมีพ้�นุทั้�ีใช่้สอยมากขี�ึนุ

  พ.ศึ. 2540 ภร์าดุา อนุัรั์กษ์  นิัธิิภัท์ร์าภร์ณ์ิ ดุำารงตำาแหนุ่ง
อธิการ สมเดุ็จพระเทั้พร้ตนุราช่สุดุาฯสยามบรมราช่กุมารี เสดุ็จฯทั้อดุ
พระเนุตรการบรรเลงดุนุตรี ในุว้นุทั้�ี22 ธ้นุวาคุม พ.ศึ. 2540 โดุยมีวงดุุริยางค์ุ
โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย โรงเรียนุพระหฤท้ั้ย และโรงเรียนุอ้สส้มช้่ญลำาป่าง 
ณ หอป่ระชุ่มใหญ่โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย 
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 ดุ้านุคุวามส้มพ้นุธ์ก้บผ้้ป่กคุรอง ศึิษย์เก่าและคุร้อาวุโส  ทั้่านุมีคุวามมุ่งม้�นุทั้ี�จะสร้างคุวาม
ส้มพ้นุธ์ทั้ี�ดุีก้บสมาคุมผ้้ป่กคุรองและคุร้ฯ สมาคุมศึิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ทั้้�งในุเช่ียงใหม่และ
กรุงเทั้พฯ ทั้่านุไดุ้ออกเย�ียมเย้อนุศิึษย์เก่าในุทั้�ีต่างๆ เนุ้�องเพราะเห็นุว่าศิึษย์เก่าทีั้�จบออกไป่เป็่นุผ้้มีคุวาม
ร้้คุวามสามารถ มีศ้ึกยภาพ การรวมศิึษย์เก่าให้เป็่นุกลุ่มจะเป็่นุพล้งทีั้�จะช่่วยพ้ฒนุาส้งคุมและป่ระเทั้ศึ
ช่าติไดุ้ นุอกจากนีุ�ท่ั้านุย้งมุ่งเนุ้นุในุการสร้างเคุร้อข่ีายการจ้ดุการศึึกษาก้บหนุ่วยงานุท้ั้�งภาคุร้ฐและ
เอกช่นุเพ�้อร่วมก้นุพ้ฒนุาการศึึกษาอย่างต่อเนุ้�อง     
 ดุ้านุวิช่าการ  ท่ั้านุไดุ้เนุ้นุกระบวนุการพ้ฒนุาทั้างวิช่าการคุวบคุ่้ไป่ก้บการพ้ฒนุาดุ้านุคุุณธรรม 
และจริยธรรม โรงเรียนุทั้้�งสองแผนุกไดุ้ผ่านุการร้บรองคุุณภาพมาตรฐานุการศึึกษาจากสำานุ้กงานุ
มาตรฐานุการศึึกษาแห่งช่าติ (สมศึ.) และขีองม้ลนิุธิคุณะเซึ่นุต์คุาเบรียลแห่งป่ระเทั้ศึไทั้ย นุ้กเรียนุ
ระดุ้บช้่�นุม้ธยมศึึกษาป่่ทีั้� 6 แต่ละป่่การศึึกษาสามารถสอบเข้ีาศึึกษาต่อในุระดุ้บอุดุมศึึกษา ท้ั้�งมหาวิทั้ยาล้ย 
ขีองร้ฐและเอกช่นุไดุ้เก้อบร้อยเป่อร์เซ็ึ่นุต์ทุั้กป่่
 ดุ้านุการเรียนุร้้วิถีช่ีวิตชุ่มช่นุ ทั้่านุไดุ้ส่งเสริมให้นุ้กเรียนุและบุคุลากรทัุ้กคุนุไดุ้มีส่วนุร่วมในุ
การเรียนุร้้ถึงขีนุบธรรมเนีุยม ป่ระเพณี และว้ฒนุธรรมขีองท้ั้องถิ�นุ รวมท้ั้�งกลุ่มช่าติพ้นุธ์ุในุพ้�นุทีั้�ส้งในุ
เขีตภาคุเหนุ้อ และช่่วยเหล้อผ้้ทั้�ีขีาดุแคุลนุเคุร้�องอุป่โภคุ บริโภคุ โดุยจ้ดุให้มีโคุรงการมงฟอร์ตรวมใจ
บรรเทั้าภ้ยหนุาว โคุรงการออมทั้ร้พย์ขีองนุ้กเรียนุว้นุละบาทั้เพ้�อเพ้�อฝึ่กให้นุ้กเรียนุไดุ้ร้้จ้กเสียสละแบ่ง
ปั่นุสิ�งขีองและเงินุทั้องช่่วยเหล้อผ้้ดุ้อยโอกาสในุส้งคุม โดุยมอบหมายให้ฝ่่ายกิจการนุ้กเรียนุ เป็่นุผ้้ข้ีบ
เคุล้�อนุร่วมก้บฝ่่ายวิช่าการขีองโรงเรียนุ ส่งเสริมให้คุร้และมาสเตอร์ไดุ้ศึึกษาต่อท้ั้�งระดุ้บป่ริญญาโทั้ 
และป่ริญญาเอก เพ้�อนุำาคุวามร้้และป่ระสบการณ์มาพ้ฒนุาโรงเรียนุ
 ป่ก่ารศึึกษา 2547 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้ร้บอนุุญาตให้เปิ่ดุสอนุโคุรงการจ้ดุการเรียนุ
การสอนุหล้กส้ตรกระทั้รวงศึึกษาธิการเป็่นุภาษาอ้งกฤษ (English Programme) เป็่นุป่่แรก
 พ.ศึ. 2553 แยกการบริหารงานุเป็่นุ 2 แผนุก โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม แยก
การบริหารงานุออกจากโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย โดุยมีผ้้อำานุวยการโรงเรียนุละ 1 คุนุ
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 พ.ศึ.2553 ภร์าดุา อาจิณิ เต่งตร์ะกูล ดุำารงตำาแหนุ่งผ้้อำานุวยการ ผ้้จ้ดุการ และอธิการขีองโรงเรียนุมงฟอร์ต
วิทั้ยาล้ย ว้นุทีั้� 28 กรกฎาคุม 2554 สมเด็ุจพระเทั้พร้ตนุราช่สุดุาฯ สยามบรมราช่กุมารี เสด็ุจพระราช่ดุำาเนิุนุเป็่นุองค์ุป่ระธานุ
เปิ่ดุอาคุารเซึ่นุต์แมรี� 2554 ไดุ้ป่ร้บป่รุงห้องป่ระชุ่มเซึ่นุต์โยเซึ่ฟ ให้เป็่นุระบบปิ่ดุ ทีั้�ท้ั้นุสม้ย เพ้�อใช้่ในุการป่ระชุ่ม การเรียนุ
การสอนุ และกิจกรรมพ้ฒนุาผ้้เรียนุอย่างมีป่ระสิทั้ธิภาพ
 ว้นุทีั้� 19 เดุ้อนุมกราคุม 2554 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้ร้บรางว้ลเชิ่ดุช้่เกียรติให้เป็่นุสถานุศึึกษาส้งก้ดุสำานุ้ก
บริหารงานุคุณะกรรมการส่งเสริมการศึึกษาเอกช่นุ ทั้�ีมีการบริหารจ้ดุการ “ดีุเดุ่นุ” (ระดุ้บม้ธยมศึึกษาตอนุป่ลาย) ป่ระจำา
ป่่งบป่ระมาณ 2553 – 2554 
 ว้นุทีั้� 8 สิงหาคุม 2554 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้ร้บการป่ระเมินุคุุณภาพภายนุอกสถานุศึึกษาขึี�นุพ้�นุฐานุ 
รอบทีั้� 3 จากสำานุ้กงานุร้บรองมาตรฐานุและป่ระเมินุคุุณภาพการศึึกษา (สมศึ.) ผลการป่ระเมินุ อย่้ในุระดุ้บดีุมาก
 ว้นุทีั้� 20 กรฎาคุม 2555 ไดุ้ทั้ำาพิธีเปิ่ดุสระว่ายนุำ�า เดุอ มงฟอร์ต เพ�้อฉลองการก่อต้�งโรงเรียนุ คุรบ 80 ป่่ โดุยเป็่นุ
สระขีนุาดุมาตรฐานุสากล ขีนุาดุสระ 25x50 เมตร ภายในุย้งมีห้องอาหาร ห้องฟิตเนุส ห้องเรียนุบ้ลเล่ต์ และอ้ฒจ้นุทั้ร์ทีั้�
สามารถจุผ้้ช่มไดุ้ 600 ทีั้�นุ้�ง
 ป่่ 2553 ภร์าดุา มีศักดิุ�  ว่องปีร์ะชัานุักูล  ผ้้อำานุวยการ แผนุกป่ระป่ระถม ไดุ้ก่อสร้างอาคุารศ้ึนุย์การเรียนุร้้
เซึ่นุต์หลุยส์ มารีย์ 
 ป่่ 2555 วางศิึลาฤกษ์สระว่ายนุำ�าส่งเสริมสุขีภาพฉลอง 80 ป่่ โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ( Simeon 1932) ในุว้นุทีั้� 
31 มกราคุม พ.ศึ.2555
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ยุุคเข้้าสู�...
มาตร้ฐานสากล
ป่การศึกษัา	2557	–	2564

ภราดา ดร.อนุศุึักด์�  นุ์ธิ์ภัทราภรณ์์
(พ.ศึ. 2556 – 2558)

อธิ์การ และผู้้�อำานุว่ยการโรงเรียนุมีงฟอร์ตวิ่ทยาลัย

ภราดา ดร.สุุรก์จ  ศึรีสุราญกุลว่งศ์ึ 
(พ.ศึ. 2562 – 2564) 

อธิ์การ และผู้้�อำานุว่ยการโรงเรียนุมีงฟอร์ตว่ิทยาลัย

ภราดา ดร.ศึักดา  สุกนุธิว่ัฒนุ์
(พ.ศึ. 2559 – 2561) 

อธ์ิการ และผู้้�อำานุว่ยการโรงเรียนุมีงฟอร์ตวิ่ทยาลัย

ภราดา ดร.เศึกสุรร สุกนุธิว่ัฒนุ์
(พ.ศึ. 2562 – 2564) 

ผู้้�อำานุว่ยการโรงเรียนุมีงฟอร์ตว่ิทยาลัย แผู้นุกปีระถมี

 ภราดาศุึภนัุนุท์  ขัันุธิปีรีชา
(พ.ศึ. 2556 – 2561) 

ผู้้�อำานุว่ยการโรงเรียนุมีงฟอร์ตว่ิทยาลัย แผู้นุกปีระถมี
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 พ.ศึ.2556 ภร์าดุา ดุร์.อนัุศักดุิ�  นัิธิิภัท์ร์าภร์ณิ์  ดุำารง
ตำาแหนุ่ง ผ้้อำานุวยการ ผ้้จ้ดุการ และอธิการขีองโรงเรียนุ  
ป่่การศึึกษา 2557 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้ยกระดุ้บ
มาตรฐานุการจ้ดุการเรียนุ การสอนุ English Programme  เป็่นุ 
Montfort College Cambridge Programme และมีการจ้ดุโคุรงการ
พ้ฒนุาศึ้กยภาพผ้้เรียนุเพ้�อเตรียม คุวามพร้อมในุการสอบว้ดุ
คุวามร้้ตามมาตรฐานุสากล (Global Tutorial Class)
 ป่่ พ.ศึ.2558 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้ร้บรางว้ล
ยกย่องเช่ิดุช้่เกียรติสถานุศึึกษาดุีเดุ่นุทั้างว้ฒนุธรรมดุ้านุดุนุตรี
ไทั้ยและดุนุตรีพ้�นุเม้อง ป่ระจำาป่่พุทั้ธศ้ึกราช่ 2558 “ระดุ้บจ้งหว้ดุ” 
โดุยสำานุ้กงานุว้ฒนุธรรมจ้งหว้ดุเช่ียงใหม่ และในุป่่เดุียวก้นุ 
โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้ดุำาเนิุนุการจ้ดุทั้ำาหล้กส้ตรรายวิช่า 
เพิ�มเติมและจ้ดุการเรียนุการสอนุตามมาตรฐานุ Cambridge  
การจ้ดุการเรียนุการสอนุรายวิช่าคุอมพิวเตอร์ (Computing in 
English& International Certification) โดุยใช่้หล้กส้ตรคุอมพิวเตอร์ 
(SUITS : School-University-Industry-Tie-up Scheme) ขีอง 
Bharathidasan University ป่ระเทั้ศึอินุเดุีย ในุระดุ้บช่้�นุม้ธยม 
ศึึกษาป่่ทั้�ี 1 – 5
 ป่่การศึึกษา 2558 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยเปิ่ดุสอนุ
วิช่าเพิ�มเติมเล้อกภาษาฝ่ร้�งเศึส จีนุ ญี�ปุ่่นุ และภาษาอ้งกฤษ 
สำาหร้บนุ้กเรียนุแผนุการเรียนุวิทั้ย์-คุณิต ระดุ้บช่้�นุม้ธยมศึึกษา 

ป่่ทีั้� 4 จ้ดุการเรียนุการสอนุ Global Tutorial Class ม.1 – 5 เพ้�อฝึ่กฝ่นุ 
นุ้กเรียนุให้ทั้ำาแบบฝึ่กห้ดุและทั้ำาข้ีอสอบตามมาตรฐานุ Cambridge 
 ป่่ 2556  ภร์าดุา ศุภนัันัท์์  ขันัธิปีร์ีชัา  ดุำารงตำาแหนุ่ง 
ผ้้อำานุวยการโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม 
 พ.ศึ.2556 ก่อสร้าง Green Dome หล้งคุาสนุามฟุตซึ่อล 
และอาคุารเรียนุรวมพ้ฒนุาการเรียนุการสอนุพ�้นุฐานุผ้้เรียนุ
ระดุ้บป่ระถมศึึกษาโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม 
 พ.ศึ. 2557 ก่อสร้างก้นุสาดุอาคุารสาม้คุคุีนุฤมิต และต้�ง
โคุรงการสร้างนุ้กกอล์ฟ MCP Golf Impact Drills Driving Range
โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม
  พ.ศึ.2558ก่อสร้างหล้งคุาคุลุมทั้างเช้่�อมวอล์คุเวย์ 
หล้งคุาคุลุมทั้างเดุินุวอล์คุเวย์ ร้านุผลิตและจำาหนุ่ายเบเกอรี� และ
หล้งคุาสนุามไดุร์ฟกอล์ฟ โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม 
ไดุ้ก่อสร้างหล้งคุาคุลุมทั้างเช้่�อมวอล์คุเวย์จากอาคุารสระว่ายนุำ�า
ไป่กรีนุโดุมจนุถึงถนุนุเลียบริมนุำ�าปิ่งขึี�นุ ในุว้นุทีั้� 10 มีนุาคุม พ.ศึ. 2558 
โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้ก่อสร้างหล้งคุาคุลุม
ทั้างเดุินุวอล์คุเวย์ดุ้านุหล้งสระว่ายนุำ�าถึงดุ้านุข้ีางห้องพยาบาลขึี�นุ 
ในุว้นุทั้�ี 20 พฤษภาคุม พ.ศึ.2558 

104



 พ.ศึ. 2559 ภร์าดุา ดุร์.ศักดุา  สกนัธิวัฒน์ั  ดุำารงตำาแหนุ่งผ้้อำานุวยการ ผ้้จ้ดุการ 
และอธิการขีองโรงเรียนุ
 ป่่การศึึกษา 2560 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย เริ�มจ้ดุการเรียนุการสอนุแผนุการ
เรียนุศิึลป์่ – คุำานุวณ ในุระดุ้บช้่�นุม้ธยมศึึกษาตอนุป่ลายเป็่นุป่่แรก
 ป่่การศึึกษา 2561 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้มีการป่ร้บป่รุงทั้างดุ้านุเทั้คุโนุโลยี 
ให้เหมาะสมก้บการเป่ล�ียนุแป่ลงขีองโลกยุคุดิุจิท้ั้ล ดุ้านุการเรียนุการสอนุ และดุ้านุอาคุาร
สถานุทั้�ีต่าง ๆ ดุ้งนีุ�
 • ป่ร้บป่รุงระบบเคุร้อข่ีาย Network ภายในุโรงเรียนุให้เป็่นุ Fiber optic LAN และ Wi-Fi 
 • ติดุต้�งจอ Video Wall ห้อง St. Joseph Hall เพ้�อการเรียนุการสอนุและกิจกรรม
พ้ฒนุาผ้้เรียนุ
 • ป่ร้บป่รุงสนุามฟุตบอลโรงเรียนุให้มีมาตรฐานุสากลและต่อมาไดุ้ต้�งช้่�อสนุามว่า 
“สนัามกีฬาบัุญญัติ โร์จนัารุ์ณิ” 
 • โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ร่วมก้บสถาบ้นุ British Council Thailand จ้ดุต้�งศ้ึนุย์
สอบ ภาษาอ้งกฤษสากล IELTS Official Test Centre
 พ.ศึ.2561 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้ร้บการคุ้ดุเล้อกเป็่นุสถานุป่ระกอบการ 
ดุีเดุ่นุในุการจ้างงานุคุนุพิการ 
 ป่่การศึึกษา 2559 ภร์าดุา ศุภนัันัท์์ ขันัธิปีรี์ชัา ดุำารงตำาแหนุ่งผ้้อำานุวยการโรงเรียนุ 
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย (แผนุกป่ระถม) ต่ออีกหนึุ�งวาระ
 • พ.ศึ.2559 ก่อสร้างตามโคุรงการป่ร้บป่รุงโรงอาหารและหอป่ระชุ่ม โรงเรียนุ 
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้จ้ดุพิธีวางศิึลาฤกษ์โคุรงการป่ร้บป่รุงโรงอาหารและ 
หอป่ระชุ่ม ในุว้นุทั้�ี 15 สิงหาคุม พ.ศึ. 2559 และเร�ิมก่อสร้างอาคุารโรงอาหารและหอป่ระชุ่ม 
ในุว้นุทั้�ี 7 ก้นุยายนุ พ.ศึ. 2559
 • พ.ศึ.2560 ต้�งช่้�อ Saint Gabriel Hall และอาคุารอ้สส้มช่้ญ โรงเรียนุมงฟอร์ต 
วิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้ต้�งช้่�ออาคุารโรงอาหารและหอป่ระชุ่ม มีช้่�อว่า “Saint Gabriel Hall”  
ในุว้นุทั้�ี26 กรกฎาคุม พ.ศึ. 2560  
 • โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้เป่ลี�ยนุช้่�ออาคุารเรียนุรวมพ้ฒนุาการ
เรียนุการสอนุพ้�นุฐานุผ้้เรียนุระดุ้บป่ระถมศึึกษา เป็่นุ “อาคาร์อัสสัมชััญ” ในุว้นุทีั้� 26 กรกฎาคุม 
พ.ศึ. 2560  
 • พ.ศึ.2561 การป่ร้บป่รุงโคุรงสร้างหล้งคุาและพ้�นุอาคุารศึาลามารีย์ เม�้อว้นุทีั้� 22 
มีนุาคุม2561 
 • ป่ร้บป่รุงสนุามบาสเกตบอลให้เป็่นุลานุอนุุสาวรีย์ส้กการะนุ้กบุญหลุยส์ และเป็่นุ
พ�้นุทั้�ีสำาหร้บจอดุรถขีองผ้้ป่กคุรองและผ้้มาติดุต่อโรงเรียนุ 
 • ทั้ำาการป่ร้บป่รุงภ้มิท้ั้ศึน์ุดุ้านุหนุ้าโรงเรียนุและจ้ดุทั้ำาป้่ายโรงเรียนุขึี�นุใหม่ เม้�อว้นุทีั้� 
17 สิงหาคุม 2561
 • พ.ศึ. 2561 เป่ล�ียนุห้องเรียนุทุั้กห้องเรียนุ เป็่นุห้อง Smart Classroom
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 ป่่การศึึกษา 2563 เตรียมคุวามพร้อมฉลองการก่อต้�งโรงเรียนุคุรบ 90 ป่่ MC Smart School
• จ้ดุต้�งศ้ึนุย์พ้ฒนุาบุคุลิกภาพแห่งคุวามสำาเร็จ (MCSC) 
• ทั้ดุลองเป่ดิุห้องเรียนุ MC Smart Classroom ระดุ้บช้่�นุม้ธยมศึึกษาป่่ทั้�ี 5 จำานุวนุ 12 ห้องเรียนุ
• จ้ดุการเรียนุการสอนุ On-line ทุั้กระดุ้บช้่�นุ (เกิดุการแพร่ระบาดุขีองโรคุติดุเช้่�อไวร้สโคุวิดุ-19) และอนุุญาตให้นุ้กเรียนุนุำา iPad มาใช้่ในุการ
เรียนุในุห้องเรียนุ

 ป่่การศึึกษา 2564 จ้ดุกิจกรรมฉลองการก่อต้�งโรงเรียนุคุรบ 90 ป่่ “MC Smart School”  
ตามแนุวทั้าง “MC WE GO : SMART & SECURE”
• เปิ่ดุเรียนุห้องเรียนุ MC Smart Classroom ทุั้กระดุ้บช้่�นุ
• จ้ดุต้�งว้ดุนุ้อยแม่พระมหาการุณย์ (Our Lady of Mercy) และศ้ึนุย์อภิบาลนุ้กเรียนุ
• จ้ดุสร้างลานุอ้คุรเทั้วดุามีคุาแอล 

 ป่่การศึึกษา 2562– 2564 ภร์าดุา ดุร์.เศกสร์ร์  สกนัธิวัฒน์ั  ดุำารงตำาแหนุ่งผ้้อำานุวยการ โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม
 พ.ศึ.2563 สร้างทีั้�พ้กร้บรองผ้้ป่กคุรอง และร้านุกาแฟ Mon frère Cafe
      - โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้สร้างทั้�ีพ้กร้บรองผ้้ป่กคุรองขี�ึนุ ในุว้นุทั้�ี 15 มีนุาคุม พ.ศึ. 2563
      - โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้สร้างร้านุกาแฟ Mon frère Cafe ขี�ึนุ ในุว้นุทั้�ี 29ตุลาคุม พ.ศึ. 2563
 พ.ศึ.2564 สมาคุมศิึษย์เก่ามงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้สร้างอนุุสรณ์ร้ป่หล่อเหม้อนุจริง ภร์าดุา อันัโตนีัโอ มารี์อา หร้อ ภราดุาอนุุร้กษ์ ศึรีวาทั้ยกร  
บริเวณอ้ฒจ้นุทั้ร์วงกลม
 - โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้ย้ายร้ป่ปั่�นุนุ้กบุญหลุยส์ จากบริเวณอ้ฒจ้นุทั้ร์วงกลม ไป่ติดุต้�งบริเวณตึกมงฟอร์ต ในุ 
ว้นุทีั้� 16 มีนุาคุม พ.ศึ. 2564
 - โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกป่ระถม ไดุ้ป่ร้บป่รุงห้องเรียนุช้่�นุ 3 อาคุารเซึ่นุต์หลุยส์ มารีย์ เป็่นุห้องเรียนุ iPad และ ห้องเรียนุหุ่นุยนุต์

 พ.ศึ.2562 ภร์าดุา ดุร์.สุร์กิจ ศรี์สร์าญกุลวงศ์ ดุำารงตำาแหนุ่งผ้้อำานุวยการ ผ้้จ้ดุการ 
และอธิการขีองโรงเรียนุ
 ป่่การศึึกษา 2562 โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ป่ร้บวิส้ยท้ั้ศึน์ุโรงเรียนุเป็่นุ “โร์งเรี์ยนั
แห่์งคุณิภาพ และมาตร์ฐ์านัสากล ตามวิถีีมงฟอร์์ต” และป่ร้บป่รุงทั้างดุ้านุเทั้คุโนุโลยี 
ดุ้านุการเรียนุการสอนุ และดุ้านุอาคุารสถานุทีั้�ต่าง ๆ ดุ้งนีุ�
• ว้นุเสาร์ทีั้� 3 สิงหาคุม 2564 จ้ดุกิจกรรมว้นุสถาป่นุาโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย คุรบ 88 ป่่ 
และเสกร้ป่ปั่�นุ ภร์าดุา โยเซิฟ อังเดุร์ เกแก็ง ในุโอกาสคุรบรอบ 1 ป่่ มรณกรรม
• ป่ร้บป่รุงระบบ Server ให้รองร้บก้บเทั้คุโนุโลยีและการสร้างห้องเรียนุ Smart Classroom
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 มงฟอร์ต  โรงเรียนุทีั้�เราร้ก  ขีอสม้คุร ร้กจนุช่ีพสลาย  
อ้นุนุามนีุ� ปั่กอย่้มิร้้คุลาย                            คุ้อคุวามหมาย ป่ระท้ั้บบนุดุวงใจ  
         มงฟอร์ต โรงเรียนุทีั้�เราร้ก  ทั้�ีพำานุ้กศึึกษาเคุยอาศ้ึย 
ไดุ้อบรม วิช่ามาแต่ไร                                 ขีออวยช้่ย มงฟอร์ต จงเจริญ
         ธงมงฟอร์ตสีแดุง นุำ�าเงินุ และขีาว      สีแดุงพราวคุ้อเก่งกล้ามิล่าหนีุ  
เพ้�อให้เราสละตนุ มอบจนุชี่พพลี             เพ้�อช่าติไทั้ยเราจะไดุ้สมป่อง  
        อ้นุคุวามหมายสีขีาว พราวสกาวสดุ     ก็คุ้อหมดุมลทั้ินุส�ินุหม่นุหมอง 
 สีนุำ�าเงินุเดุ่นุกระไร ไม่มีรอง                         คุ้อเราต้องก้าวหนุ้าไป่จนุใหญ่โต
        มงฟอร์ตแป่ลว่าป้่อมบนุภ้เขีา              มาพวกเรา มาช่่วยก้นุร่วมไช่โย 
มงฟอร์ต ยิ�งยงและจงภิญโญ                      ดุ้งสุริโยนุำาทั้างสว่างเอย

มาร์ชมงฟอร์ต
Come, cheer up, my lads, Tis to glory we steer,

The prize, more than all, to a Montfortist dear

Let us sing very loud, Let our Colours be high

For who can be proud as the sons of the Thai

Montfort boys, come a long, Let us sing our best song

Our flags Red White and Blue.  To it well be true

Well fight and well conquer again and again

When borne by the Red, White and Blue *

Our colours shall be hoisted on high

When borne by the Red, White and Blue *

Cheer
Come
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อนุสรณ์สถีานแห่่งครูผูู้้อุทิศตน 
ภราด็า อันโตนิโอ มารีอา 

 ในุ 9 ทั้ศึวรรษทีั้�ผ่านุมา บุคุคุลสำาคุ้ญสองท่ั้านุในุป่ระว้ติศึาสตร์มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ทีั้�ไดุ้จากป่ระเทั้ศึบ้านุเกิดุและอุทิั้ศึชี่วิตร่วมสร้าง 
มงฟอร์ตมาเป็่นุเวลานุานุและอย่้ในุคุวามทั้รงจำาขีองช่าวมงฟอร์ต.....    
 ท่ั้านุแรก ภร์าดุา อันัโตนิัโอ มาร์ีอา ผ้้สร้างวงดุุริยางค์ุ มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ให้โดุ่งดุ้งไป่ท้ั้�วโลก และเป็่นุผ้้ป่ระพ้นุธ์เพลงป่ระจำา
โรงเรียนุ คุ้อ เพลง มาร์์ชัมงฟอร์์ต เป็่นุบทั้เพลงภาษาไทั้ย และเพลง Come Cheer เป็่นุบทั้เพลงภาษาอ้งกฤษ
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 ภราดุา อ้นุโตนีุโอ มารีอา (Alfonso Gutierrez) เป็่นุช้่�อทั้�ีเรา
เรียกท่ั้านุ หร้อเราร้้จ้กท่ั้านุในุนุามช่�้อ ภราดุา อนุุร้กษ์ ศึรีวาทั้ยากร 
ทั้่านุเกิดุทีั้�เม้อง Ocon de Villafronca Bugos ป่ระเทั้ศึ Spain เม้�อว้นุทั้�ี 
2 สิงหาคุม พ.ศึ.2459  บิดุา-มารดุาขีองท่ั้านุเป็่นุช่าวนุา  ท่ั้ า นุ ไ ดุ้
สม้คุรเข้ีายุวล้ยเม้�อท่ั้านุอายุเพียง 12 ป่เ่ท่ั้านุ้�นุ ในุป่่ พ.ศึ.2471 ทีั้�  
Caldetas ท่ั้านุไดุ้เข้ีานุวกสถานุ ทีั้� Caldetas และเม้�อพ.ศึ.2476 ณ ทีั้�
แห่งเดีุยวก้นุนีุ�เอง ท่ั้านุไดุ้ถวายต้วเพ�้อร้บใช้่พระผ้้เป็่นุเจ้าคุร้�งแรก 
เม้�อว้นุทีั้� 2 กุมภาพ้นุธ์ พ.ศึ. 2476 ท่ั้านุไดุ้ต้ดุสินุใจมอบกายและใจ
ขีองท่ั้านุให้แก่พระและพระนุางมารีอาตลอดุช่ีวิต เม้�อว้นุทีั้� 28 
เมษายนุ พ.ศึ. 2482 
 ท่ั้านุไดุ้เดิุนุทั้างมาป่ระเทั้ศึไทั้ยเป็่นุคุร้�งแรกเม้�อว้นุทีั้� 20 มีนุาคุม 
พ.ศึ.2480 และเม�้อมาอย่้เม้องไทั้ย ท่ั้านุจึงเริ�มศึึกษาภาษาไทั้ยต้�งแต่
นุ้�นุมา ทั้่านุไดุ้มาทั้ำาหนุ้าทั้ี�เป่็นุคุร้ผ้้สอนุทั้ี�โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย 
จ้งหว้ดุเช่ียงใหม่ พ.ศึ.2483-2490 และไดุ้ย้ายไป่ป่ฏิิบ้ติหนุ้าทั้ี� ทั้ี�
โรงเรียนุเซึ่นุต์หลุยส์ จ้งหว้ดุฉะเชิ่งเทั้รา พ.ศึ.2490-2509 และไดุ้
กล้บมาป่ฏิิบ้ติหนุ้าทั้ี�ในุโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยอีกคุร้�งในุป่่ พ.ศึ. 
2513 จนุถึงแก่กรรม

 ภราดุา อ้นุโตนิุโอ ถ้อเป็่นุผ้้วางรากฐานุทั้างดุนุตรีให้แก่โรงเรียนุ
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ท่ั้านุไดุ้พยายามทุ่ั้มเทั้กำาล้งใจและกาย ตลอดุจนุกำาล้ง
คุวามคิุดุ ส่งเสริมและป่ร้บป่รุงงานุดุนุตรีขีองโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย
มาโดุยตลอดุ ดุ้วยคุวามมุ่งม้�นุทีั้�จะทั้ำาให้โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยมีช้่�อ
เสียงขี�ึนุมาอีกดุ้านุหนึุ�ง และดุ้�งใจหมาย วงดุุริยางค์ุโรงเรียนุมงฟอร์ต
วิทั้ยาล้ย ก็เป็่นุทีั้�ช้่�นุช่มขีองช่าวเชี่ยงใหม่ และช้่�อเสียงร้้จ้กแพร่หลายไป่
ท้ั้�งในุและต่างป่ระเทั้ศึ ท่ั้านุจึงสมคุวรให้ไดุ้ร้บการยกย่องให้เป็่นุหนึุ�งในุ
บุคุคุลสำาคุ้ญในุป่ระว้ติศึาสตร์มงฟอร์ต
 ภราดุา อ้นุโตนิุโอ มารีอา ไดุ้ล้มป่่วยดุ้วยโรคุช่ราและเข้ีาพ้ก
ร้กษาต้วทั้�ีโรงพยาบาลคุามิเลียนุ กรุงเทั้พฯ ต่อมาไดุ้ถึงแก่กรรมดุ้วย
คุวามสงบเม้�อคุ้นุว้นุอาทิั้ตย์ทั้�ี 3 สิงหาคุม พ.ศึ. 2546 รวมอายุ 87 ป่่

คติพจน์ประจำาใจของท่าน คือ
“Do Good and Let Dog bark.”

ประวัติ ภราด็า อันโตนิโอ มารีอา
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ภราด็า โยเซิฟ อังเด็ร เกแก็ง
ผู้ร่วัมีสร้างมีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์มีาย์าวัน้าน้	ถึง	54	ป่	

คุ้รูของ	2	น้าย์กรัฐมีน้ตรีของประเทศไทย์
 บราเดุอร์อ้งเดุร เกิดุเม้�อว้นุทีั้� 26 ตุลาคุม คุ.ศึ. 1921 ในุคุรอบคุร้วทีั้�
มีพ่อแม่เป็่นุช่าวนุา ในุหม่้บ้านุเล็กๆ ทั้างตะว้นุตกขีองป่ระเทั้ศึฝ่ร้�งเศึส ซึึ่�งไม่
ไกลจากทั้ะเลมากนุ้ก ถนุนุทีั้�จะนุำาไป่ส่้หม่้บ้านุคุดุเคีุ�ยวไป่ตามเนิุนุเขีาส้งตำ�า 
และมีต้นุไม้เขีียวทึั้บสองข้ีางทั้างทั้ำาให้ภ้มิป่ระเทั้ศึดุ้คุล้ายสีเขีียวมรกต 
 พออายุไดุ้ 7 ขีวบ บราเดุอร์ไดุ้เข้ีาเรียนุในุโรงเรียนุร้ฐบาลป่ระจำาท้ั้อง
ถิ�นุ ซึึ่�งทุั้กวิช่าจะถ้กสอนุเป็่นุภาษาฝ่ร้�งเศึส ในุขีณะทีั้�ผ้้คุนุแถบนุ้�นุจะพ้ดุภาษา 
Breton ซึึ่�งเป็่นุภาษาท้ั้องถิ�นุ 
 พออายุไดุ้ 10 ขีวบ บราเดุอร์ไดุ้เข้ีาเรียนุในุโรงเรียนุซึึ่�งถ้กดุำาเนิุนุงานุ
โดุยคุณะภราดุาเซึ่นุต์คุาเบรียล 
 อายุ 17 ป่่ ไดุ้บวช่เป็่นุบราเดุอร์ โดุยป่ฏิิญาณตนุว่าจะต้�งม้�นุอย่้ในุ
คุวามยากจนุ ถ้อศีึลบริสุทั้ธิ� เช้่�อฟังและถ่อมตนุ 
 ในุป่่ 1939 บราเดุอร์ไดุ้เริ�มสอนุหนุ้งส้อโดุยสอนุวิช่าเลขี วิทั้ยาศึาสตร์ 
ภ้มิศึาสตร์ ในุช้่�นุม้ธยมต้นุ นุ้กเรียนุขีองบราเดุอร์ส่วนุใหญ่ต้องการเป็่นุคุร้ 
พวกเขีาเป็่นุคุนุคุ่อนุข้ีางฉลาดุและขีย้นุหม้�นุเพียร ต่อมาภายหล้งนุ้กเรียนุ  
ขีองบราเดุอร์บางส่วนุก็เข้ีามาช่่วยงานุขีองคุณะภราดุาในุป่ระเทั้ศึไทั้ย
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 ในุป่่ 1948 บราเดุอร์ไดุ้ร้บคุำาส้�งให้มาทั้ำางานุในุป่ระเทั้ศึไทั้ย 
เพราะว่าคุณะภราดุาในุป่ระเทั้ศึไทั้ยมีไม่มากและส่วนุใหญ่คุ่อนุขี้าง
มีอายุ การเดิุนุทั้างจากฝ่ร้�งเศึสมาป่ระเทั้ศึไทั้ยโดุยเร้อ เป็่นุเวลา 4 
อาทั้ิตย์ เม้�อมาถึงกรุงเทั้พฯ มีบราเดุอร์อาวุโสมีอายุหลายคุนุมาต้อนุ
ร้บบราเดุอร์ทีั้�ท่ั้าเร้อ ในุคุ้นุแรกบราเดุอร์พ้กทีั้�โรงเรียนุอ้สส้มช้่ญ
บางร้ก บราเดุอร์ฝั่นุถึงคุวามสวยงามขีองภ้เขีาเขีียวขีองจ้งหว้ดุช่ลบุรี
และต้นุหมากทีั้�ขึี�นุสองฝั่�งแม่นุำ�าเจ้าพระยา  
 ต้นุป่่ 1949 บราเดุอร์ไดุ้เข้ีาสอนุในุโรงเรียนุอ้สส้มช้่ญ
พาณิช่ยการ กรุงเทั้พฯ โดุยสอนุวิช่าพิมพ์ดีุดุและการบ้ญชี่ ทุั้กอย่าง
ใหม่หมดุสำาหร้บบราเดุอร์ไม่ว่าจะเป็่นุวิช่า,ภาษา หลายคุร้�งทีั้�บราเดุอร์ 
คุิดุอยากกล้บป่ระเทั้ศึฝ่ร้�งเศึส (มีล้กศิึษย์ทีั้�เป็่นุนุายกร้ฐมนุตรี พณฯ 
ทั้่านุสม้คุร  สุนุทั้รเวช่)  
 หล้งจากไป่พ้กผ่อนุในุช่่วงส้�นุๆทีั้�โรงเรียนุเซึ่นุต์คุาเบรียล และ
อ้สส้มช้่ญศึรีราช่า แล้วก็กล้บไป่ทั้ำาการสอนุทีั้�อ้สส้มช้่ญกรุงเทั้พ โดุย
สอนุวิช่า เลขี เคุมี ชี่ววิทั้ยา ฟสิิกส์ ในุระดุ้บเตรียมอุดุมศึึกษา (ช้่�นุ ม.7 
และ ม.8 หร้อ ม.ศึ.4 – ม.ศึ. 5 เทีั้ยบเท่ั้าก้บช้่�นุ ม.4 ถึง ม.6 ในุปั่จจุบ้นุ) 
โดุยไม่ไดุ้ใช้่ภาษาอ้งกฤษในุการสอนุ 
 และแล้ว คุ้นุหนึุ�งหล้งจากอาหารเย็นุ บราเดุอร์อธิการใหญ่ 
John-Mary แวะเข้ีามาทีั้�อ้สส้มช้่ญบางร้ก บอกบราเดุอร์ให้เก็บกระเป๋่า 
มาอย้่ทีั้�โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย จ้งหว้ดุเชี่ยงใหม่

 บราเดุอร์มาถึงจ้งหว้ดุเชี่ยงใหม่ในุว้นุทีั้� 20 มิถุนุายนุ 1964 
(2507) ว้นุถ้ดุมาบราเดุอร์ก็เร�ิมสอนุหนุ้งส้อ รวมกว่า 47 ป่่ ทีั้�อย่้ 
มงฟอร์ต ท่ั้านุไดุ้ร้บฉายาจากนุ้กเรียนุทีั้�เป็่นุทีั้�ร้กมากมาย เช่่นุ  
“Danny Daye” และ “Super Man” และภายหล้ง “James Bond” and 
“Alain Delon” ซึึ่�งการสอนุขีองท่ั้านุเป็่นุทีั้�ป่ระจ้กษ์ว่าท่ั้านุเป็่นุคุนุทีั้�เอา
จริงเอาจ้ง สอนุล้กศิึษย์ดุ้วยคุวามร้ก เหม้อนุล้ก ทั้ำาให้ท่ั้านุมีล้กศิึษย์
ขีองทั้่านุป่ระสบผลสำาเร็จในุช่ีวิตทุั้กสาขีาอาชี่พ
 พอบราเดุอร์อายุไดุ้ 65 ป่่ จึงมีบราเดุอร์ทีั้�หนุุ่มกว่ามาร้บ
หนุ้าทั้�ีแทั้นุ บราเดุอร์ก็ย้งคุงมีหนุ้าทีั้�ร้บผิดุช่อบ ในุส่วนุโรงเรียนุ 
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุกม้ธยม ต่อไป่อีกจนุถึงอายุ 90 ป่่ ถึงแม้ระยะ
หล้งทั้่านุอาจไม่ไดุ้เขี้ามาโรงเรียนุทั้�ีท่ั้านุร้ก เพราะร่างกายและสุขีภาพ
ทั้�ีไม่เอ้�อต่อการเดุินุทั้าง แต่ทั้่านุก็จะฝ่ากคุวามห่วงใยให้ก้บคุุณคุร้
และมาสเตอร์ทั้�ีดุ้แลโรงเรียนุอย้่เสมอ
 ภายใต้การชี่�แนุะขีองบราเดุอร์ระบบนุำ�าและระบบไฟฟ้าถ้ก
จ้ดุระบบท้ั้�วโรงเรียนุโดุยบราเดุอร์เป็่นุผ้้วางแผนุ ซ้ึ่�อว้สดุุ และคุวบคุุม
การทั้ำางานุ เราสามารถเห็นุบราเดุอร์ไดุ้ทีั้�ยอดุเสาไฟฟ้า หร้อไม่ก็ห้อง
ใต้หล้งคุาเพ้�อทั้ำาการซึ่่อมสายไฟฟ้า หลายป่่ บราเดุอร์เป็่นุ Bursar 
ขีองโรงเรียนุ 
 คุวามร้กทีั้�ทั้่านุมีให้ก้บโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยแห่งนีุ�...กว่า 
54 ป่่ทีั้�มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยขีองท่ั้านุ ท่ั้านุไดุ้สร้างคุนุให้ป่ระสบคุวาม
สำาเร็จในุช่ีวิต บางคุนุเป็่นุหมอ วิศึวกร ศึาสตราจารย์ในุมหาวิทั้ยาล้ย 
ร้บราช่การ นุ้กธุรกิจ แม้กระท้ั้�งเป็่นุนุายกร้ฐมนุตรี ซึึ่�งพวกเขีาเหล่า
นุ้�นุล้วนุไดุ้สร้างช้่�อเสียงให้มงฟอร์ตโดุ่งดุ้งถึงปั่จจุบ้นุ ถึงแม้บราเดุอร์
ไดุ้จากพวกเราไป่ ในุว้นุทั้�ี 17 กรกฎาคุม พ.ศึ.2560 แต่ท่ั้านุไดุ้ฝ่าก
คุวามร้ก คุวามดุี คุวามเป็่นุคุร้ “คุร้..ผ้้ยิ�งใหญ่” อย่้ในุใจ..ให้พวกช่าว
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยทุั้กคุนุ และอนุุสาวรีย์ขีองท่ั้านุ จึงเป็่นุดุ้งคุวามดีุ
ขีองท่ั้านุทั้�ีจะอย้่ก้บพวกเรา ช่าว MC ตลอดุไป่..
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ประวัติ์อันยาวนาน 75 ปี ค่่โรงเรียนของเรา
	 ก่อต์ั�งขึ้่�นต์ั�งแต์่ป็ี	 พ.ศ2490	 โดยมัีมัาสเต์อร์ธรรมั	 ชุต์ิมัา	 ศิษย์เก่ามังฟอร์ต์
วิทยาลัย	เป็็นนายกสมัาคมัฯ	ท่านแรก	ปี็	พ.ศ.2490-2510	โดยมีัวัต์ถุป็ระสงค์ที�สำาคัญค่อ
	 1.เพ่�อเผู้ยแพร่และส่งเสริมัความัเจัริญขึ้องมังฟอร์ต์วิทยาลัย
	 2.เพ่�อเช่�อมัความัสามััคคี	แลกเป็ลี�ยนความัร้�	และช่วยเหล่อการอาชีพขึ้องสมัาชิก
	 3.เพ่�อส่งเสริมัการศ่กษา	และการกุศลสาธารณะอ่�นๆ	ต์ามัครั�งคราว
	 4.เพ่�อบำารุงความัร่�นเริงและพลานามััย
และได�จััดใช�สถานที�ทำาการ	ณ	กงสุลฝรั�งเศส	ถนนเจัริญป็ระเทศเป็็นที�ทำาการสมัาคมั	 มีั
ศิษยเ์ก่าหลายท่านเป็็นคณะกรรมัการบริหาร

	 ต่์อมัาสมััยนายกสมัาคมัท่านที�	2	ค่ณประวิทย์ ตั์นต์รานนท์	ปี็	พ.ศ.	2511-2516	
ท่านได�รณรงค์จััดกิจักรรมัมัากมัายเพ่�อให�ศิษย์เก่าได�รวมัตั์วกันอย่างต่์อเน่�องเป็็น
แนวทางขึ้องความัเป็็นสมัาคมัศิษย์เก่าที�ชัดเจันข่ึ้�น

	 ในปี็	พ.ศ.2517-2520	นายแพื่ทย์สัมโพื่ธิ นิมากร	นายกสมัาคมัฯ	ท่านที�	3	ได�
ร่วมักับคณะกรรมัการพัฒนากิจัการสมัาคมัฯให�ก�าวหน�ามัากยิ�งข่ึ้�นมีัคณะกรรมัการที�
เขึ้�มัแข็ึ้งได�ย�ายที�ทำาการไป็อย้บ่ริเวณทางแยกเขึ้�าลัดดาแลนด์	 ซ่�งเป็็นที�ดินขึ้องคุณสุธีร์	
สุวรรณวัฒนาให�ใช�เป็็นที�ตั์�งสมัาคมัฯ	เป็็นการชั�วคราว

	 ระหว่างปี็	 พ.ศ.2521-2524	 ได�มีัการเล่อกตั์�งนายกสมัาคมัฯ	 อีกหลายท่าน	 ซ่�ง
ได�แก่	 ค่ณธวัชวงศ์ ณ เชียงให่ม่		 นายกสมัาคมัฯ	ท่านที�	4
 อาจารย์จ่ลทัศน์ กิติ์บ่ต์ร		 นายกสมัาคมัฯ	ท่านที�	5
ในช่วงระยะเวลา	10	ปี็นี�	เหตุ์การณ์บ�านเม่ัองไม่ัค่อยอำานวยให�ทำากิจักรรมัขึ้องสมัาคมัฯ
ทำาให�ต์�องเว�นช่วงการจััดงานออกไป็	 อย่างไรก็ต์ามัสมัาคมัฯก็สามัารถ	 จััดซ่�อที�ดินเพ่�อที�
จัะให�เป็็นสถานที�ที�ตั์�งสมัาคมัฯ	ที�ถนนสุเทพ	และได�จััดงานพบป็ะสังสรรค์ศิษย์เก่าเอ็มั.ซี	
มีัทติ์�ง	หลายครั�ง

	 พ.ศ.2525-2528	ค่ณศรีสัวัสัดิ� อาวิพัื่นธ์	ได�รับเล่อกตั์�งให�ดำารงต์ำาแหน่งนายก
สมัาคมัฯท่านที�	6	ติ์ดต่์อกัน	2	สมััย	เป็็นระยะเวลา	4	ปี็	กิจักรรมัขึ้องสมัาคมัฯเริ�มัค่กคัก
ขึ้่�นมัาอีกครั�ง	 ที�ทำาการอย้่ในหมั้่บ�านศิริวัฒนา	 ในสมััยการบริหารขึ้องคุณศรีสวัสดิ�	 
อาวิพันธ์ุ	 นี�	 ได�มีับทบาทสำาคัญยิ�งในการให�การสนับสนุนวงโยธวาทิต์	ขึ้องโรงเรียนให�ได�
เดินทางไป็แข่ึ้งขัึ้น	ณ	ป็ระเทศเนเธอร์แลนด์	ทำาให�วงโยธวาทิต์ได�รับรางวัลชนะเลิศระดับ
เหรียญทองระดับโลก	ถ่ง	2	ป็ระเภท	นำาช่�อเสียงมัาให�โรงเรียน	และความัภาคภ้มิัให�กับ
สมัาคมัศิษย์เก่า	และศิษย์เก่าอย่างมัาก

112



 พ.ศ.2529-2532	 ค่ณธัญ การวัฒนาศิริก่ล	 ได�รับเล่อกตั์�งเป็็นนายกสมัาคมัฯ	
ท่านที�	 7	 คณะกรรมัการชุดนี�ได�พยายามัอย่างส้ง	 ในดำาเนินการต่์างๆ	 และการจััด
กิจักรรมัการอย่างต่์อเน่�อง	 คณะกรรมัการในชุดนี�ได�มีัมัติ์ให�จััดงาน	 “ปิ็�กมังฟอร์ต์บ�านเฮีา”	
ครั�งที�	1	ในปี็	พ.ศ.	2529	โดยมีัวัต์ถุป็ระสงค์เพ่�อที�จัะให�ศิษยเ์ก่าได�มัาพบป็ะสังสรรค์
แลกเป็ลี�ยนความัร้�	และกลับมัายังโรงเรียนมังฟอร์ต์ที�เรารัก
	 กรรมัการสมัาคมัฯได�มัีมัติ์ให�ก่อสร�างอาคารสมัาคมัศิษย์เก่ามังฟอร์ต์
วิทยาลัยใหม่ัภายในโรงเรียน	จ่ังได�ป็ร่กษาหาร่อกับ	ภราดาอันโต์นิโอ มารีอา	เพ่�อขึ้อ
อนุญาต์ให�ก่อสร�างอาคารสมัาคมัฯ	ณ.โรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัย	แผู้นกป็ระถมั	ออก	
แบบจัากศิษย์เก่า	อ.จ่ลทัศน์ กิติ์บ่ต์ร	และ	อ.ไพื่ศาล จันเต์ย่ร	พิธีลงเสาเอกได�เรียน
เชิญ	ภราดาอันโต์นิโอ มารีอา	เป็็นป็ระธาน	เม่ั�อวันที�	2	กุมัภาพันธ์	2530	และพิธีวาง
ศิลาฤกษ์	อาคารสมัาคมัศิษย์เก่า	ในวันที�	7	มีันาคมั	2550	โดย	ฯพื่ณฯ ดร.ส่ับิน ป่�นขยัน 
รัฐมันต์รีทบวงมัหาวิทยาลัย	อาคารสมัาคมัหลังนี�ได�เริ�มัก่อสร�าง	เม่ั�อวันที�	1	กุมัภาพันธ์	
2530	 แล�วเสร็จั	 31	 ธันวาคมั	 2530	 โดยได�รับการบริจัาคสนับสนุนเงินจัากศิษย์เก่า
เป็็นจัำานวนมัาก	 นอกจัากนี�	 มีัโครงการกิจักรรมัสำาคัญต่์างๆ	 เช่น	 โครงการคลีนิค 
มังฟอร์ต์บริการชุมัชน	 โครงการส่งเสริมัโรงเรียนมังฟอร์ต์	 โครงการจััดหางานให�ศิษย์
เก่า	โครงการกีฬาสัมัพันธ์	โครงการเปิ็ดสอนดนต์รีไวโอลิน-อิเลคโทน	ซ่�งเป็็นโครงการ
อันเป็็นป็ระโยชน์ต่์อสังคมัโดยส่วนรวมั

	 ปี็	 พ.ศ.2533-2534	 ผ.ศ. ไพื่ศาล จันเต์ย่ร	 ได�รับเล่อกให�ดำารงต์ำาแหน่ง	
นายกสมัาคมัฯ	ท่านที�	8	ได�ดำาเนินกิจักรรมัขึ้องสมัาคมัให�สำาเร็จัลุล่วงต์ามัวัต์ถุป็ระสงค์
หลายป็ระการและได�จััดกิจักรรมัต์่างๆ	 เพ่�อพัฒนาสมัาคมัฯให�เจัริญก�าวหน�ายิ�งขึ้่�น
 
	 ปี็	พ.ศ.2535-2536	ค่ณรงคฤทธิ� ญาณว่ฒิ	ได�รับเล่อกเป็็นนายกสมัาคมัฯ	
ท่านที�	9	ได�จััดงานคอนเสิร์ต์	งานรดนำ�าดำาหัวคร้อาวุโส	การแข่ึ้งขัึ้นสนุ�กเกอร์ชิงแชมัป์็
ภาคเหน่อ	และมีัจััดโครงการแข่ึ้งขัึ้นมังฟอร์ต์กอล์ฟ	1992	เพ่�อหารายได�สมัทบทุนส่ง
วงโยธาทิต์ขึ้องโรงเรียนไป็ร่วมัแข่ึ้งขัึ้นชิงแชมัป์็โลกที�ป็ระเทศสวิสเซอร์แลนด์

	 ปี็	 พ.ศ.2537-2541	 ค่ณอน่สัรณ์ วงศ์วรรณ	 ได�รับเล่อกตั์�งเป็็นนายก 
สมัาคมัฯ	 ท่านที�	 10	 ได�จััดกิจักรรมัสร�างความัสัมัพันธ์ศิษย์เก่า	 และกิจักรรมัหลาย
อย่าง	 ได�จััดสร�างสะพานลอยคนเดินขึ้�ามัถนนเจัริญป็ระเทศ	 เพ่�อลดอัต์ราเสี�ยงในการ
ขึ้�ามัถนน	และลดปั็ญหาการจัราจัรติ์ดขัึ้ดข่ึ้�นที�	บริเวณทางเขึ้�าโรงเรียนมังฟอร์ต์

	 ปี็	พ.ศ.2541-2544	 ค่ณศิริพื่งศ์ ไชยวงศ์	 ได�รับเล่อกตั์�งเป็็นนายกสมัาคมัฯ	
ท่านที�	11	ได�มีัการพัฒนาป็รับป็รุงระบบการบริหารงานสมัาคมัฯ	ได�เริ�มัวางระบบงาน
ด�วยคอมัพิวเต์อร์	 และจััดเก็บบันท่กขึ้�อม้ัลสมัาชิกสมัาคมัฯ	 ได�ร่วมักับสมัาคมัผู้้�
ป็กครองและคร้	องค์การบริหารส่วนจัังหวัด	จััดทำาสะพานคนเดินขึ้�ามัแม่ันำ�าปิ็งบริเวณ
ด�านหลังโรงเรียน	เพ่�อที�จัะลดการจัราจัรแออัดบริเวณถนนเจัริญป็ระเทศ

	 ปี็	พ.ศ.2545-2546	ค่ณวีระพื่ล ส่ัริยะศักดิ�	ได�รับเล่อกตั์�งเป็็นนายกสมัาคมัฯ	
ท่านที�	 12	 ท่านได�อุทิศต์นเป็็นผู้้�เสียสละเวลาในการป็ระสานงานระหว่างสมัาคมัศิษย์
เก่าฯ	 กับโรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัย	 ซ่�งเป็็นวาระการบริหารงานสมััย	 ภราดาอน่รักษ์ 
นิธิภัทราภรณ์	 ที�มีัการเป็ลี�ยนแป็ลงระบบการบริหาร	 และพัฒนาระบบการศ่กษาให�
ก�าวหน�าและทันสมััย	ได�รวบรวมัเงินสมัทบทุนก่อสร�างอาคารอันโต์นิโอ

	 ปี็	 พ.ศ.2547-2548	 ค่ณศ่รพื่งศ์ พื่งศ์เดชขจร	 ได�รับเล่อกตั์�งเป็็นนายก 
สมัาคมัฯ	ท่านที�	13	ในวาระการดำารงต์ำาแหน่งนายกสมัาคมัฯ	ต์รงกับ	วาระการเฉลิมั
ฉลอง	ครบรอบการก่อตั์�ง	72	ปี็	โรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัย	ปี็	2547	ซ่�งได�จััดงานข่ึ้�นที�	
หอป็ระชุมัสโมัสรกองทัพเร่อ	กรุงเทพมัหานคร

	 ปี็	 พ.ศ.2549	 -	 2550	 ค่ณดน่ชา ส่ัจริต์รักษ์	 ได�รับเล่อกตั์�งเป็็นนายก 
สมัาคมัฯ	 ท่านที�	 14	 โดยในสมััยขึ้องนายกฯดนุซา	 ได�มีัการพัฒนางานขึ้องสมัาคมัใน
ด�านต่์างๆ	 ให�รองรับกับความัต์�องการขึ้องศิษย์เก่ามัากข่ึ้�น	 รวมัทั�งในวาระการดำารง
ต์ำาแหน่งนายกสมัาคมัฯ	 นี�ต์รงกับ	 วาระ	 75	 ปี็	 ครบรอบการก่อตั์�งโรงเรียนมังฟอร์ต์
วิทยาลัย

	 ปี็	 พ.ศ.2553-2554	 ค่ณณรงค์ คองประเสัริฐ	 ได�รับเล่อกตั์�งเป็็นนายก 
สมัาคมัฯ	ท่านที�	15
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	 ปี็	พ.ศ.2555-2556	ค่ณสัราว่ฒิ แช่เตี์�ยว	ได�รับเล่อกตั์�งเป็็น	นายกสมัาคมัฯ	
ท่านที�	16	งาน	“ปิ็�กมังฟอร์ต์บ�านเฮีา”	ได�รับการป็รับป็รุงร้ป็แบบการจััดงาน	สามัารถ
รองรับผู้้�เขึ้�าร่วมังานเกิน	สองพันห�าร�อยคน	เป็็นครั�งแรก

	 ปี็	พ.ศ.2557-2562	ค่ณอาคม ศ่ภางค์เผ่า	ได�รับเล่อกตั์�งเป็็น	นายกสมัาคมัฯ	
ท่านที�	 17	จัากความัสำาเร็จัในการนำาทัพจััดงาน	“ปิ็�กมังฟอร์ต์บ�านเฮีา”	 ที�ได�รับความั
ร่วมัม่ัอเป็็นอย่างดี	 เกิดความัต่์อเน่�องในการดำาเนินงานใหญ่ในกิจักรรมัขึ้องสมัาคมั
ศิษย์เก่าเป็็นร้ป็แบบส่บสานการดำาเนินงานจัากรุ่นส่้รุ่น	 ในงานกิจักรรมั“ปิ็�กมังฟอร์ต์	
บ�านเฮีา”	 และกิจักรรมั	 “งานสระเกล�าดำาหัวคร้และศิษย์เก่าอาวุโส”	 ซ่�งได�รับความั
สำาเร็จัเป็็นอย่างดี	ค่ณอาคม ศ่ภางค์เผ่า	ได�รับความัไว�วางใจัให�เป็็น	นายกสมัาคมั	2	สมััย	
และในปี็	 พ.ศ.2562	 ได�รับเกียรติ์เป็็นนายกสมัาพันธ์สมัาคมัศิษย์เก่าคณะเซนต์์คาเบรียล
แห่งป็ระเทศไทย	 เป็็นนายกสมัาคมัศิษย์เก่ามังฟอร์ต์วิทยาลัยท่านแรกที�ได�รับเกียรติ์นี�
ในวาระปี็	พ.ศ.	2562-2564

	 ปี็	พ.ศ.2562-2564	 ค่ณเศรษฐ์ ช่มศิลป์	 ได�รับเล่อกตั์�งเป็็น	นายกสมัาคมัฯ	
ท่านที�	18	ความัต่์อเน่�องจัากรุ่นส่้รุ่น	ทำาให�เกิดความัสมััครสมัานสามััคคีในสมัาชิกศิษย์
เก่า	 ในความัร่วมัม่ัอการดำาเนินกิจักรรมัหลักขึ้องทางสมัาคมัศิษย์เก่า	 การจััดงาน
กิจักรรมัรวมัตั์วกันขึ้องศิษย์เก่า	 “ปิ็�กมังฟอร์ต์บ�านเฮีา”	 ได�รับการสนับสนุนให�จััดใน
พ่�นที�มังฟอร์ต์ป็ระถมั	 ซ่�งได�รับความัช่�นชมัจัากศิษย์เก่าในหลายๆ	 รุ่น	 ที�ได�บรรยากาศ
ย�อนอดีต์อย่างป็ระทับใจั	 มีัผู้้�เขึ้�าร่วมังานช่�นชมับรรยากาศร่วมักันกับอาคารที�ทำาการ
สมัาคมัฯ	 ที�งดงามั	 ในสมััยวาระนี�ได�มีัโครงการก่อสร�างร้ป็หล่อเสม่ัอน	 ภราดาอันโต์
นิโอ มารีอา	ตั์�งอย้่	ณ.	โรงเรียนมังฟอร์ต์วิทยาลัย	แผู้นกป็ระถมั

	 ป็ี	 พ.ศ.2564-ป็ัจัจัุบัน	 ค่ณชวลิต์ สั่วิทย์ศักดานนท์	 ได�รับเล่อกต์ั�งเป็็น	 
นายกสมัาคมัฯ	ท่านที�	19
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สมาคมผูู้้ปกครองแลิะครู
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัิย

ปณ์ธาน้	ม่้ีงมัี�น้แล้ะศรัทธา	ใน้หน้้าที�

Monfort College Parent And Teacher Association (MC.PTA.)

 สมาคุมผ้้ป่กคุรองและคุร้โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยไดุ้แสดุง
เจตนุารมณ์ต่อคุณะผ้้บริหารโรงเรียนุดุ้วยคุวามเข้ีาใจในุบทั้บาทั้และหนุ้าทั้ี�ซึึ่�ง
เป็่นุคุุณ้ป่การขีองผ้้ป่กคุรอง อ้นุคุวรมีต่อโรงเรียนุ ต่อล้กหลานุทีั้�เขี้ามาเป็่นุ
นุ้กเรียนุมงฟอร์ตฯ โดุยให้การสนุ้บสนุุนุและส่งเสริมกิจการขีองโรงเรียนุ ร่วม
ร้บร้้และเสนุอคุวามคุิดุเห็นุทีั้�จะเกิดุป่ระโยช่น์ุต่อการดุำาเนิุนุกิจการขีอง
โรงเรียนุ เพ�้อผลต่อการพ้ฒนุาบุตรหลานุมงฟอร์ตฯ ชุ่มช่นุ ส้งคุมและช่าติ 
ตลอดุไป่
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วััตถ้ประสงค์ุ้

(1) เสริมสร้างคุวามเข้ีาใจอ้นุดีุระหว่างผ้้ป่กคุรองและคุร้อ้นุก่อให้เกิดุ
คุวามร่วมม้อในุการส่งเสริมและพ้ฒนุาการจ้ดุการศึึกษาขีองโรงเรียนุ
(2) ส่งเสริมสว้สดิุการแก่สมาช่ิกและสว้สดิุภาพขีองนุ้กเรียนุ
(3) ส่งเสริมและสนุ้บสนุุนุการจ้ดุกิจกรรมการเรียนุร้้ขีองนุ้กเรียนุ คุร้ 
และโรงเรียนุตามนุโยบายและแผนุพ้ฒนุาคุุณภาพการศึึกษาขีอง
โรงเรียนุและขีองม้ลนิุธิคุณะเซึ่นุต์กาเบรียลแห่งป่ระเทั้ศึไทั้ย
4) ดุำาเนุินุกิจการต่างๆทีั้�เป่็นุการสนุ้บสนุุนุกิจกรรมขีองนุ้กเรียนุ
โรงเรียนุและเพ�้อคุวามเจริญ ม้�นุคุงขีองโรงเรียนุ
(5) ร่วมม้อก้บร้ฐบาล องคุ์การ สมาคุม คุณะบุคุคุล ในุอ้นุทั้ี�จะส่ง
เสริมให้นุ้กเรียนุมีคุวาม ป่ระพฤติดุี มีพลานุาม้ยสมบ้รณ์ และเป่็นุ
พลเม้องดุีขีองช่าติ ไม่ดุำาเนุินุการใดุ ๆ ทั้ี�เกี�ยวขี้องก้บการเม้อง

ร์ายนัามนัายกสมาคมผูู้�ปีกคร์องและครู์
 1. นุายมนุ้ส ศิึริมหาราช่
 2. นุายช่ายช่าตรี ลิ�มจร้ญ
 3. นุายไพร้ช่ โตวิว้ฒน์ุ
 4. นุางพรสวรรค์ุ ส้งข์ีส้งวาลย์
 5. ดุร.สนุธยา เคุร้อเวทั้ย์
 6. พ.ต.ทั้.ดุร.ภ้ทั้รวุฒิ อ้คุรภ้ทั้ร
 7. นุายศิึริพงศ์ึ ไช่ยวงค์ุ
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ชมรมครูอาวุโส
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัิย

เรีย์บิเรีย์งโดิ์ย์...มี.เสน่้ห์		คุ้ำาว์ัน์้จั

 “ช่มรมคุร้อาวุโสโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย” (ท้ั้�งสองแผนุก) ปั่จจุบ้นุ
ไดุ้อาศ้ึยทีั้�ต้�งสมาคุมศิึษย์เก่ามงฟอร์ต ในุโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย แผนุก
ป่ระถม ถนุนุเจริญป่ระเทั้ศึ เป็่นุทีั้�ทั้ำาการ หมายถึง  ช่มรมคุร้อาวุโสโรงเรียนุ
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยทั้ี�ไดุ้ก่อต้�งขีึ�นุมา จากคุร้อาวุโสคุณะหนุึ�งทั้ี�ไดุ้เกษียณอายุ
การทั้ำางานุออกจากโรงเรียนุไป่แล้ว และมีคุุณสมบ้ติตามข้ีอบ้งคุ้บ ร่วมก้นุก่อ
ต้�ง “ช่มรมคุร้อาวุโสโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย”  ขี�ึนุมา  โดุยการขีออนุุญาต
จากผ้้อำานุวยการโรงเรียนุพิจารณาเห็นุช่อบและลงนุามอนุุม้ติในุข้ีอบ้งคุ้บหร้อ
ระเบียบใดุๆ ทีั้�จะเกิดุขึี�นุตามมาภายหล้ง

ปีร์ะวัติความเป็ีนัมา 
 ช่มรมคุร้อาวุโสโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย  มีพอส้งเขีป่ดุ้งนีุ�  ในุป่่การ
ศึึกษา 2550 ไดุ้มีคุณะคุร้อาวุโสจำานุวนุหนึุ�งไดุ้มีดุำาริร่วมก้นุอยากให้มีช่มรม
คุร้อาวุโสทีั้�พ้นุหนุ้าทีั้�ป่ระจำาในุโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยท้ั้�งสองแผนุกไป่แล้ว 
ให้มีโอกาสทีั้�จะไดุ้พบป่ะแลกเป่ลี�ยนุมุมมองขีองการดุำาเนิุนุชี่วิตต่อก้นุหล้ง
เกษียณอายุการทั้ำางานุ  ดุ้วยคุวามคุิดุถึงก้นุ เป่็นุก้ลยาณมิตรต่อก้นุ เคุย
ทั้ำางานุร่วมก้นุในุโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยมานุานุ  คุวรมีกิจกรรมร่วมก้นุ
บ้างตามมิติแห่งชี่วิตขีอง ผ้้ส้งว้ย การดุำาเนิุนุชี่วิตเป็่นุอย่างไร  การเจ็บไขี้ไดุ้
ป่่วย การเสริมป่ระสบการณ์ชี่วิตมุมมองแบ่งปั่นุช่ีวิตหล้งเกษียณหร้อเม้�อก้าว
ย่างเข้ีาส่้ส้งคุมผ้้ส้งอายุ  ย่อมมีการเจ็บไข้ีไดุ้ป่่วยเป็่นุธรรมดุา  คุวรทั้�ีจะไดุ้
เยี�ยมเยียนุสร้างขีว้ญกำาล้งใจแก่ก้นุและก้นุ เป็่นุเจตนุารมณ์ในุคุร้�งแรกต้�ง
ช่มรมคุร้อาวุโสขึี�นุมา ตามคุติทีั้�ว่า “ผ้กใจส้มพ้นุธ์แบ่งปั่นุนุำ�าใจ” จนุถึงป่่การ
ศึึกษา 2551 จึงไดุ้มีการลงนุามในุข้ีอบ้งคุ้บและหร้อระเบียบทั้�ีสมาช่ิกรุ่นุก่อต้�ง
ไดุ้ร่วมก้นุตราขึี�นุมา  โดุยท่ั้านุผ้้อำานุวยการโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยในุสม้ย
นุ้�นุ คุ้อ ภราดุามีศ้ึกดิุ�  ว่องป่ระช่านุุกุล  เป็่นุผ้้ลงนุามอนุุม้ติให้มีช่มรมคุร้อาวุโส
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มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยขึี�นุมาอย่างถ้กต้อง และทั้างโรงเรียนุโดุยการนุำา
ขีองท่ั้านุผ้้อำานุวยการและคุร้ฆราวาสพร้อมจะให้กำาล้งใจต่อก้นุ
และก้นุ สนุ้บสนุุนุให้ดุำาเนิุนุกิจกรรมทีั้�เกิดุป่ระโยช่น์ุบางอย่างร่วม
ก้นุ เช่่นุการไป่เยี�ยมเยียนุศิึษย์เก่าในุจ้งหว้ดุต่างๆ ในุเขีตภาคุเหนุ้อ
ตอนุบนุจนุคุรบท้ั้�ง 8 จ้งหว้ดุ
 ในุการดุำาเนิุนุกิจการขีองช่มรมคุร้อาวุโสเม้�อคุร้�งแรกเริ�ม
นุ้�นุ มี มาสเตอร์อินุทั้ร์ส่ง จิตต์เกษม เป็่นุป่ระธานุช่มรมคุร้อาวุโสฯ 
คุนุแรก (ป่่การศึึกษา 2550 – 2552)  ตามขี้อบ้งคุ้บมีวาระในุการ
ดุำารงตำาแห่นุงคุราวละ 2 ป่ก่ารศึึกษา  ต่อมามี มาสเตอร์มานุพ  
พิสุทั้ธิพ้นุธ์พงษ์ เป็่นุป่ระธานุติดุต่ออีกสองสม้ย (ป่่การศึึกษา 
2553 – 2555) มาสเตอร์ เสนุ่ห์ คุำาวินิุจ เป็่นุป่ระธานุต่อ (ป่่การ
ศึึกษา 2556 – 2557) มาสเตอร์มานุพ เป็่นุป่ระธานุต่อ (ป่่การ
ศึึกษา 2558 – 2559) มาสเตอร์ สมพร วรรณวงศ์ึ (ป่่การศึึกษา 
2560 – 2561) และ มาสเตอร์ เสนุ่ห์ คุำาวินิุจ เป็่นุป่ระธานุช่มรม
ในุปั่จจุบ้นุ ( ป่่การศึึกษา 2562 – 2563) การบริหารช่มรมคุร้
อาวุโสถ้อเอาตามป่ฏิิทิั้นุป่่การศึึกษาคุ้อ เริ�มว้นุทั้�ี 1 พฤษภาคุม
และสิ�นุสุดุวาระในุว้นุทีั้� 30 เมษายนุ ขีองป่ก่ารศึึกษานุ้�นุๆ  เม้�อ
คุรบวาระ 2 ป่่  ตามข้ีอบ้งคุ้บต้องมีการเล้อกป่ระธานุช่มรมคุนุ
ใหม่ขึี�นุมาทั้ดุแทั้นุ  และหากต้องการแก้ไขีข้ีอบ้งคุ้บดุ้วยเร้�องใดุๆ 
จะมีการเป่ลี�ยนุแป่ลงไดุ้  ต้องไดุ้ร้บมติการเห็นุช่อบดุ้วยเสียงสอง
ในุสามขีองสมาชิ่กช่มรม  ทีั้�เข้ีาป่ระชุ่มใหญ่สาม้ญป่ระจำาป่่เท่ั้านุ้�นุ 
บุคุคุลใดุทั้ี�สม้คุรเขี้ามาเป่็นุสมาช่ิกใหม่ขีอง “ช่มรมคุร้อาวุโส 
โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย” ต้องมีคุุณสมบ้ติดุ้งนุ�ี

 1.เป็่นุอดีุตคุร้หร้อบุคุลากรทั้างการศึึกษาทีั้�เคุยเป็่นุคุร้
หร้อป่ฏิิบ้ตหนุ้าทั้�ีสนุ้บสนุุนุการจ้ดุการศึึกษาในุโรงเรียนุมงฟอร์ต
วิทั้ยาล้ย ท้ั้�งสองแผนุก มีอายุการทั้ำางานุในุโรงเรียนุไม่นุ้อยกว่า 
15 ป่่ ขี�ึนุไป่คุนุทั้�ีออกจากโรงเรียนุไป่แล้วต้องมีอายุจริงต้�งแต่ 50 
ป่่ ขี�ึนุไป่
 2.หร้อถ้าเป็่นุคุร้ป่ระจำาการอย่้ให้มีอายุจริงต้�งแต่ 50 ป่่ 
ขี�ึนุไป่เช่่นุก้นุ แต่ให้ใช้่สิทั้ธิ�ในุกองทุั้นุป่ระเภทั้ ขี ขีองโรงเรียนุไป่
ก่อนุจนุกว่าจะเกษียณอายุจริง 60 ป่่ จึงจะไดุ้ร้บสิทั้ธิ�เต็มจริงตาม
ข้ีอบ้งคุ้บช่มรมคุร้อาวุโสโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย
 3.เม้�อเขี้ามาเป่็นุสมาช่ิกขีองช่มรมแล้วจะต้องเสียคุ่า
สม้คุรเป่็นุสมาช่ิกตลอดุช่ีพรายละ 500 บาทั้ คุวรจะมาร่วม
กิจกรรมขีองช่มรมอย่างสมำ�าเสมออย่างนุ้อยต้องมาร่วมการ
ป่ระชุ่มสาม้ญป่ระจำาป่่ทีั้�จ้ดุขี�ึนุดุ้วย  อีกท้ั้�งถ้าป่ระพฤติตนุทั้ำาให้
เส้�อมเสียช้่�อเสียงเกียรติภ้มิขีองช่มหร้อต้องคุดีุอาญาถ้กพิพากษา
ให้จำาคุุก ต้องพ้นุสภาพไป่โดุยอ้ตโนุม้ติ
 4.มีสิทั้ธิ�ในุการเสนุอคุวามคิุดุเห็นุใดุๆ ทีั้�จะเกิดุป่ระโยช่น์ุ
ต่อช่มรมมีสิทั้ธิ�ไดุ้ร้บการสงเคุราะห์ตามระเบียบในุข้ีอบ้งคุ้บ และ
มีสิทั้ธิ�ในุการลงคุะแนุนุเสียงเล้อกต้�งป่ระธานุช่มรมไดุ้เม้�อ
ป่ระธานุช่มรมหมดุวาระในุกาป่ฏิิบ้ติหนุ้าทีั้�ตามข้ีอบ้งคุ้บ

119



 สิท์ธิิของสมาชิักที์�จะไดุ�รั์บุเม่�อเข�ามาเป็ีนัสมาชิักของ
ชัมร์มโร์งเรี์ยนัมงฟอร์์ตวิท์ยาลัยต�องมีคร่์าวๆ ดัุงนั�ี
 1.มีสิทั้ธิ�ร่วมในุกิจกรรมขีองช่มรมเม้�อป่ระธานุช่มรมและ
กรรมการบริหารเห็นุช่อบให้ไป่ร่วมในุกิจกรรมนุ�้นุๆทั้�ีช่มรมจ้ดุขี�ึนุ 
หร้อตามหนุ้งส้อทีั้�เชิ่ญเข้ีามาจากหนุ่วยงานุต่างๆ (ทั้�ีระบุจำานุวนุผ้้
เข้ีาร่วมงานุไว้ให้ป่ฏิิบ้ติตามอย่างช้่ดุเจนุ) โดุยรองป่ระธานุช่มรม
ฝ่่ายบริหาร  และหร้อเลขีานุุการขีองช่มรมจะเป็่นุผ้้แจ้งให้สมาช่ิก
ทั้ราบและดุำาเนุินุการตามว้ตถุป่ระสงค์ุนุ้�นุๆ การป่ฏิิบ้ติตาม
ธรรมเนุียมนุำาโดุยป่ระธานุช่มรมหร้อรองป่ระธานุคุนุใดุคุนุหนึุ�ง
และกรรมการบางคุนุ พร้อมท้ั้�งสมาช่ิกขีองช่มรมตามจำานุวนุทีั้�
เจ้าภาพเชิ่ญมา วิธีการจะสอบถามโดุยคุวามสม้คุรใจและยินุดีุไป่
ร่วมในุกิจกรรมนุ้�นุๆ
 2.เม้�อเจ็บป่่วยเขี้าพ้กร้กษาต้วในุโรงพยาบาล หร้อกล้บ
มาพ้กฟ้�นุทีั้�บ้านุหร้อตามแพทั้ย์ผ้้มีใบป่ระกอบโรคุศึิลป่์ส้�งยาให้  
จึงจะไดุ้ร้บการเยี�ยมไขี้เป็่นุสิ�งขีองหร้อเงินุสดุไม่เกินุหนึุ�งพ้นุบาทั้
ต่อป่่นุ้�นุๆ
 3.เม้�อสมาช่ิกรายใดุเสียช่ีวิตลง ภรรยา สามีหร้อญาติ
สายตรงเท่ั้านุ้�นุ จะไดุ้ร้บเงินุเพ�้อร่วมทั้ำาบุญอุทั้ิศึส่วนุกุศึลรายละ 
สามพ้นุบาทั้พร้อมพวงหรีดุ และหร้อสมาชิ่กในุช่มรมร่วมทั้ำาบุญ
เพิ�มเติมตามอ้ธยาศ้ึย

 4.สิทั้ธิใดุๆ ทั้ี�ไม่ไดุ้กล่าวไว้ในุขี้อสรุป่นุี�ให้ดุ้ทั้ี�ขี้อบ้งคุ้บขีองช่มรมทั้ี�มีเขีียนุป่รากฏิไว้ช่้ดุเจนุ ทั้ี�มาขีองรายไดุ้หร้อตีเป่็นุม้ลคุ่าขีอง
ช่มรมคุร้อาวุโสโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยมี ดุ้งนีุ�
  4.1.จากการสนุ้บสนุุนุขีองโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ท้ั้�งสองแผนุก
  4.2.จากสมาคุมศิึษย์เก่ามงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย
  4.3.จากสมาคุมผ้้ป่กคุรองและคุร้โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย
  4.4.จากช่มรมศิึษย์เก่าโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย รุ่นุ MC.ใดุๆ
 5.จากศึิษย์เก่าโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยเป็่นุรายบุคุคุลหร้อผ้้ป่กคุรองนุ้กเรียนุป่ัจจุบ้นุ ทั้�ีบริจาคุให้ช่มรมเนุ้�องโอกาสสำาคุ้ญ
ต่างๆ ขีองต้วเองและและคุรอบคุร้ว เช่่นุ บุตรธิดุาป่ระสบคุวามสำาเร็จในุการศึึกษา ว้นุคุล้ายคุรบรอบว้นุเกิดุ หร้อในุโอกาสพิเศึษใดุๆ 
ตามคุวามป่ระสงค์ุขีองเจ้าภาพนุ้�นุๆ
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 6.จากองค์ุกรหร้อหนุ่วยงานุใดุๆ หร้อโดุยการจ้ดุกิจกรรม
ขี�ึนุมาเองขีองช่มรมเพ้�อเป็่นุการหารายไดุ้เข้ีามาขีองช่มรมอาทิั้
เช่่นุ การทั้อดุผ้าป่่าสาม้คุคีุ ฯลฯ
 7.งบป่ระมาณทั้�ีมีจะต้องใช้่ให้เกิดุป่ระโยช่น์ุส้งสุดุต่อ
สมาชิ่ก เป็่นุการสร้างขีว้ญกำาล้งใจต่อก้นุ มีการทั้ำาระบบบ้ญชี่
อย่างถ้กต้องช้่ดุเจนุ มีสมุดุเงินุฝ่ากธนุาคุารไทั้ยพาณิช่ย์ (สาขีา
ถนุนุช้่างคุลานุ) จำานุวนุ 2 เล่มคุ้อ บ้ญชี่เงินุฝ่ากป่ระเภทั้ ฝ่ากป่ระจำา  
และฝ่ากบ้ญชี่เงินุฝ่ากป่ระเภทั้ ออมทั้ร้พย์ มีผ้้ถ้อบ้ญชี่และเบิกถอนุ 
โอนุเงินุไดุ้สองในุสามขีองผ้้ถ้อสมุดุบ้ญชี่เงินุฝ่ากท้ั้�งสองเล่ม แผนุ
ป่ฏิิบ้ติงานุป่ระจำาป่่ขีองช่มรมคุร้อาวุโสโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย
ในุแต่ละป่่การศึึกษามีกำาหนุดุไว้
 8.รายละเอียดุใดุๆทีั้�ไม่ไดุ้เขีียนุไว้ในุบทั้สรุป่นีุ�ขีองช่มรม
ให้ดุ้เพิ�มเติมไดุ้ในุขี้อบ้งคุ้บและอาจมีมติให้ดุำาเนุินุการในุกิจกรรม
ใดุๆ ก็ตามจากคุวามเห็นุช่อบขีองคุณะกรรมการบริหาร  และไม่
ข้ีดุต่อขี้อบ้งคุ้บทั้�ีมี
 9.บ้ญชี่ เงินุฝ่ากป่ระเภทั้ออมทั้ร้พย์ ธนุาคุารไทั้ยพาณิช่ย์ 
สาขีาถนุนุช่้างคุลานุ เช่ียงใหม่  มีสองบ้ญชี่ดุ้งนีุ�
  9.1. บัุญชัีปีร์ะเภท์ ฝากออมท์รั์พย์  
  เลขท์�ี บุชั. 840 -215462 -3 
  9.2. บัุญชัีปีร์ะเภท์ ฝากปีร์ะจำา  
  เลขท์�ี บุชั. 840-101924-4 
  การฝ่าก ถอนุ หร้อโอนุเงินุในุบ้ญชี่ท้ั้�งสองเล่มให้
เป็่นุหนุ้าทั้�ีร้บผิดุช่อบขีองกรรมการท้ั้�ง 3 คุนุ ทีั้�เป็่นุผ้้เปิ่ดุบ้ญชี่ในุ
นุามขีองช่มรม และเบิก ถอนุ หร้อโอนุโดุยการลงลายม้อช้่�อผ้้ฝ่าก
ไม่นุ้อยกว่า 2 ในุ 3 (ปั่จจุบ้นุสม้ยป่่บริหาร ว้นุทีั้� 1 พ.คุ. พ.ศึ.2562 
– 30 เม.ย.2564 ช้่�อผ้้ฝ่าก-ถอนุมี 1.ป่ระธานุช่มรม 2.รองป่ระธานุ
ช่มรม 3.เหร้ญญิก)
 10.มีขี้อสงส้ยใดุๆ อยากทั้ราบรายละเอียดุในุดุ้านุใดุ หร้อ
อยากไดุ้ร้บการช่่วยเหล้อดุ้านุใดุ กรุณาแจ้งทีั้�คุณะกรรมบริหาร
ขีองช่มรม หร้อสอบถามเพ�ิมเติมไดุ้จากป่ระธานุช่มรมรมคุร้
อาวุโสโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยไดุ้ทุั้กเม้�อ
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“มงฟอร์ต ๙๐ ปี อัญมณีล้ิานนา”
(ป่การศึกษัา	2475-2564)

การศึกษัามีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์	จัาก”ทศวัรรษัแห่งคุ้วัามีร่้งเร่อง”	สู่	“ศตวัรรษัแห่งคุ้วัามีร่้งโรจัน์้”

 สำาหร้บโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ป่่การศึึกษา
2564 ถ้อเป็่นุหมุดุหมายทีั้�สำาคุ้ญอีกหนุ้าหนึุ�งในุป่ระว้ติศึาสตร์
ขีองโรงเรียนุ สำาหร้บการเฉลิมฉลองคุวามซึ่้�อส้ตย์ต่อ
พ้นุธกิจการจ้ดุการศึึกษามงฟอร์ตมาคุรบ 90 ป่่ โดุย
มีช้่�อขีองการฉลองว่า “มงฟอร์์ต 90 ปีีอัญมณีิล�านันัา” 
อ้นุเป็่นุแนุวคิุดุทีั้�ตอกยำ�าคุวามสำาคุ้ญขีองการศึึกษา 
มงฟอร์ต ทีั้�ให้คุวามสำาคุ้ญก้บโรงเรียนุในุฐานุะบ้านุและ
คุรอบคุร้วใหญ่ มีภราดุา คุณะคุร้เป็่นุพ่อ-แม่ ทีั้�ให้คุวาม
ร้ก คุวามใส่ใจนุ้กเรียนุเป็่นุรายบุคุคุล (Student Centre) 
เนุ้นุการพ้ฒนุาผ้้เรียนุแบบบ้รณาการในุทุั้กมิติ (Holistic 
Approach) เพ้�อให้บุคุคุลสามารถเรียนุร้้ และเจริญ
งอกงามอย่างมีดุุลยภาพ (Equilibrium) ตามอ้ตล้กษณ์
ขีองตนุ (Self-Identity) โดุยมีคุวามเช่�้อม้�นุว่า นุ้กเรียนุ

โดุย ภราดุา ดุร.สุรกิจ ศึรีสราญกุลวงศ์ึ
อธิการและผ้้อำานุวยการโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย

ป่่การศึึกษา 2562 – 2564

มงฟอร์ตทุั้กคุนุมี “ขุีมทั้ร้พย์ในุตนุ (The Treasure Within)” 
ดุ้งนุ้�นุนุ้กเรียนุแต่ละคุนุจึงถ้อไดุ้ว่า เป็่นุอ้ญมณีทีั้�ลำ�าคุ่าในุ
แบบขีองตนุเอง คุุณคุร้มีบทั้บาทั้สำาคุ้ญในุการช่่วยเหล้อ
นุ้กเรียนุให้ร้้จ้กตนุเอง สร้างแรงบ้นุดุาลใจให้นุ้กเรียนุ
แต่ละคุนุสามารถคุ้นุพบขีุมทั้ร้พย์ในุตนุ ร่วมก้นุข้ีดุเกลา 
ออกแบบ ขึี�นุร้ป่ เจียระไนุ พร้อมท้ั้�งจ้ดุหาเวทั้ีหร้อโอกาสทีั้�
เหมาะสมให้อ้ญมณีเหล่านีุ�สามารถเป่ล่งป่ระกายคุวาม
เป็่นุแก้วมณีทั้�ีมีคุุณคุ่า สามารถส่งต่อคุวามงดุงามขีอง
คุุณคุ่าเหล่านีุ�ออกไป่ส้่ ชุ่มช่นุ ส้งคุม ในุฐานุะสมาชิ่กทีั้�มี
คุุณภาพขีองส้งคุม(Good Citizen) ในุการป่ระกอบส้มมาชี่พ 
และมีส่วนุร่วมในุการพ้ฒนุาส้งคุมให้เกิดุคุวามดีุงามและ
ย้�งย้นุ
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โรงเรียนุทีั้�มีรากฐานุ และช้่�อเสียงมาอย่างยาวนุานุ ก็ย้ง
ต้องป่ร้บกลยุทั้ธ์อย่างเร่งดุ่วนุ เพ้�อให้เทั้่าท้ั้นุก้บคุวาม
เป่ล�ียนุแป่ลงอย่างเป็่นุพลว้ต ดุ้งนุ้�นุการบริหารจ้ดุการ
อย่างรวดุเร็วและมีคุวามย้ดุหยุ่นุ จึงเป็่นุกลยุทั้ธ์ทีั้�
สำาคุ้ญสำาหร้บการจ้ดุการศึึกษาในุปั่จจุบ้นุ การกำาหนุดุ
วิส้ยทั้้ศึนุ์ หร้อการวางแผนุยุทั้ธศึาสตร์เป่็นุช่่วงระยะ
เวลายาวนุานุจึงถ้อเป็่นุเร้�องยาก หร้ออาจจะเป็่นุไป่ไม่ไดุ้

 อย่างไรก็ตาม ป่ก่ารศึึกษานีุ�ย้งเป็่นุป่่ทีั้�โรงเรียนุ
ต้องเผช่ิญก้บวิกฤตการณ์อย่างมากมาย โดุยเฉพาะ
อย่างยิ�ง เป็่นุช่่วงเวลาแห่งการเป่ล�ียนุผ่านุอย่างรวดุเร็ว 
และเป็่นุคุวามท้ั้าทั้ายทีั้�ใหญ่ยิ�งอย่างทีั้�ไม่เคุยมีมาก่อนุ
ในุป่ระว้ติศึาสตร์โลก เม้�อเราเข้ีามาอย่้ในุห้วงขีองการ
ป่ฏิิว้ติอุตสาหกรรม ระยะทีั้� 4 (Digitalization) และกำาล้ง
จะก้าวเขี้าส่้ ระยะทีั้� 5 (Personalization) ดุ้วยพล้งการ
อภิว้ฒนุ์ขีอง “ดุิจิตอลเทั้คุโนุโลยี” ทีั้�ส่งผลกระทั้บต่อวิถี
ช่ีวิตขีองทุั้กคุนุ ต่อทุั้กวงการ ต่อทุั้กสาขีาอาชี่พ อย่าง
หลีกเลี�ยงไม่ไดุ้ เป็่นุผลกระทั้บอย่างถอนุรากถอนุโคุนุ ทีั้�
ทั้ำาลายล้างเพ้�อการอุบ้ติใหม่ (Disruption) ดุ้งจะเห็นุไดุ้ว่า 
ปั่จจุบ้นุการเรียนุร้้มิไดุ้จำาก้ดุอย่้ทีั้� สถานุทีั้� เวลา ผ้้สอนุ 
และส้�อการเรียนุ-การสอนุ แต่แป่รผ้นุไป่ตามหล้กส้ตร 
คุวามต้องการขีองตลาดุ และป่ัจจ้ยดุ้านุเทั้คุโนุโลยี 
เป็่นุต้นุ
 นุอกจากนุ�้นุ ย้งเป่็นุช่่วงเวลาทีั้�โลกถ้กโจมตี
อย่างรุนุแรงจากโรคุระบาดุ Covid-19 ทีั้�ส่งผลอย่าง
ร้ายแรงในุวงกว้าง และดุ้เหม้อนุว่าจะไม่สิ�นุสุดุลงในุ
ระยะเวลาอ้นุใกล้ นุอกจากจะส่งผลกระทั้บต่อวิถีชี่วิต
และสุขีอนุาม้ยอย่างร้ายแรงแล้ว ย้งส่งผลกระทั้บอย่าง
เป็่นุล้กโซ่ึ่ต่อระบบต่างๆ ขีองการดุำาเนุินุชี่วิต อาทั้ิเช่่นุ 
ภาวะเศึรษฐกิจ ระบบส้งคุม ระบบการคุมนุาคุม การ
ส้�อสาร การเม้อง การป่กคุรอง และการศึึกษา เป็่นุต้นุ 
ทั้ำาให้สถานุศึึกษาทุั้กป่ระเภทั้ไม่สามารถดุำาเนุินุการ
จ้ดุการเรียนุการสอนุทีั้�สถานุศึึกษาไดุ้ตามป่กติ ต้องใช่้
ร้ป่แบบ อ้�นุๆ ทั้ดุแทั้นุ ซึึ่�งอาจจะดุ้อยป่ระสิทั้ธิภาพ และ
ไม่คุรอบคุลุมตามหล้กส้ตร 
 คุวามท้ั้าทั้ายทีั้�รุนุแรงและคุวามเป่ลี�ยนุแป่ลงทีั้�
ผ้นุผวนุเหล่านุี� (Volatility, Uncertainty, Complexity, 
Ambiguity= VUCA World) ป่ระกอบก้บจำานุวนุป่ระช่ากร
เด็ุกทีั้�จะป่้อนุเขี้าส่้ระบบโรงเรียนุมีจำานุวนุลดุลงอย่างมี
นุ้ยสำาคุ้ญและต่อเนุ้�อง ส่งผลให้โรงเรียนุท้ั้�งภาคุร้ฐและ
เอกช่นุ ทีั้�ไม่สามารถป่ร้บต้วไดุ้ ต้องปิ่ดุกิจการลงเป็่นุ
จำานุวนุมาก หร้อต้องป่ร้บขีนุาดุขีองโรงเรียนุและ
ห้องเรียนุให้มีขีนุาดุเล็กลงเพ้�อคุวามอย้่รอดุ แม้แต่
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 ป่่นีุ�จึงถ้อไดุ้ว่าเป็่นุโอกาสสำาคุ้ญสำาหร้บคุรอบคุร้ว
มงฟอร์ตฯ (คุณะกรรมการบริหารโรงเรียนุ คุณะภราดุา 
คุณะคุร้ นุ้กเรียนุ สมาคุมผ้้ป่กคุรองและคุร้ฯ และสมาคุม
ศิึษย์เก่าฯ) ทีั้�จะร่วมก้นุมองย้อนุอดีุตดุ้วยคุวามกต้ญญู้ 
มองปั่จจุบ้นุดุ้วยคุวามช่�้นุช่ม และร่วมก้นุทั้บทั้วนุพ้นุธกิจ
ขีองโรงเรียนุอย่างจริงจ้ง เปิ่ดุใจร้บฟังคุวามคิุดุเห็นุ ข้ีอม้ล
ขี่าวสารอย่างรอบดุ้านุ เพ�้อวางแผนุยุทั้ธศึาสตร์ทั้�ีสามารถ
ตอบสนุองคุวามเป่ลี�ยนุแป่ลงขีองโลก และคุวามต้องการ
ขีองส้งคุมไดุ้อย่างมีป่ระสิทั้ธิภาพ ก่อนุทีั้�เราจะก้าวเขี้าไป่
ในุทั้ศึวรรษทีั้�ท้ั้าทั้าย เพ�้อผ่านุเข้ีาส่้ป่ที่ั้� “หนึุ�งศึตวรรษ” ขีอง
โรงเรียนุไดุ้อย่างเต็มภาคุภ้มิ 
 ปั่จจุบ้นุโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยจ้ดุการศึึกษา
ภายใต้วิส้ยท้ั้ศึนุ์ทีั้�ว่า “โรงเรียนุแห่งคุุณภาพ และมาตรฐานุ
สากล ตามวิถีมงฟอร์ต” (A SCHOOL OF QUALITY AND 
INTERNATIONAL STANDARD IN ALINGMENT WITH 
MONTFORT WAY) เป็่นุทีั้�แนุ่ช้่ดุว่า ตลอดุระยะเวลา 90 ป่่ทีั้�
ผ่านุมา โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยย้งคุงยึดุม้�นุในุป่ร้ช่ญา 
พ้นุธกิจและเป่้าป่ระสงคุ์ ในุการจ้ดุการศึึกษาตามวิถี 
มงฟอร์ต มาอย่างเข้ีมแข็ีงและต่อเนุ�้อง มุ่งม้�นุในุการพ้ฒนุา
นุ้กเรียนุให้เป็่นุบุคุคุลทีั้� “อิ�มเอิบ อบอุ่นุ อารี มีคุุณธรรม 
คุุณภาพสากล และมีคุวามร้บผิดุช่อบต่อส้งคุม” ในุขีณะ
เดุียวก้นุก็ให้คุวามสำาคุ้ญก้บการบริหารจ้ดุการทีั้�เป่็นุพลว้ต 
มีคุวามย้ดุหยุ่นุและพร้อมสำาหร้บการป่ร้บเป่ลี�ยนุข้ีบเคุล้�อนุ 
ตอบร้บสถานุการณ์ทีั้�แป่รผ้นุไป่อย่างมีกลยุทั้ธ์ ดุ้งนุ้�นุ เพ้�อ
เป็่นุการตอบสนุองต่อแนุวโนุ้มขีองการป่ฏิิว้ติอุตสาหกรรม
ระยะทีั้� 4 (Digitalization) และระยะทีั้� 5 (Personalization) 
และคุวามคุาดุหว้งขีองส้งคุมทีั้�ต้องการผ้้นุำาทีั้�มีคุวามเป็่นุผ้้
ป่ระกอบการ (Entrepreneur Mindset)  มีคุวามเป็่นุพลโลก 
(Global Citizenship) และเท่ั้าท้ั้นุก้บวิว้ฒนุาการขีองโลกในุ
ยุคุ Digital Technology โรงเรียนุจึงมุ่งพ้ฒนุาการจ้ดุการ
ศึึกษาส่้คุวามเป็่นุสถานุศึึกษาอ้จฉริยะ (Smart School) ทีั้�
ป่ระกอบดุ้วย 
 • Smart Management : มุ่งเนุ้นุการบริหารจ้ดุการ 
ส้่คุวามเป็่นุเลิศึ (Management towards Excellence) ดุ้วย
ระบบคุุณภาพและมาตรฐานุสากล (Quality and International 

Standard) ไดุ้แก่ การดุำาเนิุนุงานุโดุยยึดุหล้กธรรมาภิบาล 
(Good Governance) การใช้่หล้กเกณฑ์ระบบคุุณภาพเป็่นุ 
กรอบในุการบริหารงานุ (TQA) การส่งเสริมให้โรงเรียนุเป็่นุ
องค์ุกรแห่งการเรียนุร้้ (Learning Organization) และมี
ระบบการจ้ดุการองคุ์คุวามร้้ทีั้�มีคุุณภาพ (Knowledge 
Management) มีแผนุกลยุทั้ธ์ (Strategic Plan) ทีั้�สอดุคุล้อง
และท้ั้นุต่อแนุวโนุ้มในุอนุาคุต นุำาไป่ส่้การพ้ฒนุาอย่างย้�งย้นุ
 • Smart Teacher : การเสริมสร้างให้คุร้และบุคุลากร
ทั้างการศึึกษามีคุุณล้กษณะ (Character) และมีจิตตารมณ์ 
(Charism) ตามวิถีมงฟอร์ต เป็่นุนุ้กวิช่าช่ีพช่�้นุส้งมี 
สมรรถนุะในุการใช่้เทั้คุโนุโลยีเพ�้อการศึึกษา มีคุวาม
สามารถในุการใช้่ภาษาสากลในุการส้�อสารและการ
จ้ดุการเรียนุการสอนุ มีคุวามเช่�ียวช่าญในุสายงานุทีั้� 
ร้บผิดุช่อบจนุมีผลงานุระดุ้บป่ระเทั้ศึและระดุ้บนุานุาช่าติ 
ให้คุวามสำาคุ้ญก้บการพ้ฒนุาวิช่าชี่พอย่างต่อเนุ้�อง การทั้ำา
วิจ้ยเพ�้อพ้ฒนุา และการแลกเป่ลี�ยนุเรียนุร้้ทั้างวิช่าชี่พ 
(Professional Learning Community) และไดุ้ร้บการร้บรอง
จากสถาบ้นุทีั้�ไดุ้ร้บการยอมร้บตามมาตรฐานุคุุณภาพทีั้�
โรงเรียนุกำาหนุดุ
 • Smart Student : นุ้กเรียนุไดุ้ร้บการจ้ดุป่ระสบการณ์ 
เรียนุร้้เพ้�อให้เป็่นุผ้้นุำาตามวิถีมงฟอร์ต (Montfort Way) มี
สมรรถนุะตามคุวามถนุ้ดุ และคุวามสนุใจ (Specialized 
Competency) และมีบุคุลิกภาพแห่งคุวามสำาเร็จ (Character 
of Success)ตามหล้กส้ตรสถานุศึึกษา ส่งผลให้เป็่นุ
พลเม้องทั้�ีดุี และพลโลกทั้�ีมีคุุณภาพ (Global Citizen) มี
คุวามเป่็นุเลิศึทั้างดุ้านุวิช่าการ (Academic Excellence)
เชี่�ยวช่าญการส้�อสารดุ้วยภาษาสากล (Communication 
Expertise)ลำ�าหนุ้าทั้างคุวามคุิดุ (Visionary Thinking) มี
คุวามคุิดุริเร�ิมสร้างสรรค์ุ (Creative Thinking) มีคุวามเป็่นุผ้้
ป่ระกอบการ  (Entrepreneurship Mindset) มีคุวามร้บผิดุ
ช่อบต่อส้งคุม (Social Responsibility) ร้กษ์ธรรมช่าติและสิ�ง
แวดุล้อม (Natural and Environmental Conservation) ให้
คุวามเคุารพต่อชุ่มช่นุแห่งชี่วิต (Respect for the  
Community of Life)
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 สรุ์ปี : การจ้ดุการศึึกษาตามวิถีมงฟอร์ตเป็่นุ 
กรอบแนุวคุิดุทั้�ีเช่�้อว่า นุ้กเรียนุแต่ละคุนุมีขุีมทั้ร้พย์ในุตนุ ทีั้�
เป่รียบไดุ้ก้บเมล็ดุพ้นุธ์ุ ทีั้�มีพระพรแห่งชี่วิต พร้อมสำาหร้บ
การเจริญงอกงามจากภายในุ และสามารถเติบโตไดุ้อย่าง
เขี้มแข็ีง เม้�ออย้่ในุสภาพแวดุล้อมทีั้�มีปั่จจ้ยทีั้�เหมาะสม จนุ
สามารถย้นุต้นุไดุ้ดุ้วยตนุเอง ป่ร้บต้วร้บสภาพแวดุล้อมทีั้�มี
คุวามเป่ลี�ยนุแป่ลงไดุ้อย่างม้�นุคุง  และสามารถทั้ำาคุุณ
ป่ระโยช่น์ุให้ก้บ มนุุษย์ พ้ช่ ส้ตว์ และสิ�งแวดุล้อมทีั้�อย่้ในุ
บริเวณโดุยรอบ ตามป่ระเภทั้ขีองต้นุไม้นุ้�นุๆ  โรงเรียนุจึงมี
บทั้บาทั้สำาคุ้ญทั้�ีจะจ้ดุหาปั่จจ้ย และสภาพแวดุล้อมทีั้� 
เหมาะสม เพ้�อเอ้�ออำานุวย (Facilitating) ให้นุ้กเรียนุคุ้นุพบ
ขุีมทั้ร้พย์ทั้�ีมีอย้่ในุตนุ โดุยมีคุณะคุร้ทีั้�เป็่นุผ้้ทีั้�เข้ีาใจ ใส่ใจ 
และให้การสนุ้บสนุุนุ (Coaching or Mentoring) เพ้�อให้
นุ้กเรียนุสามารถใช่้ภาวะผ้้นุำาทีั้�มีอย่้ในุตนุ เป็่นุกลไกข้ีบ
เคุล�้อนุ เพ�้อใหอ้้ญมณแีตล่ะป่ระเภทั้ทีั้�คุ้นุพบในุขีมุทั้ร้พย์นุ้�นุ 
เป่ล่งป่ระกายแห่งคุุณคุ่า และคุวามดีุงามออกมาส่้ส้งคุม 

 • ในุฐานุะทีั้�การจ้ดุการศึึกษาข้ี�นุพ้�นุฐานุมีคุวาม
สำาคุ้ญต่อการต่อยอดุเพ้�อการป่ระกอบอาชี่พ และการ
ดุำาเนิุนุช่ีวิตในุอนุาคุต การเตรียมคุวามพร้อมเพ้�อเผชิ่ญก้บ
สถานุการณ์ทั้�ีแนุวโนุ้มขีองคุวามเป่ลี�ยนุแป่ลงมีคุวาม
รวดุเร็ว รุนุแรง และผ้นุผวนุมากขึี�นุ โดุยเฉพาะอย่างยิ�ง ผล 
กระทั้บทั้�ีส่งผลโดุยตรงก้บการป่ระกอบกิจการ และการ
ป่ระกอบอาช่ีพจากการป่ฏิิว้ติอุตสาหกรรมภายใต้การ
วิว้ฒนุาการอย่างก้าวกระโดุดุขีอง Digital Technology 
โรงเรียนุจึงจำาเป็่นุทั้�ีจะต้องเตรียมนุ้กเรียนุให้มีคุวามพร้อม
สำาหร้บการป่ร้บต้วส้่โลกในุอนุาคุตทีั้�ต้องการผ้้นุำาทีั้�มีวินุ้ยในุ
ตนุเอง มีคุวามสามารถในุการนุำาและทั้ำางานุร่วมก้บผ้้อ้�นุ 
ไดุ้อย่างมีคุุณภาพ มีคุวามเป็่นุผ้้ป่ระกอบการ ทีั้�มีแรง
บ้นุดุาลใจในุการทั้ำางานุ (Passion in work) มีคุวามลำ�าหนุ้า
ทั้างคุวามคิุดุ (Visionary Thinking) มีคุวามคิุดุริเริ�มสร้างสรรค์ุ 
(Creative Thinking) สามารถบริหารคุวามเสี�ยง (Risk  
Management) ไดุ้อย่างมีป่ระสิทั้ธิภาพ และนุำาเทั้คุโนุโลยีมา
ใช้่เพ�้อเพ�ิมป่ระสิทั้ธิภาพในุการป่ระกอบอาช่ีพ พ้ฒนุา
คุุณภาพชี่วิตและร่วมสรรค์ุสร้างส้งคุมให้เจริญก้าวหนุ้า
อย่างย้�งย้นุ
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 การจ้ดุการเรียนุการสอนุ “ MC Smart Pre-School PHASE 1 
ระหว่างว้นุทีั้� 17 เมษายนุ – 7 พฤษภาคุม 2564 ทีั้�ผ่านุมา เป็่นุการจ้ดุ
เรียนุการสอนุ Online 100 เป่อร์เซึ่นุต์ ในุช่่วง Summer ให้ก้บนุ้กเรียนุ
ทุั้กคุนุ ในุทุั้กระดุ้บช้่�นุ จำานุวนุ 3,216 คุนุ เป็่นุโมเดุลในุการจ้ดุการเรียนุ
ร้้ ยุคุ New Normal ทีั้�โรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ยไดุ้นุำาผลการศึึกษา
วิจ้ยคุ้นุคุว้าขีองการจ้ดุการสอนุ Online ในุแต่ละเฟสทั้�ีจ้ดุขี�ึนุช่่วงการ
ระบาดุขีองไวร้ส COVID-19 มาป่ร้บป่รุงหลายรอบจนุสามารถนุำามา
ใช้่ในุการจ้ดุการเรียนุการสอนุในุสถานุการณ์ปั่จจุบ้นุและอนุาคุตไดุ้
อย่างแท้ั้จริง..”
         จากสถานุการณ์การแพร่ระบาดุไวร้ส Covid -19 ในุหลาย
ระลอก จนุทั้ำาให้ตลอดุระยเวลา 2 ป่่มานีุ�เกิดุปั่ญหาในุดุ้านุการจ้ดุการ
ศึึกษาเป็่นุอย่างมาก โดุยเฉพาะโรงเรียนุทีั้�มีจำานุวนุนุ้กเรียนุเยอะๆ แต่
วิกฤติดุ้งกล่าวก็ทั้ำาให้ “โร์งเรี์ยนัมงฟอร์์ตวิท์ยาลัย” ก็ไดุ้ป่ร้บต้ว 
และนุำาศ้ึกยภาพทีั้�มีในุทุั้กๆดุ้านุมาป่ร้บใช้่ก้บวิกฤตคุร้�งนีุ� ดุ้วยการร่วม
ม้อ ร่วมแรง ร่วมใจ ขีอง คุร้และบุคุลากร+นุ้กรียนุ+ผ้้ป่กคุรอง ทั้�ีช่่วย
ก้นุนุำาศ้ึกยภาพทีั้�มีมาใช่้ จนุทั้ำาให้โรงเรียนุสามารถจ้ดุการเรียนุการ
สอนุให้นุ้กเรียนุทุั้กคุนุไดุ้อย่างมีคุุณภาพอย่างแท้ั้จริง ในุร้ป่แบบการ
จ้ดุเรียนุการสอนุ Online พร้อมก้นุในุทุั้กระดุ้บช้่�นุ 

         ทีั้�ผ่านุมาโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไดุ้จ้ดุการสอนุ Online มา
ป่ระมาณ 5 เฟสหล้ก ๆ  โดุยใช้่เวลาเรียนุต่อเฟสป่ระมาณ 2-3 ส้ป่ดุาห์
ชึ่�งแต่ละเฟสในุการจ้ดุเรียนุ Online ทั้างโรงเรียนุจะมี“ที์มวิจัย” 
ทั้ำาการวิจ้ยทุั้กเฟส เพ้�อคุ้นุหา “จุดุที์�ควร์พัฒนัา จุดุที์�จะต�องปีรั์บุปีรุ์ง”  
จนุพบว่า... 
         ห้วใจขีองการเรียนุ Online นุอกจากมี Hardware ทีั้�ดีุ Software 
ดีุแล้ว สิ�งสำาคุ้ญทีั้�ต้องมี คุ้อ การ์มี Peopleware ที์�ดีุ (นุ้กเรียนุและคุร้) 
ซึ่�ึงหมายถึงมีคุร้ผ้้สอนุทั้�ีสามารถสอนุโดุยใช่้เทั้คุโนุโลยีไดุ้อย่างม้อ
อาช่ีพ มีนุ้กเรียนุทั้�ีมีศ้ึกยภาพทั้�ีร้้จ้กการใช้่ท้ั้กษะชี่วิต (ศึตวรรษทีั้� 21) 
ทั้ีดุี และทั้�ีสำาคุ้ญคุ้อ การมีระเบียบวินุ้ยในุต้วเอง ซึึ่�งหากนุ้กเรียนุไร้ซึึ่�ง
ระเบียบวินุ้ย ไม่เขี้าเรียนุให้ตรงเวลาหร้อเขี้าเรียนุแล้วไม่ต้�งใจเรียนุ 
แอบเล่นุเกมส์ “เป็ีนัลิงห์ลอกเจ�า” ชึ่�งถ้าเป็่นุอย่างนีุ�แล้วผลขีองการ
เรียนุ Online ก็จะไม่เหม้อนุการเรียนุในุห้องเรียนุ On-site เป็่นุไป่ตามทีั้� 
ผ้้ป่กคุรอง ต้�งคุำาถามทีั้�คุาใจว่า “สรุ์ปีแล�ว มีคุณิภาพเห์ม่อนักันัไห์ม”
      ตรงก้นุข้ีาม ถ้าคุร้มีการพ้ฒนุาตนุเองให้เป็่นุคุร้ม้ออาชี่พ โดุย
ร้้จ้กนุำาส�้อและเทั้คุโนุโลยีทั้�ีเป็่นุแหล่งเรียนุร้้ในุโลก Social มาป่ร้บใช้่
ในุการจ้ดุการเรียนุการสอนุขีองคุร้ ก็จะทั้ำาให้การสอนุ Online  
ป่ระสบผลสำาเร็จ และนุ้กเรียนุก็เช่่นุก้นุ ถ้านุ้กเรียนุมีระเบียบวินุ้ยในุ

การจัด็การเรียนการสอน ยุค New Normal  
(ช่วงที�มีการระบาด็ของไวรัส COVID-19)

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัิย
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ต้วเอง เข้ีาเรียนุตรงเวลา เป่ดิุกล้อง คุร้ถามตอบ ไม่เข้ีาใจถาม ก็จะทั้ำาให้การเรียนุ 
Online แบบนีุ� เป็่นุการเรียนุออนุไลน์ุจะมีคุุณภาพอย่างแนุ่นุอนุไม่ต่างก้บการเรียนุ.  
Onsite ในุห้องเรียนุจริงๆ (หมายถึงมิติขีองการเรียนุร้้ทั้�ีภาพก็ช้่ดุ เสียงก็ช้่ดุ ดุ้บ้นุทั้ึก
ย้อนุหล้งไดุ้ดุ้วย... แต่ทั้างมิติส้งคุมในุห้องเรียนุ On-site  ต้องดุีกว่า Online อย้่แล้ว)
        บทั้สรุป่ขีองการจ้ดุการเรียนุการสอนุ Online. ให้มีคุุณภาพขีองการจ้ดุการ
เรียนุร้้ผ้้ร้บผิดุช่อบต้องคุุมดุ้แล 2 ข้ีอนีุ� ไดุ้แก่ 
          1.ทั์กษะการ์สอนัโดุยใชั�เท์คโนัโลยีของครู์ผูู้�สอนั 
          2.การ์ดูุแลเร่์�องร์ะเบีุยบุวินััยของนัักเรี์ยนั
      ดุ้งนุ้�นุเม�้อโรงเรียนุไดุ้คุ้นุพบเจอในุสิ�งทีั้�ต้องแก้ไขีและพ้ฒนุากระบวนุการจึงถ้กข้ีบ
เคุล้�อนุจากผ้้มีหนุ้าทีั้�เกี�ยวข้ีองทุั้กส่วนุในุโรงเรียนุ โดุยการพ้ฒนุาคุร้อย่างจริงจ้ง จ้ดุ
อบรมเนุ้นุภาคุป่ฎิบ้ติให้คุร้นุำาไป่ใช้่ไดุ้จริง เนุ้นุTraining คุร้เป็่นุรายบุคุคุล ในุส่วนุนุ้กเรียนุคุ้นุพบว่า นุ้กเรียนุจะต้องมีวินุ้ย จะต้องให้เข้ีาเรียนุตรง
เวลา จึงจะต้องอุดุช่่องว่างทีั้�เกิดุขึี�นุโดุยจ้ดุหาคุร้ผ้้ช่่วยหร้อคุร้ป่ระจำาช้่�นุมาเป็่นุคุร้ Monitor คุอยคุวบคุุมนุ้กเรียนุให้อย่้ในุ Classroom และติดุตาม
นุ้กเรียนุเข้ีาห้องเรียนุเป็่นุรายคุาบ ซึึ่�งท้ั้�ง 2 ข้ีอนีุ� จึงเป็่นุห้วใจขีองการเรียนุ Online คุร้ผ้้สอนุ และ Monitor จึงต้องทั้ำาอย่างจริงจ้งตรวจสอบ
นุ้กเรียนุเป่ดิุกล้องต้�งใจเรียนุไหม เปิ่ดุกล้องทิั้�งไว้หร้อเป่ล่า ไป่เล่นุเกมส์หร้อเป่ล่า...
           ซึึ่�งสุดุท้ั้าย คุำาว่า “ คุณิภาพการ์เรี์ยนั Online จะไดุ�มาเห์ม่อนัการ์เรี์ยนัในัห์�องเรี์ยนั Onsite ที์�มีคุณิภาพไม่ต่างกันัอย่างแน่ันัอนั.”
            เรียบเรียง : งานุเทั้คุโนุโลยีและสารสนุเทั้ศึ 
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"เกียรติยศ และ"เกียรติยศ และ  
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ผู้ลิสัมฤทธิ�ระดั็บนานาชาติ
ปี 2553-2564

1.นัายชัวกร์ ศรี์เงินัยวง แข่ีงข้ีนุหุ่นุยนุต์ รองช่นุะ
เลิศึอ้นุดุ้บ 3 ป่ระเทั้ศึ Hong Kong
2.นัางสาวธินััชัพร์ เชัาวน์ัวิท์ยางกูร์ แข่ีงข้ีนุยิงป้่นุ
รองช่นุะเลิศึอ้นุดุ้บ 1 ป่ระเทั้ศึอินุโดุนีุเซีึ่ย
3.นัายนัำาโชัค จันัต๊ะคาดุ ต้วแทั้นุทีั้มช่าติไทั้ยเข้ีา
ร่วมการแข่ีง ข้ีนุเอเ ชี่ยนุเกมส์ เม้องกวางโจว  
สาธารณร้ฐป่ระช่าช่นุจีนุ (ขีี�ม้า)
4.นัางสาวณัิฐ์ฎณิิชัา วร์ร์ณิา การแขี่งข้ีนุวง
ดุุริยางค์ุในุการแข่ีงข้ีนุ World music contest 2009 
รางว้ล Day Prize หร้อคุะแนุนุส้งสุดุป่ระจำาส้ป่ดุาห์รุ่นุ 
World Class เม้อง Kerkade ป่ระเทั้ศึเนุเธอร์แลนุดุ์
5.นัายธินักร์ คมแปีงยศ รางว้ลเหรียญทั้องการ
แข่ีงข้ีนุดุนุตรีโลก ณ ป่ระเทั้ศึเนุเธอร์แลนุดุ์

1.ดุ.ชั.ณัิฐ์นัันัท์์ ท์ิร์านันัท์์ ไดุ้ร้บรองช่นุะเลิศึอ้นุดุ้บ 2 
แขี่งข้ีนุหุ่นุยนุต์ Wired Control Robot Fish Obstacle 
Avoidance Competition INTERNATIONAL ROBOTIC 
OLYMPIADON 3rd AUGUST IN HONG KONG
2.นั.ส.วัชัรี์ยา ยอดุปีร์ะทุ์ม ไดุ้เป็่นุต้วแทั้นุ 1 ในุ 2 
ขีองป่ระเทั้ศึไทั้ย สอบชิ่งทุั้นุเพ้�อเข้ีาร่วมกิจกรรม
โต้วาทีั้ทั้�ีป่ระเทั้ศึฝ่ร้�งเศึสโคุรงการ Culture Lab
3.นัายกร์ภัท์ร์ เซีิยวรั์ตนัพันัธ์ิ ช่นุะเลิศึต้วแทั้นุระดุ้บ
ป่ระเทั้ศึไป่แขี่งทั้�ีป่ระเทั้ศึญ�ีปุ่่นุ แข่ีงข้ีนุการเต้นุรอบชิ่ง
ช่นุะเลิศึ GASTBY Dance Competition
4.ดุ.ชั.ตฤณิ ต๊ะปีวนั ช่นุะเลิศึต้วแทั้นุระดุ้บป่ระเทั้ศึ
ไป่แข่ีงทีั้�ป่ระเทั้ศึญี�ปุ่่นุ แข่ีงข้ีนุการเต้นุรอบชิ่งช่นุะ
เลิศึ GASTBY Dance Competition
5.นัายนันัท์์ ขอผู้ล สอบชิ่งทุั้นุศึึกษาต่อต่างป่ระเทั้ศึ 
อ้นุดุ้บ 4 JES International Education Group

1.นัายณัิฐ์ชันันั ปีฏิิกร์ณ์ิ รางว้ลรองช่นุะเลิศึอ้นุดุ้บ 2 
การแข่ีงข้ีนุ Recognition of and Appreciation for you 
Contribution to the Success of The 4th Asian Air Gun 
Championship Kuwait ป่ระเทั้ศึคุ้เวต  
2.นัายนัำาโชัค จันัต๊ะคาดุ รางว้ลเหรียญทั้อง กีฬาขีี�ม้า 
Eventing ป่ระเภทั้ทีั้ม การแข่ีงข้ีนุซีึ่เกมส์ 2011 ณ กรุง
จาร์กาตา ป่ระเทั้ศึอินุโดุนีุเซีึ่ย
3.นัางสาววร์าลี ศิริ์ไกร์วัฒนัาวงศ์ รางว้ลช่นุะเลิศึ 
แข่ีงข้ีนุชิ่งแช่มป์่เอเชี่ย Asian Taekwondo Championships 
ณ ป่ระเทั้ศึอิหร่านุ และ รางว้ลช่นุะเลิศึอ้นุดุ้บ 1 การ
แข่ีงข้ีนุ World Youth Olympic Taekwondo Camp ณ 
ป่ระเทั้ศึอิหร่านุ

ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2554

ปีการศึกษา 2555
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1.นัายธินัวัฒน์ั ปีาแปีง , นัายธีิรุ์ฒม์ วร์ร์ณินัฤมล 
นั.ส.พัชัรี์ สมปีร์ะเสริ์ฐ์ , นัายมณิฑวร์ร์ษ พุ่มกล่อม 
นัายธีิริ์นัท์ร์์ วิลาวัลย์วจี Best Concept Award และ
รางว้ลกร้งด์ุป่รี (Grand Prix) การผลิตสารคุดุีเช่ิงขี่าว
เร้�อง Blind’s Diary ณ ป่ระเทั้ศึสิงคุโป่ร์ Panasonic Kid 
Witness News Global Contest

2.ดุ.ชั.เดุชัาวัต เร์่องสังข์์ รางว้ลช่นุะเลิศึป่ระเภทั้ 
Team Project การแข่ีงข้ีนุ APT JSO 2015 Asian plus 
three junior Science odyssey APT JSO 2015 ณ 
ป่ระเทั้ศึอินุโดุนีุเซีึ่ย

3.ดุ.ชั.ปีวริ์ศ ดิุลกวุฒิสิท์ธิิ� ไดุ้ร้บรางว้ลรองช่นุะ
เลิศึอ้นุดุ้บ 2 ป่ระเภทั้ Team Project ไดุ้ร้บรางว้ล
ช่มเช่ย ป่ระเภทั้ Team Project APT JSO 2015 Asian 
plus three junior Science odyssey ณ ป่ระเทั้ศึอินุโดุนีุเซีึ่ย

4.นั.ส.ศรี์จิตร์า ธิาร์ทิ์พยกุล การแขี่งข้ีนุเร้อยาว
ม้งกรนุานุาช่าติ Hong Kong International Dragon 
Boat Races เหรียญเงินุ ณ เขีตป่กคุรองฮี่องกง

5.นัายนิัพิฐ์พนัธ์ิ จันัท์ศรี์สวัสดิุ� เหรียญทั้องแดุง 
ป่ระเภทั้ทีั้ม Time Relay 3-6-3 การแขี่งข้ีนุ (WSSA 
2015 Asian Open Sport Stacking Championships)
กรุงก้วลาล้มเป่อร์ ป่ระเทั้ศึมาเลเซีึ่ย

6.ดุ.ชั.นัาวินัธิิติ  จารุ์ปีร์ะทั์บุ , ดุ.ชั.กฤฎติโชัค  ดุวงศรี์ 
ดุ.ชั.ณัิฐ์วัฒน์ั ชััยยอง รางว้ลรองช่นุะเลิศึ และเป็่นุ
ต้วแทั้นุเข้ีาร่วมงานุ “ Intel International Science and 
Engineering Fair คุร้�งทีั้� 67” การป่ระกวดุโคุรงงานุ
ขีองนุ้กวิทั้ยาศึาสตร์รุ่นุเยาว์ คุร้�งทีั้� 18 (Young scientist 
competition : YSC 2016) “มหกรรมป่ระกวดุเทั้คุโนุโลยี 
สารสนุเทั้ศึแห่งป่ระเทั้ศึไทั้ย ณ เม้องพนุิกซึ่์ ร้ฐ
แอริโซึ่นุา ป่ระเทั้ศึสหร้ฐอเมริกา

1.นั.ส.ปัีญญดุา ว่องวทั์ญญูู ม.5/2 , นัายนัพรั์ตน์ั คำานุั ม.5/7 
นัายวรั์ชัญ์ ดุวงจิต ม.5/4 , นั.ส.กมลวร์ร์ณิ แสงคำา ม.6/3 
รางว้ลรองช่นุะเลิศึ อ้นุดุ้บทั้�ี 1 ในุโคุรงการฉลาดุคิุดุผลิตข่ีาว
ก้บพานุาโช่นิุคุ (Panasonic Kid Witness News 2016) ไดุ้เป็่นุ
ต้วแทั้นุป่ระเทั้ศึไทั้ยในุระดุ้บม้ธยมศึึกษา เข้ีาป่ระกวดุในุ
ระดุ้บนุานุาช่าติ ณ ป่ระเทั้ศึญ�ีปุ่่นุ

1.นัายยศภัท์ร์ จร์ปัีญญานันัท์์ รางว้ลเหรียญทั้องแดุง  
รายการวิ�งผล้ดุ 4x100 เมตร Taiwan Athletics Open 2018 
ป่ระเทั้ศึไต้หว้นุ
2.นัายชััชัวิชัญ์ คำาสว่าง รางว้ลรองช่นุะเลิศึ รุ่นุ Expert class 
การแข่ีงเฮีลิคุอป่เตอร์บ้งคุ้บวิทั้ยุ ชิ่งแช่มป์่โลกทีั้�ป่ระเทั้ศึ
เนุเธอร์แลนุดุ์
3.ดุ.ชั.ญาณิรั์ก ถีาวร์รุ่์งกิจ เหรียญทั้อง Award the Gold 
Medal in Mathematics / Science การแขี่งข้ีนุคุณิตศึาสตร์ 
และวิทั้ยาศึาสตร์โอลิมปิ่กระหว่างป่ระเทั้ศึ

1.นัายนัาวินัธิิติ จารุ์ปีร์ะชััย , นัายณัิฐ์วัฒน์ั ชััยยอง ไดุ้ร้บ
รางว้ล Second Prize สาขีา Biological Science การแขี่งข้ีนุ 
โคุรงงานุวิทั้ยาศึาสตร์ ร ะ ดุ้ บ ASEAN ใ นุ ร า ย ก า ร ASEAN 
Students Science Project ว้นุทีั้� 22-27 ก.คุ. 2560
2.นัายนัพรั์ตน์ั คำานุั , นัางสาวปัีญญดุา ว่องวทั์ญญูู , 
นัายวรั์ชัญ์ ดุวงจิต , นัางสาวกมลวร์ร์ณิ แสงคา , นัาย
ปีิติภัท์ร์ กิตติรั์ตนัชััยกุล , มาสเตอร์์ฤท์ธิิยา ศรี์สวนัจิก 
คุร้ทีั้�ป่รึกษา ไดุ้ร้บรางว้ล Creative Media Award “Panasonic 
Global Awards Ceremony 2017”ในุกิจกรรม KWN Global 
Summit 2017 ณ Panasonic Center ป่ระเทั้ศึญี�ปุ่่นุ ว้นุทีั้� 1-5 
สิงหาคุม พ.ศึ.2560

ปีการศึกษา 2558 ปีการศึกษา 2559

ปีการศึกษา 2561

ปีการศึกษา 2560
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1.ดุ.ชั.ญาณิรั์ก ถีาวร์รุ่์งกิจ ต้วแทั้นุป่ระเทั้ศึไทั้ย การแขี่งข้ีนุ
วิทั้ยศึาสตร์โอลิมปิ่กระหว่างป่ระเทั้ศึระดุ้บม้ธยมศึึกษา 
ตอนุต้นุ คุร้�งทีั้� 16 (16th USO) ณ เม้องโดุฮีา ร้ฐกาตาร์

2.ดุ.ญ.นัาร์ดุา อุดุร์พิมพ์ รางว้ลรองช่นุะเลิศึอ้นุดุ้บ 2 ป่ระเภทั้ 
หญิงเดีุ�ยว ไม่เกินุ 13 ป่่  (GSU 13) และรางว้ลรองช่นุะเลิศึ
อ้นุดุ้บ 2  ป่ระเภทั้หญิงคุ่้ ไม่เกินุ13ป่ ่รางว้ลรองช่นุะเลิศึ อ้นุดุ้บ 
2 รายการแบดุมินุต้นุระดุ้บ International Championship YONEX 
-SINGHA-ROZA-BTY International Championship 2019 
 22-28 April 2019

3.นัายทั์ธิชัรั์ณิย์ ปีร์ะพัฒน์ัโพธิิ� เหรียญทั้อง ผล้ดุผสมฟรี
สไตล์ 4x100 เมตร  1 เหรียญเงินุ ฟรีสไตล์ 200 เมตร  
2 เหรียญทั้องแดุง ผล้ดุฟรีสไตล์ 4x200 เมตร และผล้ดุผสม
ฟรีสไตล์ 4x200 เมตร การแข่ีงข้ีนุว่ายนุำ�าชิ่งแช่มป์่เอเชี่ยตะว้นุ
ออกเฉียงใต้ (43rd SEA Age Group Swimming Championship 
2019) ณ กรุงพนุมเป่ญ ราช่อาณาจ้กรก้มพ้ช่า 

4.ดุ.ญ.ชัลิตา ท์องงามแท์� , ดุ.ชั.มนััสนัันัท์์ ว่องเกียร์ติถีาวร์  
ช่นุะเลิศึ และเป็่นุต้วแทั้นุป่ระเทั้ศึไทั้ยและเอเช่ียแป่ชิ่ฟิก ไป่นุำา
เสนุองานุวิจ้ยทีั้�เม้อง Detroit การแข่ีงข้ีนุงานุวิจ้ยดุ้านุสิ�งแวดุล้อม 
23rd GLOBE Meeting 14-16 July เร้�อง “Dengue situation 
with different ecological and environment factors in the 
sub-district in Chang Mai, Thailand”

5.นัายอภิณัิฐ์ ชูัเชิัญ , นัายพุฒิเมธิ คำาเจริ์ญ , นัายอนัพัท์ย์   
ไกร์โพธิิพัฒน์ั รางว้ลระดุ้บนุานุาช่าติ 6 รางว้ล การแขี่งขี้นุ 
หุ่นุยนุต์นุานุาช่าติในุรายการ International Robotic Olympiad 
2019 (Bangkok Thailand The Hub Rangsit )

6.นัายชัาญจิติ กนักศักดิุ�สกุล เหรียญทั้อง การแขี่งข้ีนุ 2019 
SOUTH EAST ASIAN AMATEUR GOLF TEAM CHAMPIONSHIP 
ในุนุามทีั้มช่าติไทั้ย รุ่นุอายุ 17 ป่ ่ณ ป่ระเทั้ศึเวียดุนุาม

ปีการศึกษา 2562

7.ดุ.ญ.นัาร์ดุา อุดุร์พิมพ์ รางว้ลรองช่นุะเลิศึอ้นุดุ้บ 2 ป่ระเภทั้
หญิงเดุ�ียว รุ่นุอายุ 12 ป่่ การแขี่งข้ีนุรายการ KBC Junior Series 
2019 ณ ป่ระเทั้ศึมาเลเซึ่ีย

8.ดุ.ชั.จารุ์พิชัญ์  บัุวขุนัเณิร์  รางว้ลเหรียญทั้องแดุง การสอบ 
แขี่งข้ีนุคุณิตศึาสตร์นุานุาช่าติ ณ ป่ระเทั้ศึไต้หว้นุ AIMO 2019 
(Asian International Mathematics Olympiad 2019)

9.นัายณิภัท์ร์ชัย ชัยางศุ รางว้ลเหรียญทั้องแดุง แขี่งขี้นุ
คุณิตศึาสตร์โอลิมปิ่กฮ่ีองกง ณ เขีตพิเศึษฮ่ีองกง

10.นัายภูบุดีุ กิตติวร์ร์ณิ , นัายภูภัฎ จิร์ะกิตติวุฒิ , นัางสาวพิมพ์นิัภา 
คำาซิาว , นัางสาวปิียธิิดุา ปีาลี , นัายวร์ภัท์ร์ พฤกษ์ท์ยานันัท์์ , 
นัางสาวกมลลักษณ์ิ เท์พวงค์ รางว้ลช่มเช่ยแข่ีงข้ีนุคุณิตศึาสตร์  
โอลิมปิ่กฮ่ีองกง ณ เขีตพิเศึษฮี่องกง

11.นัายวร์ภัท์ร์ พฤกษ์ท์ยานันัท์์ , นัายภูบุดุี กิตติวร์ร์ณิ , 
นัายภัท์ร์ชัย ชัยางศู , นัางสาวปิียะธิิดุา ปีาลี  รางว้ลเหรียญเงินุ 
แขี่งข้ีนุคุณิตศึาสตร์ Hong Kong International Mathematical 
Olympiad (HKIMO) May 25,2019- Saturday (รอบป่ระเทั้ศึไทั้ย)

12.นัางสาวณุิท์ยา ดิุลกพัฒนัมงคล แช่มป์่เป่่ยนุส์มวยไทั้ยหญิง 
รุ่นุ 52 กิโลกร้ม รายการ River Muay Thai Championship 
2019 ณ เม้องมะละกา ป่ระเทั้ศึมาเลเซีึ่ย

13.ดุ.ชั.ญาณิรั์ก ถีาวร์รุ่์งกิจ เหรียญทั้อง การแข่ีงข้ีนุวิทั้ยาศึาสตร์ 
โอลิมปิ่ก ระหว่างป่ระเทั้ศึระดุ้บม้ธยมต้นุ คุร้�งทีั้� 16 (16th IJSO) 
ณ เม้องโดุฮีา  ร้ฐกาตาร์

14.ดุ.ชั.จิรั์ฎฐ์์ ชัวชัาติ รางว้ลช่นุะเลิศึ Standard Sumo Junior 
(Auto)โดุยไดุ้สิทั้ธิ�ไป่แข่ีงต่อทีั้�ป่ระเทั้ศึออสเตรเลีย 2.รางว้ลรอง 
ช่นุะเลิศึอ้นุดุ้บ 1 Standard Sumo Junior (RC) การแข่ีงข้ีนุ 
หุ่นุยนุต์ซ้ึ่โม่ All Thailand FSI & World Robot Sumo Tournament 
2019
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การศึกษา 2563-2564
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ม.1/1

ม.1/1

ม.1/2

ม.1/2

ม.1/2

ม.1/2

ม.1/2

ม.1/2

ม.1/2

ม.1A

ม.1B

ม.2/1

ม.2/1

ม.2/1

ม.2/1

ม.2/3

ม.2/4

ม.2B

ม.3/1

ม.3/1

ม.3/1

ม.3/1

ม.3/3

ม.3A

ม. 4/10

ม.4/2

ม.4/2

ม.4/2

ม.4/2

ม.4/8

ม.4A

ม.4A

ม.5/2

ม.5/2

ม.5/3

ม.5/3

ม.5/8

ม.6/1

ม.6/1

ม.6/1

ม.6/1

ม.6/3

ม.6/1(ปีี 63)

ม.6/1(ปีี 63)

เหรีียญทองแดง

เหรีียญเงิน

เหรีียญทองแดง

เหรีียญเงิน

เหรีียญทองแดง 

เหรีียญทองแดง

เหรีียญเงิน

เหรีียญทอง

เหรีียญทองแดง

เหรีียญเงิน

1st Place of Classical Ballet Solo- Junior

เหรีียญทอง

เหรีียญทอง

เหรีียญทอง

เหรีียญเงิน

1st Place Vocal Junior Class B

Gold Prize

เหรีียญทองแดง

เหรีียญเงิน

เหรีียญทองแดง

เป็ีนทีมตััวแทนปีรีะเทศไทย เข้้าแข้่งข้ันรีอบนานาชาติัและได้รีางวัลชนะเลิศ

Third place

เหรีียญทองแดง

เหรีียญทอง

รีางวัลชนะเลิศ /ผ่่านเข้้าสู่่่ WAGR  US Junior Championship

เหรีียญทองแดง

เหรีียญเงินโอลิมปิีกรีะหว่างปีรีะเทศ

เป็ีนทีมตััวแทนปีรีะเทศไทย เข้้าแข้่งข้ันรีอบนานาชาติัและได้รีางวัลชนะเลิศ

รีองชนะเลิศอันดับ 2 

รีองชนะเลิศอันดับ 2

เหรีียญทอง

รีางวัลชนะเลิศ

เหรีียญเงิน

เหรีียญทองแดง

เหรีียญเงิน

เหรีียญทองแดง

เหรีียญทองแดง

เหรีียญเงิน

เหรีียญทอง

Finalist ตััวแทนเยาวชนไทย 2021

เหรีียญเงิน

เหรีียญเงิน

เหรีียญเงิน

เหรีียญทอง

Thailand International Mathematical Olympiad HEAT ROUND 2020-2021

Thailand International Mathematical Olympiad HEAT ROUND 2020-2021

Thailand International Mathematical Olympiad HEAT ROUND 2020-2021

Philippine International Math and Science Olympics

Thailand International Mathematical Olympiad HEAT ROUND 2020-2021

Thailand International Mathematical Olympiad HEAT ROUND 2020-2021

Thailand International Mathematical Olympiad HEAT ROUND 2020-2021

Philippine International Math and Science Olympics

Thailand International Mathematical Olympiad HEAT ROUND 2020-2021

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Final Round

การีแข้่งข้ันรีะบำาเดี�ยวบัลเล่ตั์คลาสู่สู่ิค A.T.O.D.2021 International Dance Competition

2ND COPERNICUS OLYMPIAD PHYSICS AND ASTRONOMY COPERNICUS

Thailand International Mathematical Olympiad FINAL ROUND 2020-2021

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Final Round

World Mathematics Invitational Final Round 2021

การีแข้่งข้ันดนตัรีีเยาวชนนานาชาติัฮ่่องกง ครีั�งที� 8 ปีรีะจำำาปีี 2020 รีอบ Final (International)

ตััวแทนปีรีะเทศไทยแข้่งเปีียโนรีะดับนานาชาติั The 22th Osaka International music competition 2021

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Final Round

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Final Round

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Heat Round

The Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA Awards) 2021

7th Hong Kong International Youth Performance Art Festival

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Heat Round

Philippine International Math and Science Olympics

US Junior Championship

Asia International Mathematical Olympiad (AIMO OPEN) 2021

การีแข้่งข้ันชีววิทยาโอลิมปีิกรีะหว่างปีรีะเทศ (32nd International Biology Olympiad : IBO Challenge 2021) ปีรีะเทศโปีรีตุัเกสู่

The Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA Awards) 2021

The 9th Hong Kong International Youth Performance Arts Festival 2021

Sonata of the star, XX International Contest of Vocalists 3 edition-Winter 2021 ปีรีะเทศลิทัวเนีย (Lithuania)

Philippine International Math and Science Olympics

The Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA Awards) 2021

Kangaroo Math Thailand 2020

Southeast Asian Mathematics Olympiad (SEAMO) รีอบ Heat round

Hong Kong international Mathematics Olympics (HKIMO) รีอบ Final round

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Final Round

Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) รีอบ Heat round

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Final Round

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Final Round

Regeneron International Science and Engineering Fair 2021

Hong Kong International Mathematics Olympiad (HKIMO) รีอบ Final Round

Hong Kong International Mathematical Olympiad (HKIMO) รีอบ Heat round

Hong Kong international Science Olympics (HKISO) รีอบ Heat round

Kangaroo Math Thailand 2020

หรีัณย์ เจำียมปีรีะดิษฐ์์

ภคมน จำงบรีิรีักษ์

อรีณิชชา เจำียมปีรีะดิษฐ์์

ศศิภา กาญจำนากรี

สิู่รีภพ ใจำคำา

เจำตันิพัทธ์์  กุณาวงศ์

นภ นิมมานเหมินท์

ศิรีษา วงภักดี

เจำตันิพิฐ์ กุณาวงศ์

กุลสู่รีา ปีานแย้ม

ภีมนารีา เวลาดี

ภานุวัชรี แสู่งนวล

ปีรีิญญ์ กันทวัง

อินทัช ลีลากนก

พชรี เจำรีิญธ์ีรีบ่รีณ์

ปีรีาษิยา รีามโยธิ์น

จำินต์ัจำุฑา     คงธ์รีรีม

ชนวีรี์  ชิงชยานุรีักษ์

มนัสู่นันท์  ว่องเกียรีตัิถาวรี

สิู่รีิอาภา  ปีันทุรีาภรีณ์

จำารีุพิชญ์  บัวขุ้นเณรี

นัยน์ปีพรี  ไชยพันธ์์

ณเสู่ฎฐ์พล นวพงศ์สิู่รีีธ์รี

พสู่ชนันท์  บำารีุงทรีัพย์สู่กุล

สู่รีัล  จำันทรีาทิตัย์

ธ์รีรีม์ธ์ีรีา  พฤทธ์ิ�พรีธี์รีา

ญาณรีัก  ถาวรีรีุ่งกิจำ

ชานนท์  ช่วุฒยากรี

พัทธ์ปีวีณ์  รีะพิพงษ์

อมิตัา  มณีโสู่ภณ

รีัญชนา  บำารีุงทรีัพย์สู่กุล

ปีิตัุภ่มิ  ชัยเจำรีิญวรีรีณ

ภัทรีวรีรีธ์น์  กิจำศักดิ�

วรีันธ์รี  มนุษย์พันธ์ุ์

ธ์นภัทรี  เจำียรีนัยกุลวานิช

ปีิยังก่รี  ตัรีังวัชรีกุล

พิมพ์ชนา  การีนา

จำิดาภา  วัฒนศิรีิ

ปีัญจำพล  หอยแก้ว

ธ์ีรีดนย์  มนัสู่วิยางก่รี

เพ็ญพิชชา  พงษ์ตัุ้ย

ณัฐ์สู่ิทธ์ิ�  อินตั๊ะ

ครีองไท ศีลาเจำรีิญ

อิสู่รีาภรีณ์  ข้าวมีศรีี
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เพลง  ไมเ่คยลืม
 

ผ่านเรื�องราวผ่านวนัคืนมานานแสนนาน
ความทรงจาํที�เรานั�นรว่มทางก้าวเดิน
มรีอยยิ�มมนีํ�าตานําพาใหเ้ราได้เจอ
มคีวามรกัใหกั้นเสมอไมเ่คยลืมเลือน

 
ที�แหง่นี�มคีวามหลังยงัจดจาํมคิลาย
จะผ่านไปนานเต้าใดหมูเ่ฮาบ่เลือน

มสีุขทกุข์มคีวามหวงัทกุสิ�งยงัคอยยํ�าเตือน
เปรยีบเสมอืนสิ�งเหล่านั�นบ่เคยจากไป

 
* 90 ป��  อัญมณีล้านนา

สมคําลือนามลํ�าค่าคู่ฟ�านครเจยีงใหม่
หมูเ่ฮานี�ชา่งแสนภมูใิจ ๋เล่าขานขนานนามไป

มงฟอรต์วทิยาลัยคู่แดนล้านนา
 

** ยงันึกถึงวนัเก่าๆเฮาเกยรว่มฝ�น
เกยสรา้งสรรค์ทั�งดนตรแีละการกีฬา

จน๋บัดนี� 90 ป��  รอ้ยเรยีงเรื�องราวนานมา
กาลเวลาหมูเ่ฮาบ่เกยลืมถิ�น

 
*/**

ประมวลภาพงานประมวลภาพงาน
มงฟอร์ต 90 ป อัญมณีล้านนามงฟอร์ต 90 ป อัญมณีล้านนา
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มสีุขทกุข์มคีวามหวงัทกุสิ�งยงัคอยยํ�าเตือน
เปรยีบเสมอืนสิ�งเหล่านั�นบ่เคยจากไป
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** ยงันึกถึงวนัเก่าๆเฮาเกยรว่มฝ�น
เกยสรา้งสรรค์ทั�งดนตรแีละการกีฬา

จน๋บัดนี� 90 ป��  รอ้ยเรยีงเรื�องราวนานมา
กาลเวลาหมูเ่ฮาบ่เกยลืมถิ�น
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ประมวลภาพงานประมวลภาพงาน
มงฟอร์ต 90 ป อัญมณีล้านนามงฟอร์ต 90 ป อัญมณีล้านนา

  

จากใจชาวมงฟอร์ตจากใจชาวมงฟอร์ต
"โรงเรียนท่ีเรารัก""โรงเรียนท่ีเรารัก"



จากใจ.....
ตัวัแทน้คุ้รูเกษีัย์ณ	ป่การศึกษัา	2564

	 กราบเรียน	 ท่านผูู้้อำานว้ยการ	 ท่านผูู้้จัด็การ	 ท่านนายกสมาคมศิึษย์เก่า	 ท่านนายกสมาคมผูู้้ปกครองแลิะครูท่านประธุ์าน
ช่มรมครูอาวุ้โส	คณะครูอาวุ้โส	คณะ	ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	คณะผูู้้ปกครอง	คณะศิึษย์เก่า	ทุกท่าน	แลิะสวั้สดี็	นักเรียนที�รักทุก
คน	ผู้มในนามตัว้แทนคณะครูเกษียณปีการศึึกษา	2564
	 ขออนุญาตกล่ิาว้คำาอำาลิาจากการปฏิิบัติห้น้าที�ครู	 เน่�องในวั้นพิธีุ์ปิด็ปีการศึึกษา	 2564	 คณะครูเกษียณทุกคนมีคว้ามภาค
ภูมิใจ	ที�ได้็รับเกียรติจากโรงเรียนในวั้นนี�	ขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูง	มา	ณ	โอกาสนี�
	 มีผูู้้คนจำานว้นมากมายที�ร่ว้มเด็ินทางไปด็้ว้ยคว้ามรักแลิะศึรัทธุ์า	 แลิะด็ำาเนินช่ีว้ิตไปตามเส้นทางของจิตตารมณ์นักบุญ
ห้ลุิยส์	มารี	กรีญอง	เด็อ	มงฟอร์ต	ซึิ�งบทบาทที�เป็นครูในโรงเรียนมงฟอร์ตของเรา	ก็นับว่้าเป็นส่ว้นห้นึ�งที�อยู่บน	เส้นทางนี�	ครูบางคน
ต้องห้ยุด็เดิ็นเม่�อชี่วิ้ตดั็บสูญ	ครูบางคนเดิ็นช้่าลิงด้็ว้ยวั้ยแลิะ	สัำงขารเมื�อยั่ามเกิษ่ยั่ณี แต่กิระแสำแห่งคัวิามรักิและคัวิามศึรัที่ธาท่ี่�ม่ต่อ
นักิบุญหลุยั่ส์ำ	นั�นยังคงมีผูู้้คนร่ว้มเดิ็นทางบนเส้นทางนี�เป็นจำานว้นมากเท่าทวี้คูณ	คว้ามเจริญเห้ล่ิานี�เกิด็จากพลิะกำาลัิงของคนรุ่นห้ลัิงๆ
ห้ลิายๆ	รุ่นถัีด็กันมาเป็นพลิวั้ตร	ซึิ�งการห้มุนเวี้ยนกันไปเช่่นนี�เปรียบได้็กับลูิกคล่ิ�นในท้องทะเลิ	คล่ิ�นลูิกห้ลัิงย่อมมีขนาด็	ให้ญ่แลิะมีพลัิง
มากกว่้าคล่ิ�นลูิกห้น้าเสมอ	เฉกเช่่นเดี็ยว้กันกับ	คว้ามเจริญก้าว้ห้น้า	ของโรงเรียนมงฟอร์ตของเรา	จำาเป็นต้องมีคล่ิ�นลูิกให้ม่ๆมาทด็แทน
คล่ิ�นลูิกเก่าเสมอ	เรามั�นใจว่้า	คล่ิ�นลูิกให้ม่ๆ	จะสามารถีทำาภารกิจต่างๆ	ในโรงเรียนของเรา	ให้้ด็ำาเนินไปได้็อย่างดี็แลิะต่อเน่�อง	เปี�ยมล้ิน
ไปด้็ว้ยประสิทธิุ์ภาพ	 ซึิ�งก็ได้็ปรากฏิให้้เห็้นเป็นประจักษ์ในปัจจุบัน	 ขอเป็นกำาลัิงใจให้้คนรุ่นให้ม่	 คล่ิ�นลูิกให้ม่ซึิ�งเป็นคว้ามห้วั้งของพว้ก
เราช่าว้มงฟอร์ตทุกคน	เราทุกคนรักโรงเรียนมงฟอร์ต
	 คำาว่้ามงฟอร์ตโรงเรียนที�เรารัก	 ยังคงยำ�าเต่อนเราเสมอ	 ในทุกๆครั�งที�เราร้องเพลิง	 ประจำาโรงเรียน	 ยามใด็ที�เราร้องเพลิงนี�	
ขอให้้ระลึิกเสมอว่้า	ค่อคำามั�นสัญญาที�จะร่ว้มกันทำาภารกิจของโรงเรียนให้้บรรลุิเป้าห้มายตามที�คาด็ห้วั้งไว้้
	 มาบัด็นี�คณะครูเกษียณ	 ปีการศึึกษา	 2564	 ขอกราบอำาลิาทุกๆท่านด้็ว้ยคว้ามรัก	 แลิะคว้ามเคารพ	 เน่�องในโอกาสว้าระ 
สิ�นสุด็การทำางานของอาชี่พครูในโรงเรียนแห่้งนี�
	 ขอขอบพระคุณทุกๆ	 ท่านในคว้ามรักแลิะคว้ามอบอุ่นที�มอบให้้	 ขอเก็บคว้ามทรงจำานี�...ไว้้ให้้คงอยู่ตลิอด็ไป..	 ขอลิาด้็ว้ย
คว้ามอาลัิย..	 ถึีงตัว้จากไป..	 ใจยังคงคิด็ถึีงเสมอ	 กาลิเว้ลิานั�นไม่เคยห้ยุด็นิ�ง...จึงทำาให้้มีวั้นนี�	 วั้นที�ต้องเดิ็นทางมาถึีงสุด็	 ปลิายทางของ
การทำางาน	เพ่�อส่งต่องานให้้กับคนรุ่นให้ม่ๆ	คล่ิ�นลูิกให้ม่ๆ	 ต่อไป	ขอลิาด้็ว้ยคว้ามต่�นตัน	รอจนกว่้าจนกว่้าจะถึีงวั้นที�ได้็พบเจอกันให้ม่	
ขอพรอันประเสริฐโปรด็อำานว้ยอว้ยชั่ยให้้ทุกๆ	ท่านมีคว้ามสุขคว้ามเจริญตลิอด็ไป

อาทิตย์เคล่ิ�อน	เล่ิ�อนลิอย	คอยให้้คำ�า	/เปรียบเห้ม่อนคำา	ว่้าเกษียณ	เวี้ยนมาถึีง
เม่�อการงาน	ผู่้านพ้นไป	ให้้คำานึง/	คว้ามลึิกซึิ�ง	จึงอาว้รณ์	ก่อนอำาลิา

เคยคู่เคียง	เพียงร่ว้มงาน	เห้ม่อนบ้านให้ญ่/	เม่�อจากไป	ให้้คิด็ถึีง	คะนึงห้า
ตลิอด็ปี	ตลิอด็ไป	ไม่โรยรา/	ถึีงแม้ฟ้า....	จะม่ด็มิด็		คิด็ถึีงกัน	

คณะครูเกษียณปีการศึึกษา	2564	ขอกราบอำาลิาทุกๆ	ท่าน	ครับ
มาสำเตอร์ณัีช ศิึรินันท์ี่
ครูเกษียณปี	2564
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มาสำเตอร์สุำวิรรณี อินที่รชิต
ตัว้แทนครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย

จากใจ.....
ตัวัแทน้คุ้รูโรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์

	 ตลิอด็ระยะเว้ลิา	 90	 ปี	 ที�โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยได้็ผู่้านกาลิเว้ลิามาอย่างยาว้นาน	 ย่อมเป็นเคร่�องพิสูจน์ให้้เห็้นอย่าง
ชั่ด็เจนแล้ิว้ว่้า	โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	มูลินิธิุ์คณะเซินต์คาเบรียลิแห่้งประเทศึได้็จัด็การศึึกษาตามเจตนารมณ์ของนักบุญห้ลุิยส์	มา
รีย์	กรียอง	มงฟอร์ต	แลิะสนองตอบต่อคว้ามต้องการของท้องถิี�นล้ิานนาเม่องเชี่ยงให้ม่	ประเทศึไทย	แลิะสังคมโลิก	ประจักษ์พยานที�
เห็้นได้็อย่างชั่ด็เจนค่อศิึษย์เก่าจำานว้นมากที�ประสบคว้ามสำาเร็จสร้างช่่�อเสียงให้้กับตนเอง	 ครอบครัว้	 แลิะประเทศึช่าติ	 รว้มทั�งยังได้็
รับการยอมรับจากสังคมตลิอด็มา	 ผูู้้ปกครองยังคงไว้้ว้างใจส่งบุตรห้ลิานมาศึึกษายังสถีาบันการศึึกษาอันทรงเกียรติแห่้งนี�	 “โรงเร่ยั่น
มงฟอร์ตวิิที่ยั่าลัยั่”
	 ท่ามกลิางการเปลีิ�ยนแปลิงอย่างรว้ด็เร็ว้	แต่สิ�งห้นึ�งที�ไม่เคยเปลีิ�ยนแปลิงไปเลิย	ยังคงด็ำารงอยู่เป็นสัจธุ์รรม	ส่องนำาทางการ
จัด็การศีึกษา	วิ้ถีีแห่้งการด็ำาเนินชี่วิ้ต	แลิะการพัฒนาศัึกยภาพขุมทรัพย์ในตนของทุกผูู้้คนที�ได้็ช่่�อว่้าเป็น	“คันมงฟอร์ต”		นั�นค่อ	จิตตา
รมณ์	ของนักบุญห้ลุิยส์	มารีย์	กรียอง	เด็อมงฟอร์ต	ที�	“คันมงฟอร์ต”	ได้็รับการบ่มเพาะ	ปลูิกฝัง	ได้็ยึด็ถ่ีอประจำาใจแลิะนำามาใช้่ใน
การด็ำาเนินชี่วิ้ตเสมอมา
	 โอกาสครบรอบ	90	ปีแห่้งการก่อตั�งโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยนี�	จึงถ่ีอเป็นเร่�องที�น่ายินดี็แลิะภาคภูมิใจอย่างยิ�ง	เป็นคว้าม
ยิ�งให้ญ่	สว้ยงามแลิะสร้างสรรค์	เป็นรางวั้ลิให้้กับบรรพช่นคนมงฟอร์ต	แลิะลูิกห้ลิานมงฟอร์ตทุกคนไปภายห้น้า
	 ขอพรพระเจ้า	พระแม่มารีย์	 นักบุญห้ลุิยส์	 มารีย์	 กรีญอง	 เด็อ	มงฟอร์ต	 แลิะสิ�งศัึกดิ็�สิทธิุ์�ทั�งห้ลิายช่่ว้ยด็ลิบันด็าลิให้้โรง
เรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยประสบแต่คว้ามสำาเร็จ	 เจริญรุ่งเร่องอยู่คู่เม่องเชี่ยงให้ม่ไปตราบนานเท่านาน	 เป็นสถีาบันชั่�นแนว้ห้น้าผู้ลิิต
บุคลิากรที�เป็นคนเก่ง	คนดี็	แลิะมีคว้ามสุข	รว้มทั�งเป็นกำาลัิงสำาคัญของประเทศึช่าติแลิะสังคมโลิกส่บต่อไป

…90 ปี็ อัญมณ่ี แห่งล้านนา 
ที่รงคุัณีค่ัา คู่ัเค่ัยั่ง เมืองเช่ยั่งใหม่

สำร้างคันเก่ิง ด่้คู่ัหล้า กิล้าเกิร่ยั่งไกิร
ป็ระดั้บไว้ิ  “อัญมณ่ี” ศึร่แผ่นดิ้น…
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คุัณีชุล่กิร  รุจิรวัิฒน์
ตัว้แทนผูู้้ปกครองระดั็บมัธุ์ยม	โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย

จากใจ.....
กรรมีการบิร์หารโรงเรีย์น้
ตัวัแทน้ผู้ปกคุ้รองระดัิ์บิมัีธย์มีศึกษัา
โรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์

	 ข้าพเจ้าขอแสด็งคว้ามยินด็ีเน่�องในโอกาสที�โรงเรียนมงฟอร์ตว้ิทยาลิัยก่อตั�งครบรอบ	 90	 ปี
แลิะในฐานะที�ข้าพเจ้าเป็นตัว้แทนของผูู้้ปกครองทุกคน	 รู้สึกภาคภูมิใจแลิะช่่�นช่มโรงเรียนเป็นอย่างยิ�งที�ได็้
มุ่งมั�นพัฒนาการเรียน	 การสอน	 รว้มถึีงพัฒนานักเรียน	 ให้้มีคุณภาพ	 ทั�งทางด้็านร่างกาย	 จิตใจ	 สติปัญญา
คว้ามสามารถีแลิะยังได้็อบรมสั�งสอน	 ปลูิกฝัง	 ให้้นักเรียนได้็มีคุณธุ์รรมแลิะจริยธุ์รรม	 ช่่ว้ยเห้ล่ิอสังคมอยู่
เสมอ	สมดั็งคำาขวั้ญว่้า	“มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ีล้านนา”	 ซึิ�งห้มายถึีง	 ไม่ว่้ากาลิเว้ลิาจะผู่้านไปนานเท่าไห้ร่
โรงเรียนยังคงทำาห้น้าที�ขัด็เกลิานักเรียนทุกคนให้้ส่องแสง	 เปล่ิงประกาย	 สด็ใส	 ดั็งอัญมณีล้ิานนาอยูเ่สมอ
จึงทำาให้้โรงเรียนมีช่่�อเสียงเป็นที�ประจักษ์ทั�งในระดั็บประเทศึแลิะระดั็บสากลิมาโด็ยตลิอด็
	 ในโอกาสนี�	 ข้าพเจ้าขออาราธุ์นาอำานาจแห่้งสิ�งศัึกดิ็�สิทธิุ์�ทั�งห้ลิาย	 ที�ทุกท่านให้้คว้าม	 เคารพนับถ่ีอ	
โปรด็ด็ลิบันด็าลิให้้คณะผูู้้บริห้ารแลิะคณะครูทุกท่าน	จงประสบแต่คว้ามสุข	คว้ามเจริญ	แลิะขออว้ยพรให้้โรง
เรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยมีคว้ามเจริญก้าว้ห้น้าอย่างสร้างสรรค์	 ทั�งทางด้็านวิ้ช่าการ	 การจัด็การศึึกษาแลิะธุ์ำารง
ช่่�อเสียงไว้้ในสังคมตลิอด็ไป

 t h9 0   M o n t f o r t  C o l l e g e  A n n i v e r s a r y  1 9 3 2 - 2 0 2 2

138



จากใจ.....
กรรมีการบิร์หารโรงเรีย์น้
ตัวัแทน้ผู้ปกคุ้รองระดัิ์บิมัีธย์มีศึกษัา
โรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์

คุัณีณีรัชต์หทัี่ยั่ รุ่งเรืองศัึกิดิ้�
ตัว้แทนผูู้้ปกครองระดั็บประถีม	โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	แผู้นกประถีม

จากใจ.....
ตัวัแทน้ผู้ปกคุ้รองระดัิ์บิประถมีศึกษัา

โรงเรีย์น้มีงฟ้อร์ตว์ัทย์าลั้ย์	แผน้กประถมี

	 “ลูกิคืัอแก้ิวิตาด้วิงใจของแม่” การเล่ิอกโรงเรียนแรกให้้กับลูิก ค่อรากฐานที�สำาคัญของการสร้างพัฒนาการ
ที�สมบูรณ์ให้้กับลูิก แม่คิด็เยอะมาก ทั�งสภาพแว้ด็ล้ิอมของโรงเรียน	ระบบการเรียนการสอน 	แลิะคุณครูที�เอาใจใส่ดู็แลิ
ลูิกอย่างดี็
	 จากวั้นแรกที�เริ�มไปโรงเรียน	 จนถึีงวั้นนี�	 	 แม่เห็้นพัฒนาการของลูิก	 ที�ดี็ขึ�นในทุกด้็าน	 ทั�งคว้ามเช่่�อมั�นในตัว้
เอง	การกล้ิาแสด็งออก	การเรียนรู้เข้าสังคมอยู่ร่ว้มกับผูู้้อ่�น	คว้ามรับผิู้ด็ช่อบในสิ�งที�ได้็รับมอบห้มาย	การเอ่�อเฟ้�อเผู่้�อแผู่้
แบ่งปัน	 แม่ภูมิใจในตัว้ลูิกมาก	 ที�ได้็เห็้นเขาเติบโตบนเส้นทางแห่้งการเรียนรู้ให้ม่ๆ	 อยู่เสมอ	 “คุัณีคัรู”	 มีคว้ามสำาคัญ
มาก	ในการสร้างให้้ลูิกๆ	เป็น	“เด็้กิท่ี่�สำมบูรณ์ี”	ในทุกด้็าน
	 ครูเป็นด็ั�ง	 แสงเทียน ที�คอยส่องแสงสว้่าง	 นำาพาลิูกศึิษย์ไปยังเส้นทางที�ด็ี	 คุณแม่รู้สึกรักแลิะขอบคุณ	
“คุัณีคัรูในโรงเร่ยั่นแห่งน่�ทุี่กิคัน”	ที�ท่านได้็รัก	ดู็แลิ	เอาใจใส่	ลูิกศิึษย์ทุกคน	เห้ม่อนลูิกของตนเอง 	ครูทุกท่าน	ทุ่มเท
ด้็ว้ยหั้ว้ใจ	 อบรมสั�งสอนให้้เด็็กได้็เรียนรู้ในทุกด้็านทั�งการศึึกษา	 การใช้่ชี่วิ้ต	 บนรากฐานการสร้างพัฒนาการที�ดี็ให้้กับ
เด็็กๆ	 คุณครู	 มีการปรับเปลิี�ยนรูปแบบการให้้คว้ามรู้	 การสอนอยู่เสมอ เปิด็โอกาสให้้นักเรียนได็้	 แสด็งคว้ามคิด็
เห็้น แลิะนำาคว้ามคิด็เห็้นของนักเรียนมาปรับปรุงแก้ไขการสอนของตนเอง	ทำาให้้ลูิกๆ	อยากไปโรงเรียนมาก	คุณแม่ดี็ใจ
แลิะมีคว้ามสุขที�สุด็		ที�ตัด็สินใจเล่ิอกโรงเรียนนี�	เป็นโรงเรียนแรกในชี่วิ้ตของลูิก
	 ห้ลิายๆ	 ครั�ง	 มีคนรู้จัก	 มาถีามเร่�อง	 การเล่ิอกสถีานศึึกษาให้้กับลูิก	 จะให้้เข้าโรงเรียนไห้นดี็?	 คุณแม่เช่่�อว่้า		
พ่อแม่ทุกคนอยากเลิ่อกสิ�งที�ด็ีที�สุด็ให้้กับลิูก	 ทุกคนรู้ว้่า	 โรงเรียนสำาห้รับลิูกนั�นมีให้้เลิ่อกมาก	 แต่จะห้าโรงเรียนที�ด็ี	
มีคว้ามพร้อมในทุกด็้าน	 ทั�งสถีานที�	 คุณครู	 ห้ลิักสูตรการเรียนการสอน	 สภาพแว้ด็ลิ้อม	 การด็ูแลิเอาใจใส่เข้าใจ
พัฒนาการเด็็ก		นั�นต้องคัด็เล่ิอกแล้ิว้คัด็เล่ิอกอีก
	 คุณแม่	อยากบอกว่้า	วั้นที�ตัด็สินใจเล่ิอก	โรงเรียนมงฟอร์ตประถีม ให้้กับลูิก	เป็นการตัด็สินใจที�ถูีกต้องที�สุด็		
เพราะ	ที�แห่้งนี�	ได้็กล่ิอมเกลิา	ให้้ลูิกของแม่	มีพัฒนาการที�ดี็ครบทุกด้็าน	เป็นลูิกที�พ่อแม่	ภาคภูมิใจที�สุด็	การศึึกษาค่อ
การลิงทุน การเล่ิอกสิ�งที�เห้มาะสมที�สุด็กับลูิก		เป็นห้น้าที�ของพ่อแม่	คุณแม่เล่ิอกโรงเรียนมงฟอร์ตประถีมเป็นโรงเรียน
ในด็ว้งใจของครอบครัว้ค่ะ
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นายั่ญาณีรักิ ถืาวิรรุ่งกิิจ
นักเรียนชั่�น	ม.4/2

นักเรียนพระราช่ทาน	ประจำาปีการศึึกษา	2563

ความรู้สึก แลิะความประทับใจ
นั้กเรีย์น้รางวััล้พระราชัทาน้	
ประจัำาป่การศึกษัา	2563
	 รางวั้ลิพระราช่ทานเป็นรางวั้ลิที�ผู้มภาคภูมิใจมากที�สุด็ในการเป็นนักเรียน 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยของผู้ม	 เพราะเป็นรางว้ัลิสูงสุด็ที�คัด็เล่ิอกจากนักเรียนทั�ว้

ประเทศึ	เพ่�อแสด็งถึีงคว้ามดี็เด่็นในด้็านต่าง	ๆ	ไม่ว่้าจะเป็นด้็าน	วิ้ช่าการ	ด้็านกิจกรรมแลิะ

ด้็านคว้ามประพฤติ	ส่ว้นสำาคัญที�ทำาให้้รางวั้ลินี�ประสบคว้ามสำาเร็จได้็	นอกเห้น่อจากตัว้ผู้ม

เองแล้ิว้	ยังมีครอบครัว้ที�ช่่ว้ยเลีิ�ยงดู็	อบรมสั�งสอนคุณธุ์รรมจริยธุ์รรม	แลิะคุณครู	บุคลิากร	

โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 ที�ได้็ส่งเสริมวิ้ช่าคว้ามรู้แลิะคว้ามสามารถีที�ผู้มถีนัด็ให้้มีการ

พัฒนาที�ดี็ยิ�งขึ�น	 โรงเรียนแห่้งนี�ไม่ได้็เป็นเพียงที�ที�ผู้มศึึกษาเพียงอย่างเดี็ยว้	 แต่ยังเป็นที�ที�

ผู้มได้็ฝึกฝนทักษะ	ชี่วิ้ต	ทักษะการทำางาน	ได้็พบปะแลิะสร้างคว้ามสัมพันธ์ุ์กับผูู้้อ่�นได้็เป็น

อย่างดี็	เสม่อนกับเป็น	“บ้านห้ลัิงที�สอง”	

	 ผู้มสัญญาว่้าจะตั�งใจประพฤติตนเป็นลูิกมงฟอร์ตที�ดี็แลิะเป็นพลิเม่องที�มีคุณภาพ	

นำาช่่�อเสียงแลิะการพัฒนามาสู่ประเทศึช่าติต่อไป
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นางสำาวิเจณีณิีชย์ั่ เจนพิัริยั่ะสุำนที่ร
ตัว้แทนนักเรียนระดั็บ	มัธุ์ยมศึึกษาตอนปลิาย

ประธุ์านนักเรียน	ปีการศึึกษา	2563

จากใจ.....
ตัวัแทน้นั้กเรีย์น้มัีธย์มีศึกษัาตอน้ปล้าย์
ป่การศึกษัา	2564

 “มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ี ล้านนา” ค่อคว้ามทรงจำาต่าง	ๆ	ที�ประทับใจ	มงฟอร์ตเป็นห้ลิาย

อยา่งสำาห้รับพว้กเรา	เป็นสถีานศึึกษา	เป็นบ้านอีกห้ลัิง	เป็นมิตรภาพ	เป็นบทเรียน	แลิะเป็นคว้ามทรงจำา	

ตลิอด็	12	ปี	6	ปี	ห้ร่อ	3	ปี	ที�แต่ลิะคนได้็ใช้่เว้ลิาร่ว้มกันมา	มีทั�งเร่�องสนุกแลิะเร่�องเศึร้า	ทั�งสมห้วั้งแลิะ

เสียใจ	 แต่ถ้ีาขาด็สิ�งเห้ล่ิานี�ไปชี่วิ้ตวั้ยรุ่นคงไม่น่าคิด็ถึีงแลิะน่าจด็จำาแบบนี�	 แม้จะเสียด็ายที�ในปีที�ผู่้านมา	

เราพลิาด็กิจกรรมบางอย่าง	 แลิะการใช้่เว้ลิาร่ว้มกันในโรงเรียนไป	 แต่ก็ห้วั้งว่้าทุกคนจะใช้่เว้ลิาเห้ล่ิานั�น

อยู่กับตัว้เอง	ทบทว้นสิ�งต่าง	ๆ	แลิะทุ่มเทให้้กับสิ�งที�ตัว้เองสนใจแลิะตั�งใจไว้้อยา่งเต็มที�	เราเช่่�อว่้าสิ�งที�ทุก

คนทุ่มเทไป	จะส่งผู้ลิตามที�ทุกคนห้วั้งไว้้อยา่งแน่นอน	ขอให้้ทุกคนได้็เจอกับอนาคตที�สด็ใส	ใช้่ชี่วิ้ตอย่าง

ที�ตั�งใจ	แลิะมีคว้ามสุข	สุด็ท้ายนี�	เก่งมากที�รอด็ตายมาได้็	รัก	#วัิยั่รุ่นไฟเซึ่อร์
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นางสำาวิอันฉริยั่า  แสำนใจบาล
ตัว้แทนนักเรียนระดั็บ	มัธุ์ยมศึึกษาตอนต้น

จากใจ.....
ตัวัแทน้นั้กเรีย์น้มัีธย์มีศึกษัาตอน้ต้น้
ป่การศึกษัา	2564

ในฐานะตัว้แทนนักเรียนระดั็บชั่�นมัธุ์ยมศึึกษาตอนต้น
 “มงฟอร์ต 90 ปี็ อัญมณ่ี ล้านนา”	ค่อคว้ามทรงจำาต่าง	ๆ	ที�ประทับใจ	คว้ามทรงจำาที�เกิด็ขึ�น
ตลิอด็ช่่ว้งระยะเว้ลิาที�เราอยู่ร่ว้มกันมา	ในโรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยแห่้งนี�	นับเป็นเว้ลิา	3	ปีแล้ิว้	ขอบคุณ
เพ่�อน	ๆ 	ที�น่ารักที�คอยมอบมิตรภาพที�ดี็ให้้แก่กัน	สร้างคว้ามสุข	สร้างรอยยิ�ม	แลิะ	เสียงหั้ว้เราะ	ทำาให้้ช่่ว้ง
เว้ลิาเห้ล่ิานี�น่าจด็จำา	ขอบคุณคุณครูมาสเตอร์ที�คอยอบรมสั�งสอนให้้พว้กเราเป็นคนดี็	 เป็นคนเก่ง	 พัฒนา
ตัว้เองขึ�น	 ไม่ว่้าจะเป็นด้็านวิ้ช่าการ	 กิจกรรม	 คุณธุ์รรมแลิะอ่�น	 ๆ	 แลิะยังให้้คำาแนะนำา	 คำาปรึกษาที�ดี็	
สนับสนุนเราเพ่�อพาเราไปสู่จุด็ห้มาย	 ขอบคุณท่านผูู้้อำานว้ยการ	 แลิะคณะผูู้้ร่ว้มบริห้ารที�มีส่ว้นช่่ว้ยให้้
โรงเรียนนี�น่าอยู่	แลิะ	คอยพัฒนาโรงเรียนอยู่เสมอ	ขอบคุณนักการภารโรงที�ทำาให้้บริเว้ณโรงเรียนสะอาด็	
น่าอยู่	 สะด็ว้กสบาย	 สด็ช่่�นดู็แล้ิว้สบายตา	 ขอบคุณนักโภช่นาการที�ปรุงอาห้ารอร่อย	 ๆ	 ให้้พว้กเรารับ
ประทานทุกว้ัน	ขอบคุณโรงเรียนที�เป็นสถีานที�ที�ทำาให้้เกิด็คว้ามทรงจำาต่าง	ๆ	มากมาย	ทำาให้้เราได้็รับ
การศึึกษาที�มีคุณภาพ	 คว้บคู่ไปกับปลูิกฝังคุณธุ์รรม	 จริยธุ์รรมอันดี็งาม	 ช่่ว้ยพัฒนาศัึกยภาพ	 ทั�งยังให้้
โอกาสพว้กเราในห้ลิาย	ๆ	ด้็าน	เพ่�อให้้พว้กเราได้็เป็นบุคลิากรที�ดี็ในอนาคต	
	 แลิะสุด็ท้ายนี�	 ขอขอบคุณทุก	 ๆ	 ท่านอีกครั�งทั�งเพ่�อน	 คุณครู	 มาสเตอร์	 รว้มถึีงบุคลิากรใน 
โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิยทุกท่านที�มีส่ว้นช่่ว้ยในการสร้างช่่ว้งเว้ลิาแห่้งคว้ามทรงจำาที�ดี็เห้ล่ิานี�	 ถึีงแม้ว่้า
รุ่นของพว้กเราเป็นรุ่นที�มีอุปสรรคมากมาย	 ทั�งต้องปรับทุกอย่างให้้อยู่ในรูปแบบออนไลิน์	 ไม่สามารถีมา
พบเจอกันได้็อย่างปกติ	 เพราะ	 โรคโควิ้ด็-19	 ทุก	ๆ	 ท่านก็ได้็ทำาห้น้าที�อย่างเต็มที�	 แลิะ	ทำาให้้ช่่ว้งเว้ลิาที�
ผู่้านมาเป็นภาพที�น่าจด็จำาอย่างที�สุด็	ในนามผูู้้แทนนักเรียนระดั็บชั่�นมัธุ์ยมศึึกษาปีที�	3	ปีการศึึกษา	2564	
ขอขอบพระคุณทุกท่านอย่างสุด็ซึิ�งอีกครั�งค่ะ	ขอบคุณค่ะ
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ด้.ญ.กัิลยั่ากิร แก้ิวิคัำาฟู
ประธุ์านนักเรียน	โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	แผู้นกประถีม

จากใจ.....
ตัวัแทน้นั้กเรีย์น้ประถมีศึกษัา
ป่การศึกษัา	2564

	 ห้นูมีคว้ามประทับใจแลิะภาคภูมิใจ	 ที�ได้็มาศึึกษาเล่ิาเรียนที�โรงเรียนมงฟอร์ตวิ้ทยาลัิย	 แผู้นก

ประถีมแห้่งนี�	 ตลิอด็	 6	 ปี	 ที�ห้นูได็้อยู่ในรั�ว้โรงเรียนแห้่งนี�	 ยิ�งทำาให้้ห้นูรู้สึกแลิะยอมรับว้่าที�แห้่งนี�	 มี

เกียรติประว้ัติอันด็ีงามยาว้นานมาถีึง	 90	 ปี	 เป็นโรงเรียนที�มีช่่�อเสียง	 เป็นที�ยอมรับแลิะรู้จักทั�งระด็ับ

ประเทศึแลิะต่างประเทศึ	ไม่ว่้าจะด้็านวิ้ช่าการ	ด้็านด็นตรี	ด้็านกีฬา	ด้็านเทคโนโลิยี	แลิะอ่�นๆ

	 ตั�งแต่ห้นูได้็เข้ามาศึึกษาในรั�ว้โรงเรียนแห่้งนี�	ทำาให้้ห้นูได้็รับประสบการณ์ต่างๆมากมาย	ทั�งการ

เรียนการสอนในห้้องเรียนแลิะนอกห้้องเรียน	 เรียนรู้การใช่้ช่ีว้ิต	 การอยู่ร่ว้มกันกับผูู้้อ่�น	 แลิะได็้ร่ว้ม

กิจกรรมต่างๆร่ว้มกับเพ่�อนๆ	 คุณครู	 แลิะมาสเตอร์	 โรงเรียนมีห้ลัิกสูตรการเรียนการสอนที�ห้ลิากห้ลิาย	

ทันสมัย	 แลิะมีเน่�อห้าที�เข้มข้น	 มีคุณครูแลิะมาสเตอร์ที�มีคว้ามรู้คว้ามสามารถี	 มีสภาพแว้ด็ลิ้อมที�ด็ี	

สะอาด็	แลิะมีเทคโนโลิยสีมัยให้ม่ให้้ได้็ศึึกษาเรียนรู้เพิ�มเติมอยู่เสมอ	จึงทำาให้้ห้นูค้นพบศัึกยภาพในตนเอง

ที�จะสามารถีนำาไปต่อยอด็การเรียนในอนาคตของห้นูได้็อีกด้็ว้ย	 	 ที�กล่ิาว้มาทั�งห้มด็นี�ค่อ	 คว้ามประทับใจ

แลิะคว้ามภาคภูมิใจในการเป็นนักเรียนมงฟอร์ตของห้นูค่ะ
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โดิ์ย์...	ภูราดิ์าว์ัทย์า	เทพกอมี

 ว้นุจ้นุทั้ร์ทั้�ี 31 มกราคุม พุทั้ธศ้ึกราช่ 2565 ถ้อเป็่นุ
พระพรและโอกาสทีั้�พิเศึษขีองช่าวมงฟอร์ตทุั้กคุนุทีั้�ต้อง
บ้นุทึั้กในุหนุ้าป่ระว้ติศึาสตร์อีกหนุ้าหนึุ�งขีองโรงเรียนุ 
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย เพราะเป็่นุว้นุเฉลิมฉลองคุรบรอบ 90 ป่่ 
แห่งการก่อต้�งโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ทีั้�คุณะภราดุา
เซึ่นุต์คุาเบรียลไดุ้ร้บเช่ิญให้มาจ้ดุการศึึกษาให้แก่เยาวช่นุ
และล้กหลานุขีองช่าวล้านุนุา ณ จ้งหว้ดุเชี่ยงใหม่ รวมถึงการ
ระลึกถึงว้นุคุล้ายว้นุเกิดุนุ้กบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดุอ 
มงฟอร์ต นุ้กบุญองคุ์อุป่ถ้มภ์และผ้้สถาป่นุาคุณะภราดุา
เซึ่นุต์คุาเรียล ทั้�ีไดุ้มอบหมายภารกิจทั้�ีสำาคุ้ญดุ้านุการศึึกษา
แก่คุณะภราดุาเซึ่นุต์คุาเบรียลให้ดุำาเนิุนุการสานุต่อจนุ
กระท้ั้�งปั่จจุบ้นุ

 ขีอกราบขีอบคุุณบิช่อป่ฟร้งซิึ่สเซึ่เวียร์ วีระ อาภรณ์ร้ตน์ุ และ บิช่อป่ยอแซึ่ฟวุฒิเลิศึ แห่ล้อม 
คุณะสงฆ์ คุณะภราดุา นุ้กบวช่ช่าย นุ้กบวช่หญิง แขีกผ้้มีเกียรติทุั้กท่ั้านุทั้�ีไดุ้ตอบร้บเขี้าร่วมและเป็่นุ 
ส้กขีีพยานุในุกิจกรรมการฉลองคุรบรอบ 90 ป่่ การก่อต้�งขีองโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ในุคุร้�งนีุ� รวม
ถึงคุณะกรรมการดุำาเนิุนุงานุฯ ทุั้กท่ั้านุ ทีั้�เป็่นุฟันุเฟ้องสำาคุ้ญทั้ำาให้งานุในุว้นุนีุ�ป่ระสบคุวามสำาเร็จเป็่นุไป่
ตามว้ตถุป่ระสงค์ุทีั้�ไดุ้ต้�งไว้ 
  “มงฟอร์์ต 90 ปีีอัญมณีิล�านันัา” เกิดุจากการร่วมแรงร่วมใจขีองมวลสมาชิ่กช่าวมงฟอร์ตทุั้กคุนุ 
ในุการจ้ดุกิจกรรมการเฉลิมฉลองในุคุร้�งนีุ� ภายใต้แนุวคุิดุทั้�ี “ผู้ลผู้ลิตของมงฟอร์์ตทุ์กคนั ค่อ อัญมณิี
ท์�ีมีค่าตามศักยภาพและบุริ์บุท์ของตัวเอง”

ป่ระธานุคุณะกรรมการดุำาเนิุนุการจ้ดุกิจกรรมโอกาสคุรบรอบ 90 ป่่
การก่อต้�งโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย

สรุปภาพรวมการจัด็กิจกรรม 
“มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้ิานนา”
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พ�้นุฐานุคุวามแตกต่างขีองแต่ละบุคุคุล โดุยทัุ้กคุนุสามารถเป่็นุ
อ้ญมณีมงฟอร์ตไดุ้ตามบริบทั้และคุวามแตกต่างขีองตนุเอง และ
สามารถออกไป่ร้บใช้่ส้งคุมและพ้ฒนุาป่ระเทั้ศึช่าติไดุ้อย่างมี
คุุณภาพ
 พิธีบ้ช่าขีอบพระคุุณ และพิธีมอบโล่แก่ผ้้มีอุป่การคุุณต่อ
โรงเรียนุ ท้ั้�งสองกิจกรรมทั้ำาให้เราไดุ้มองย้อนุอดีุต ตระหนุ้กและ
ไตร่ตรองดุ้วยคุวามกต้ญญู้ร้้คุุณต่อบรรพช่นุ ทีั้�ไดุ้ก่อต้�งโรงเรียนุ
มงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย เพ้�อร้บใช่้ส้งคุมล้านุนุามาเป็่นุระยะเวลา 90 ป่่ 
และก้าวไป่ส้่อนุาคุตอย่างม้�นุคุง บทั้สรุป่กิจกรรมท้ั้�งหมดุจะเป็่นุ 
การป่ระกาศึข่ีาวดุี ช่�้นุช่มยินุดุีก้บนุ้กเรียนุทีั้�ไดุ้ร้บรางว้ลต่างๆ 
กิจกรรม MC RED CARPET 2020 – 2021 เหล่านีุ�คุ้อ ผ้้นุำาตามวิถี
มงฟอร์ต เป็่นุผ้้ทั้�ีมีหล้กธรรมป่ระจำาใจ คิุดุดีุ ทั้ำาดีุ ป่ฏิิบ้ติไดุ้และ
สามารถป่ร้บต้วเขี้าส้่ส้งคุมไดุ้อย่างสง่างาม
 “มงฟอร์์ต 90 ปีี อัญมณีิล�านันัา” ไดุ้มองย้อนุเหตุการณ์ 
ในุอดุีต และนุำามาเป็่นุบทั้เรียนุในุการป่ร้บใช้่ในุการทั้ำางานุขีอง
ช่าวมงฟอร์ตทุั้กคุนุ รวมถึงทุั้กคุนุทีั้�ไดุ้ร่วมเป็่นุส้กขีีพยานุ ในุ
เหตุการณ์ป่ระว้ติศึาสตร์คุร้�งนีุ� ขีณะเดีุยวก้นุเหตุการณ์คุร้�งนีุ�จะ
เสม้อนุคุ้่ม้อชี่วิตให้เราทุั้กคุนุสามารถตอบสนุองต่อสภาวะทีั้�
เป่ลี�ยนุแป่ลงไดุ้อย่างเหมาะสม ท่ั้ามกลางคุวามท้ั้าทั้ายท้ั้�งจาก
ปั่จจ้ยภายในุและภายนุอกโรงเรียนุ ชุ่มช่นุ ป่ระเทั้ศึช่าติ และ
ส้งคุมโลกดุ้งคุำากล่าวทีั้�ว่า “ยิ�งมองย�อนักลับุไปีในัปีร์ะวัติศาสตร์์ 
ก็จะท์ำาให์�เห็์นัตัวตนัในัปัีจจุบัุนั และสะท์�อนัภาพที์�จะเกิดุข้�นั
ในัอนัาคตไดุ�ดุีย�ิงข�้นั” 
 ขีอให้ส�ิงเหล่านีุ�ไดุ้เป่็นุพระพรพิเศึษจากพระผ้้เป็่นุเจ้าทีั้�ไดุ้
หล้�งพระหรรษทั้านุและคุวามช้่�นุช่มยินุดีุให้ก้บทุั้กคุนุ ขีอขีอบคุุณ
ทุั้กคุนุและทุั้กภาคุส่วนุทั้�ีไดุ้มีส่วนุร่วมในุการจ้ดุกิจกรรมมงฟอร์ต 
90 ป่่ อ้ญมณีล้านุนุา จนุทั้ำาให้กิจกรรมไดุ้เสร็จสมบ้รณ์และบรรลุ
ตามว้ตถุป่ระสงคุ์ทุั้กป่ระการ

 นุิทั้รรศึการเป่็นุกิจกรรมแรกทั้ี�ไดุ้จ้ดุขีึ�นุ ซึ่ึ�งจะเป่็นุส้�อทั้ี�
แสดุงให้เห็นุถึงพ้ฒนุาการและคุุณภาพการจ้ดุการศึึกษาขีอง
โรงเรียนุ โดุยเฉพาะในุดุ้านุผลส้มฤทั้ธิ�ขีองนุ้กเรียนุจากการจ้ดุการ
ศึึกษาขีองคุณะภราดุาเซึ่นุต์คุาเบรียลบนุดิุนุแดุนุล้านุนุา ต้�งแต่ป่่
พุทั้ธศึ้กราช่ 2475 จนุถึงป่่พุทั้ธศึ้กราช่ 2565 รวมระยะ
เวลา 90 ป่่ ซึ่�ึงจะเป็่นุต้วชี่�ว้ดุทีั้�บ่งบอกถึงคุุณภาพขีองการศึึกษา
มงฟอร์ต จาก “ท์ศวร์ร์ษแห์่งความร์ุ่งเร์่อง” สู่ “ศตวร์ร์ษ
แห่์งความรุ่์งโร์จน์ั” การจ้ดุนิุทั้รรศึการไดุ้รวบรวมบ้นุทึั้ก 
เหตุการณ์สำาคุ้ญๆ ตลอดุระยะเวลา 90 ป่่ โดุยใช่้ร้ป่แบบการเล่า
เร้�องการพ้ฒนุาการขีองโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ตามยุคุสม้ย
ทั้างป่ระว้ติศึาสตร์ขีองโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ไว้เป็่นุ 6 ยุคุ
สม้ยดุ้วยก้นุ ดุ้งนีุ�  

 ยุุคท่ี่� 1 ปีีการศึึกษา 2475-2484 
  “ยุุคก่อร่างสร้างตััว”
 ยุุคท่ี่� 2 ปีีการศึึกษา 2485-2498 
  “ยุุคสร้างความเช่ื่�อมั�นและศึรัที่ธา”
 ยุุคท่ี่� 3 ปีีการศึึกษา 2499-2529 
  “ยุุคสร้างช่ื่�อเส่ยุงให้้เป็ีนท่ี่�ปีระจัักษ์”
 ยุุคท่ี่� 4 ปีีการศึึกษา 2530-2539 
  “ยุุคกระจัายุอำานาจั”
 ยุุคท่ี่� 5 ปีีการศึึกษา 2540-2555 
  “ยุุคปีฏิิรูปีการศึึกษา”
 ยุุคท่ี่� 6 ปีีการศึึกษา 2556-ปัีจัจุับััน 
  “ยุุคเข้้าสู่มาตัรฐานสากล”

 ต่อจากนิุทั้รรศึการจะเป็่นุการเช้่�อมโยงถึงการเปิ่ดุ 
อ้ญมณีมงฟอร์ต เพ้�อแสดุงถึงพล้งอ้นุทั้รงคุุณคุ่าขีองอ้ญมณีทีั้�
ส่องแสงไป่ส่้อนุาคุตทีั้�ท้ั้าทั้าย โดุยการเปิ่ดุอ้ญมณีมงฟอร์ต คุ้อ
คุวามต้�งใจทีั้�จะแสดุงให้เห็นุถึงคุวามสำาคุ้ญขีองการดุ้แล อบรม 
และส้�งสอนุนุ้กเรียนุโรงเรียนุมงฟอร์ตวิทั้ยาล้ย ดุ้วยคุวามร้ก บนุ

ข้อพระพรจัากองค์พระผูู้้เป็ีนเจ้ัาได้้ตัอบัแที่น
ความม่นำ�าใจัทุี่กท่ี่านตัลอด้ไปี
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วันหนึ่งเดินผานพน บางครั้งเหมือนเพียงลําพัง
ชีวิตเหมือนขอสอบที่เขียนตอบไมทัน และคําถามดูไมมีวันหมดไป

วันหนึ่งเคยสงสัย ในหัวใจของเวลา
เริ่มตนใหดวยความสุข แลวสิ้นสุดดวยนํ้าตา

ทุกครั้งเปนไปอยางนั้น เพื่ออะไร
 

จนวันรายไดหมุนผาน หมูเมฆดําจางหาย
ชีวิตแคถูกทาทาย แลวมันจะเปลี่ยนเราไป

 
เปลี่ยนแปลงใหหินกอนหนึ่งไดเปลงประกายสดใส

ขัดเกลาเม็ดทรายหลอมเปนแกวงาม ดังแสงตะวันฉาย
เปลี่ยนจากใจที่ไมรูจัก เปนรักไมรูจบ
เปลี่ยนเวลาที่ไดพบเปนวันที่สวยงาม

 
จนวันรายไดหมุนผาน หมูเมฆดําจางหาย
ชีวิตแคถูกทาทาย แลวมันจะเปลี่ยนเราไป

 
เปลี่ยนแปลงใหหินกอนหนึ่งไดเปลงประกายสดใส

ขัดเกลาเม็ดทรายหลอมเปนแกวงาม ดังแสงตะวันฉาย
เปลี่ยนจากใจที่ไมรูจัก เปนรักไมรูจบ
เปลี่ยนเวลาที่ไดพบเปนวันที่สวยงาม

 
เปลี่ยนแปลงใหหินกอนหนึ่งไดเปลงประกายสดใส

ขัดเกลาเม็ดทรายหลอมเปนแกวงาม ดังแสงตะวันฉาย
เปลี่ยนจากใจที่ไมรูจัก เปนรักไมรูจบ
เปลี่ยนเวลาที่ไดพบเปนวันที่สวยงาม

 
 

เพลง อัญมณี
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นัักเรีียนัชัั้�นัมััธยมัศึึกษาปีีทีี่� 3 ปีีการีศึึกษา 2564

นัักเรีียนัชัั้�นัมััธยมัศึึกษาปีีทีี่� 6 ปีีการีศึึกษา 2564



คณะภรีาดา ครูี และบุุคลากรีที่างการีศึึกษาโรีงเรีียนัมังฟอร์ีตวิิที่ยาลัย ปีีการีศึึกษา 2564

คณะภรีาดา ครูี และ บุุคลากรีที่างการีศึึกษาโรีงเรีียนัมังฟอร์ีตวิิที่ยาลัย แผนักปีรีะถมั ปีีการีศึึกษา 2564



คุ้ณะกรรมีการดิ์ำาเน์้น้งาน้จััดิ์ทำาหนั้งส่ออน้้สรณ์
“มงฟอร์ต 90 ปี อัญมณีล้ิานนา”
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…90 ปี็ อัญมณ่ี แห่งล้านนา 

ที่รงคุัณีค่ัา คู่ัเค่ัยั่ง เมืองเช่ยั่งใหม่

สำร้างคันเก่ิง ด่้คู่ัหล้า กิล้าเกิร่ยั่งไกิร

ป็ระดั้บไว้ิ  “อัญมณ่ี” ศึร่แผ่นดิ้น…






