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	 ปีการศึกษา	2559	ที่ผ่านมาเป็นปีที่โรงเรียนระลึกถึงโอกาส	72	ปีของการก่อตั้ง	และเป็นปีที่ประชาชน
ชาวไทยรู้สึกเศร้าเสียใจอย่างใหญ่หลวงในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล	
อดุลยเดช	โรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ	เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำาคัญนี้	จึงขอใช้โอกาสที่จะจบปีการศึกษานี้	
ขอบคุณสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	คณะครู	ท่านผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้ให้ความร่วมมือใน
กิจกรรมท้ังด้านวิชาการและกิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียนตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา	 ทำาให้ประสบความสำาเร็จ			
ด้วยดี	ซึ่งเป็นที่ประจักษ์และสร้างความภาคภูมิใจให้กับพวกเราทุกคน
	 ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนได้มีการพัฒนาปรับปรุงในทุกๆด้าน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาคาร
สถานทีเ่พือ่ให้เป็นไปตามแผนแม่บท	(MASTer	PLAN)	ทีไ่ด้กำาหนดไว้	เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการบรหิารจดัการ	
อันจะนำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สูงขึ้น	 ในช่วงท้ายของปีการศึกษานี้จะเป็นช่วงเวลาของ						
การสอบปลายปีการศึกษา	 ขอให้ทุกคนได้มีความมุ่งมั่น	 ตั้งใจที่จะทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด	 โดยยึดมั่นใน
คติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า “ความวิริยะ อุตสาหะ น�ามาซึ่งความส�าเร็จ” อันจะนำาชื่อเสียงและความภาคภูมิใจ
มาสู่ตนเอง	ครอบครัวและสถาบัน
	 ในโอกาสนีบ้ราเดอร์ขอให้นกัเรยีนประสบผลสำาเรจ็ในเรือ่งการสอบ	ดงัทีต่ัง้ใจไว้	ให้สมกบัความพากเพยีร
บากบั่นท่ีได้เตรียมตัวอย่างดีตลอดภาคการเรียน	 และในช่วงปิดภาคเรียนขอให้นักเรียนใช้เวลากับครอบครัว							
พักผ่อนให้เต็มท่ี	 ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งดีๆ	 ต่างๆ	 ที่ไม่สามารถหาได้ในโรงเรียน	 ฝึกฝนตนเองช่วยเหลือคุณพ่อ	
คณุแม่ในสิง่ทีส่ามารถปฏบิตัไิด้	เพือ่ตอบแทนพระคณุทีท่่านได้เลีย้งดเูราขณะทีเ่ราอยูใ่นโรงเรยีน	และดำาเนนิชวีติ
อยู่ในความไม่ประมาท	เตรียมตัวให้พร้อมสำาหรับปีการศึกษาต่อไป	
	 ขอขอบคุณ	 คณะภราดา	 คณะครู	 เจ้าหน้าที่	 พนักงาน	 ศิษย์เก่า	 ผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนที่ให้									
ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา	 ขอให้แม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 นักบุญหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	
และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท่ีท่านนับถือ	 ได้โปรดอวยพรให้ทุกท่านมีความสุข	 ประสบแต่สิ่งที่ดีงาม	 และขออำานวยพรให้					
ทุกคนประสบความสำาเร็จตามที่ปรารถนาไว้ทุกประการ

(ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ด้วยความปรารถนาดี



	 คณะภราดา	ตัวแทนคณะครู	ตัวแทนคณะนักเรียน	และผู้เกี่ยวข้อง	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	มอบช่อดอกไม้และ
ของขวัญ	เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ	ภราดา	ดร.	ชำานาญ		เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ในวันที่	
9	ธันวาคม	2559	ที่ผ่านมา	ณ	โบสถ์เดล	โรซาริโอ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีมิสซา และร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดาช�านาญ เหล่ารักผล



	 ขณะนี้หน่วยงานต่าง	ๆ	ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ย้ายสำานักงานจากตึกอำานวยการ	อาคาร
วัชรสมโภช	 และส่วนอื่น	 ๆ	 ไปทำางานรวมเป็นจุดเดียวกันที่อาคาร	 SAKDA	 K.	 BUILDING	หรืออาคาร	
โภชนาคารศกัดา	กจิเจรญิ	(เดมิ)	อยูช่ัน้ล่างเป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	โดยทางโรงเรยีนได้ปรบัเปล่ียนช้ันล่างของ
อาคารนี้เป็นพื้นที่ใช้สอยแบ่งเป็นส่วนต่างๆ	ได้มากมาย	และได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่าอาคาร	SAKDA	
K.	BUILDING	อีกทั้งได้ประกอบพิธีเสกและเปิดอย่างเป็นทางการ	โดยคุณพ่อยอด	เสนารักษ์	อุปสังฆราช
สังฆมณฑลจันทบุรี	ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเสก
	 งานประชาสมัพนัธ์จงึขอแนะนำาสำานกังานส่วนต่างๆ	ให้ท่านผูป้กครอง	ศษิย์เก่า	นกัเรยีน	และบคุคล
ทั่วไปที่จะมาติดต่อในภารกิจต่างๆ	 ให้ทราบโดยทั่วกัน	 เพื่อเป็นช่องทางที่จะอำานวยความสะดวก												
และรวดเร็วยิ่งขึ้นและขอให้ท่านได้ดูแผนผังประกอบไปด้วย	 เพื่อความกระจ่างและชัดเจนในงานแต่ละ
แผนกด้วย

ส�ำนักงำนใหม่



	 เริ่มจากทางเข้าด้านหน้า	
(ด้านอาคารสุวรรณสมโภช)	 แล้ว
เลี้ ยวขวา	 จะพบกับทางเข ้ า
สำานกังาน	ซึง่มสีำานกังานต่าง	ๆ 	ทัง้
ด้านซ้ายและด้านขวาเราขอเริ่ม
ตามทางเดินด้านขวากัน	 ก่อนก็
แล้วกนัจะได้มองแผนผังได้ง่ายขึน้

ทางเข้า-ออก

ทางเข้า-ออก
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แผนกธุรการ

แผนกการเงิน

งานบุคลากร ฝ่ายวิชาการ
(งานเอกสาร)

ฝ่ายอาคารสถานที่ งานนโยบาย
และแผน

มุมพักผ่อน

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายนักเรียนประจำา

ฝ่ายบริการ

งานจัดซื้อห้องผู้อำานวยการ

สำานักผู้อำานวยการ
เลขาฯ	ผู้อำานวยการ



ห้อง	1	 ห้องประชาสัมพันธ์
	 และไปรษณียภัณฑ์
ห้อง	2	 ห้องรับรอง
ห้อง	3	 สำานักผู้อำานวยการ
ห้อง	4	 ห้องผู้อำานวยการ	
ห้อง	5	 ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล
ห้อง	6	 ห้องประชุมซัลวีโน	
ห้อง	7	 ฝ่ายบริการ
ห้อง	8	 งานจัดซื้อ
ห้อง	9	 ฝ่ายวิชาการ
ห้อง	10	 ฝ่ายนักเรียนประจำา
ห้อง	11	 มุมพักผ่อน	สำาหรับครู	ผู้ปกครอง
	 ได้มานั่งพักดื่มนำ้า	กาแฟ	ฯลฯ
ห้อง	12	 แผนกธุรการ
ห้อง	13	 แผนกการเงิน
ห้อง	14	 งานบุคลากร
ห้อง	15	 ฝ่ายวิชาการ	(งานเอกสาร)
ห้อง	16	 ฝ่ายอาคารสถานที่
ห้อง	17	 งานนโยบายและแผน
ห้อง	18	 ห้องเตรียมกาแฟและอาหารว่าง
ห้องที่	19	 ห้องนำ้าของคณะภราดา
ห้องที่	20	 ห้องนำ้าชาย	ห้องนำ้าหญิง

	 นี่คือการแนะนำาสำานักงานต่างๆ	 ของอาคาร SAKDA 

K. BUILDING ส่วนบุคคลใดจะทำางานแผนกไหนยังคงทำากัน

เหมือนเดิม	 ทางด้านบนของอาคารจะเป็นห้องสมุดกลาง			

ห้องโสตทัศนูปกรณ์	และศูนย์เทคโนโลยี	ท่านใดสะดวกที่จะ

เข้าด้านหน้า	ด้านหลัง	ด้านข้าง	ด้านบน	ก็สามารถใช้บริการ

ได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล	 แต่ถ้าจะติดต่อฝ่าย

กจิการนกัเรยีนให้ตดิต่อได้ทีใ่ต้อาคารยอห์น	แมรี	่ส่วนชัน้ล่าง

ของอาคารวัชรสมโภช	(ห้องสมุดเดิม)	คือห้องเกียรติประวัติ

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ห้องวารสารและสิ่งพิมพ์ยังอยู่ท่ี

เดมิคอืชัน้	2	ของอาคารวชัรสมโภช	ห้องนีย้นิดใีห้บรกิารและ

รับใช้เหมือนเดิมค่ะ



รางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม กบจูเนียร์ปี 8 Teenage Create Thai

	 ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียน	ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	โดยมี	ม.เดชา	ขันธจิตต์	หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ส่งผลงานนักเรียน	ม.ปลาย	ทีม	Hexaperiod	ผลงาน	เรื่อง	Contrast	
สารคดีโทรทัศน์	โครงการประกวดสารคดีสั้น	กบจูเนียร์ปี	8	Teenage	Create	Thai	ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ	โครงการกบจูเนียร์ปี	8	ของประเทศ	ไปนำาเสนอ
ผลงาน	วันที่	20	พฤศจิกายน	2559	ณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตรังสิต	ปทุมธานี	ได้รับรางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม
	 1.	 นายธิติวัฒน์	นิธิเศรษฐ์ตั้ง	ม.6/5	 2.	 นายสรวิชญ์	ไฟกระโทก	ม.6/5	 3.	 นายธีธัช	เอื้ออารีสุขสกุล	ม.6/1
	 4.	 นายธรรมจักร	จตุเทน	ม.6/5	 5.	 นายธนรัตน์	ผาสุข	ม.5/1	 6.	 นายภาณุพงศ์	วิลาศรี	ม.6/5
	 7.	 นายอลงกรณ์		เจริญธรรม	ม.4/5	 8.	 นางสาวพรรณพัชร	ลิ้มจ้อย	ม.5/1	 9.	 นางสาวมัญชรี	แสงเมือง	ม.5/1
		 10.	 นายพศิณ	เนติบุญ	ม.6/3
	 ทั้งนี้	นายธิติวัฒน์		นิธิเศรษฐ์ตั้ง		นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/5	สมาชิกทีม	Hexaperiod	ผลงานสารคดีโทรทัศน์	เรื่อง	Contrast	โครงการประกวด
สารคดีสั้น	กบจูเนียร์ปี	8	Teenage	Create	Thai	ได้รับทุนการศึกษา	ทุน	BUCA	จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตรังสิต	อีกด้วย

 ผลการแข่งขนั	รายการ	SeA	AGe	GrOUP	2016	
แข่งขันวันที่	9	-	11	ธันวาคม	2559		ณ	สระว่ายนำ้า	
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ผลปรากฏว่า นายตฤนภัทร 
โภคประเสริฐ ม.4/2 ได้เหรียญทองว่ายนำ้า	ฟรีสไตล์	
4	×	100	เมตร	และตดิทมีชาตนิกักฬีาว่ายนำา้เยาวชน
ทีมชาติไทย

 ภราดา ดร. ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียน	ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กหญิงศรีสุภา 
เกศวพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2A	 แผนก	MLP	 ซึ่งเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันไอซ์				
สเก็ตรายการ Sea Short Track Trophy 2017 รุ่น Junior F	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ในวันที่	7	-	8	
มกราคม	พ.ศ.	2560	ที่ผ่านมา	โดยผลปรากฏว่า
	 -	ระยะทาง	222	เมตร	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 -	ระยะทาง	333	เมตร	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
	 -	ระยะทาง	500	เมตร	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	



นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับคัดเลือกให้รับรางวัล 
“เด็กดีเด่น” ที่น�าชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย

 นางสาวโชติกา พิทักษ์ทวยหาญ นายกิตติพงษ์ ใจบุญ	และ	เด็กชาย 
ศรุต จิระตุลธร ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กที่นำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย	และ				
ได้รับฟังโอวาทจาก	พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีพร้อมถ่าย
ภาพหมู่	 และรับโล่รางวัลจาก นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป ์ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	ณ	 ตึกสันติไมตรี	 ทำาเนียบรัฐบาล	ใน		
วันพุธที่	11	มกราคม	2560

Kids Fashion Show หนูเกิดในรัชกาลที่ 9 
	 ผู ้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ร่วมแสดงความยินดีกับ										
น้องชูร่า เด็กชายณัฐวัตร ศักดิ์เจริญชัยกุล ชั้นอนุบาล 1/3	ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทชายรุ่นอายุ	3	 -12	ปี	 ในงานประกวด	Kids	
Fashion	Show	หนูเกิดในรัชกาลที่	9	เมื่อวันที่	9	มกราคม	2560

	 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์จัดการแข่งขันคณิตคิดเร็ว	 ระดับมัธยมศึกษา			
ตอนต้น	ในวันที่	7	กุมภาพันธ์	2560	ณ	ห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/7	ผลการ
แข่งขันปรากฏว่า
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ชนะเลิศ 
	 	 เด็กชายธรรณฤทธิ์	คำาถา	ชั้น	ม.1/5		
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชนะเลิศ
	 	 เด็กชายภีม	ต่อจรัส	ชั้น	ม.2/6		
 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ชนะเลิศ
	 	 เด็กชายชยกร	บุญธรรม	ชั้น	ม.3/7		

	 มงคลสูตรศรี	 สุวดีสิเลิศล�้ำ
องค์พุทธจะชี้ธรรม	 นรนั้นสิกรำบกรำน
	 บัณฑิตก็ควรคบ	 และจะพบประสบศำนต์
ควรหลีกละคนพำล	 มลหมองจะจำกลำ
	 ท�ำดีและตอบแทน	 ปิตุแสนจะห่วงหำ
รู้รัก	ณ	มำรดำ	 ก็สุขีมโนใจ
	 วำจำสิสร้ำงฝัน	 อภินันท์สุสดใส
ควรจ�ำและตรึกไว้	 วจนำก็ส�ำคัญ
	 หำกท�ำลุล่วงแล้ว	 ก็จะแคล้วอบำยพลัน
สิ่งชั่วมิเทียบทัน	 ลุประเทศวิวัฒน์ดี
	 ต้นไม้จะแย้มยิ้ม	 นภพริ้มเกษมศรี
แผ่นดินก็เปรมปรีดิ์	 สกุณีก็ขับขาน
	 ดั่ง	“ภูมิพล”	รำช	 นฤนำถพระภูบาล
ปูทางแนะลูกหลำน	 มนหมำย	ธ	ชี้น�ำ
	 ท�ำได้ก็สุขล้น	 และจะพ้นวิบำกกรรม
ท�ำตำมพระทรงธรรม	 ปฏิบัติมิขำดเทอญ

ค�ำที่บังคับ	รัก,	ธรรม,	ฝัน,	วัฒน์,	ทำง
อินทรวิเชียรฉันท์	11

	 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่	 อินทรวิเชียรฉันท์	 ๑๑
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก							
ที่โรงเรียนนายายอามพิทยาคม	จ.จันทบุรี

ผู้ประพันธ์
นายกนกกร ศักดิ์นาวา ม.4/1

นางสาวทองวรรณพร มหาวีระคุณ ม.4/2

มงคลชีวิต



	 สวสัดคีรับท่านผูอ่้านทกุท่าน	พวกเราทมี	Hexaperiod	
ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์มาตั้ง
เเต่กบจูเนียร์ปีที่	6	และ	7	และปีนี้ปีที่	8	หัวข้อของสารคดี
ในปีนี้เป็นหัวข้อที่แตกต่างจากทุกปีที่ผ่านมา	 พวกเราให้ชื่อ
สารคดีว่า “Teen Age Create Thai”	ซึ่งเป็นเรื่องราวของ
วยัรุน่ทีต้่องการมาสร้างสรรค์เเละส่งเสรมิชาตไิทยของเราให้
มีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้น	 บอกต่อให้คนไทยเห็นปัญหา
ที่เกิดขึ้นในประเทศของเรา	เเละร่วมกันเเก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้
ไปด้วยกัน	 ในสารคดีของเราพูดถึงการใช้	 “ทรัพยากร”	 ใน
ประเทศกันอย่างรู้คุณค่า	 และทรัพยากรท่ีพวกเราเน้นมาก
ที่สุด	คือ	“กระดาษเเละเทคโนโลยีต่างๆ”		
	 พลอตของสารคดี	 เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาววัยทีน						
ที่มีความคิดเห็นต ่างกันในเรื่องการใช ้ทรัพยากรและ
เทคโนโลยี	 	 หลังจากท่ีเราถ่ายทำาเสร็จ	 เราส่งให้	 ม.เดชา						
ช่วยดแูละให้คำาปรกึษา	จากนัน้จงึส่งผลงานไปทีโ่ครงการกบ
นอกกะลา	และกร็อลุน้ว่าผลงานของพวกเราทมี	Hexaperiod	
จะผ่านรอบเเรกหรือไม่!!
	 การประกาศผลในรอบเเรกทมีของเรากไ็ด้เข้ารอบ	พวก
เราดใีจกนัมากเเละเตรยีมวางแผนเพือ่การไปเข้าร่วมกจิกรรม
ค่ายในหัวข้อ “สนุกคิดพิชิตซุปเปอร์กบ” การเข้าค่าย
เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบัผูเ้ข้าร่วมการประกวดทกุทมี
ที่เข้ารอบ	 เราต้องเรียนรู้จากกรรมการและวิทยากรที่มาให้
ความรูใ้ห้มากทีส่ดุ	เเละยงัต้องพยายามหาจดุเเขง็ของทมีอืน่
มาพัฒนาทีมเราเเละพัฒนาจุดเเข็งของทีมเราให้มากขึ้น	
เป็นการโชคดีอีกขั้นหนึ่งก็คือกรรมการทุกคนชื่นชอบใน						
ผลงานของพวกเราเพราะมคีวามแปลกใหม่เเละยงัให้ความรู้
เเก่ผู้ชมได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง	เเต่สิ่งที่กรรมการแนะนำา
ให้ควรตัดออกคือ	 บทสัมภาษณ์ของนักวิชาการท่ีใส่มาใน	
ตอนหลงั	ซึง่มนัทำาให้สารคดขีองพวกเราถูกเเบ่งออกเป็นสอง
ส่วน	เราจึงตัดสินใจตัดช่วงท้ายออก	เมื่อเรากลับมาจากการ
เข้าค่ายแล้ว	 ยังได้รับเชิญจากรายการ	“บ่ายนี้มีค�าตอบ”   

ทางช่อง	MCOT modern nine tv	สัมภาษณ์เกี่ยวกับการ
ทำาสารคดีครั้งนี้	ซึ่งเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับพวก
เรามากๆ		
	 หลังจากน้ันเป็นการถ่ายทำาสารคดีของเราให้สมบูรณ์
แบบมากที่สุด	แม้ว่าจะมีอุปสรรคนานาประการมากมาย	แต่
เราไม่ท้อถอยสุดท้ายเราสามารถทำาได้สำาเร็จ	 เเละส่งผลงาน
รอบที่สองไปยังโครงการฯ	 ตามกำาหนดเวลา	 ในวันงาน



	 ธิติวัฒน์	นิธิเศรษฐ์ตั้ง	Director	(ใคซิน),	ธีธัช	เอื้ออารีสุขสกุล	sound	(ฟลุค),	ธรรมจักร	จตุเทน	CGI	(เขต),	อลงกรณ์	เจริญธรรม	General	
(แจ้),	เสฎฐวุฒิ		สายลมรักษา	Actor	(จอจ),	ภาณุพงศ์		วิลาศรี	Actor	(ดัช),	ธนรัตน์		ผาสุข	Actor	(เฟรม),	พรรณพัชร	ลิ้มจ้อย	Actress	(ฟ้า),
สรวิชญ์	ไฟกระโทก	camera	(กล้วย),	วุฒิภัทร	แซ่เฮ้ง	Continues	(เจนิว)

ทีมงาน Hexaperiod production

ประกาศผลนั้นพวกเราตื่นเต้นกันมาก	เพราะผลงานหลาย	ๆ 	
ทีมที่ไปพัฒนามาในรอบสองน้ันดีไม่เเพ้กันเลยท้ัง	 24	 ทีม	
เรียกว่าไม่มีใครยอมใคร	และเมื่อถึงเวลาประกาศผล	ผลงาน
ของพวกเราเข้าชิงรางวัลมากมาย	 ทั้งทีมนักเเสดงยอดเยี่ยม	
ลำาดับภาพยอดเยี่ยม	 บทสารคดียอดเยี่ยม	 คุณค่าแห่งการ
สือ่สาร	คณุค่าสิง่เเวดล้อม	และเเล้วพวกเรากค็ว้ารางวลั	“บท
สารคดียอดเยี่ยม”	 มาได้	 เเต่ยังไม่หมดเเค่น้ัน	 ยังมีอีกหนึ่ง
รางวัลที่ทีมของเราคว้ามาได้ก็คือ	 รางวัล	 “ทุนการศึกษาที่
มหาวทิยาลยักรงุเทพ”		เป็นทนุเรยีนฟรทีีม่มีลูค่าถงึ	400,000	
บาท	

	 การที่พวกเราทำาสารคดีส่งประกวดในครั้งนี้	 มันทำาให้
ได้รบัประสบการณ์มากมาย	อาท	ิการทำางานเป็นทมี	รูจ้กัการ
วางแผนในการทำางาน	สิง่เหล่านีท้ำาให้พวกเรากล้าทีจ่ะเผชญิ
หน้ากบัปัญหาทกุรปูแบบทีจ่ะตามมา	ทกุส่ิงทกุอย่างทีเ่กดิขึน้
ล้วนคือประสบการณ์ที่จะทำาให้เราก้าวเดินต่อไปได้	 เเละ
สุดท้ายพวกเราอยากจะเชญิชวนน้องๆ	ในโรงเรยีนลองมาเข้า
ร่วมทำาสารคดส่ีงประกวดกนัดนูะครบั	ไม่ต้องกลวัว่าจะไม่เข้า
รอบ	หรอืกลัวว่าจะสู้คนอืน่ไม่ได้	เพราะถ้าเรากลัวเรากจ็ะไม่มี
วันทำามันให้สำาเร็จ	 ความกลัวมันอยู่ในหัวเเละความกล้ามัน
อยูท่ีห่วัใจ	เพราะฉะนัน้คดิจะทำาอะไรลองใช้ใจทำาดคูรบั	สวสัดี
คร้าบบบบ



 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการโรงเรียน	 คณะภราดา	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 และ									
คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายนักเรียนคาทอลิก	 คณะครู	 และนักเรียนประจำา	 ร่วมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส	 2016				
โดยมี	ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต เป็นประธานวันพฤหัสบดีที่	15	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	เวลา	18.00	น.	ณ	อาคารยอห์น	
แมรี่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส 2016



พิธีเสกอาคารส�านักงานแห่งใหม่

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้ทำาการย้ายสำานักงาน							
ฝ่ายธุรการ-การเงิน	ฝ่ายวิชาการ	ฝ่ายบริการ	ฝ่ายอาคารสถานที่	
ฝ่ายนักเรียนประจำา	 และสำานักผู้อำานวยการ	 ไปยังบริเวณชั้นล่าง
ของอาคารศักดา	 กิจเจริญ	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ													
ครู	 นักเรียน	 และผู้ปกครอง	 ในการมาติดต่องานต่างๆ	 โดย         
คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี และ				
คุณพ่อเศกสม กิจมงคล	 เป็นประธานในพิธีเสก	 และภราดา      
เลอชัย ลวสุต	 เป็นประธานเปิดอาคาร	 เมื่อวันที่	 25	 มกราคม	
2560	ณ	อาคารศักดา	กิจเจริญ



 21 ตุลาคม 2559 วงโยธวาทิตและ										
วงเคร่ืองสาย	ร่วมพธิเีปิดการแข่งขนักฬีานกัเรยีน
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล											
แห่งประเทศไทย	ครั้งที่	15	ระหว่างวันที่	20	–	
22	 ตุลาคม	 2559	ณ	 สนามสิรินธร	 โรงเรียน					
อัสสัมชัญศรีราชา	

 3 พฤศจิกายน 2559 วงโยธวาทิต	และ
วงเครื่องสาย	ร่วมแสดงในงานแสดงความรำาลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบามสมเด็จพระ						
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจังหวัดชลบุร	ี		
โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการ
จังหวัดชลบุรี	 เป็นประธาน	 ณ	 สถาบันการ
พลศึกษา	จังหวัดชลบุรี

 11 พฤศจิกายน 2559 วงโยธวาทิต									
วงเครื่องสาย	และนักร้อง	ร่วมการแสดงในงาน
แสดงความรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาม
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
อำาเภอศรีราชา	 โดยมีนายวรญาณ บุญณราช 
นายอำาเภอศรีราชา	เป็นประธาน	ณ	สนามกีฬา
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีราชา

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีนโยบายส่งเสริมนักเรียนให้	 มีสุนทรียภาพทาง
ด้านดนตรี	กีฬา	และศิลปะ	โดยจัดหาผู้ฝึกสอนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน	มีชื่อ
เสียง	และผลงานเป็นทีย่อมรบัในวงการมาถ่ายทอดความรู	้ทกัษะ	และประสบการณ์	
เพื่อพัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศ	 โดยทางโรงเรียนได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจกรรม
พเิศษ	เป็นฝ่ายดำาเนนิการ	ซ่ึงทางฝ่ายได้มกีารกำาหนดแผนงานออกเป็น	4	งาน	ได้แก่
	 1)	 งานบริหารฝ่าย
	 2)	 งานศูนย์ดนตรี
	 3)	 งานกิจกรรมพิเศษ
	 4)	 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ	
	 เพื่อดำาเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
สุนทรียภาพทางด้านดนตรี	กีฬา	และศิลปะ	ตามนโยบายของโรงเรียน



1.		 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 10	 8	 1	 19

2.		 สโมสรเทควันโดฉลามร้ายบูรพา	 3	 1	 -	 4

3.	 สโมสรบ้านเรียนคิดสนุก	 1	 4	 5	 10

4.		 สโมสรเทควันโดบ้านครูทิพย์	 1	 2	 1	 4

 รวม 15 15 7 37

โรงเรียน/สโมสร ทอง เงิน ทองแดง รวม

	 ในภาคเรียนท่ี	 2/2559	 งาน
กิจกรรมพิเศษ	 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	 ได้
เปิดการเรียนการสอนกิจกรรมพิเศษ
ฟุตบอล	 คอร์สหลังเลิกเรียน	 เวลา	
16.30	–	17.30	น.	ณ	สนามหญ้าเทียม	
Assumption	Soccer	Fields	โรงเรยีน
อัสสัมชัญศรีราชา	 รับสมัครนักเรียน
ระดบัชัน้อนบุาล	ถงึระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ตอนต้น	มนีกัเรยีนสนใจสมคัรเรยีนเป็น
จำานวนมาก	ปัจจุบันมีผู้เรียนประมาณ	
90	 คน	 ผู ้ปกครองที่ สนใจจะให ้									
บุตร-หลาน	 สมัครเรียนสามารถสมัคร
ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

(รับสมัครตลอดปีการศึกษา)

 11 พฤศจิกายน 2559 จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด งานวิชาการสัมพันธ์ 72 ปี     
อสัสมัชญัศรรีาชา ณ	สนามกฬีาเทควนัโด	อาคารสวุรรณสมโภช	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	
โดยมีทีมเทควันโดชมรมต่างๆ	เข้าร่วมการแข่งขัน	จำานวน	4	โรงเรียน/สโมสร	นักกีฬาทั้งสิ้น	
50	คน	สรุปผลการแข่งขัน	ดังนี้

 15 ธันวาคม 2559 จัดการแสดงคอนเสิร์ต	ศูนย์ดนตรี	ประจำาปี	2559	เพื่อ
แสดงความรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	ณ	 หอประชุมหลุยส์	 ชาแนล	 อาคารวัชรสมโภช	 โดย	นายวรญาณ       
บญุณราช นายอำาเภอศรรีาชา	เป็นประธาน	เป็นการแสดงของนกัดนตรวีงออเคสตร้า	
วงสตริง	และนักร้อง	นักแสดงจำานวน	150	คน	บทเพลงที่ใช้ในการแสดงประกอบ			
ด้วย	เพลงพระราชนพินธ์สายฝน		เพลงพระราชนพินธ์ลมหนาว	เพลงพระราชนพินธ์
ยามเย็น	 เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง	 เพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุด	 เพลง
พระราชนพินธ์ชะตาชวีติ	เพลงในหลวงของแผ่นดนิ	เพลงต้นไม้ของพ่อ	เพลงผูปิ้ดทอง
หลังพระ	เพลงลูกขอสัญญา	เพลงลาวดวงเดือน	เพลงยวนเคล้า	และเพลงของขวัญ
จากก้อนดิน	เป็นต้น
	 โดยการแสดงจะแบ่งออกเป็นสองรอบ
 - รอบเช้า เวลา	10.00	–	11.30	น.	ระดับชั้น	ป.4	–	ป.6	ปกติ
	 	 	 และนักเรียน	MLP	ชั้น	ป.4	–	ม.3	
 - รอบบ่าย เวลา	14.00	–	15.30	น.	นักเรียนชั้น	ม.1	–	ม.3	ปกติ



 10 – 11 ธันวาคม 2559 นักกีฬาเทควันโด	โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา	 เป็นตัวแทนสโมสร	 THe	 SHArK	
CHONBUrI	เข้าร่วมการแข่งขันรายการ	เทควันโด	ยุวชน-
เยาวชน	 ไทยพรีเมียร์ลีก	 2016	ณ	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ธนบุรี	 ผลการแข่งขันนักกีฬาโรงเรียนอัสสัสสัมชัญศรีราชา	
ได้รางวัล	ดังนี้
 เหรียญทอง ได้แก่	นายศิวกร	เงาศรี	ม.3/3,	นางสาว
รติกานต์	อุบลจันทร์	ม.3/4,	ด.ช.ขอบฟ้า	บุญเชื้อ	ป.3/4
 เหรียญเงิน	 ได้แก่	 ด.ช.ภัทรกิตติ์	 สุขกิตติสิริวงศ์	
อนุบาล	3/3	และ
 เหรยีญทองแดง ได้แก่	ด.ช.กติตพิฒัน์	สขุกติตสิริวิงศ์			
ม.1/7,	ด.ช.ชรินทร์	หรินทร์ประกรณ์	ป.5B

 9 – 11 ธันวาคม 2559 นักกีฬาว่ายนำ้าโรงเรียน						
อัสสัมชัญศรีราชา	จำานวน	2	คน	ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน
เยาวชนทมีชาตไิทย	เข้าร่วมการแข่งขนัรายการ “SEA AGE 
GROUP 2016”เป็นการแข่งขันระดับประเทศต่างๆ	 ใน
อาเซียน	 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน	ณ				
สระว่ายนำา้มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	กรงุเทพมหานคร	ผลการ
แข่งขัน
 นายตฤนภทัร โภคประเสรฐิ ม.4/2
 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันรายการ
	 ฟรีสไตล์	4		x	100	เมตร	และ
 เด็กชายกษิดิศ นุวงศ์ ม.1
	 ได้อันดับที่	4	รายการ	ฟรสีไตล์	50	เมตร	รุน่อาย	ุ13	ปี

 25 พฤศจิกายน 2559 – 7 มกราคม 2560 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
ร่วมกบัชมรมฟตุบอลครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จดัการแข่งขนัฟตุบอล
ประชาชน	ฉลอง	72	ปี	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	โดยจะทำาการแข่งขนั
ในวนัศกุร์และวนัเสาร์	เวลา	17.00	–	20.30	น.	แข่งขันวันละ	2	คู่	ณ	สนาม
หญ้าเทียม	Assumption	Soccer	Fields	โดยเชิญทีมต่างๆ	เข้าร่วมการ
แข่งขัน	จำานวน	8	ทีม	ดังนี้
	 1)	 ทีมครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
	 2)	 ทีมสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
	 3)	 ทีมตำารวจ	สภ.	ศรีราชา	 4)	 ทีมตำารวจนำ้า	ศรีราชา
	 5)	 ทีมศรีราชา	หน้าตาดี	 6)	 ทีมตำารวจ	สภ.	หนองขาม
	 7)	 ทีมภูษนันทน์	 8)	 ทีมนันท์ผักสด

 11 พฤศจิกายน 2559 จัดการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาจำาลอง							
งานวิชาการสัมพันธ์	 72	ปี	อัสสัมชัญศรีราชา	ณ	สนามกีฬาปีนหน้าผา	
อาคารสุวรรณสมโภช	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 โดยมีนักกีฬาจาก
โรงเรยีนต่างๆ	เข้าร่วมการแข่งขนั	จำานวน	9	โรงเรยีน/หน่วยงาน	นกักฬีา
รวมทั้งสิ้น	63	คน	สรุปผลการแข่งขัน	ดังนี้

1.	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 6	 2	 2	 10
2.	 โรงเรียนเพลินพัฒนา	กรุงเทพ	 1	 1	 2	 4
3.		 โรงเรียนดรุณพัฒน์	กรุงเทพ	 1	 -	 -	 1
4.	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 -	 3	 2	 5
5. โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา	กรุงเทพ	 -	 1	 -	 1
6.	 โรงเรียน	rC.	Internation	 -	 1	 -	 1
7.	 โรงเรียนบูรพาพัฒนศาสตร์	พัทยา	 -	 -	 -	 -
8.	 โรงเรียนโสตศึกษา	บางแสน	 -	 -	 -	 -
9.	 โรงเรียนเซนต์ปีเตอร์	 -	 -	 -	 -

 รวม 8 8 6 22

โรงเรียน/หน่วยงาน ทอง เงิน ทองแดง รวม



	 วันศุกร์ที่	16	ธันวาคม	2559	เวลา	17.30	น.	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้จัดงาน	“Thank	you	party”	ณ	ห้องรับรอง	ชั้นล่าง	อาคาร
ศักดา	กิจเจริญ	เพื่อขอบคุณคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ		คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของ
โรงเรียนมาตลอดปี	 และเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสเทศกาลวันคริสต์มาส	 โดย ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผูอ้ำานวยการ	 กล่าวขอบคณุและ		
มอบของขวญัให้คณะกรรมการฯ	และคณุพงษ์สวสัดิ ์ รตันะเหลีย่ม นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	กล่าวขอบคุณโรงเรียนและคณะกรรมการฯ	
บรรยากาศในการงานเลี้ยงเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนและสมาคมฯ

“Thank you party - PTA-ACS FAMILY”



	 On	Friday,	January	13th,	ACS	celebrated	this	years	Children’s	Day	with	a	fun	filled	afternoon	
of	activities	and	events.	Designated	to	honor	the	children	who	will	be	the	future	inheritors	of	the	
world,	Children’s	Day	is	observed	all	throughout	Thailand.	At	ACS	the	Prathom	students	spent	
the	day	helping	to	create,	plan	and	coordinate	activities	for	the	younger	Prathom	students.	These	
students	acted	as	supervisors,	making	sure	that	everyone	had	an	opportunity	to	join	in	the	events.	
	 Some	highlights	 of	 the	 day	were	 games	 such	 as	 the	 egg-and-spoon	 race,	 a	 food	 eating	
competition,	 intense	musical	 chairs,	 tug-of-war,	 and	 a	 unique	 game	 involving	 popping	 your	
opponents	balloons	while	being	covered	in	lots	of	baby	powder.	The	teachers	were	also	such	to	
join	in,	taking	time	to	participate	in	the	games	and	show	their	appreciation	for	the	students	by	
having	fun	with	them!
	 After	the	games	had	concluded	and	many	students	had	left	with	their	hard-earned	prizes,	the	
students	and	staff	moved	on	to	an	area	where	parents	had	kindly	provided	food,	drinks	and	snacks	
for	all	to	enjoy.	From	sushi	and	pizza	to	many	types	of	ice	cream	and	cakes,	there	was	something	
delicious	for	everyone!	Overall,	this	years	Children’s	Day	was	an	enjoyable	success!	

Children’s Day 2017



 On the 24th	of	January	2017,	251	students	from	grade	2	–	6	took	the	4th	annual	TOP	GPA	
TEST	2016	in	their	respective	classrooms	in	Montfort	Building.	It	is	this	test’s	objective	to	examine	
the	students’	knowledge	of	the	following	subjects:	Math,	Science,	Social	Studies,	English	and	Thai	
Language.	
	 In	their	entirety,	the	tests	form	a	rather	multilayered	complex.	Its	overall	structure	encompasses	
a	demanding	set	of	criteria.	These	go	beyond	the	ordinary	procedure	of	merely	testing	the	so	called	
‘primary	skills’,	which	are	related	to	the	specific	knowledge	and	competence	regarding	the	various	
aforementioned	subjects.	As	a	matter	of	fact,	the	TOP	GPA	TEST	also	operates	on	the	student’s	
personal	level,	scrutinizing	and	exposing	his	‘secondary	skills’;	endurance,	discipline,	flexibility	
and	high	concentration	over	an	extended	period	of	time	are	just	some	of	the	skills	which	are	required	
in	order	to	excel	and	meet	the	TOP	GPA	TEST’s	criteria.
	 	 	 It	was	certainly	a	great	 challenge	which	 the	 students	had	 to	 face	here,	but	also	a	great	
opportunity	 for	 introspection,	 eventually	 driving	 them	 to	 strive	 for	 improvement	 both	 on	 the	
academic	and	personal	level.				

The 4th annual Top GPA TEST



	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ	 “หลักสูตร Professional Excel 
Advance Essential” ให้กบับคุลากรสนบัสนนุการสอนและเจ้าหน้าทีข่องโรงเรยีน	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน	ICT	ให้มีความรู้ความเข้าใจตามมาตรฐานวิชาชีพด้าน	ICT	สามารถนำาความรู้
ที่ได้มาใช้ในการพัฒนาการทำางานให้ได้มาตรฐาน	 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร	
และเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้โปรแกรม	Microsoft	Office	excel	ได้อย่างถูกต้อง	ซึ่งมี		
ผู้เข้าร่วมอบรมในครัง้นีจ้ำานวน	50	คน	เมือ่วนัจนัทร์ที	่	12		ธนัวาคม	2559	ตัง้แต่เวลา	8.30	น.	–	17.30	น.	
ณ	ห้องสมุด	อาคารศักดา	กิจเจริญ

12  ธันวาคม 2559

	 ฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ	ในหัวข้อ	“การสอน Project 
Based Learning กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”	ให้กับคณะครูผู้สอนในระดับชั้นประถม
ศึกษา	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค	์		
การสร้างเครอืข่ายแลกเปลีย่นความรูค้วามเข้าใจ	และแนวทางการสอนของครใูนศตวรรษที	่21	ณ	ห้อง
ประชุมเซนต์ไมเคิล		อาคารโอเซ่	เมื่อวันอาทิตย์ที่	22	มกราคม	2560

22 มกราคม พ.ศ. 2560

 ม.เดชา ขนัธจติต์ ม.วรท ศรรีตันโช มสิจรรยา เลศิเรอืงศลิป์ มสิจรุ ีทวธีนวาณชิย์ ม.สรวศิ แก้วงาม 
และ มิสณัฐนันท์ รังสิยานุสิต และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 นำานักเรียนระดับ													
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ศึกษาธรณีวิทยาและดาราศาสตร์	ณ	อุทยานแห่งชาติ
ทุ่งแสลงหลวง	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 และอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	 จังหวัดพิษณุโลก	 ระหว่าง	 วันที่	
14-16	มกราคม	2560	

	 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศส่งบุคลากรที่
สอนวิชาภาษาจีน	สัญชาติไทย	เข้าร่วมอบรม	ใน
หัวข้อ	 “MODerN	 CHINeSe”	 เพื่อให้บุคลากร
สามารถนำาความรู้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนภาษาจีนได้อย่างมปีระสิทธภิาพ	ในวนัที	่16	-	
17	 ธันวาคม	 2559	ณ	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

16 - 17 ธันวาคม 2559

 ม.เดชา ขนัธจติต์ หวัหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	
วิทยาศาสตร์	และ ม.สุจินต์ ศรชัย หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู ้การงานพื้นฐานอาชีพและ
เทคโนโลย	ีร่วมศกึษาดงูานด้านการเรยีนการสอน	
โรงเรียนเซนต์โยเซฟระยอง	 และโรงเรียนกำาเนิด
วิทย์	 จ.ระยอง	 จัดโดย	 สมาคมผู้บริหารโรงเรียน
เอกชน	อำาเภอศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุ	ีวนัศกุร์ที	่10	
กุมภาพันธ์	2560

19-20 มกราคม 2560

 มสิอฉัราวด ีทองขาว	และมสิวชริฐา ใจสมัฤทธิ์ 
เข้าร่วมการสมัมนาเชงิปฏบิตักิาร	เรือ่ง	การบรูณา
การมาตรฐานสู่การเรียนการสอน	 เพื่อพัฒนา
คณุภาพชีวิต	ความปลอดภยั	และสิง่แวดล้อม	ตาม
รปูแบบการเรยีนรูส้ะเตม็ศกึษา	ระหว่างวนัที	่2-3	
กุมภาพันธ์	 2560	 จัดโดย	 สำานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม

2-3	กุมภาพันธ์	2560

4-16 มกราคม 2560



“Still on our Minds in our Hearts a Musical Tribute the King by ACS Music Academy”
	 ศนูย์ดนตร	ีจดัการแสดงคอนเสร์ิต	ประจำาปีการศกึษา	2559	เพือ่แสดงความรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช	วันที่	15	ธันวาคม	2559

การแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ประจ�าปีการศึกษา 2559 



	 แผนกปฐมวยั	จดัการแข่งขนักรฑีาสอีนบุาล	“ACS FAMILY SPORTS DAY” ครัง้ที	่25	ประจำาปีการศกึษา	2559	
เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักเรียน	 ให้เกิดการเรียนรู้ที่จะมุ่งมั่น	 อดทน	 มีนำ้าใจนักกีฬา	 เรียนรู้กฎ	 กติกา	 เกิดความสามัคค	ี						
ในหมู่คณะ	 เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างครู	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียน	 โดยได้รับเกียรติจาก	ภราดา ดร.ช�านาญ  
เหล่ารักผล ผู้อำานวยการ	เป็นประธานในพิธีเปิด	ในวันเสาร์ที่	17	ธันวาคม	2559	ณ	สนามสิรินธร	โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา

กรีฑาสีอนุบาล “ ACS FAMILY SPORTS DAY “



 “พิธี 5 ศาสนา ถวายเป็นพระราชกุศล” ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการโรงเรียน	มอบหมายให้	มิสรัชนีกูล	พวงผ่อง	เป็น					
ผูแ้ทนศาสนาคริสต์เข้าร่วมพธิ	ี 5	 ศาสนา	 ถวายเป็นพระราชกศุล	 ด้วยสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ต่อพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	
มหาภูมิพลอดุลยเดช	ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทรงเป็นองค์ศาสนูปถัมภกของทุกศาสนา	จัดโดยสำานักงานพุทธศาสนาและวัฒนธรรม	จังหวัด
ชลบุรี	ร่วมกับผู้บริหารปราสาทสัจธรรม	และพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี	บาทหลวงอดิศักดิ์ พรงาม 
เจ้าอาวาสวัดเซนต์นิโคลัส	และวัดอัสสัมชัญ	พัทยา	จังหวัดชลบุรี	
	 ภาคบ่าย	มีเสวนาร่วม	5	ศาสนา	สืบสานตามพ่อสอนเพื่อความสันติสุข	โดย มงซินญอร์ วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาพระสังฆราชฯ	
เป็นผู้ร่วมเสวนาฝ่ายคาทอลิก	และผู้แทนจาก	4	ศาสนา	ณ	ปราสาทสัจธรรม	นาเกลือ	จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559

	 งานอภิบาลและอาสาพัฒนา	 นำาคณะครูและ
นักเรียนไปร่วมค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ตโรงเรียน
ในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	 18	ณ	 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 จังหวัด
เชียงใหม่	นักเรียนจำานวน	25	คน	ครูดูแลนักเรียน	
มิสรัชนีกูล	พวงผ่อง	 และ	ม.กิตติคุณ	ศรียศ	 โดย
สัมผัสชีวิต	 6	 หมู่บ้าน	 ได้แก่	 หมู่บ้านปางเบาะ	
เชียงดาว	 หมู ่บ้านใหม่สามัคคี	 หมู ่บ้านตึงงาม	
หมู่บ้านห้วยบง	หมู่บ้านห้วยโป่ง	และ	หมู่บ้านปาง
เบาะ	พร้าว	จังหวัดเชียงใหม่

วนัองัคารที ่29 พฤศจกิายน-5 ธนัวาคม 2559

 พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุข
สังฆมณฑลจันทบุรี	 มอบแผนอภิบาลสังฆมณฑล
จันทบุรี	 ค.ศ.2016-2020	 อันเป็นสัญลักษณ์ถึง
ความเป็นหนึ่งเดียวกันตามวิสัยทัศน์ของแผน						
อภิบาลฯ	 ที่ว่า	 “คริสตชนสังฆมณฑลจันทบุรี   
เป ็นหน่ึงเดียวกับพระเจ ้าและเพื่อนมนุษย ์ 
ประกาศพระเยซคูรสิต์ เสรมิสร้างพระอาณาจกัร
ของพระเป็นเจ้า”	โดย	มสิรชันกีลู	พวงผ่อง	ผูแ้ทน
รับมอบแผนอภิบาลสังฆมณฑลจันทบุรีฯ	 ณ					
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล	จันทบุรี

วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2559



 “ประชุมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560”	มิสรัชนีกูล	พวงผ่อง	
หวัหน้างานอภบิาลและอาสาพฒันา	ผูแ้ทนศาสนาครสิต์ร่วมประชมุกบั
คณะกรรมการบรหิารปราสาทสจัธรรมและผูแ้ทน	5	ศาสนา	จดังานวนั
เดก็	ปี	2560	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ปลกูจติสำานกึเยาวชนได้มคีณุธรรม	
จริยธรรม	 เพื่อสืบสานตามพ่อสอน	 ในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	ณ	
ปราสาทสัจธรรม	นาเกลือ	ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2560

 “งานชุมนุมกลุ่มองค์กรคาทอลิก”	สังฆมณฑลจันทบุรี	มีนโยบาย
แพร่ธรรมทำางานกับเด็กและเยาวชน	 ประกอบด้วย	 กองหน้าร่าเริง					
พลศีล	 ยุวธรรมฑูต	 และวายซีเอส	ณ	 โรงเรียนดาราสมุทร	 ศรีราชา	
จ.ชลบุรี	 ครูผู้รับผิดชอบ	มาสเตอร์กิตติคุณ	ศรียศ	มิสดาลินี	 ขารวงศ์	
และ	มิสนิสา	ศรีวิไล

วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2560

	 งานอภิบาลและอาสาพัฒนา	 นำาคณะครูและ
นกัเรยีนจดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต	ิปี	2560	ให้กบั
นักเรียนโรงเรียนบ้านโค้งดารา	 ตำาบลหนองขาม	
อำาเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 จำานวนนักเรียน					
268	คน		โดยนักเรียนชมรมเพื่อนมงฟอร์ต-อาสา
พัฒนาและวายซีเอส	 เพื่อให้เห็นความสำาคัญของ
วนัเดก็แห่งชาต	ิและได้แสดงออกถงึความเป็นผูน้ำา
และกระบวนการคิดทางด้านความสามารถของ
นักเรียนในชมรมฯ	 ครูผู ้รับผิดชอบ	 มิสรัชนีกูล				
พวงผ่อง	และ	มาสเตอร์กิตติคุณ	ศรียศ

วันพฤหัสที่ 12 มกราคม 2560

	 มิสรัชนีกูล	 พวงผ่อง	 หัวหน้างานอภิบาลและ
อาสาพัฒนา	 นำาคณะครูและนักเรียนชมรม											
เพื่อนมงฟอร์ต-อาสาพัฒนาและวายซีเอส	ผู้ฝึกหัด
คณะพระหฤทยัศรรีาชาร่วมจดังานวนัเดก็แห่งชาต	ิ
ปี	2560		ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาผู้แทน
ศาสนาคริสต์	 ร่วมกับปราสาทสัจธรรมและผู้แทน
อีก	 4	ศาสนา	 ได้แก่	 ศาสนาพุทธ	ศาสนาอิสลาม	
ศาสนาซิกส์	และ	ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู	ประกอบ
ด้วย	ฐานนิทรรศการ	รัชกาลที่	9	ฐานกิจกรรม	5	
ศาสนา	ฐานกจิกรรมแกะสลกั	ฐานกจิกรรมงานป้ัน	
ฐานกิจกรรมระบายสี	 ฐานกิจกรรมกระดาษ	 ฐาน
กิจกรรมรีไซเคิล	 ฐานกิจกรรมประดิษฐ ์วัสดุ
ธรรมชาติ	ฐานกจิกรรมพลาสตกิ	และฐานกจิกรรม
จรวดขวดนำ้า	ณ	ปราสาทสัจธรรม	นาเกลือ	ชลบุรี	

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560



	 มสิรชันกีลู	พวงผ่อง	และ	ม.กติตคิณุ	ศรยีศ	ผูแ้ทนโรงเรยีนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	 มอบของขวัญอวยพรปีใหม่	 2560	 ให้กับ	 พ.ต.ท.กรณ	์													
สมคะเณย์	สว.ส.ทล.2	กก.3	บก.ทล.	ซึ่งมี	ร.ต.ท.ประชุมพล	อ่อนน้อม	
รอง	สว.(ป)	สว.ส.ทล.2กก.3	บก.ทล.	รับมอบแทน	ขอขอบคุณในความ
อนุเคราะห์จัดรถตำารวจ	 นำาขบวนรถทัศนศึกษาของนักเรียนไปใน		
สถานที่ต่างๆ	ด้วยความปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

	 มิสรัชนีกูล	พวงผ่อง	และ	มาสเตอร์กิตติคุณ	ศรียศ	ผู้แทนโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา	มอบของขวัญอวยพรปีใหม่	2560	ให้กับ	บาทหลวง	
ดร.วีระ	 ผังรักษ์	 ผู้อำานวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็กพัทยา	 ณ	 สถาน
สงเคราะห์เด็กกำาพร้า	พัทยา	บางละมุง	ชลบุรี	

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

	 มสิรชันกีลู	พวงผ่อง	และ	ม.กติตคิณุ	ศรยีศ	ผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรรีาชา	มอบของขวญัอวยพรปีใหม่	2560	ให้กบั	พ.ต.ท.ปิยะพงษ์	เอน
สาร		สว.ส.ทท.4	กก.2	บก.ทท.	ซึง่ม	ีร.ต.ต.ระลกึ	เจรญิผล	รอง	สว.ส.ทท.
4	กก.2	บก.ทท.	รับมอบแทน	และขอขอบคุณในความอนุเคราะห์จัด
รถตำารวจนำาขบวนรถทัศนศึกษาของนักเรียนไปในสถานที่ต่างๆ	 ด้วย
ความปลอดภัย

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560

 “วันนักบวชสากล 2017”	 ประธานในพิธี	 พระสังฆราชซิลวีโอ						
สิริพงษ์	 จรัสศรี	 ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี	 พระสังฆราชกิตติคุณ
ลอเรนซ์	เทยีนชยั	สมานจติ	ร่วมกบับรรดาคณะสงฆ์	คณะนกับวช	ชาย-
หญงิ		คณะผูฝึ้กหดั	และแขกผูม้เีกยีรต	ิโดยมวีตัถุประสงค์เพือ่เสกเทยีน
และรื้อฟื้นคำาปฏิญาณตนของนักบวช	 และร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้
ฉลอง	 60	 ปี	 50	 ปี	 นักบวชคณะรักกางเขน	ณ	 วัดนักบุญยอแซฟ	
พนัสนิคม	จังหวัดชลบุรี

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

 “พิธีบูชาขอบพระคุณ วันคืนสู่เหย้าและเสก
ที่ท�าการสมาคมศิษย์เก ่าฯ”	 ประธานในพิธี	
บาทหลวงยอแซฟ	 ยอด	 เสนารักษ์	 อุปสังฆราช			
พระสงฆ์ร่วมพิธีประกอบด้วย	 บาทหลวงสมนึก	
ประทุมราช	 บาทหลวงเศกสม	 กิจมงคล	 และ	
บาทหลวงวัชระ	 เส็งเจริญ	และคณะภราดา	คณะ
ครู	นักเรียน	และศิษย์เก่าฯ	ร่วมพิธีและร่วมแสดง
ความยินดีในพิธี เสกอาคารที่ทำาการสมาคม								
ศิษย์เก่าฯ

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560



	 พูดถึงก๋วยเตี๋ยวโบราณ	คนรุ่นเก่าและ
รุ่นกลางจะนึกถึงร้านก๋วยเตี๋ยวห้องแถวไม้เก่าๆ	
อยู่ตรงถนนสุรศักดิ์สงวนระหว่างโรงเจสว่างประทีป
ศรีราชา-แยกไฟแดงสุขุมวิท	(เซนต์ปอล)	เป็นร้านก๋วยเตี๋ยว
ที่ไม่เคยติดป้ายชื่อร้าน	แต่อยู่ติดกับร้านราชาซักแห้ง	
ร้านนี้เปิดมาแล้วประมาณ	40	ปี	เดิมเป็นของป้าอรุณกับป้าอารมณ์ 
แต่ปัจจุบันนี้คุณป้าทั้ง	2	คนอายุมากแล้ว	สุขภาพไม่ดี	จึงให้	“ป้าต๋อย”
มาขายต่อ	ร้านนี้นอกจากมีก๋วยเตี๋ยวแล้ว	ยังมีกาแฟโบราณ	สารพัดเครื่องดื่มร้อนเย็น
บริการเหมือนเดิมอีกด้วย	อาทิ	โอเลี้ยง	ชาดำาเย็น	ชาเย็น	บ๊วยเย็น	ฯลฯ
	 “ฉันมาเช่าร้านเขาขาย	และเจ้าของเดิมเขาสอนสูตรทำาก๋วยเตี๋ยวให้ด้วยจ๊ะ”
	 “ใหม่ๆ	ก็ไม่ค่อยอร่อยนัก	ก็ฟังคำาติชมจากลูกค้าแล้วก็ปรับปรุงไปเรื่อยๆ	จนค้นพบเคล็ดลับด้วยตนเอง”
	 “หมูบดก็หมักเกลือใส่นำ้า...	รากผักชี	กระเทียม”
	 “นำ้าซุปก็ใช้คาตั๊ง	ต้มเคี่ยวกับนำ้าตาลกรวด	เกลือ	ใส่กระดูกเยอะๆ	ใส่กระดูกสันหลังด้วย	เคี่ยวประมาณ	2	ชั่วโมง”

	โดย	ทีมชวนกันชิม



	 วันนั้นเราพบกับ ม.นพดล ชมโฉม และครอบครัวอีก
ด้วย	“เรากนิตัง้แต่เราอยูช่ัน้มธัยม กนิมาจนเดีย๋วนี”้ ภรรยา	
ม.นพดล	บอกกับทีมงาน
	 ร้านนี้เปิดขายมา	40	ปี	แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ของ
ชนิดของสินค้า	รสชาติ	อาคาร(ห้องแถวไม้)	ไว้อย่างเดิมแบบ
เหนียวแน่น	ลูกค้าที่มาอุดหนุน	บางคนต้องให้ลูกหลานพยุง
เข้ามากิน	บางคนเกษียณแล้วก็ยังมากิน	พาลูกหลานรุ่นใหม่
มาอีกด้วย	 เราพาทีมงานไปกิน	 และทีมงานก็แอบไปกินเอง
ต่างหากอยู่บ่อยๆ	 เพราะติดใจรสชาติ	 และปริมาณของ
ก๋วยเตี๋ยวร้านป้าต๋อยเจ้านี้เป็นยิ่งนัก
	 ก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดราคาปกติ	35	บาท	พิเศษ	40	ถ้าสั่ง
แห้งแถมนำ้าซุปให้	 1	 ถ้วย	 เสิร์ฟด้วยนำ้าชาจีนใส่นำ้าแข็ง
หอมหวนชวนดื่มชื่นใจ	 สำาหรับโอเล้ียงและชาเย็น	 15	 บาท	
ถ้าประเภทใส่นมจะเพิ่มเป็น	 20	 บาท	 ถ้าวันใดไม่รู้ว่าจะหา
ก๋วยเตี๋ยวแบบดั้งเดิมที่ไหนกิน	 ก็ลองโฉบๆ	 ไปแถวๆ	 ร้าน				
ป้าต๋อยกันได้...อ้อ!	ที่สำาคัญ	ถนนหน้าร้านป้าต๋อยเขาให้จอด
รถแบบวันคี่วันคู่	ดูให้ดีๆ	นะเดี๋ยวจะกลายเป็นกินก๋วยเตี๋ยว
ราคาแพงลิบลิ่ว!...	คือเสียค่าปรับน่ะ!

	 ร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวอร่อยเกือบทุกชนิด	 แต่ท่ีพวกเราชอบ
ทีส่ดุกค็อื เส้นบะหมีเ่หลอืงเส้นใหญ่ ทัง้แห้งทัง้นำา้อร่อยมาก	
เส้นเหนียวนุ่ม	หนืด	และเส้นเล็กแห้ง
 “ลูกค้าสั่งมากท่ีสุดก็จะเป็นบะหมี่เหลืองเส้นเล็ก    
ปนกับเกี๊ยวหมู” ป้าต๋อยบอกกับเราเช่นนี้
	 ป้าต๋อยลองผิดลองถูกมานานพอสมควร	 แต่ได้ใช้วิธี		
ซื้อบะหมี่	 (เหลือง)	 เจ้าหนึ่ง	 เส้นเล็กอีกเจ้าหนึ่ง	 และเส้น
ก๋วยเตี๋ยวธรรมดาอีกเจ้าหนึ่ง	 คือเลือกเจ้าที่อร่อยท่ีสุดของ
แต่ละชนิดในตลาดสดศรีราชามาขายรวมกันเป็นก๋วยเตี๋ยว	
โบราณป้าต๋อย
	 “เพิง่ค้นสตูรเคลด็ลบัได้ตรงทีว่่า	จะอร่อยหรอืไม่	อยูท่ี่
นำ้าซุปและวิธีการลวกเส้น”
	 “ลวกเส้นบะหมี่นี่สำาคัญที่สุด	นำ้าลวกเส้นต้องให้เดือด
และร้อนจัด	 เส้นจะสุกใส	 เหนียวนุ่ม	 ส่วนเส้นอื่นไม่เป็นไร	
ลวกปกติธรรมดา”
	 “ตอนขายใหม่ๆ	 ไม่รู ้เคล็ดลับ	 ไม่อร่อย	 เส้นแฉะ										
ไม่ใสเด้ง	กค่็อยๆ	หาวธิกีนัไป	และนำา้ต้มกส็ำาคญั	ฉนัซือ้เครือ่ง
กรองนำ้าอย่างใหญ่และอย่างดีมาใช้	 นำ้าสะอาด	 ไม่มีกลิ่น
คลอรีน		ทำาอะไรก็อร่อย”



ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ	ของเราได้ที่	
Page	ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
www.facebook.com/ACS.LIB		หรือ	Qr	Code	ค่ะ

	 ห้องสมุดชวนอ่านหนังสือพิมพพ์ไทยรัฐฉบับพิเศษ	ซึ่งเป็น
หนังสือพิมพ์ที่ผนวกกับเทคโนโลยี	Augmented	reality	(Ar)	
แบบเต็มรูปแบบและเต็มฉบับ	เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้ประสบการณ์
การรับชม	แสง	สี	เสียง	และสื่อประสม	ในรูปแบบ	คลิปวิดีโอภาพ
แกลอรี่	และ	Immersive	Graphic	ที่สวยงามไปพร้อมๆ	กับการอ่าน
ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายได้อย่างเต็มอิ่ม	

 ฟังก์ชั่นหลักๆ ของแอปพลิเคชัน Thairath AR คือ 
	 1.	 การแสดงผลเนื้อหากราฟิก	3	มิติเสมือนจริง
	 	 แสง	สี	เสียง	วีดีโอ	และภาพแกลอรี่	
	 2.	 สามารถเลือกการแสดงผลเนื้อหาได้ทั้งแบบระดับคุณภาพสูง	และแบบคุณภาพปกติที่เหมาะสมกับรุ่นโทรศัพท์หรือแท็บเล็ต
	 3.	 แอปพลิเคชันจะสั่งงานให้กล้องในโทรศัพท์มือถือทำางานจับสัญญลักษณ์เพื่อแสดงผลกราฟิกต่างๆ

ที่มา	:	http://www.thairath.co.th/thairathar



ต�าราพิชัยสงครามสามก๊ก
ผู้แปลและเรียบเรียง	:	สุภาณี	ปิยพสุนทรา
สำานักพิมพ์	:	แสงดาว
	 บทวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งนำามาซึ่งพลังทางปัญญา	สามก๊กนี้มิได้เป็นเพียงวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์
เท่าน้ัน	 แต่ยังเปรียบเสมือนตำาราพิชัยสงครามเล่มหนึ่ง	 การได้อ่านเล่มนี้มิได้เป็นการอ่านตำาราพิชัย
สงครามทีต่ายตวัเท่านัน้	แต่เป็นการอ่านควบคูไ่ปกบัสถานการณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไปทกุขณะ	ไม่ว่าท่าน
จะอยู่ในสาขาอาชีพใด	 ท่านก็สามารถนำากลยุทธ์และการวิเคราะห์ที่ลึกซึ้งนี้	 มาประยุกต์ให้เกิด
ประโยชน์แก่ชีวิตการงานได้อย่างกว้างขวาง

ปรัชญาชีวิตของ แจ็ค หม่า :
The Life Philosophy of Jack Ma 
ผู้เขียน	 :	 จางเยี่ยน	 ผู้แปล	 :	 ชาญ	ธนประกอบ
	 หนังสือ	“ปรัชญาชีวิตของ	แจ็ค	หม่า	เล่มนี้	เป็นทั้งประวัติ	ประสบการณ์	มุมมอง	แนวคิด	และ
คำาสอนทางธรุกจิของแจค็ไปพร้อมๆ	กนั	ผูเ้ขยีนได้แยกย่อยปรชัญาชวีติของแจค็ออกเป็น	12	ด้าน	เช่น	
ปรัชญาการเติบโต	ปรัชญาความมุ่งมั่น	ปรัชญาการสร้างธุรกิจ	ปรัชญาโอกาส	แต่ท่านผู้อ่านอาจพบ
ปรชัญาของเขาในแง่มมุอืน่อกีกเ็ป็นได้	เพราะการแยกย่อยเป็น	12	บทนี	้ผูเ้ขยีนได้รวบรวมเอาประวตัิ
ของอาลีบาบาและคำาปราศรัยของแจ็คเองมาวิเคราะห์ในเชิงปรัชญา	ถ้อยคำาหลายบทหลายตอนของ
เขา	คมกริบเหมือนมีด	ตัดเฉือนมายาทางธุรกิจทั้งหลายและทำาลาย	“กรอบ”	ที่คนทั่วไปมักจะ	“ติด”	
เอาได้ง่ายๆ

Uniforms of world war II
สารานุกรมภาพเครื่องแบบในสงครามโลกครั้งที่ 2
ผู้แปล	 :	 ชัยจักร	ทวยุทธธานนท์	และคณะ					
ผู้แต่ง	 :	 โจนาธาน	นอร์ธ	/	เจเรมิ	แบล็ก
สำานักพิมพ์	 :	 ยิปซี
	 รวมรายละเอียดเครือ่งแบบองักฤษ	อเมรกิา	เยอรมนั	สหภาพโซเวยีต	และญีปุ่น่	ตลอดจนประเทศอืน่ๆ	
ทัง้ฝ่ายอกัษะ	และฝ่ายสมัพนัธมติร	หนงัสอืภาพทีน่่าทึง่ของทหารสมยัสงครามโลกครัง้ที	่2	พร้อมภาพ
ประกอบเครื่องแบบ	เครื่องหมาย	อาวุธ	และยุทธภัณฑ์ต่างๆ	กว่า	509	ภาพ	และภาพถ่ายทหารขณะ
ปฎบิตัภิารกจิกว่า	100	ภาพ	วเิคราะห์บรบิทของสงคราม	อดุมการณ์	และการเมอืงทีข่บัเคลือ่นกองทพั
ชาติต่างๆ	ตลอดจนประสบการณ์ของทหารที่รบในแนวหน้า

Harry Potter and the Cursed Child : 
แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับเด็กต้องค�าสาป
ผู้แต่ง	 :	 J.K.	rowling,	Jack	Thorne	และ	John	Tiffany	
ผู้แปล	 :	 สุมาลี	 สำานักพิมพ์	 :	 นานมีบุ๊คส์	จำากัด
	 แฮร์รี่	พอตเตอร์	เล่ม	8	นี้จะบอกเล่าเรื่องราวต่อจากฉากสุดท้ายไปอีก	19	ปี	แฮร์รี่	พอตเตอร์	ใน
เล่มนี้แฮร์รี่จะปรากฏตัวในบทบาทใหม่ไม่ใช่นักเรียนฮอกวอตส์อีกต่อไป	แต่กลายเป็นคุณพ่อลูก	3	ที่
ต้องทำางานหนักในกระทรวงเวทมนตร์	พร้อมกับฉากเก่าๆ	เกี่ยวกับอดีตของพ่อแม่แฮร์รี่ด้วย	ในเล่มนี้
ตัวละครเด่นที่น่าจับตาก็คือ	 ลูกชายคนสุดท้องของแฮร์รี่	 อย่าง	 “อัลบัส”	 ผู้ที่ต้องแบกรับมรดกของ
ครอบครัวที่เขาไม่ต้องการ	รวมถึงเรื่องราวในอดีตที่ปะทะเข้ามาแบบไม่ทันคาดคิด	ครอบครัวของพ่อ
มดน้อยทีต้่องเผชญิกบัเรือ่งราวต่างๆ	มากมายเฉกเช่นในอดตี	มนัได้ย้อนกลบัมาอกีครัง้...มรดกตกทอด
จากคนทีค่ณุกร็ู.้..ว่าเป็นใครเมือ่อดตีกบัปัจจบุนัหลอมรวมกนัราวกบัลางร้าย	สองพ่อลกูต้องรบัรูค้วาม
จริงที่ไม่น่าอภิรมย์...



	 ฝ่ายกิจการนกัเรยีน	จัดกจิกรรมฉลองครสิต์มาสนกัเรยีน	ประจำาปีการศกึษา	2559	ในงานมเีกมการละเล่นมากมาย	
อาทิ	เกมปาลูกโป่ง	เกมสอยดาว	ตักไข่	ฯลฯ	มีการออกซุ้มอาหารของครู	ผู้ปกครอง	และร้านจากภายนอก	เพื่อบริการ
อาหารและเครื่องดื่มให้นักเรียน	ครูและผู้ปกครองที่ได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลวันคริสต์มาส	ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วย
ความสนุกสนาน	ความอบอุ่น	และมิตรภาพที่ดีต่อกัน	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่		เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2559	

กิจกรรมฉลองคริสต์มาสนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2559



	 แผนกปฐมวัย	 จัดกิจกรรมฉลองคริสต์มาสนักเรียน	 ประจำาปีการศึกษา	 2559	 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา 
ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการ	เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันศุกร์ที่	23	ธันวาคม	2559	เวลา	10.00		-	12.00		น.					
ณ	อาคารเรยีนา	เชลี

กิจกรรมฉลองคริสต์มาสนักเรียน แผนกปฐมวัย ประจ�าปีการศึกษา 2559



	 งานเลี้ยงฉลองวันคริสต์มาสครอบครัวครู	ประจำาปีการศึกษา	2559	เมื่อวันที่	23	ธันวาคม	2559	ณ	ลานกิจกรรม	
อาคารยอห์น	แมรี่		ตั้งแต่เวลา	18.00-21.00	น.

ฉลองคริสต์มาสครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่ ประจ�าปี 2559



	 งานเล้ียงฉลองคริสต์มาสครอบครัวพนักงาน	 ประจำาปี	 2559	 เมื่อวันท่ี	 24	 ธันวาคม	 2559	ณ	 ลานกิจกรรม										
อาคารยอห์น	แมรี่		ตั้งแต่เวลา	18.00-21.00	น.

ฉลองคริสต์มาสครอบครัวพนักงาน ประจ�าปี 2559



	 สมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัศรรีาชาร่วมกบัโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	สมาคมกฬีาแห่งจงัหวดัชลบรุ	ีและสมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ร่วมจัดกจิกรรม	“อัสสมัชัญศรรีาชา ROAD BIKE 2017”	เส้นทางจากโรงเรยีนอสัสมัชัญศรรีาชา	-	อ่างเกบ็นำา้
บางพระ	ระยะทาง	50	กิโลเมตร	โดยพล.ต.ต.เชษฐา  โกมลวรรธนะ ผบก.สส.ภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้	บรรยากาศ				
ในงานเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนาน	 ความรักความสามัคคี	 และความร่วมมือของทุกฝ่ายทำาให้กิจกรรมบรรลุสำาเร็จตามเป้าหมายที่						
วางไว้	เมื่อวันอาทิตย์ที่	15	มกราคม	2560	

กิจกรรม “อัสสัมชัญศรีราชา ROAD BIKE 2017”



	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	จัดกิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียน	“ราตรีสัมพันธ์	อัสสัมชัญศรีราชา”	ประจำาปีการศึกษา	
2559	 	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในด้านการแสดง	 	 โดยระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ทำาการแสดงในวนัที	่24	มกราคม	2560	และระดับปฐมวยัทำาการแสดงในวนัท่ี	25	มกราคม	2560	ณ	เวทีลานอเนกประสงค์	
ตึกเซนต์หลุยส์	

“ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา” ประจ�าปีการศึกษา 2559



 ชมรมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชารุ่น 3215 ได้มอบโต๊ะ	 เก้าอี้												
(4	ที่นั่ง)	จำานวน	20	ชุด	มูลค่า	110,000	บาท	(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน)	ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เนื่องในโอกาสครบรอบ	40	ปี	
ท่ีได้จบจากโรงเรียนอสัสมัชญัศรรีาชา	โดย	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล 
ผู้อำานวยการเป็นผู้รับมอบ	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	วันพุธที่	14	ธันวาคม	
2559	เวลา	13.30	น.

14 ธันวาคม 2559

	 การประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ประชุม						
ครั้งที่	6/2559	เพื่อติดตามผลการดำาเนินงาน	และเตรียมความพร้อม
ในการจัดกิจกรรมต่างๆ	 ร่วมกับโรงเรียน	เมื่อวันศุกร์ที่	 16	 ธันวาคม	
2559	เวลา	15.00	น.	ณ	ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

16 ธันวาคม 2559

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนอสัสัมชัญศรรีาชา	พร้อมด้วย	ภราดา ดร.อานันท์ ปรชีาวฒุ ิภราดาสอาด สญัญลกัษณ์ 
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และมิสรัชนีกูล พวงผ่อง	นำากระเช้าของขวัญเพื่ออวยพร พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงศ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑล
จนัทบรุ	ีพระสงัฆราชกติตคิณุ ลอเรนซ์ เทยีนชยั สมานจติ และคณุพ่อยอด เสนารกัษ์ อปุสังฆราชสังฆมณฑลจนัทบรุ	ีเนือ่งในโอกาสวนัครสิต์มาส
และสวัสดีปีใหม่	2017	ณ	อาคารหลังใหม่	สังฆมณฑลจันทบุรี	ศรีราชา	ชลบุรี	ในวันอังคารที่	20	ธันวาคม	2559	

20 ธันวาคม 2559



 การฟังปาฐกถาธรรม ฟังธรรมเทศนา	 ของนักเรียนตามตึกเรียน
ต่างๆ	เพื่อเป็นการฝึกอบรมพัฒนาจิต	ให้เกิดสมาธิและปัญญา	จัดโดย
กลุ ่มสาระฯ	 สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ณ	 ตึกเรียน
เซนต์คาเบรียล		อาคารโดนาเซียง	และอาคารยอห์น	แมรี่		

13 มกราคม 2560

 มิสสายทพิย์ สวสัดกิลู หวัหน้าฝ่ายวชิาการ มสิปสตุา โอษฐ์จนัทร์ศรี 
หวัหน้าฝ่ายธรุการ-การเงนิ	และมสิสวุรรณา  ณวุงษ์ศร ีหวัหน้าแผนก
ปฐมวัย	 เป็นตัวแทนโรงเรียนร่วมงาน	 วันครู’60	 “พระผู้ทรงเป็น
บูรพาจารย์แห่งแผ่นดิน”	เมื่อวันจันทร์ที่	16	มกราคม	2560	จัดโดย
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3	ณ	ห้องประชุมปรีชาญาณ	1	
อาคารสรรพปัญญา	โรงเรียนดาราสมุทร	อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี

16 มกราคม 2560

	 บรรยากาศการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่	 ระดับปฐมวัย					
ชั้นอนุบาล	1	เมื่อวันที่	25	มกราคม	2560	เวลา	08.30	-	12.00	น.				
ณ	ห้องประชุมเซนต์ไมเคิล	อาคารโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

25 มกราคม 2560

	 คณะครูและเจ้าหน้าที่แผนกปฐมวัย	 ร่วมกิจกรรมในโครงการ	
“กจิกรรมสร้างสรรค์สงัคม ปันใจเพือ่น้อง”	ได้นำาสิง่ของไปบรจิาคให้
แก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลาด	 อ.นำ้าหนาว	 จ.เพชรบูรณ์	เมื่อ				
วันที่	15	มกราคม	2560

15 มกราคม 2560

 ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานท่ีให้กับ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เป็นการเปิด
โลกทัศน์และเรียนรู้นอกห้องเรียน	 เพื่อให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้
องค์กรทีเ่กีย่วข้อง	โดยครัง้นีค้ณะครแูละนกัเรยีนได้ชมการแสดงสยาม
นิรมิต	 มหัศจรรย์	 วัฒนธรรมสยาม	และร่วมทำากิจกรรมโครงการ         
“รู้ไทย อนุรักษ์ไทย ค่านิยม 12 ประการ”	 กับคณะวิทยากรสยาม
นิรมิต	ณ	โรงละครสยามนิรมิต	กรุงเทพฯ	วันที่	19	มกราคม	2560

19 มกราคม 2560

	 นักเรียนประจำาหอพักในโรงเรียนและหอพักครู	 ได้จัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ประจำาปีและเลี้ยงอำาลานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	วันที่	 2	
กุมภาพันธ์	2560	

2 กุมภาพันธ์  2560 



 มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี มิสสายทิพย์   
สวัสดิกูล มิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล และ						
มิสคนึงนุช พุ่มแจ้ง เป็นตัวแทนของโรงเรียน
เข ้าร ่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคม										
ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนอำาเภอศรีราชา	ครั้งที่	
1/2560	ณ	ห้องประชุมซัลวีโน	อาคารศักดา	
กิจเจริญ	เมื่อวันที่	2	กุมภาพันธ์	2560	เวลา	
13.30	น.

2 กุมภาพันธ์ 2560

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ผูอ้ำานวยการ	
พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน	 คณะ
ครู	บุคลากร	เจ้าหน้าที่	และนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา	 รับการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	ประจำาปี	2559	
จากคณะกรรมการประเมนิมาตรฐานคณุภาพ
การศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย	วันที่	7-9	กุมภาพันธ์		2560

7-9 กุมภาพันธ์  2560

	 ห้องสมุดระดับชั้นประถมศึกษา	 ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	“ค้นหาขุมทรัพย์” 
กิจกรรมดังกล่าวนักเรียนจะต้องอ่านและหา
คำาที่มีอยู ่ในวารสารตามท่ีกำาหนดให้	 ต้อง
รวดเรว็	และถกูต้องตรงกบัคำาหรอืความหมาย
ที่คุณครูบรรณารักษ์สื่อสารออกไป	 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมจะได้ความรู้	 ความสุข	 และความ
สนกุสนาน	พร้อมได้รบัของรางวลัอกีด้วย	เมือ่
วันศุกร์ที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2560	 ตั้งแต่เวลา	
11.40-12.20	น.	ณ	ห้องสมดุลวสตุ	ตกึโดนาเชยีง

3 กุมภาพันธ์ 2560

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ได้ทำาพิธีเสก Club House	โดยคุณพ่อเฉลิม กิจมงคล	และทำา
พิธีเปิดสนามกีฬา	“อัสสัมชัญ ซอคเกอร์ ฟิลด์” โดยพลต�ารวจตรีเชษฐา โกมลวรรธนะ	เป็น
ประธานในพิธี	ซึ่งภราดา ดร. ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการโรงเรียน	ได้กล่าวรายงานถึง
ความเป็นมาและวตัถปุระสงค์ของการทำาสนามหญ้าเทยีม	และหลงัพธิเีปิดสนามได้จดัการแข่งขนั
ฟุตบอลระหว่างทีมผู้ปกครอง	ACS	พบทีม	VIP	บางแสน	 ได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายใน
การจัดกิจกรรมครั้งนี้	บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุนสนาน	ความรักและความสามัคคี	ในวัน
เสาร์ที่	4	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2560	เวลา	15.00	น.

4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

	 สมาคมศษิย์เก่าฯและโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ร่วมเป็นเจ้าภาพในพธิบีำาเพญ็	พระราชกศุล
สวดพระอภิธรรมพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ณ	พระที่นั่ง
ดุสิตมหาปราสาท	ในพระบรมมหาราชวัง	วันอังคารที่	7	กุมภาพันธ์	2560

7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560



 ผักเป็นอาหารประจำาวันของมนุษย์เป็นแหล่งอาหารให้แร่ธาตุ
วติามนิทีม่คีณุค่าทางอาหารสงูและยงัสามารถใช้เป็นยาในการรกัษาโรค
ได้ด้วย	ผักสวนครัวตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง	ปลูกทุกอย่างที่กิน	กินทุก
อย่างที่ปลูก	 พืชผักสวนครัวสามารถปลูกได้ง่ายไม่จำาเป็นต้องดูแลมาก
ต้นทนุสำาหรบัการปลกูและการดแูลไม่สงูมากและทีส่ำาคญัไม่จำาเป็นต้อง
ใช้สารเคม	ียาฆ่าแมลง	การดแูลให้พชืเจรญิเตบิโตควรใช้ปุย๋อนิทรย์ีทีไ่ด้
จากมูลสัตว์แม้จะเป็นคนเมืองมีพื้นท่ีน้อยก็สามารถปลูกได้ซึ่งนอกจาก
จะปลูกไว้กินแล้วยังใช้ประดับตกแต่งบ้านได้ด้วย	 ผักสวนครัวแบ่งแยก
เป็น	2	ประเภทหลกั	ประเภทแรกคอืผกัสวนครวัอายสุัน้เกบ็กนิแล้วต้อง
ปลูกใหม่	หรอืเกบ็ไปได้เรือ่ยๆ	แต่ต้นกม็อีายไุม่เกนิ	3	ปี	เหมาะทีจ่ะปลูก
ในกระถาง	กระบะ	กล่องนำ้าผลไม้	ประเภทสองคืออายุยืนยาวปลูกแล้ว
เก็บทานได้เรื่อยๆ	 ไม่ต้องปลูกใหม่	 เหมาะที่จะปลูกลงดิน	หรือทำาเป็น
รั้วก็ได้	จะเห็นได้ว่าการปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้นี้	ก่อให้เกิดประโยชน์
เป็นอย่างมากทั้งต่อตนเองและครอบครัว	 	 พร้อมท้ังช่วยประหยัดค่า			
ใช้จ่ายอีกด้วย	หากผู้ปกครองแวะเวียนมาที่โรงเรียนจะเห็นว่าด้านหลัง
จะมีสวนผักต่างๆ	มากมายให้ทุกท่านที่สนใจได้ศึกษา						

	 ครูและนักเรียนโรงเรียนดวงมณี	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	
ได ้มาศึกษาดูงาน	 โดยมี	 มิสสมนึก สุทธิถวิล	 และ												
นายสมหมาย มากศรี มาให้ความรู้	 เมื่อวันที่	 13	 -	 16		
ธันวาคม		2559	

	 ศนูย์การเรยีนรูข้อขอบพระคณุคณุพรชยั คมข�า	และ
คุณวีรชัย ถิระโชติ ที่บริจาค	ไก่งวง	ไก่แจ้	และห่านมาให้
กับทางโรงเรียนเพื่อการศึกษาและให้ความรู้แก่เด็ก

สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารที่
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โดย	มิสวิจิตรา	แจ่มกระจ่าง

“ผักสวนครัว...รั้วกินได้”



	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	จัดกิจกรรมวันเด็ก	ประจำาปี	2560	ให้กับนักเรียนแต่ละระดับชั้น	ซึ่งแต่ละระดับมีการละเล่น	
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์	จับฉลากของขวัญมากมาย	มีการแสดงโชว์จากหน่วยงานราชการ	อาทิ	จาก	มทบ.	ที่	14	ได้นำาอาวุธ
และยุทโธปกรณ์ต่างๆ	มาจัดแสดงให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา	เป็นต้น	ในวันที่	13	มกราคม	2560

กิจกรรมวันเด็ก ประจ�าปี 2560



	 	สมาคมผู้ปกครองและครูร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ได้จัดกิจกรรมการแสดงกายกรรมซินเกียง	มณฑลซินเกียง	ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน		เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	และเนือ่งในโอกาสทีโ่รงเรยีน
ฉลองครบรอบ	72	ปี	 	โดย	ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการ	 เป็นประธานในพิธีเปิด	โดยรายได้ส่วนหนึ่งได้มอบให้แก่
องค์กรสาธารณประโยชน์	และทำานุบำารุงด้านศาสนาและการศึกษา	เมื่อวันพุธที่	18	มกราคม	2560	เวลา	17.00	น.	ณ	สนามสิรินธร	
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

การแสดงกายกรรมซินเกียง มลฑลซินเกียง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน



	 เวลาและวารไีม่เคยคอยใคร	เผลอนดิเดยีวกใ็กล้สิน้ปีการศกึษา
อีกแล้ว	 ทั้งครูและนักเรียนต่างรอคอยวันปิดภาคเรียน	 เพื่อพักผ่อน
หย่อนใจ	 มีเวลาเป็นของตัวเองบ้าง	 หลังจากที่ได้ครำ่าเครียดกับการ
เรียนและร่วมกิจกรรมกันมาทั้งปีแล้ว	 สำาหรับฝ่ายนักเรียนประจำาได้
มีการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนคือ	 การย้ายสำานักงานจากตึก					
วชัรสมโภช	ไปอยูท่ีอ่าคารศกัดา	กจิเจรญิเพือ่ใกล้ชดิกบันกัเรยีนและ
ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆ	 ของนักเรียนมากขึ้นอีกท้ังยังได้รับความ
สะดวกรวดเร็วในการประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ	 ที่มาอยู่ใน
บริเวณเดียวกันทั้งหมด	 สำาหรับอาคารท่ีพักนักเรียนประจำาจะมีการ
ย้ายนักเรียนจากตึกเคลเม้นต์	ตึกอัสสัมชัญ	และตึกนฤมลมาอยู่ร่วม
กันที่ตึกเทโอฟาน	 ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็เคยเป็นที่พักของนักเรียน
ประจำาอยูแ่ล้ว	ทางคณะผูบ้รหิารพจิารณาถงึความเหมาะสมและการ
อำานวยความสะดวกต่างๆ	ให้นักเรียนประจำามาอยู่รวมกัน
	 โดยได้มกีารปรบัปรงุตกึเทโอฟานครัง้ใหญ่	คอื	ชัน้ล่างเป็นห้อง
อาหาร	 ห้องอาบนำ้า	 ห้องแต่งตัว	 ห้องครูท่ีเป็นเวรประจำาสำานักงาน
ฝ่ายนักเรียนประจำาแห่งท่ีสองสำาหรับอำานวยความสะดวกผู้ปกครอง
อย่างใกล้ชิดในช่วงของวันมารับ-ส่งนักเรียนกลับบ้าน	 นอกจากน้ียัง
มีห้องอำานวยความสะดวกอื่นๆ	 ท่ีอยู่ในแผนงานของคณะผู้บริหาร		
ชั้นที่สองของตึกจะเป็นห้องทำาการบ้าน	 และอ่านหนังสือ	 2-3	 ห้อง	
และยังมีห้องประชุมงานสำาหรับนักเรียนท่ีสนใจอยากปรึกษาหารือ
กันเฉพาะภายในกลุ่มย่อย	 ชั้นท่ีสามเป็นห้องนอนของนักเรียนโดย
ห้องนอนครอูยูก่ระจายตามจดุต่างๆ	ซึง่คาดว่าจะสิน้สดุการปรบัปรงุ
และเปิดทำาการได้ในปีการศึกษา	2560	
	 ในส่วนของการจัดกิจกรรมภาคเรียนท่ี	 2	 งานท่ีโดดเด่นและ
นักเรียนมีความสุข	 ไม่พ้นงานฉลองคริสต์มาสของนักเรียนประจำาใน

วันพฤหัสบดีที่	22	ธันวาคม	2559	ในงานนี้มีการรับประทาน
อาหารโต๊ะจีนร่วมกันและลุ้นรางวัลต่างๆ	 มากมาย	 นักเรียน
ได้ของขวญัตดิไม้ตดิมอืกนัทกุคน	ชิน้เลก็ชิน้ใหญ่ตามโชคของ
แต่ละคน	หลงัจากนัน้ประมาณสปัดาห์ที	่3	ของเดอืนมกราคม	
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ได้ไปเข้าค่ายฝึกภาคสนามของ
นักศึกษาวิชาทหารประมาณ	5	วัน	สังเกตดูทุกๆ	ปีนักเรียน
กลับมาจากค่ายฯ	ก็อิดโรยหมดเรี่ยวแรง	บางคนถึงกับอุทาน
ออกมาว่า	“เพิ่งรู้ว่านรกมีจริง” ต่อจากนั้นมีการสอบปลาย
ภาคของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ก่อนระดับชั้นอื่นๆ	เพื่อ
เตรยีมหาทีเ่รยีนเข้ามหาวทิยาลยั	ก่อนวนัสอบวนัสดุท้ายทกุๆ	
ตึกได้จัดงานอำาลาในวันพฤหัสบดีที่	 2	 กุมภาพันธ์	 2560	
เป็นการจัดงานเล้ียงให้รุ่นพี่แบบเรียบง่าย	 แต่มีบรรยากาศ				
ที่อบอุ่น	 ร่วมรับประทานอาหารและมอบดอกไม้ให้รุ ่นพี	่						
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	และอีกทั้งยังเปิดโอกาสให้เปิดใจอำาลา



ซึ่งกันและกัน	งานนี้มีนำ้าตาไหลกันระนาวเลยทีเดียว	และงานที่
จะมคีวามประทบัใจอกีงานหนึง่คอืงานคนืสูเ่หย้าของศษิย์เก่าซึง่
จดักนัมาทกุปีในวนัเสาร์แรกของเดอืนกมุภาพนัธ์	สำาหรบัปีนีต้รง
กับวันเสาร์ที่	4	กุมภาพันธ์	2560	เป็นวันที่ศิษย์ปัจจุบันพบปะ
ศิษย์เก่ารุ่นพี่ๆ	 นักเรียนประจำาของเราเป็นตัวแทนศิษย์ปัจจุบัน
เข้าร่วมงานสังสรรค์ด้วย	 ซึ่งนักเรียนจะได้รับประโยชน์จากงาน
คืนสู่เหย้าน้ีอย่างน้อยก็ได้เห็นความรักความผูกพันในสถาบัน	
และความสามัคคีของรุ ่นพี่ที่มีต่อกันยากที่จะหาสถาบันอื่น
ทัดเทียมได้
	 ในปีน้ีเรายังได้มีการฉลอง	 72	 ปีของโรงเรียนตลอดทั้งป	ี
แต่ละวาระของงานสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 เป็นสง่าราศีและความ

ภาคภูมิใจ	 ไม่ใช่เพียงตัวเลข	 72	 ที่เราฉลองแต่เป็นความสำาเร็จที่เกิดขึ้นในระยะเวลา	 72	 ปีต่างหาก									
ฝ่ายนักเรียนประจำาก็ครบ	72	ปีเช่นกัน	เพราะถือกำาเนิดมาพร้อมๆ	กับการเปิดโรงเรียน	สภาพที่เราเห็น
ทกุวนันี	้เราทกุคนไม่ว่าจะเป็นภราดา	คร	ูและนกัเรยีนต่างมส่ีวนสำาคญัทีท่ำาให้มวีนันีแ้ละหวงัว่า	เราคงจะ
ช่วยกันรักษามาตรฐานที่ดีเช่นนี้ต่อไป	
	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ได้มีการสอบปลายภาคเรียนในวันที่	 22-24	 กุมภาพันธ์	 2560										
ส่วนหน่ึงของนักเรียนรุ่นน้ีจะเรียนต่อ	 อีกส่วนหนึ่งจำาเป็นต้องไปต่อที่โรงเรียนอื่น	 จะอยู่หรือไปเราใช่อื่น
ไกลต่างกเ็ป็นศษิย์อสัสมัชญัศรรีาชาเช่นเดยีวกนั	ระหว่างวนัที	่1-3	มนีาคม	2560	จะมกีารสอบของนกัเรยีน
ชั้นอื่นๆ		
	 โรงเรียนมีกำาหนดปิดภาคเรียนในวันศุกร์ที่	 3	 มีนาคม	 2560	 ผู้ปกครองสามารถรับนักเรียนหลัง			
สอบเสร็จเวลา	15.10	น.	นักเรียนประจำารายงานตัวเข้าที่พักวันอาทิตย์ที่	 14	พฤษภาคม	2560	ตั้งแต่	
เวลา	 09.00-17.00	 น.	 สำาหรับนักเรียนที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อนต้องรายงานตัวเข้าที่พักใน								
วันอาทิตย์ที่	26	มีนาคม	2560	ก่อนเวลา	17.00	น.	
	 ปิดเทอมก็พักผ่อนกันให้เต็มที่	 เพราะระหว่างปีเราเหนื่อยกันมามากไม่ว่าครูหรือนักเรียน	พบกัน
ใหม่ในปีการศึกษาหน้า	ขอพระอวยพรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	และ	3	จบการศึกษาขอให้นักเรียน
ทุกคนประสบความสำาเร็จในทุกๆ	ด้าน	คิดถึงโรงเรียนก็กลับมาได้ตลอดเวลา



	 ฝ่ายนักเรียนประจำา	 จัดงานเลี้ยงฉลองเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	 โดยได้รับเกียรติจาก	ภราดา ดร.ช�านาญ 
 เหล่ารักผล		ผู้อำานวยการ	เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	22	ธันวาคม	พ.ศ.	2559	เวลา	17.30	-	21.00	น.	
ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

งานฉลองวันคริสต์มาส นักเรียนประจ�า 



 คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล	 อุปนายกและผู้อำานวยการโรงเรียน					
อัสสัมชัญศรีราชา		พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ	คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ	ร่วมประชุมไตรภาคีภาคตะวันออก	ครั้งที่	10	
	ซึ่งประกอบด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา	 และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	 เพื่อประชุมวางแผนและสร้างความ	
ร่วมมือในการจัดการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม		ในช่วงบ่ายได้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและครู		และรับประทาน
อาหารเย็นร่วมกัน	ในวันศุกร์ที่	20	มกราคม	2560	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

การประชุมไตรภาคีภาคตะวันออก ครัง้ที่ 10



	 เห็นข่าวลงเฟซบุ๊คเรื่องเรือโดยสารเฟอรี่ล่องระหว่างพัทยา-หัวหิน	 ช่วงต้นเดือนมกราคม	 2560	 ว่าให้
ประชาชนท่ัวไปน่ังเรือฟรี	 เรื่องของฟรีใครๆ	 ก็ชอบ	 เราจึงหากลุ่มและเช็คเวลาการเดินเรือกับทางบริษัททันท	ี			
คณะของเราตกลงไปนั่งเรือเล่นกันในวันที่	13	มกราคม	60	เรือออกจากท่าเรือแหลมบาลีฮาย	เวลา	10.30	น.	ซึ่ง
ปกตเิรอืจะออกจากท่าพทัยา	เวลา	09.00	น.	แต่วนันีต้้องออกจากท่าพทัยาช้าเพราะเกีย่วกบัเรือ่งของนำา้ขึึน้นำา้ลง
	 กลุ่มของเราไปถึงท่าแหลมบาลีฮาย	เวลา	07.00	น.	ซึ่งมีคนมารอจำานวนมากมาย	เนื่องจากว่าเรือได้หยุด
การเดนิเรอืไปสปัดาห์กว่าๆ	สาเหตจุากมฝีนตก	และมลีมมรสมุตลอดสปัดาห์	จนทำาให้เกดิวาตภยัทางภาคใต้		พอ
คลื่นลมสงบทางบริษัทจึงเปิดเดินเรือต่อเป็นวันแรก	(ก่อนหน้านี้เคยเดินเรือไปแล้ว	2	ครั้ง)	ทำาให้มีคนไปนั่งฟรีกัน
ถึง	 210	 คน	 โดยมีชุมชนต่างๆ	 ของแหลมฉบังนำาลูกบ้านไปด้วยจึงทำาให้มีจำานวนคนมากและคึกคักเป็นพิเศษ					
เรือลำานี้บรรจุผู้โดยสารได้ทั้งหมด	340	ที่นั่ง

นัง่เรือเฟอรี่พัทยา-หัวหิน...
ไปสาย บ่ายกลับ

พูดจาภาษาไทย
โดย	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล



	 สำานกังานเปิดให้จองตัว๋เวลา	08.30	น.	และต้องนำาบตัร
ประชาชนให้เจ้าหน้าท่ีถ่ายสำาเนาไว้ด้วยเพื่อทำาประกันภัย
จากนั้นก็เดินไปเรื่อยๆ	 ซ่ึงไกลพอสมควรเพื่อจะไปขึ้นเรือ					
เฟอรี่ที่ปลายสะพานสุดท่าแหลมบาลีฮาย	 รอจนถึงเวลา	
10.00	น.	จึงได้ขึ้นเรือ	และสามารถเลือกที่นั่งได้ตามชอบใจ	
ใครอยากดวูวิกน็ัง่รมิหน้าต่าง	ใครมาช้ากน็ัง่แถวกลาง	ซึง่เรอื
ลำานี้กว้างมาก	เก้าอี้จัดเป็น	3	ตอน	คือ	ซ้ายขวา	แถวละ	6		
ที่นั่ง	แถวกลางถ้าจำาไม่ผิด	8	ที่นั่ง	มีทางเดินซ้ายขวา	กว้าง
พอสมควร	มีดาดฟ้าชั้นบนสำาหรับ	VIP	อีกต่างหาก
	 เรือแล่นออกจากท่าแหลมบาลีฮายเวลา	10.30	น.	มุ่ง
หน้าตัดอ่าวไทยเพื่อไปสู่หัวหิน	 ช่วงน้ีเรือจะผ่านเกาะต่างๆ	
ของพทัยาววิทวิทศัน์ช่วงนีส้วยงามมาก	เรอืเล่นผ่านเกาะครก	
เกาะสาก	และเกาะล้าน	ฯลฯ	แปลกนะ...ธรรมชาตสิร้างสรรค์
เกาะเป็นรูปต่างๆ	ทำาให้คนตั้งชื่อตามรูปร่าง	 เช่น	 เกาะครก	
มองไกลๆ	 เหมือนครกตำานำ้าพริก	 ส่วนเกาะสากก็รูปร่างรีๆ	
คล้ายสาก	และมาอยูย่่านใกล้เคยีงกนั	ทำาให้เกดิเป็นเรือ่งราว
ของนิทานพื้นบ้านเหมือนเกาะต่างๆ	 ในอ่าวไทยที่เราเคยได้
ฟังมาจากปู่ย่าตายาย
	 นำ้าทะเลในวันนั้นใสคลื่นลมสงบมองวิวผ่านช่อง
หน้าต่างออกไปนั้นสวยงามสบายตา	เห็นนำ้าจรดฟ้าและผ่าน
เกาะต่างๆ	 ไปเรื่อยๆ	 นอกจากเกาะดังกล่าวแล้วยังผ่าน
เกาะสีชัง	เกาะไผ่	เกาะศรีวิชัย	เกาะมารวิชัย	ซึ่งเกาะศรีวิชัย
และเกาะมารวชิยันีเ้รากเ็พิง่เคยได้ยนิชือ่ในวนันีน้ีเ่อง	จากการ
ซักถามคุณพนม	พิพัฒน์ดิลก	 เพื่อนที่เป็นเจ้าของบริษัทเดิน
เรือมาร์โคโปโลทีอ่่าวอดุมศรรีาชา	มคีวามรูด้้านทะเล	การเดนิ
เรือและชื่อเกาะแก่งต่างๆ	 เป็นอย่างดี	 หมู่เกาะน้ีมีเกาะไผ่		
เป็นเกาะใหญ่ที่เหลือเป็นเกาะบริวารของเกาะไผ่ทั้งสิ้น
	 เรือแล่นพ้นหมู่เกาะไปแล้ว	 ตัดตรงไปยังหัวหินช่วงนี้
มองไม่เหน็เกาะใดๆ	อกีแล้ว	นอกจากนำา้จรดฟ้าและฟองคล่ืน
ที่แตกกระจายเนื่องจากเรือแล่นแหวกนำ้าไปเรื่อยๆ	 ผู้คนเริ่ม
หายตื่นเต้นกันแล้ว	แต่เปลี่ยนเป็นกระสับกระส่ายแทน	บาง
คนลุกขึ้นจากที่นั่งเริ่มเดินไปทางหัวเรือ	 และบ่นว่าร้อนมาก	
แอร์ก็ยังเปิดดังกระหึ่มแต่ความเย็นเริ่มลดลงมีแต่ลมออกมา

อย่างเดยีว	ผูโ้ดยสารได้แจ้งไปทาง	ผูบ้รกิารของเรอื	(steward)	
ทางเรือได้ให้ช่างแอร์มาแก้ไข	ประมาณ	40	นาทีผ่านไปแอร์
ก็ยังไม่เย็น	 ทางกัปตันเรือจึงประกาศขออภัยในความไม่
สะดวก	 และได้เปิดประตูหัวเรือซ้ายขวา	 ทำาให้ลมพัดเข้ามา
เยน็ชืน่ใจทนัทเีป็นลมธรรมชาตกิลางอ่าวไทย	เยน็สดชืน่จรงิๆ	
มนัคอืโอสถขนานเอกทีห่าทีไ่หนไม่ได้อกีแล้ว	ใครไม่ได้ลงเรอื
เทีย่วนีก้จ็ะไม่รูห้รอกว่าอากาศบรสิทุธิแ์ท้ๆ	กลางอ่าวไทยเป็น
อย่างไร	เยน็สดชืน่จนเราอยากจะเกบ็อากาศนีใ้ส่ถงุพลาสตกิ
เอามาฝากคนที่ศรีราชา	 ถ้ามนุษย์เราได้สูดอากาศแบบนี้เข้า
ร่างกายวันละ	1	ชั่วโมง	น่าจะต่ออายุให้ยืนยาวได้อีกหลายปี
	 ประมาณ	 15	 นาทีประตูเรือก็ถูกปิดลง	 และเปิดแอร์
เสียงลมกระหึ่มออกมาเหมือนเดิม	คือแอร์ไม่เย็น	แต่สาเหตุ
ทีต้่องปิดประตเูรอืไม่ให้รบัลมนัน้เป็นเพราะเกีย่วกบัการแล่น
ของเรอื	ถ้าเปิดประตกูารขบัเคลือ่นของเรอืจะช้าลงเพราะเกดิ
แรงต้านจะทำาให้ถึงหัวหินช้ากว่ากำาหนด
	 ระหว่างที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เราก็เดินไปทางหัวเรือ	
ไปยืนเกาะเก้าอี้ผู้โดยสารคนอื่นๆ	มองนำ้าและมองฟ้าไปตาม
เรื่องตามราว	ก็พอดีมีเด็กวัยรุ่นแต่หุ่นอาเสี่ยหันมาคุยกับเรา
อย่างอารมณ์ดี



	 “ผมนั่งเรือนี้มา	3	ครั้งแล้วครับ”
	 “แอร์ไม่เย็นแบบนี้ทุกครั้งไหมคะ”	เรายิงคำาถามทันที
	 “เย็นฉำ่าเลยครับ	 มีครั้งนี้แหละครับที่ไม่ค่อยเย็น	 2	
เที่ยวแรกทางเรือเขาเสิร์ฟอาหารด้วย	ทั้งไปทั้งกลับ”
	 “มีครั้งนี้แหละครับท่ีไม่เสิร์ฟอาหาร	 ให้แต่นำ้าและ
ลูกอม”
	 “ผมไปค้างคืนครับ	 ให้เพื่อนำารถมาจอดไว้ให้ที่ท่าเรือ	
ค่ารถ	2	แถว	เข้าตัวเมืองแพงมาก	ท่าเรือห่างจากตลาดเยอะ	
ควรไปเที่ยวแบบค้างคืนจึงจะคุ้ม”	ชายหนุ่มผู้นี้ให้คำาแนะนำา
กับเรา
	 “อ๋อ	!	แค่นัง่เรอืเล่นค่ะ	เหน็เขาโฆษณาว่าฟรกีเ็ลยชวน
กลุม่เพือ่นๆ	มาเทีย่วนัง่เล่นกนั”	เราบอกความจรงิว่าทีเ่รามา
ล่องเรือเพราะสาเหตุใด
	 “เรือนี้ซื้อต่อมาจากจีนครับ	เป็นเรือเก่า	ตอนผมนั่งมา
ครัง้แรกเขาเปิดให้เข้าไปดหู้องกปัตนั	มกีปัตนัจนีคอยประกบ
กปัตนัไทยตลอดเวลา	ทัง้ไปและกลบัเพือ่สอนการเดนิเรอืและ
คอยดแูลอย่างใกล้ชดิ”	ทกุอย่างใหม่หมด	ลกูเรอืทีค่อยบรกิาร
ผู้โดยสารก็ใหม่	 ส่วนกัปตันถึงจะใหม่แต่ก็คงเก่ามาจากที่อื่น	
เราเชื่อว่าระดับกัปตันเดินเรือเฟอรี่ขนาดใหญ่ต้องเป็นผู้มี
ประสบการณ์มาแล้วอย่างแน่นอน
	 “ท่าเรือที่เขาตะเกียบหัวหินสำาหรับเทียบเรือเฟอรี่นี่ก็
เพิ่งสร้างครับ”	นี่คือผู้ที่รู้เรื่องราวของเฟอรี่ลำานี้อย่างแท้จริง
	 เวลา	12.50	น.	ถึงท่าเรือเขาตะเกียบ	ที่ช้ากว่ากำาหนด
ไป	20	นาทนีัน้อาจเป็นเพราะการเปิดประตเูรอืทำาให้เรอืแล่น
ต้านลมกเ็ป็นไปได้	แต่ความชลุมนุจะต้องเกดิขึน้อย่างแน่นอน
เพราะ	200	กว่าชีวิตยังไม่ได้กินข้าวกลางวันกัน	เรือจะกลับ
พัทยาเวลา	13.30	น.ต้องจองตั๋วกลับเวลา	13.00	น.	คราวนี้
แหละเกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอน

	 พอก้าวขึน้ฝ่ังทีท่่าเรอืเขาตะเกยีบ	พนกังานของเรอืบอก
ให้ผูท้ีจ่ะกลบัพทัยาเทีย่วต่อไปให้นำาบตัรเก่าไปป้ัมเพือ่ลงเรอื
ขากลับ	คราวนี้แถวยาวเหยียดเกือบ	200	คน	ข้าวกลางวันก็
ยังไม่ได้กิน	กลุ่มเรามี	10	คน	ยังโชคดีบ้างที่หัวหน้ากลุ่มคือ
คุณพนม	พิพัฒน์ดิลก	ได้เตรียมข้าวเหนียวหมูทอดไปกินกัน
ในระหว่างนั่งเรือทำาให้ลดความหิวข้าวมื้อเที่ยงไปได้มากพอ
สมควร
	 คณะเราใช้วิธีฝากบัตรเก่าทั้งหมดให้ผู้แทนนำาบัตรไป
ปั ๊มเพียงผู ้เดียว	 ที่เหลือกระจายหาซ้ืออาหารกลางวัน											
รับประทานกันแต่ปรากฏว่าร้านอาหารบริเวณท่าเรือมี
จำานวนน้อยมาก	เป็นร้านเพิงชั่วคราว	3-4	ร้าน	พอพวกเรา
ขึ้นมาจากเรือก็มีลูกค้าที่มาเที่ยวชายหาดนั่งกินกันเต็มร้าน	
อยู่แล้ว	เข้าไปสั่งอาหารร้านใดจะได้รับคำาตอบว่า
	 “ทำาไม่ทันค่ะ	คิวยาวมาก”
	 ฟังแค่นีก้เ็ศร้าแล้ว...แต่ด้วยความไวของคุณโตโต้เพือ่น
ทีร่่วมทางไปเทีย่วด้วย	เธอบกุเข้าไปถงึครวัของร้านค้าส่ังข้าว
ผัดปู	5	กล่องทันที	ร้านค้าตัดสินใจทำาลัดคิวให้



	 “ทำาขายก่อนๆ	 ให้ลูกค้าท่ีน่ังรอกินอย่างอื่นไปก่อน..
เอาเงินทางนี้ก่อน”	 แม่ค้าตัดสินใจขายให้เราก่อนด้วยความ
ชาญฉลาด	 สรุปแล้วกลุ่มเราได้ข้าวผัด	 5	 กล่อง	 เราฉีกฝา		
กล่องออกแบ่งกันกินกล่องละ	2	คน	จึงกินได้ครบทั้ง	10	คน	
สำาหรับข้าวผัดที่นี่ให้ปริมาณมากกว่าทางบ้านเรา	อีกทั้งพวก
เราได้กินข้าวเหนียวหมูท่ีนำาติดตัวไปด้วย	 จึงทำาให้อยู่รอด
ปลอดภัย	 แถมบังเอิญมีรถมอเตอร์ไซค์ขายผลไม้มาจอดอีก		
1	 คัน	 หวยก็เลยมาออกที่รถขายผลไม้ทั้งสดและดอง	 หมด
เกลี้ยงภายในพริบตา
	 หลังจากรีบกินกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ทุกคนต้องรีบลง
เรือขากลับนี้มีคนจากหัวหินไปพัทยาน้อยมาก	 เรือออกจาก
ท่าตรงเวลา	13.30	น.	แต่เราต้องผ่านการตรวจเช็คก่อนเวลา
เรือออก	 สำานักงานที่ท่าเรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างทุกอย่าง
ยงัไม่เสรจ็สมบรูณ์แต่กส็ามารถลงเรอืได้	เรอืออกจากท่าแล่น
ไปเรื่อยๆ	ตามเส้นทางเดิม	คณะของเราเลือกที่นั่งแถวกลาง
ที่แอร์สาดความเย็นลงมาตรงกลาง	 สำาหรับเราความเย็นพอ
ดีๆ	 ไม่รู้สึกอะไร	สักครู่เดียวผู้โดยสารส่วนใหญ่นอนหลับกัน
คอพบัคออ่อนทัง้ชาวไทยและชาวต่างประเทศ	ประมาณครึง่
ทางเราก็เริ่มหลับเช่นกัน	มาตื่นอีกทีตอนที่คนนั่งข้างหลังเรา
เขาคยุกนัเสยีงดงั	ทำาให้เราตืน่ขึน้มาก็เข้าเขตย่านบ้านเราแล้ว
	 “สมัยก่อนโน้นฉันมาลากอวนแถบๆ	 น้ีแหละปลาชุม
มาก	ตอนนีม้าไม่ได้แล้วเป็นเขตทหาร”	คนเล่าเป็นผูห้ญงิเสียง
เหน่อแบบพื้นบ้านชาวประมงโดยแท้จริง
	 เธอหมายถึงเกาะไผ่ซ่ึงเป็นเขตอนุรักษ์เต่าทะเลและ
เป็นเขตควบคุมของกองทัพเรือ
	 “เดีย๋วนีท้ำาเรอืประมงกล็ำาบาก	มลีกูเรอืต่างด้าวต้องไป
แจ้งทีจ่งัหวดัทกุครัง้ทีจ่ะออกเรอืไปหาปลา	ต้องแจ้งเป็นครัง้ๆ	
ไป”	เธอเล่าให้เพื่อนที่นั่งเรือกลับมาด้วยกันฟัง

	 “ทำาให้เบือ่ไม่อยากทำาอาชพีนีแ้ล้ว	เมือ่ก่อนฉนัมเีรอื	5	
ลำา	เดี๋ยวนี้เหลือแค่ลำาเดียว	มันยุ่งยากขั้นตอนเยอะ”
	 เรอืกลบัผ่านเกาะต่างๆ	เช่น	เกาะไผ่	เกาะเหลอืม	เกาะ
ลิ้น	 ฯลฯ	 ตามเส้นทางเดิม	 ถึงท่าเรือแหลมบาลีฮายเวลา
ประมาณ	16.00	น.	โดยสวัสดิภาพ	คณะของเราขอขอบคุณ	
บริษัท	royal	Passenger	Liner	เป็นอย่างยิ่ง	ขอบคุณเพื่อน	
พนม	พิพัฒน์ดิลก	แห่งบริษัท	Marcopolo	ที่เป็นธุระจัดการ
ให้ได้ไปเที่ยว	ขอบคุณเพื่อนๆ	ทุกคนที่ร่วมเดินทาง	ทำาให้มี
ความสุขสนุกสนานกันอย่างเต็มที่	 และสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดก็
คือเราสามารถเดินทางโดยเรือตัดอ่าวไทยระหว่างพัทยา-
หัวหินด้วยระยะเวลา	 2	 ชั่วโมงเศษ	 จะมีใครทำาอย่างเรา								
ได้บ้าง!	 ไปสายๆ	บ่ายก็กลับ...โคลัมบัสก็โคลัมบัสเถอะ!	 จะ			
สู้พวกเราได้ยังไง?



โดย	แก้วเจ้าจอม

	 ส่งถึงฝั่ง	อีกรุ่นแล้ว	เรือแจวจ้าง
ผู้สรรค์สร้าง	สานุศิษย์	ผลิตผล
ภาระกิจ	สืบงาน	สานสร้างคน
สุขใจล้น	เมื่อศิษย์	พิชิตชัย

	 รุ่นเจ็ดศูนย์	ห้าสาม	งามสง่า
เปรียบมณี	เลอค่า		สมสมัย
ชูประดับ	เหนือมงกุฎ	สุดวิไล
เพราะมีครู	เจียระไน	จึงงดงาม

	 เป็นสมบัติ	สถาบัน	อันลำ้าเลิศ
เป็นบุคคล	ที่ประเสริฐ	น่าเกรงขาม
เป็นพลัง	พลชาติ	ประกาศนาม
ทั้งโลกสาม	ยกย่อง	เผ่าผองไทย

	 จงทำาดี	มีสติ	ดำาริคิด
ยับยั้งกาย	จิตก่อน	ตอนขานไข
ใช้ปัญญา	นำาสมอง	ตรองตรึกใน
ตัดสินใจ	รอบคอบ	เหมือนขอบฟ้า

	 จงเป็นผู้	รู้เหตุ	รู้จักผล
รู้จักตน	รู้กาล	ประมาณค่า
รู้จักเข้า	ชุมชน	ทุกพารา
ใช้คุณธรรม	นำาพา	สู่เส้นชัย

	 ไปเถิดไป	สู่ทาง	สรรค์สร้างคิด
ตอบสนอง	ชีวิต	อันสดใส
อนาคต	งดงาม	กระจ่างไกล
สมดังใจ	ปรารถนา	ทั่วหน้ากัน

	 เมื่อสำาเร็จ	ได้ดี	ชีวีโชติ
งามรุ่งโรจน์	การงาน	สานความฝัน
จงอย่าลืม	รู้ให้	ใจแบ่งปัน
แก่สังคม	ต่างชนชั้น	เร่งนำาพา

	 ขออำานาจ	สรรพสิ่ง	ที่ศักดิ์สิทธิ์
พระผู้ทรง	อิทธิฤทธิ์	ทุกทิศา
ประทานสุข	สมหวัง	ดังจินตนา
แก่ศิษย์	อัสสัมชัญศรีราชา	ทั่วหน้าเทอญ	!	



	 ฝ่ายกจิการนกัเรยีน	จดักจิกรรมปัจฉมินเิทศนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	ประจำาปีการศกึษา	2559	เนือ่งในโอกาส
ที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ได้สำาเร็จการศึกษา	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	ตึกวัชรสมโภช	เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	
2560

พิธีปัจฉิมนิเทศนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6



 กิจกรรมใหญ่ๆ	ได้ผ่านพ้นไปหลายกิจกรรม	สำาหรับ	
ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารกัผล	ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน
อัสสัมชัญศรีราชา	 อาทิ	 มอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ชั้น
มธัยมศกึษาปีที	่1	และมธัยมศกึษาปีที	่4	ฯลฯ	พธิเีสก
อาคารศักดา	 กิจเจริญ	 พิธีเปิดสนามหญ้าเทียม	
Assumption	Soccer	Fields	รวมทั้งหมด	4	สนาม	
และทีส่ำาคญัทีส่ดุคอืได้ย้ายสำานกังานทกุหน่วยงานไป
อยู่ที่อาคารศักดา	กิจเจริญ	เรียบร้อยแล้ว

 ด ้ านสมาคม ผู ้ ปกครองและครู 	 นำ าที ม โดย																									
คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม	 และคณะได้จัดการ
แสดงกายกรรมซินเกียง	 จากสาธารณรัฐประชาชน
จีน	 มาแสดงที่โรงเรียน	 โดยรายได้มอบให้โรงเรียน			
วัดพระหฤทัยศรีราชา	 และมัสยิดเขตใกล้เคียง	 เมื่อ	
18	มกราคม	60

 11–12	กมุภาพันธ์	60	โรงเรยีนอสัสมัชัญศรรีาชาร่วม
กับสมาคมผู ้ปกครองและครูฯ	 ร่วมกันจัดแรลลี่	
ศรีราชา-นครนายก	ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

 4	กุมภาพันธ์	60	ศิษย์เก่ารุ่น	4629	เป็นเจ้าภาพจัด
งานคนืสูเ่หย้า	“72 ปี ศรบีรูพา”	มกีจิกรรมตัง้แต่เช้า	
จรดคำ่ามากมาย	 รวมทั้งทำาพิธีเปิดที่ทำาการสมาคม
ศิษย์เก่าฯ	ณ	บริเวณค่ายลูกเสือลูโดวิโก	อีกด้วย

 ขอแสดงความยินดีกับคุณสุมิตร	 เพชราภิรัชต์	 ACS	
รุ่น	3215	ที่ได้ดำารงตำาแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ
คนใหม่

โดย	ม.	เม้า

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ	พบกันอีกเช่นเคย	ฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายแห่งปีการศึกษา	2559	เรามีข่าวคราวมาเสนอเหมือนเดิมค่ะ



 ขณะนี้ห้อง	 “เกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา” 
กำาลงัเร่งตกแต่งให้เรว็ทีส่ดุ	เพือ่จะได้นำาเสนอประวตัิ
ความเป็นมาของโรงเรยีน	คร	ูศษิย์เก่าและผลงานของ
นักเรียนในยุคต่างๆ	 ส่วนใหญ่จะนำาเสนอในรูปแบบ
ของสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความเสียใจ							
กับการจากไปของ ภราดาฟรังซิสเซเวียร์ สุรเดช       
วิสุทธิวรรณ	เมื่อ	28	ธันวาคม	2559	ทางมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลได้จัดศาสนพิธีไปเรียบร้อยแล้ว										
ณ	โบสถ์เดล	โรซาริโอ	อัสสัมชัญศรีราชา	ระหว่างวัน
ที่	2-6	ม.ค.60

 คณะครูและโรงเรียนขอแสดงความเสียใจจากการ		
สูญเสียมารดาของภราดาศราวุธ	ยุชมภู	ด้วย

 ขณะนีห้น่วยงานต่างๆ	ของโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา
ได้ย้ายไปปฏบิตักิาร	ณ	ช้ันล่างของอาคารศกัดา	กจิเจรญิ	
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 รวมท้ังห้องท่านผู้อ�านวยการ 
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ด้วย...ท่านใดจะ
ตดิต่อแผนกใดมุง่ไปทีอ่าคารดงักล่าวได้	และสามารถ
ดูรายละเอียดได้ในคอลัมน์	“ข่าวประชาสัมพันธ์”

 สำาหรบัห้องโสตทศันปูกรณ์	ของ	ม.สภุาพ	ชืน่ใจ	และ
ศูนย์เทคโนโลยีของ ม.ประสิทธิ์ จิตร์นิยมและคณะ	
อยู่ชั้น	2	ของอาคารศักดา	ใกล้กับห้องสมุด

 ส่วนห้องกิจการนักเรียนของ ภราดาศราวุธ ยุชมภู 
อยูช่ัน้ล่างของอาคารยอห์น	แมรี	่เพือ่จะได้ใกล้ชดิกบั
นักเรียน

 ทางด้านมิสอมรรัตน์ ศรีส่ง	 อยู่ชั้นล่างของอาคาร
ยอห์น	 แมรี่	 ซ่ึงเป็นห้องปริ๊นท์เซ็นเตอร์	 สำาหรับให้
นักเรียนและครูใช้ปริ๊นท์งานต่างๆ	 คือเป็นสาขาของ
ศูนย์เทคโนโลยี

 ต่อไปนีศ้นูย์รวมส่วนใหญ่ของโรงเรยีนสามารถตดิต่อ
ได้จดุเดยีวจบ	ไม่ต้องวกไปวนมาเหมอืนสมยัก่อนแล้ว	
ยกเว้นห้องวารสารและสิ่งพิมพ์ยังคงอยู่ชั้น	 2	 ของ
อาคารวัชรสมโภชเหมือนเดิมแต่สามารถติดต่อได้
หลายช่องทาง	 อาทิ	 e-Mail,	 Line,	 e-Office	 และ
โทรศัพท์	หรือถ้าอยากออกกำาลังกายก็ไปติดต่อด้วย
ตนเองก็ได้...ยินดีบริการเหมือนเดิม

ต่อไปเป็นข่าวทั่วๆ ไปกันบ้าง...

 มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล ไปประชุมรับนโยบาย									
การศึกษาของจังหวัดชลบุรี	 จัดโดยสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาชลบุรี	เขต	3	เมื่อ	5	ม.ค.	60

 มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์ และ	ม.เดชา ขันธจิตต์    
พานักเรียน	 ม.ปลายไปเข้าค่ายกิจกรรมศึกษา

ธรณีวิทยาและดาราศาสตร์	ณ	 อุทยานแห่งชาติทุ่ง
แสลงหลวงและภูหินร่องกล้า	จ.เพชรบูรณ์	เมื่อ	14-
16	ม.ค.	60

 มสิอฉัราวด ีทองขาว ม.ตฤณ โกมลธนกจิ มสิจงวไิล 
แจ่มศรี เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล	 ลดการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าในโรงเรียนไม่ร้อนกว่าร้อยละ	 3	 จัดโดยการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	เมื่อ	25	ม.ค.	60

 งานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อ	24-25	ม.ค.	
ที่ผ ่านมามีการแสดงของนักเรียนและครูระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น	ตอนปลาย	ประถมและอนุบาล	
การแสดงของระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอน
ปลายอลังการทั้ง	2	ระดับ	ชนิดกินกันไม่ลงจริงๆ	ไม่
สามารถจะตดัสนิได้ว่าของใครเด่นกว่าใคร	ขอตดัสนิ
ให้	“เสมอกัน”	ก็แล้วกัน

 เป็นที่ฮือฮาส่งท้ายก่อนเกษียณ มิสทิพย์ประภา    
ศกุลอรรจน์ ได้ร่วมแสดงบนเวทใีนงานราตรสีมัพนัธ์	
ด้วยเพลงพระราชนิพนธ์	“ยามเย็น”	 ในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 9	 ด้วยภาษาจีนคู่กับ	
ม.ธีรวุฒิ	หงส์งามเจริญ	งานนี้เสื้อผ้า	หน้า	ผม	สวย
จำาแทบไม่ได้



 ส่วนระดบั	ม.ปลายนัน้	ชดุอลงัการงานสร้างมาก	อาทิ	
ม.เดชา ขันธจิตต์ รับบทพระเจ้าตากสินมหาราช	
ตดิตามด้วยเทพธิดางามตระการตา	มสิจุร ีทวธีนวาณชิย์ 
มิสมัสยา แสนสม รวมทั้ง ม.สรวิศ แก้วงาม ก็ร่วม
แสดงด้วย

 ขอแสดงความยินดีกับครูท่ีได้รับเสื้อสามารถท่ีมีผล
งานโดดเด่นประจำาปีการศึกษา	2559	มี	3	คนดังนี้	
(1.) ม.เดชา ขนัธจติต์ จากโครงการ	พลงัเลก็เปลีย่น
โลกปี	4	จดัโดย	ปตท.	มหาชน	จำากดัและโมเดร์ินไนน์
การ์ตูน	ช่อง	9	 (2.) มิสชุติมา พรหมมาศ	จากผล
งาน	 คณิตคิดเร็ว	 ป.1-3	 โครงการคณิตศาสตร์
นานาชาต	ิ(3.) ม.เสกสนัต์ ตะพมิพ์ ผูฝึ้กสอนนกักฬีา
ตะกร้อรุ่นอายุ	18	ปี	ติดทีมชาติ	2	คน	และเข้าร่วม
แข่งขนัรายการกฬีานกัเรยีนอาเซยีนสกลูเกมส์	2016

 สำาหรับผู้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นบุคลากร						
ดเีด่น	ประเภทผูอ้ยูเ่บือ้งหลงัความสำาเรจ็ของนกัเรยีน
ด้านวชิาการ	มจีำานวนมากมาย	อาท	ิมสิสดุา มงคลสทิธิ์ 
ม.ตฤณ โกมลธนกิจ มิสกนกวรรณ พรหมานนท์ 
ม.สรวิศ แก้วงาม มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ ม.สุจินต์ 
ศรชัย มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล มิสรัตนา นามวงษ์ 
มสิลดัดาวรรณ์ ฮวบนรนิทร์ มสิภณติาภทัร สงิห์ชยั 
มิสพัชรินทร์ อยู่ยั่งยืน

 ผู ้อยู ่เบื้องหลังความสำาเร็จด้านกีฬามี	 ม.ยุทธนา   
ธรรมประเสริฐ และ	ม.มาโนช ปัญญาคง

 ทางด้านมิสนัยนา ไพจติต์ ได้รางวลัดเีด่นด้านผลงาน
วิจัยปีการศึกษา	2558

 ส่วนมิสรุ่งทิวา ประสงค์ ได้รับรางวัลจากผลงานครู
ผู้สอนระดับปฐมวัย

 ข่าวนี้ไม่ลงไม่ได้เด็ดขาด...ขอแสดงความยินดีกับ				
มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์ มิสจีรนันท์ นิยมไทย และ
มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล ที่สอบคัดเลือกครูตำารากลาง
ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	ไปศึกษาต่อ	ณ	เมือง	Hyderabad	
ประเทศอินเดีย	 ระหว่างวันที่	 12	 มีนาคม-12	
พฤษภาคม	2560	จากผู้สอบแข่งขัน	43	คน	มีทุนให้	
15	ทุน...ขอชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง...เก่งมาก

 มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นด้าน
อยู่เบื้องหลังสะกดคำาศัพท์ภาษาไทย

 มสิธารนิ ีมะปรางหวาน ได้รบัประเภทผู้อยูเ่บือ้งหลัง
ตอบปัญญาภาษาอังกฤษ	ม.ต้น	

 ส่วน ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล ได้รับประเภทที่อยู่
เบื้องหลังแต่งคำาประพันธ์ประเภทฉันท์



 มิสกุลธิดา ทรัพย์พิพัฒนา มิสสรารัตน์ พิชพันธ์    
มิสสุชาดา สอนศิริ ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นผู้อยู่เบื้อง
หลังด้านภาษาอังกฤษ

 ส่วน ม.ธนเดช ทิวไผ่งาม	 ได้ทางด้านภาษาจีน	
นอกจากนี้ยังมี	ม.ปรัชญา วิชา มิสเทวี ศรีจรัส      
มสินติยา สบืสาย มสิพรทพิย์ ภจูอมจิตร ม.จกัรพนัธ์ 
ถาวิกุล

 ม.จักรกฤษณ์ แจ่มจันทร์ ได้ประเภทแข่งขัน									
วาดภาพ...คนนี้ขณะนี้ได้ดำาเนินการห้องเกียรต	ิ				
ประวัติฯ	ณ	อาคารวัชรสมโภชอีกด้วย

 ทางด้านกีฬาก็ได้รับเกียรติบัตรดีเด่นมากมาย	 อาทิ	
มสิหทยัรตัน์ สร้อยมาลา มสิอัญพชัร์ เจนทวทีรัพย์ 
ม.นิวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ม.เอกชัย อุดมเกตุ ม.ณัฐพงศ์ 
ยมาพัฒน์ ม.ธวัชชัย แก้วชื่นชัย ม.ยุทธนา ค�าหอม 
ฯลฯ	ยินดีกับทุกๆ	ท่านด้วย

 ปีนี้มิสพโยม เนาโนนทอง	 บ่นๆ	 ว่าเบ่ือกับชีวิต...		
อย่าเบื่อเลยสู้ๆ	 ต่อไปกาลเวลาจะทำาให้เราหายเบื่อ
ไปเอง...ชีวิตมีขึ้นมีลงตามจังหวะของชีวิต

 คณะครูระดับปฐมวัย	 ฝากขอบคุณ ภราดาสอาด 
สญัญลกัษณ์ เป็นอย่างสงูทีค่อยแนะนำาและให้กำาลงั
ใจด้วยดีเสมอมา	

 แก้ปัญหาได้อย่างรวดเรว็ทนัใจต้องยกให้	มสิสวุรรณา 
ณุวงษ์ศรี

 มิสพรรณศร สุขทรัพย์ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล	3	ถึง
งานจะหนักอย่างไร	 เธอก็บอกกับเพื่อนร่วมงานว่า
ต้องยิ้มและสวยไว้ก่อน

 ชมรมสาวเหนอืปฐมวยั	มสีมาชกิสาวสวยดงันี	้ครสู้ม 
ครูแยม ครูอ๊อฟ ครูเก๋ ครูตาล มีแต่สาวๆ	สวยๆ	ทั้ง
นั้นเลย...อ้าว!	ครูศรีราชา	ชลบุรีแสดงตัวหน่อยค่า

 งานวันเด็กที่ผ่านมาต้องขอขอบคุณพิธีกรคนสวย				
“สโนว์ไวท์”	 แห่งปฐมวัย	 ต้องยกให้มิสอมราพร    
ชื่นใจ	เห็นแล้วสวยมั่นใจมากเลย

 มิสฐิติชญา บัณฑิตย์	 บอกว่างานรับวุฒิบัตรงาน
สุดท้ายของอนุบาล	 3	 เห็นแล้วใจหาย	 ไม่อยากให้
เด็กๆ	จบเลย...คิดถึงๆ

 มิสอุษา มิสมนทิพย์ ม.เอกชัย และมิสสุวรรณา     
ขอขอบคุณนักเรียนชั้น	ม.6	รุ่น	7053	ที่ได้ให้เกียรติ
เชิญมาร่วมงานปัจฉิมนิเทศ	เมื่อ	3	ก.พ.	ที่ผ่านมา...
งานนี้ครูนำ้าตาคลอเลยละ...ซึ้งใจค่ะ

 งานสังสรรค์สิ้นปีการศึกษา	ปีนี้ทางโรงเรียนและทีม
งาน ม.คมชาญ จนัทร์ประเสรฐิ พร้อมคณะได้จดัพา
ครูไปทัศนศึกษา	ที่นครนายก-เขาใหญ่	ระหว่างวันที่	
13-15	มีนาคม	60	งานนี้จัดเต็ม!	พร้อมเก็บตกชนิด
ฮา!	ไม่หยุด	สนุกกันทั่วหน้า

 มิสมาลี อั้งลิ้ม และมิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล เป็น				
ผู้แทนโรงเรียนไปมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่	 แด่		
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	 นายวิทยา	
คุณปลื้ม	เมื่อปีใหม่ที่่ผ่านมา

 ข่าวสุดท้าย...อาคารยอห์นแมรี่	เป็นอาคารที่อยู่แล้ว
โชคดี	 จากคนโสดก็ได้พบคู่และเป็นคู่ประเภทกิ่ง
ทองใบหยกอีกด้วย	อยากรู้ว่ามีใครบ้างที่โชคดีก็ถาม
ได้ที่มิสมัสยา แสนสม	 และมิสชัญญา ภาคอุทัย...
แล้วจะได้คำาตอบชัวร์!

	 สุดท้ายต้องรำ่าลากันไปก่อน	 พักผ่อนให้เต็มที่และ			
พบกัน	27	มี.ค.	ช่วง	Summer…สวัสดีค่ะ



	 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธีรำาลึกถึงภราดาเทโอฟาน	(ชิน	บุณยานันทน์)	ภราดาผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
และอธิการคนแรกของโรงเรียน	มีวจนพิธีกรรม	โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี ประธาน
พิธี	 และคุณพ่อเศกสม กิจมงคล	 	 ในวันที่	 25	 มกราคม	 2560	 	ณ	บริเวณรูปปั้นภราดาเทโอฟาน	 หน้าตึกเทโอฟาน								
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันเทโอฟานร�าลึก



	 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจีน)	ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีนขึ้น	เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงประวัติ	ประเพณี	เเละ
วัฒนธรรมของชาวจนี	ซึง่ภายในงานได้มกีารจดักจิกรรมต่างๆ	เช่น	การเเสดงประกอบเพลงจนีของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษา
เละมธัยมศกึษา	การถกัเชอืกจนี	การเขยีนพูก่นัจนี	การทำาหน้ากากจนี	เเละกจิกรรมต่างๆอกีมากมาย	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ภราดา
มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันที่	26	มกราคม	2560	ณ	อาคารโดนาเซียง

กิจกรรมวันตรุษจีน



	 แผนกปฐมวัย	 จัดกิจกรรมวันเด็ก	“ในตรีมซุปเปอร์ฮีโร่”	 โดยมี	ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด										
วันศุกร์ที่	13	มกราคม	2560	ณ	อาคารเรยีนา	เซลี

	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียนในหัวข้อ “ค่ายวิชาการอาชีพสร้างสรรค์ รักษ์โลกรักษ์สิ่งแวดล้อม” 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่	1-3	โดยค่ายนี้จะเป็นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติจากกิจกรรมตามฐานต่างๆ	ทำาให้นักเรียนได้เรียนรู้และสัมผัส
ประสบการณ์ตรง	นักเรียนได้ทั้งความรู้และความสนุกสนาน	เข้าใจในเนื้อหานั้นๆ	ได้ง่ายขึ้น	ณ	ลานชั้นล่างอาคารยอห์น	แมรี่	
เมื่อวันที่	31	มกราคม	2560	



	 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดให้มีการประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น	ประจำาปีการศึกษา	2559	โดยมี	พล.ต.อ.สุชาติ 
ธีระสวัสดิ์ ศิษย์เก่า ACS  รุ่น 3215 เป็นประธานในพิธี	ซึ่งประกอบด้วยรางวัลด้านต่างๆ	อาทิ	ด้านวิชาการ	กิจกรรม	ผู้นำา
และบำาเพญ็ประโยชน์	ของนกัเรยีนและคณุคร	ูเมือ่วนัเสาร์ที	่4	กมุภาพนัธ์	2560	ณ	ห้องประชมุหลยุส์	ชาแนล	ตกึวชัรสมโภช	

พิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2559



โดย	พี่	ม.ปลาย

 ขอแสดงความยินดีกับคนเก ่งกันหน่อย...เริ่มจาก				
น.ส.มัญชรี แสงเมือง มีผลงานและสร้างชื่อเสียงให้กับ
สถาบันและประเทศชาติ	 ทางผู้อำานวยการและคณะ
กรรมการบรหิารจงึมมีตมิอบทนุการศกึษา	“โดนาเซยีง”	
ให้เป็นจำานวนเงิน	 10,000	บาท	และได้รับเสื้อสามารถ
อีกด้วย

 ส่วนผู้ทีไ่ดร้บัเสือ้สามารถประกาศเกยีรตคิณุ	เมื่อ	4	ก.พ.	
ที่ผ่านมา	อาทิ	ศรุต จิระตุลธร	ป.4/3 กฤษกร หาจัตุรัส 
ม.5/3

 กิตติพงษ์ ม.6/9	 และดุสิต ม.6/9	 ได้เสื้อสามารถด้าน
กีฬาตะกร้อ	ระดับอาเซียน

 ส่วนกษิดิส ม.1/4	ได้จากการติดทีมชาติว่ายนำ้า

	 สวสัดคีรบัน้องๆ	และเพือ่นๆ	ชาวแดงขาวทกุท่าน	ทวิสน
ฉบบันีเ้ป็นฉบบัสดุท้ายแห่งปี	เป็นฉบบัส่งพี่ๆ 	ACS	7053		จบ
การศึกษาและอำาลาอัสสัมชัญศรีราชา	 เพื่อก้าวออกไปสู่โลก
ของอุดมศึกษาและอาชีพ	 ขออวยพรให้โชคดีและประสบ
ความสำาเร็จกันทุกๆ	คน



 โชติกา พิทักษ์ทวยหาญ	ม.4/3	ได้ในฐานะเป็นเยาวชน
อาเซียนของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

 ส่วนน้องๆ	ที่ได้รับโล่เกียรติคุณนักเรียนดีเด่นสาขาต่างๆ	
อาทิ	ภาธร	ป.4B	กิรัชภาส	ป.4B	ปันไท	ป.5B	สุทธิกวี 
ป.5B	ภูธน	ป.6A	ก้องภพ	ป.6B	เศรษฐพงศ์ ป.6B

 ส่วนรับโล่ดีเด่นฝ่ายวิชาการอาทิ พิชญา ม.5/1	พูษะนะ 
ม.6/4 จิรายุ ม.6/2

 โล่จากผลงานโอลิมปิกวิชาการ	สอวท.	 ได้แก่	กรวิศิษฎ์ 
ม.6/1	อติวิชฎ์ ม.6/1

 ส่วนธิติวัฒน์ ม.6/5	ได้รับโล่สารคดี	กบจูเนียร์	ปี	8	
 ด้านโล่สาธารณประโยชน์	ได้แก่	ศรสีภุา	ป.2A	ชญานนัท์ 
ม.1B	

 ทางด้านโล่กีฬาฟุตบอลได้แก่	ภูริวิชญ์ ม.6/9	ศตวรรรษ 
ม.4/10 รัชกาล	ม.4/10 จิตติ ม.5/9	จักรกฤษณ์ ม.6/9	
อิศรา ม.6/9 จ�ารัส ม.6/9 อิทธิพล ม.6/9	ภคพล ม.6/9	

 ทางด้านโล่กีฬาตะกร้อ	ได้แก่	ศิวัช บัญชา	ม.6/9
 ทางด้านกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ได้แก่ รติกานต์ ม.3/4	
 ด้านโยธวาทิต	นพดล ม.6/3 ปัณณวัฒน์ ม.6/4	 และ								

จีรเดช ม.6/4
 คนนี้ได้เยาวชนต้นแบบ อิศวงศ์ ป.4B…ขอแสดงความ
ยินดีกับทุกๆ	คนด้วยนะครับ

 2	คนนี้มีความสามารถพิเศษด้านร้องเพลงแร็พ ต้นกล้า 
(ซัน) ม.2A	และจิรัฐติกาล ลิ่มดุล	ร้องเพลงแร็พโฆษณา
เชญิชวนให้มาร่วมแข่งขนัแรลลีข่องสมาคมผูป้กครองและ
ครู...เจ๋งอ่ะ

 ขอชื่นชมกับประธานรุ่น	7053 สิทธิพล พรหมชาติ ม.
6/9	และเดโช ม.6/8...เข้มแข็งมาก

 เด็กชายธีรช์วัช (เปปทีน)	ทองแถม	ชั้นอนุบาล	3/3	ได้
รบัรางวลั	yamaha	silver	prize	เมือ่วนัที	่29	ม.ค.	2560	
จากการแข่งขันประกวดร้องเพลงระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก

 เด็กชายชนะชล โพนทะยาน (น้องจีเอ็ม)	 อ.1/3	 เมื่อ			
วันเกิดที่ผ่านมาบอกกับครูแต้ว่า	 “ผมลืมซื้อเค๊กมาฝาก
ให้ครูแต้	รอก่อนนะ”

 ขอบคุณน้องจ�าปูน	อ.3/6	(ห้องมสิไก่)	ทีเ่ป็นต้นเสียงร้อง
เพลงสรรเสริญพระบารมีได้ยอดเยี่ยม

 น้องกระติก อ.3/5	ลูกสาว	ม.สุทร	น่ากอดมาก
 พตัเตอร์ อ.3/4	ลกูชายมสิตุก๊	รกัลกูฟตุบอลเป็นชวีติจติใจ	
สงสัยเอาใจคุณแม่

 น้องฟอง	อ.3/4	ลูกสาวมสิแต	คณุแม่สอนมาด	ีช่วยเหลอื
ตวัเองได้ทกุเรือ่งเลย	ตอนเช้าๆ	เหน็ซือ้ข้าวไปฝากคณุแม่
ด้วย	เก่งจังเลยค่ะลูกสาว



 สายน�้า อ.3/1	ลูกชาย	มิสเอ้	เขียนสอบทำางานเรียบร้อย	
เหมือนคุณแม่เลยค่ะขอบอก

 น้องอาร์ต อ.3/2	 ลูกชายมิสเต๋า	 เป็นขวัญใจครูปฐมวัย	
เนื่องจากเธอน่ารักเหมือนคุณแม่

 น้องข้าวหอม	อ.1/1	ลกูสาวแม่อ้อย	หน้าตาน่ารกัเหมอืน
คุณแม่เลย

 น้องอันปัน อ.3/5	ลูกสาวแม่ปุ้ย	ชอบงานศิลปะเหมือน
คุณแม่เลยค่ะ

 น้องไกด์ อ.3/3	ลูกชายแม่เก๋	ชอบอ่านชอบเขียนสมกับ
คุณแม่เป็นบรรณารักษ์

 น้องไอตมิ	อ.2/3	สนใจการเล่นแบบไทยๆ	ชอบเล่นหมาก
เก็บกับครูนิดน่าสนุกนะ

 น้องไปป์ อ.2/6	 นายแบบสุดหล่อของห้องครูส้มโอ								
คนงาม

 น้องซัน	อ.2/6	มาให้ทันเข้าแถวบ้างนะ	ครูไก่ไม่อยากให้
อยู่แถวพิเศษแล้วจ้า

 น้องคาเวียร์ อ.2/5	 ชอบท่าเต้นของน้องมากน่ารักดีค่ะ	
ตึกๆ	ตึกๆ	

 น้องสิงโต อ.1/6	 น้องสิงโตอู้คำาเมืองม่วนขนาด	 อู้เก่ง
ขนาด	มาอู้คำาเมืองด้วยกันเจ้า

 น้องอันนา อ.2/6	 หมูน้อยหน้าตาน่ารักสาวญี่ปุ่นของ				
ครูส้มโอ

 น้องมะลิ อ.1/1	ฉายาเธอคือสาวน้อยแห่งแดนปลาดิบ
 พลังแห่งภาคตะวันออก	 ยิ่งใหญ่เหนือคำาบรรยายคนน้ี
ไม่ใช่ใคร	คือ	“บูรพาพล”	ม.4/1	นั่นเอง

 ศาสตร์เป็นเลิศ	กีฬาเป็นเทพ	นักบาสโรงเรียน	ผู้ตัวไม่สูง
เขาคือ	“อชิตพล”	ม.4/1

 บรุษุผู้หล่อเหลา	มคีนหลงชอบเขามากมาย	คือ	ก้องตะวนั	4/2
 ผู้ที่มาจากยุคอดีตและพ่ายแก่บ่อหลุยส์	 (ตกบ่อหลุยส์)	
เขาคือโอบ	4/4

 จรกาในยุุคปัจจุบันผู ้เที่ยงทันในศาสตร์ภาษาเขาคือ						
ณัฐพงศ์ ม.4/6

 หญิงสาวหุ ่นดี	 กล้ามใหญ่	 มีช่ือเหมือนชาย	 เธอคือ							
เปี่ยมลาภ แห่ง	ม.4/1

 คนอะไร	ค้าวขาว...ขาว	สว่างมาแต่ไกลเลยนะ	สงสัยจะ
ตกถงัสขีาวมา	เธอคอืหลอดไฟ	“นางสาวภควรรณ แห่ง 
ม.4/8 เอง”

 แม่สาวหน้าฝรัง่	ลลีาเดด็	เหน็กีค่รัง้กใ็ส่รองเท้าแตะตลอด
เลยนะ	 สวยๆ	 อย่างนี้เป็นทอมป่ะเนี่ย	 “พัดชา ม.4/9 
อิอิ”

 นางเป็นนักเรียนพระราชทาน	ได้รางวัลเยอะไปแล้ว	เบื่อ
จังเลย	คนชื่อ	“โชตี้ ม.4/3” อิจฉาไง!

 สวยเยีย่งบษุบาแห่งอเิหนา	ช่วงนีห้นุม่ๆ	ตามจบีอยูน่ะถึง
หุ่นจะกลมไปนิด	แต่ก็น่ารักนะ	“ธัญญารัตน์ ม.4/1”



 ช่วงนี้ฮอตนะเราอ่ะ	 ผอมลงเยอะเลย	 ได้ข่าวว่ากำาลังจีบ
ใครอยู่ด้วยนี่	ฮิ้ว...	เลิกแขม่วได้แล้ว “ณัฐนิช ม.4/4”

 ผู้ชายสามกระเป๋า	 เราก็ไม่อาจรู้ว่าเขาพกอะไรมาบ้าง		
“อธิวัฒน์”	ม.4/7

 คุณนายสายเสมอ	เปร๋อๆ	ต้องยกให้	“แบม ม.4/7”
 แกง็ค์มมุหลงัห้องและเณรยวุลยัทัง้	4	แห่ง	ม.4/7	เกรงใจ	
เด็กเรียนหน่อย

 สาวหน้าขาวๆ	แห่ง	ม.4/8	ฝากชม “พงศธร”	ม.4/2	ว่า
หล่อกว่าจรกา	หน่อยนึง

 อนันตญา	ม.4/2	นึกว่าตนเองเป็นบุษบาหรือไง	เห็นพูด
แต่ประไหมสุหรีๆ	ว่าแต่หาอิเหนาเจอรึยังล่ะ?

 รกัเขาข้างเดยีวระวงัจะเป็นแบบวหิยาสะกำา	นะ	“ระเด่น
ก้องตะวัน”	ม.4/2

 งานคืนสู่เหย้า	4	ก.พ.	60	ที่ผ่านมารุ่นพี่	ACS	4629	เป็น
เจ้าภาพ	ปีนี้จัดงาน	“72 ปี ศรีเพชรบูรพา”	ได้ยิ่งใหญ่
และอลงัการมากและเอาใจน้อง	ๆ 	โดยจดัหาวง	Klear	มา
ให้น้อง...ถกูใจมากเต้นกนัระเบดิระเบ้อเลย	รวมทัง้บรรดา
ครูวัยรุ่นด้วย...โดยเฉพาะ	“คำายินดี”	จาก	คุณแพท	อ่ะ...
ชอบกันทุกคน

 ฝากเดก็ชายกนัต์ระพ ีพรหมสวสัดิ ์ป.1/4	ห้องมสิอชัรา	
แสงอ่อน	ไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ

	 สุดท้ายคงต้องลาก่อนแล้วไปพกัผ่อนและหาทีเ่รยีนต่อกนั
ก่อนทั้งพี่	ม.6	และ	ม.3	ทุกคน	ได้วางอนาคตกันไว้เรียบร้อย
แล้ว	ส่วนชัน้อืน่	ๆ 	กพ็กัผ่อนกนัให้เตม็ทีโ่ชคดนีะ...สวสัดคีรบั
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	 11	-	12	กมุภาพนัธ์	2560	สมาคมผูป้กครองและครฯูร่วมกบัโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาจดักจิกรรม	ACS-PTA	Family	
rally	 ครั้งที่	 13	 เส้นทางศรีราชา	 -	 นครนายก	 ภาคคำ่ามีงานเลี้ยง “BLue Jeans Party”	 การประกาศผลการแข่งขัน	
สนุกสนานกันทั้งครอบครัวกับเกมส์ต่างๆ	และรางวัลมากมาย	ณ	โรงแรมรอยัล	ฮิลล์	กอล์ฟ	รีสอร์ท	นครนายก

ACS-PTA Family Rally ครัง้ที่ 13




