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ขอต้อนรับบุคลากรทุกท่าน ผูป้ กครองและนักเรียนทุกคนเข้าสูร่ วั้ โรงเรียนอีกครัง้ ในปีการศึกษา 2560 โดยเฉพาะ
นักเรียนใหม่ที่เพิ่งมีโอกาสเข้ามาสัมผัสชีวิตในรั้วแดง-ขาวแห่งนี้ ร่วมกับเพื่อนๆ รุ่นพี่และรุ่นน้อง ขอให้เป็นการเริ่มต้น    
ที่ดีส�ำหรับนักเรียนในการตั้งใจศึกษา พัฒนาตนเอง และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการเรียนรู้ให้มากที่สุด
โรงเรียนได้ปรับปรุงและพัฒนาในทุกๆ ด้าน ไม่วา่ จะเป็นวิชาการ กิจกรรมและอาคารสถานที่ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ มีการปรับตารางเวลา เพือ่ ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและการใช้ชวี ติ ของนักเรียนประจ�ำ 
ซึง่ อาจส่งผลกระทบต่อนักเรียนและผูป้ กครองในช่วงระยะแรกของการปรับเปลีย่ น จึงขออภัยในความไม่สะดวกทีเ่ กิดขึน้
การเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อนักเรียน เช่น เรือ่ งการปรับเวลาเรียนก็เพือ่ ให้ครู
ได้มีเวลาท�ำความรู้จักและอบรมนักเรียนมากขึ้น การปรับปรุงอาคารหอพักและการจัดให้นักเรียนประจ�ำมาพักรวมกัน
เพื่อแก้ไขสภาพอาคารหอพักเดิมที่มีสภาพช�ำรุดทรุดโทรมเพราะการใช้งานหนักมาอย่างยาวนานและไม่มีเวลาเพียงพอ  
ที่จะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขได้ และเพื่อให้นักเรียนประจ�ำมีอาคารที่พักที่เหมาะสม สะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ      
มีห้อง มีพื้นที่และมีวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อการพัฒนานักเรียนประจ�ำ  รวมทั้งท�ำให้การบริหารจัดการด้านหอพักมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ในปีการศึกษา 2560 นี้ โรงเรียนยังคงมุ่งส่งเสริมการสร้างระเบียบวินัยพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง เช่น การแต่งกาย
การตรงต่อเวลา การเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของคนอื่น รักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม รู้จักใช้เทคโนโลยี(โทรศัพท์    
มือถือ)ให้ถูกต้อง ฯลฯ โดยเฉพาะการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียน ที่ไม่สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องและ       
เหมาะสม จึงมีนโยบายให้นักเรียนฝากโทรศัพท์ในช่วงเวลาท�ำการ เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิมุ่งมั่นในการเรียน และมี           
ปฏิสมั พันธ์กบั เพือ่ นๆ ซึง่ จะท�ำให้การจัดการศึกษาบรรลุวตั ถุประสงค์ตามทีโ่ รงเรียนก�ำหนดไว้ พร้อมทีจ่ ะเติบโตเป็นผูใ้ หญ่
ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้คู่คุณธรรม อันจะเป็นก�ำลังส�ำคัญของการพัฒนาสังคมประเทศชาติ           
ในอนาคตได้
ขอขอบคุณนักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากรทุกคนที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่ง และเป็นก�ำลังใจ   
ให้แก่กนั และกันเพือ่ ให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทกี่ ำ� หนดไว้ ขอแม่พระอัสสัมชัญอวยพระพร    
ให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ และประสบสิ่งที่ดีงามตลอดปีการศึกษา 2560
ด้วยความปรารถนาดี

(ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีเสกห้องเกียรติประวัติอัสสัมชั ญศรีราชา
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ คณะภราดา คณะครูอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ รวมทั้งคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมวจนพิธีกรรมเสกห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา โดย คุณพ่อยอด
เสนารักษ์ อุปสังฆราช ให้เกียรติมาเป็นประธานวจนพิธกี รรมและเสกห้องเกียรติประวัตฯิ หลังเสร็จพิธี ภราดา ดร.ช�ำนาญ
เหล่ารักผล เชิญชมห้องเกียรติประวัติฯ ในวันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 ณ อาคารวัชรสมโภช โรงเรียน    
อัสสัมชัญศรีราชา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทางเข้า
1

ส่วนต้อนรับ

สถาปัตยกรรม
อัสสัมชัญศรีราชา

3

เจษฎาธิการ

8

จากโรงเรียนกลางป่า
สู่อุทยานการศึกษา

อัสสัมชัญศรีราชา
เกียรติศักดิ์ศรีดั่งสนั่นก้องฟ้า

ของที่ระลึก

4

พระบารมีปกเกล้า
ชาวอัสสัมชัญศรีราชา

เฉลิมกว้าง

7

ทิวสน

6

2

มองอดีตย้อนวันวาน

ต�ำแหน่งที่ยืน

9

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

5
ความทรงจ�ำจากอดีต

ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวย
การโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีนโยบายทีจ่ ะจัด    
ท�ำห้องแสดงประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
เพื่ อ ให้ ทุ ก คนได้ ศึ ก ษารั บ รู ้ แ ละภาคภู มิ ใจว่ า    
กว่าจะมาเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
กันทั่วประเทศนั้น บรรพบุรุษผู้ก่อตั้งได้ฟันฝ่า
อุปสรรคความยากล�ำบากมานานัปการ ห้อง    
จั ด แสดงนี้ อ ยู ่ ชั้ น ล่ า งของอาคารวั ช รสมโภช    
หรือห้องสมุดเดิมใช้ชื่อว่า “ห้องเกียรติประวัติ
อัสสัมชัญศรีราชา” ขณะนี้ทางคณะผู้จัดท�ำ
ก� ำ ลั ง เร่ ง ตกแต่ ง และจั ด แสดงเพื่ อ ที่ จ ะให้  
สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งได้ท�ำพิธีเสก โดย บาทหลวง
ยอแซฟยอด เสนารั ก ษ์ อุ ป สั ง ฆราชแห่ ง
สั ง ฆมณฑลจั น ทบุ รี เป็ น ประธานในพิ ธี เ สก       
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560 และจะมี      
พิ ธี เ ปิ ด อย่ า งเป็ น ทางการในวั น คื น สู ่ เ หย้ า         
เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ขอแนะน�ำห้อง         
จัดแสดงดังนี้
ทางเข้าส่วนโถงทางเข้าห้องสมุดเดิม จะพบ
กับความโดดเด่นของประตูโรงเรียน (ประตูเดิม)
เขียนชื่อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภาษาไทย     
เสาซ้ายและขวาเขียนชื่อโรงเรียนด้วยภาษาจีน

ฉลามชล
เรื่องเล่าชาว ACS นักเรียนประจ�ำ

แผนผังห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา

1.

ส่วนแรกมี ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียล ตราสัญลักษณ์  
อัสสัมชัญศรีราชา แผนทีแ่ สดงทีต่ งั้ ของ
โรงเรียนในเครือฯ ภาพเจษฎาธิการ   
เทโอฟาน ผู้ให้ก�ำเนิดโรงเรียน

2.

ห้ อ งอดี ต ย้ อ นวั น วานและภาพเก่ า    
เล่ า เรื่ อ งมี ภ าพเครื่ อ งบิ น ทิ้ ง ระเบิ ด   
การเดิ น ทางมาศรี ร าชาของคณะ
ภราดาและนั ก เรี ย นปลู ก สั บ ปะรด  
พันธุ์ปัตตาเวียของภราดาเทโอฟาน  
จนมี ชื่ อ เสี ย งต่ อ มา เรี ย กกั น ว่ า
“สั บ ปะรดศรี ร าชา” จนทุ ก วั น นี     ้
ช่ ว งที่ เ ป็ น ภาพเก่ า เล่ า เรื่ อ งนั้ น เป็ น  
ภาพเก่ า ๆ ภาพอาคารไม้ ห ลั ง แรก   
ภาพเก่ า ยุ ค แรกๆ ของภราดาและ
นั ก เรี ย น มี โ ต๊ ะ ตั ด ผมนั ก เรี ย นเก่ า       
มอเตอร์ไซค์ประจ�ำตัวของบราเดอร์  
โดนาเซียง ฯลฯ

3.

เป็ น ห้ อ งติ ด ภาพเจษฎาธิ ก ารและ
อธิการตั้งแต่ยุคแรกจนถึงปัจจุบัน

4.

5.

ห้องพระบารมีปกเกล้าชาวอัสสัมชัญศรีราชา
เป็นห้องที่ติดพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ และพระบรมวงศานุ ว งศ์ ที่ ไ ด้ เ คยเสด็ จ ฯ          
มาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ความทรงจ�ำจากอดีต มีของใช้เก่ารุ่นแรก ๆ อาทิ กล้อง พิมพ์ดีด ภาพเก่า มีตู้โชว์
แสดงหนังสือเก่าที่มีคุณค่า อาทิ อุโฆษสมัย สมุดหมายเหตุรายวันของโรงเรียน
หนังสือโรงเรียนกลางป่า และมุมภราดาศักดา กิจเจริญ ฯลฯ

6.

เรื่องเล่าชาว ACS ส่วนนี้จะจ�ำลอง
ลานฉายภาพยนตร์เฉลิมกว้างและ
เครื่องฉาย อีกด้านหนึ่งจะเป็นมุม
นักเรียนประจ�ำและมุมฉลามชล

7.

ห้องทิวสน ส่วนนี้จะจัดวางหนังสือ
อนุสรณ์ วารสารทิวสน ปฏิทินของ
โรงเรียน

8.

ส่วนนี้มีหลายมุม อาทิ จากโรงเรียน
กลางป่าสู่อุทยานการศึกษา จ�ำลอง
สถาปัตยกรรมอาคารต่างๆ อีกด้าน
หนึ่งจะเป็นมุมครูในอดีต ใช้ชื่อว่า   
พระคุ ณ ที่ ส ามงดงามแจ่ ม ใส และ          
มุมอัสสัมชัญศรีราชาเกียรติศักดิ์ศรี
ดังสนั่นก้องฟ้าคือเป็นรางวัลต่างๆ    
ที่นักเรียนในอดีตได้รับมาอีกทั้งจะ
แสดงภาพศิษย์เก่าที่ท�ำประโยชน์ให้
สังคมและน�ำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน

9.

สุดท้ายเป็นห้องของที่ระลึก มีของต่างๆ ที่ทางโรงเรียนได้เคยจัดท�ำมีทั้งส�ำหรับ
โชว์ และส�ำหรับจ�ำหน่ายให้กับบุคคลที่สนใจ

ทั้งหมดนี้ คือ ส่วนแสดงของห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ที่จะต้องมีการ
จัดแต่งและปรับเปลีย่ นให้เหมาะสม และบางส่วนยังไม่แล้วเสร็จอาจมีการปรับเปลีย่ น
บ้างตามความเหมาะสม จะเปิดเป็นทางการในวันคืนสู่เหย้า ซึ่งกว่าจะถึงวันนั้นคงมี
การปรับเปลี่ยนกันอีกมากพอสมควร

โครงการจิตอาสา

ประดิษฐ์ดอกไม้จน
ั ทน์
พระราชทาน

คนข้างวัง

สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้ า โปรดกระหม่ อ มให้ จั ด กิ จ กรรม “โครงการจิ ต อาสาประดิ ษ ฐ์
ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าฯถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร  
ด้วยทรงพระราชอนุสรณ์คำ� นึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชฯ
และทรงเข้าพระทัยถึงความรูส้ กึ ของประชาชน ชาวไทยว่ายังคงร�ำลึกถึงพระองค์
มิ เ สื่ อ มคลาย และมี ค วามประสงค์ จ ะท� ำ สิ่ ง ที่ แ สดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี แ ละ         
น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของพระองค์ ทรงพระกรุณาฯ พระราชทานแบบ
ในการท�ำดอกไม้จันทน์ อันมีความหมายอันลึกซึ้ง จ�ำนวน ๗ แบบ

๑. ดอกดารารัตน์

๒. ดอกกุหลาบ

๓. ดอกพุดตาน

ดอกดารารัตน์ หรือดอก Daffodil
เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ และ
พระราชทานให้กบั สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์
พระบรมราชินนี าถอยูเ่ สมอ เมือ่ ครัง้ ยังทรง
ศึกษาและประทับอยูท่ ปี่ ระเทศสวิตเซอร์แลนด์
ดอกดารารั ต น์ นิ ย มใช้ ม อบให้ แ ก่
บุคคลอันเป็นที่รัก เพื่อบอกว่าไม่เคยหวัง
สิ่งใดตอบแทน และยังหมายถึง เกียรติยศ
ความกล้าหาญ สัญลักษณ์ของความหวัง
ชื่อดอกดารารัตน์ยังมีความหมายที่ลึกซึ้ง
โดยค�ำว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว คือสิ่งที่
อยู่สูงสุด ค�ำว่า รัตน์ หมายถึง แก้ว คือ     
สิ่งที่มีค่า

ดอกกุ ห ลาบเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง
ความรักอันบริสทุ ธิด์ ว้ ยอานุภาพแห่งความ
จงรั ก ภั ก ดี ข องทวยราษฎร์ ที่ ร ะลึ ก ถึ ง     
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ในองค์ พ ระประมุ ข
ของชาติ เพื่อถวายความอาลัยเป็นครั้ง
สุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ผู ้ ท รงเป็ น กษั ต ริ ย        ์
ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ดอกพุ ด ตานเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข อง
ความมัน่ คงและความอุดมสมบูรณ์ ชาวจีน
เชื่ อ ว่ า เป็ น ไม้ ม งคลเพราะดอกพุ ด ตาน
เปลี่ ย นสี ไ ด้ ถึ ง สามสี ภ ายในวั น เดี ย วกั น     
ซึ่งเปรียบเสมือนวัฏจักรของชีวิตมนุษย์ที่
เริ่ ม ต้ น เปรี ย บเหมื อ นเด็ ก ที่ เ ป็ น ผ้ า ขาว
เติบโตขึ้นพร้อมกับสีสันที่แต่งแต้มขึ้นมา
จนกระทั่งสูงอายุมากขึ้นพร้อมกับสีที่เข้ม
ขึ้นจนกระทั่งร่วงโรยจากไป เพื่อเป็นการ
ระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราช
กุ ศ ลอุ ทิ ศ ถวายครั้ ง สุ ด ท้ า ยแด่ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ขอเชิญชวน ผู้ปกครองและผู้สนใจ     
ร่วมท�ำดอกไม้จันทน์ตามแบบพระราชทาน เพื่อใช้ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ห้องปริ้นท์เซ็นเตอร์ อาคารยอห์น แมรี่ ได้ตั้งแต่
วันนี้ ถึง ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๓๐ น.

๔. ดอกลิลลี่

๕. ดอกกล้วยไม้

๖. ดอกชบาทิพย์

๗. ดอกชบาหนู

ดอกลิ ล ลี่ แ สดงออกถึ ง
ความรักที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกับ
ดอกกุหลาบสีขาว อีกทั้งดอก
ลิ ล ลี่ สี ข าวยั ง แสดงออกถึ ง
ความซื่ อ สั ต ย์ แ ละเทิ ด ทู น     
ด้วยอานุภาพแห่งความจงรัก
ภั ก ดี ข องพสกนิ ก รชาวไทย       
ที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้า        
อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และ
ความส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
เป็นล้นพ้น

ดอกกล้วยไม้เป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องความมั่ น คง
ความรัก และความสง่างาม  สม
ดังพระมหากรุณาธิคุณในการ
บ� ำ เพ็ ญ พระราชกรณี ย กิ จ
นานัปการของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช      
ให้ขจรขจายไปทั้งแผ่นดินไทย
ตลอดถึงนานาประเทศทั่วโลก

ดอกชบาทิพย์เป็นดอกไม้
ที่สร้างสรรค์ประดิษฐ์ขึ้น เพื่อ
สื่ อ ถึ ง การดั บ สู ญ และความ  
เป็นทิพย์และเพือ่ เป็นการถวาย
ความอาลัยเป็นครัง้ สุดท้าย  แด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชฯ พระผู้ทรง
สถิตในดวงใจของประชาราษฎร์
ชั่วนิรันดร์

ดอกชบาหนู เปรี ย บ
เสมื อ นความอาลั ย ในการ      
สู ญ เสี ย ของพสกนิ ก รทุ ก หมู ่
เหล่ า เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ แ ทน
ดวงใจไทยทุกดวงในการน้อม
ส ่ ง เ ส ด็ จ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ย
เดชฯ ในการพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ

2017 Academic Year
A new year, a new beginning and new opportunities, the 2017 academic year has started!
Many changes have been implemented at the Modern Language Program this year. We have started an intensive
phonics course for the lower grades and a critical thinking course for grades 2 to 6. In addition, we have selected many
new books and materials from Cambridge and Oxford University to help the students improve even more in several main
subjects like English and mathematics.

MLP Friday Morning Activity
The Modern Language Program has dedicated an activity time that aims to encourage students to learn English while
having fun. It is scheduled every Friday morning right after the assembly. Foreign teachers of MLP will take turns facilitating
the activity. On the 26th of May, Ms. Maria Alagdon (Ms.Maria) and Ms. Christian R.Carrillo (Ms.Chan) had a General
Knowledge Quiz Bee for Grades 1-6. Each level chose two representatives to answer the questions. There were elimination
rounds before the final round where in Grade 4 emerged as the winners. The students were excited and cheered for their
contestants.

The MLP students cultural exchange program at
Dai-yon Sunamachi Junior High School in Koto City.

In the 2016 academic year, a group of twenty-three MLP students went to Japan
for a cultural exchange program. One day was spent at Dai-yon Sunamachi Junior High
School in Koto City. An article about the activities during this day was published in a
Japanese News Letter call “TCVB News Letter Educational Trip Version Spring 2017.
During the day, Japanese and Thai students worked together and shared ideas and
experiences. It was a great success for all students.

เด็กชายปีติพัฒน์ อภิชนกิจ ชั้นป.4A และเด็กชายกิรัชภาส ถาวร
ชัน้ ป.5B แผนก MLP ได้รบั รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์
นานาชาติ รายการ IMWic 2017 ณ เมืองเซีย่ เหมิน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เมื่อวันที่ 18 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

เด็กชายปัญญพัฒน์ ศิรผิ ล ชัน้ ม.2B และเด็กชายภูรวิ งศ์ จันทศักดิ์
ชั้นม.3A แผนก MLP ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการ
แข่งขัน ไอซ์ฮอกกี้ Bangkok Fly 2017 รุ่น U14 ณ เซนทรัลพระราม
9 เมื่อวันที่ 24 - 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การแข่งขันด้านวิชาการ
การแข่งขันแม็กซ์พลอย ครอสเวิร์ด
เกม เอแม็ท ค�ำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์   
ภาคตะวันออก - ภาคกลาง ครั้งที่ 17
ประจ�ำปี 2560 ระหว่างวันที่ 17 - 18
มิถนุ ายน 2560 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟคิ พาร์ค
ศรีราชา ผลการแข่งขันมีดังนี้

นายอิสรายุทธ์ เข็มจันทร์ นักเรียน    
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/3 ได้ รั บ รางวั ล        
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันค�ำคม
(เกมต่ออักษรภาษาไทย)

นายศรัณย์ ถาวร นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันอักษรไขว้ภาษาไทย

นายสุ พ ศิ น ศิ ริ ทั ต ธ� ำ รง นั ก เรี ย น        
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/1 ได้ รั บ รางวั ล       
ชนะเลิศ การแข่งขัน Word Up และได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน
Crossword Puzzle

โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชาได้ รั บ ถ้ ว ยรางวั ล คะแนนรวม
การแข่งขันค�ำคมและปริศนาอักษรไขว้
การแข่งขันด้านกีฬา

เด็กหญิงณิชารีย์ บัวเพ็ชร นักเรียน
ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 5 ได้ รั บ รางวั ล            
รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดีย่ ว รุน่ อายุ 12
ปี ในการแข่งขัน All Thailand Junior
Circuit 3/2017   ระหว่างวันที่ 20 - 22
พฤษภาคม 2560 ณ FBT   Sport Park
กรุงเทพมหานคร
และ ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ     
อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี
ในการแข่ ง ขั น เทนนิ ส กระแสร์ เ ทนนิ ส   
แคมป์ จูเนียร์ชาลเลนจ์ 2017 ครั้งที่ 5
ระหว่างวันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2560
และ ครั้ ง ที่ 6 ระหว่ า งวั น ที่ 24 - 26
มิถุนายน 2560

โครงสร้างฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

1) งานศูนย์ดนตรี
2) งานกิจกรรมพิเศษ
3) งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
4) งานบริหารฝ่าย
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มีนโยบาย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุนทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และศิลปะ            
ได้จัดหาผู้ฝึกสอนอาชีพที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน มีชอื่ เสียงเป็นทีย่ อมรับในวงการ มาถ่ายทอดความรูแ้ ละ
ทักษะเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ โดยได้เปิดสอนดนตรีและ
กิจกรรมพิเศษ ดังนี้

1. งานศูนย์ดนตรี
เปิดสอน 10 ประเภท ได้แก่ เปียโน ไวโอลิน กลองชุด       
ขับร้อง กีตา้ ร์ไฟฟ้า กีตา้ ร์เบส กีตา้ ร์คลาสสิค ดนตรีไทย โยธวาทิต
และอูคูเลเล่
คอร์สที่เปิดสอน
- คอร์สในเวลา ในคาบเรียนวิชาดนตรี
ชั้น ป.4 – ม.3 เปิดสอนทุกประเภทดนตรี
- คอร์สนอกเวลา (หลังเลิกเรียน คาบ 9)
เวลา 16.40 – 17.40 น. เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี
เปิดสอนทุกประเภทดนตรี
- คอร์สวันเสาร์ (เวลา 09.00 – 12.00 น.)
เปิดสอนทุกประเภทดนตรี
เปิดรับสมัครนักดนตรีรวมวงของโรงเรียน ได้แก่
1) วงโยธวาทิต
2) วงดนตรีไทย
3) วงเครื่องสาย 4) วงสตริง

2. งานกิจกรรมพิเศษ
เปิดสอน 10 ประเภท ได้แก่ เทนนิส เทควันโด แบดมินตัน
ฟุตบอล ปีนหน้าผา ว่ายน�้ำ  เทเบิลเทนนิส หมากรุกสากล-ไทย
การเต้น (Dance) และงานปั้น
คอร์สที่เปิดสอน
- คอร์สในเวลา ในคาบเรียนวิชาพลศึกษา
		
- ชั้น ป.1 เปิดสอน เทนนิส เทควันโด ฟุตบอล
และการเต้น (Dance)
		
- ชัน้ ป.2 – ป.3 เปิดสอน เทนนิส เทควันโด ฟุตบอล
การเต้น (Dance) และว่ายน�้ำ
		
- ชัน้ ป.4 – ม.3 เปิดสอนทุกประเภทกิจกรรมพิเศษ
(ยกเว้นงานปั้น)
- คอร์สนอกเวลา (หลังเลิกเรียน คาบ 9)
เวลา 16.40 – 17.40 น. เรียนวันจันทร์ – พฤหัสบดี
เปิดสอนทุกประเภทกิจกรรมพิเศษ

โครงการพิเศษ

งานกิจกรรมพิเศษ ปีการศึกษา 2560

1) โครงการศูนย์ฝึกฟุตบอลเด็ก
และเยาวชนศรีราชา

เปิดสอนเด็กและเยาวชนท้องถิน่ อ�ำเภอศรีราชา ตลอด
ปีการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย
สร้างนิสัยรักการออกก�ำลังกาย รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดและอบายมุขและพัฒนาไป       
สู่การเป็นนักกีฬาฟุตบอลอาชีพในอนาคต รับสมัครนักเรียน
อายุ 10 – 12 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2548 – 2550) เรียนฟรีโดย  
ไม่เสียค่าใช้จา่ ย โดยจะท�ำการฝึกซ้อมในวันเสาร์ เวลา 15.00
– 16.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 10.00 น. ณ สนาม
หญ้าเทียมอุดมประเสริฐ และสนามสิรนิ ธร โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา สอนโดยผูฝ้ กึ สอนอาชีพ มาสเตอร์อเุ ทน ทองประกอบ
(ระดับ B - License AFC) และทีมงาน

2) โครงการ ACS Sport Academy

ประเภท ฟุตบอล รับสมัครนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา รุ่นอายุ 11 – 14 ปี (เกิดปี พ.ศ.2546 – 2549)    
เพือ่ ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย สร้างนิสยั รักการออกก�ำลังกาย
และพัฒนาสู่การเป็นนักกีฬาทีมโรงเรียน นักกีฬาโครงการ
พิเศษ และนักกีฬาอาชีพในอนาคต เปิดสอนวันจันทร์ –       
วันศุกร์ เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ สนามหญ้าเทียม
Assumption Soccer Fields สอนโดยผู้ฝึกสอนฟุตบอล
อาชีพ ปัจจุบันนี้ มีนักเรียนสมัครเรียน 40 คน

3. งานนักกีฬาโครงการพิเศษ
ในปีการศึกษา 2560 มีนกั กีฬาโครงการพิเศษทัง้ สิน้ จ�ำนวน
110 คน แยกเป็น 2 ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล รุน่ อายุ 13–18 ปี
จ�ำนวน 85 คน และ ตะกร้อ รุ่นอายุ 14–18 ปี จ�ำนวน 25 คน
ทางโรงเรียนให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาโครงการพิเศษใน
แต่ละปีการศึกษามากกว่า 10 ล้านบาท ในปีการศึกษา 2560 มี
การแยกระดับทุนนักกีฬาโครงการพิเศษตามระดับความสามารถ
ดังนี้

- ระดับ A (ความสามารถดีเยี่ยม)
ได้รับทุน ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ
และค่ากินอยู่นักเรียนประจ�ำ
- ระดับ B (ความสามารถดีมาก)
ได้รับทุน ค่าธรรมเนียมการเรียน ค่ากิจกรรมเสริมพิเศษ
- ระดับ C (ความสามารถดี)
ได้รับทุน ค่าธรรมเนียมการเรียน ภาคเรียนละ 15,000 บาท

ผลงานที่ผ่านมาของนักกีฬาโครงการพิเศษ

ในปีการศึกษา 2560 ทางโรงเรียนได้ท�ำ
สัญญา ข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนากีฬา
ฟุตบอลระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากับ
สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด โดยมีสาระส�ำคัญของ
สัญญาข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้
- ทางสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด จะสนับสนุนงบ
ประมาณให้ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาใน
การพั ฒ นากี ฬ าฟุ ต บอล ปี ก ารศึ ก ษาละ
1,000,000 บาท
- นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันรายการฟุตบอล
เยาวชนลีก  ให้ทมี สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด โดย
ทางสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด จะเป็นผูส้ นับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขัน
- สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด จะให้ความร่วมมือกับ
ทางโรงเรียนในการสนับสนุนร่วมมือในการ
พัฒนาผูฝ้ กึ สอนฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา
- สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด มีความประสงค์จะท�ำ
สัญญากับนักกีฬาของโรงเรียนคนใดคนหนึ่ง
สามารถท�ำสัญญาได้ โดยทางสโมสรพัทยา
ยูไนเต็ด จะจ่ายค่าตอบแทนให้ทางโรงเรียน
50,000 บาท ต่อนักกีฬา 1 คน ส�ำหรับค่า
ตอบแทนทีจ่ ะให้กบั นักกีฬา ทางสโมสรฯ จะ
เจรจาตกลงกับผู้ปกครองและนักกีฬาเอง
- นั ก กี ฬ าโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชาได้ เซ็ น
สัญญาเข้าสังกัดสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด และ
เมือ่ มีการเซ็นสัญญาขายนักเตะหรือให้สโมสร
อื่นยืมตัว ทางสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด จะจ่าย
ค่าตอบแทนให้ทางโรงเรียนซึง่ เป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัดของนักกีฬาตามกฎระเบียบของ
สมาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (FIFA)

ประเภทตะกร้อ

- ชนะเลิศ ประเภทคู่ การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38
“ย่าโมเกมส์” ณ จังหวัดนครราชสีมา
- รองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายหาด การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ
ครั้งที่ 33 ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ จังหวัดระนอง

ประเภทฟุตบอล

- รองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
ชุมพร-ระนองเกมส์ ณ จังหวัดระนอง
- ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย รุ่นอายุ 14 ประจ�ำปี 2560 ระดับจังหวัด และระดับภาค
ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดล�ำปาง ในเดือน
มิถุนายน 2560
- ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย รุ่นอายุ 16 ประจ�ำปี 2560 ระดับจังหวัด และระดับภาค
ได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ ณ จังหวัดอุดรธานี
ในเดือนสิงหาคม 2560

ผลสัมฤทธิ์

การศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559
มหาวิทยาลัยรัฐบาล

จ�ำนวน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
33
มหาวิทยาลัยบรูพา
24
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
14
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวง
11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
7
มหาวิทยาลัยมหิดล
6
มหาวิทยาลัยศิลปกร
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
4
มหาวิทยาลัยการบินพลเรือน
3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
2
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
2
มหาวิทยาลัยเกษตรเฉลิมพระเกียรติ สกลนคร
1
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
การกีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1
การพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ
1
นายสิบทหารบก
1
พานิชย์นาวี
1
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครินทร์
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1
173
รายการ
นักเรียนชั้น ม.6 ปี 2559 จ�ำนวนทั้งสิ้น
นักเรียนแจ้งผลการศึกษาต่อจ�ำนวน
นักเรียนเณร
รวม
คงเหลือนักเรียนที่ต้องติดตามข้อมูล

จ�ำนวน/คน
418
289
12
301
117

ยอดนักเรียน ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560

มหาวิทยาลัยเอกชล
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ปัญญาภิวัฒน์
มหาวิทยาลัยหอการค้า

จ�ำนวน
27
25
20
7
5
4
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
103

มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
จีน
สหรัฐอเมริกา
ออสเตรเลีย
อินเดีย

จ�ำนวน
6
3
2
2
13

ทัศนศึกษาครู ประจ�ำปี การศึกษา 2559
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ มอบหมายให้งานบุคลากรจัดกิจกรรมทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 “สืบสานต�ำนานเมืองน�้ำตก นครนายก-เขาใหญ่” ระหว่างวันที่ 13-15 มีนาคม 2560

สุขสันต์วันสงกรานต์
แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกิจกรรม “สุขสันต์วันสงกรานต์” เพื่อสืบสาน
ประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป โดยมีการสรงน�้ำพระพุทธรูปและแม่พระอัสสัมชัญ  พิธีรดน�้ำด�ำหัวครูอาวุโส และเล่นน�้ำกัน
อย่างสนุกสนาน ณ อาคารยอห์น แมรี่ ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

สวัสดี สมาชิกครอบครัว นักเรียนประจ�ำ อัสสัมชัญศรีราชา
ที่รักทุกคน
ทีผ่ า่ นมานักเรียนประจ�ำทุกคนคงได้กลับบ้านพักผ่อนในช่วง
ปิดเทอมที่ผ่านมา และคงไม่ลืมที่จะน�ำตารางเวลาที่เคยปฏิบัติ  
เมื่อเป็นนักเรียนประจ�ำ  น�ำไปปฏิบัติเมื่ออยู่ที่บ้านกับครอบครัว
และขณะนี้นักเรียนทุกคนก็ได้กลับมาสู่ครอบครัวนักเรียนประจ�ำ 
อั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชาของเราเช่ น เดิ ม นั ก เรี ย นคงได้ พ บกั บ สิ่ ง ที่
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านอาคารสถานที่ คณะครู
ประจ�ำตึกที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาช่วยดูแลพวกเรา สมาชิก
ภายในตึกหน้าเก่าบ้างหน้าใหม่บ้างปะปนกันไป แต่ทุกคนล้วน
เป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกัน
เมื่อกล่าวถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงใหม่ๆ ในด้านอาคารสถานที่
ในปี ก ารศึ ก ษา 2560 นี้ ฝ่ายนัก เรียนประจ�ำได้ป รับ ปรุ ง ตึ ก            
เทโอฟานให้เป็นที่พักของนักเรียนประจ�ำตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่วนตึกราฟาแอลให้เป็นที่พักของ
นักเรียนประจ�ำใหม่ตงั้ แต่ชนั้ ประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ส่วนหอพักคาเบรียลาเป็นหอพักส�ำหรับนักเรียนหญิงตั้งแต่
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส�ำหรับหอพักครู
ปัจจุบันมีหอพักนักเรียนชาย 8 หอพัก และหอพักนักเรียนประจ�ำ
หญิง 1 หอพัก
นอกจากนีท้ างโรงเรียนยังได้ให้นกั เรียนประจ�ำสวมชุดนอน
ทีม่ สี เี ดียวกันในแต่ละตึก สีเขียว ตึกราฟาแอล  สีแดง ระดับมัธยมต้น
ตึกเทโอฟาน สีนำ�้ เงิน ระดับมัธยมปลายตึกเทโอฟาน สีชมพู หอพัก
หญิง และสีเหลือง หอพักครู เพื่อแยกกลุ่มนักเรียนจากที่พักต่างๆ
ให้ชัดเจนและสะดวกในการติดตามดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา เป็นวันที่
นักเรียนประจ�ำรายงานตัวเข้าทีพ่ กั ส�ำหรับเปิดปีการศึกษา 2560
นักเรียนส่วนใหญ่ มีใบหน้าที่อิ่มเอิบ สรวลเสเฮฮา สนุกสนานกับ
เพื่อนๆ ที่จากกันไปนาน ส�ำหรับนักเรียนประจ�ำใหม่ทุกคนในปี
การศึกษา 2560 นี้คงไม่มีปัญหาในการมาอยู่เป็นนักเรียนประจ�ำ 
เพราะทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียน ได้เรียน ปรับพื้นฐานที่จะมา
อยู่เป็นนักเรียนประจ�ำ  ในช่วงภาคฤดูร้อนที่ผ่านมา คงมีนักเรียน
ใหม่จ�ำนวนน้อยที่ยังปรับตนเองไม่ได้ แต่สุดท้ายนักเรียนเหล่านี้
ก็อยู่ได้อย่างมีความสุข เพราะทางฝ่ายนักเรียนประจ�ำมีบุคลากร
ที่เป็นมืออาชีพคอยดูแลอย่างใกล้ชิด
เมือ่ เรามาเป็นนักเรียนประจ�ำ ชีวติ นักเรียนประจ�ำเป็นชีวติ
ที่แปลกใหม่ มีอุปสรรค มีปัญหา มีสุขบ้างทุกข์บ้าง ไม่เหมือนกับ
ที่อยู่ที่บ้านกับครอบครัว แต่ถ้าเราคิดให้ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็น
ประสบการณ์ที่หาได้ยาก เราควรต้องตักตวงในสิ่งที่เกิดขึ้นเหล่า
นี้ให้มากที่สุด ประสบการณ์เหล่านี้หาซื้อไม่ได้ ต่างคนต้องเก็บ
เกีย่ วกันเอง ได้มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่บคุ คล แต่สงิ่ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ
ความเป็นเพื่อนทุกคนต้องเป็นเพื่อนรักกัน มีความสามัคคี อบอุ่น
ความรัก เอื้ออาทร ระหว่างศิษย์กับครู เหล่านี้ล้วนเป็นความ
ประทับใจที่เราน่าจดจ�ำในชีวิตที่เราเป็นนักเรียนประจ�ำ

อาทิตย์ที่ 14 พ.ค. 60

นักเรียนประจ�ำทุกคนรายงานตัวเข้าที่พักพร้อมแสดงหลักฐานการช�ำระเงินระหว่าง
เวลา  09.00 - 17.00 น. นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองไปส่ง ไม่อนุญาตให้เข้าที่พัก

จันทร์ที่ 15 พ.ค. 60

เปิดภาคเรียนที่ 1/2560

ศุกร์ที่ 7 ก.ค. 60

นักเรียนประจ�ำทุกคน กลับบ้านได้หลังเลิกเรียน

จันทร์ที่ 10 ก.ค. 60

ชดเชยวันอาสาฬหบูชา (หยุดเรียน)

อังคารที่ 11 ก.ค. 60

ชดเชยวันเข้าพรรษา (หยุดเรียน)
นักเรียนประจ�ำทุกคนกลับเข้าที่พัก ก่อนเวลา 17.00 น.

พฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. 60

นักเรียนประจ�ำที่จะกลับบ้าน กลับบ้านได้หลังเลิกเรียน

ศุกร์ที่ 28 ก.ค. 60

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (หยุดเรียน)

อาทิตย์ที่ 30 ก.ค.60

นักเรียนประจ�ำที่กลับบ้าน กลับเข้าที่พัก ก่อนเวลา 17.00 น.

พุธที่ 2 – ศุกร์ที่ 4 ส.ค.60

สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560

ศุกร์ที่ 11 ส.ค.60

นักเรียนประจ�ำทุกคน กลับบ้านได้หลังเลิกเรียน

จันทร์ที่ 14 ส.ค.60

ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (หยุดเรียน)

อังคารที่ 15 ส.ค.60

วันอัสสัมชัญ (หยุดเรียน) นักเรียนประจ�ำทุกคนกลับเข้าที่พัก ก่อนเวลา 17.00 น.

พุธที่ 27 – ศุกร์ที่ 29 ก.ย.60

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2560

ศุกร์ที่ 29 ก.ย.60

นักเรียนประจ�ำทุกคน กลับบ้านได้หลังเลิกเรียน

เสาร์ที่ 30 ก.ย. - จันทร์ที่ 23 ต.ค.60

ปิดเรียนปลายภาคเรียนที่  1/2560

จันทร์ที่ 23 ต.ค.60

วันพบผู้ปกครอง/ประกาศผลสอบ ป.1- ม.6  (บ่าย) นักเรียนประจ�ำทุกคน
รายงานตัวเข้าที่พักพร้อมแสดงหลักฐานการช�ำระเงินระหว่าง
เวลา 09.00 - 17.00 น. นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองไปส่ง ไม่อนุญาตให้เข้าที่พัก

อังคารที่ 24 ต.ค.60

เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560

นักเรียนประจ�ำเข้าที่พัก
นักเรียนประจ�ำทุกคนกลับเข้าที่พัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่  14 พฤษภาคม 2560 ณ ตึกเทโอฟาน

การประชุ มนักเรียนประจ�ำเปิ ดปี การศึกษา 2560
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ และภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�ำ  ประชุมนักเรียน
ประจ�ำเปิดปีการศึกษา 2560  วันที่ 15 พฤษภาคม 2560  ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

พิธีบูชาขอบพระคุณเสกวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซู เจ้าศรีราชา
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คณะภราดา และคณะครูคาทอลิก ร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณเสกวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ศรีราชา เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560

ACS รุ ่น 4932 เตรียมวางแผนการจัดงาน ACS Day และงานคืนสู่เหย้า
ศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น 4932 จ�ำนวนทั้งหมด110 คน ได้พบปะพูดคุยและสร้างความรู้จักและความสามัคคี       
และเพื่อเตรียมวางแผนการจัดงาน ACS Day และงานคืนสู่เหย้า ซึ่ง ACS รุ่น 4932 จะเป็นเจ้าภาพในอีก 3 ปีข้างหน้า ระหว่าง
วันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรม Sleep with me หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งคุณการ จิระตุลธร ประธานรุ่น ACS
4932 โดยให้การต้อนรับคณะเพื่อนฝูงตลอด 3 วันเป็นอย่างดี

ฝ่ายกิจการนักเรียน
ภ.ศราวุธ ยุชมภู
ปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ด�ำเนินการจัดระบบดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนในเรือ่ งต่างๆ ได้แก่ เรือ่ งความปลอดภัย
ภายในโรงเรียน การมีระเบียบวินัย การแต่งกาย เป็นต้น
โดยฝ่ายกิจการนักเรียนศึกษาจากข้อมูลในปีการศึกษา  
ที่ผ่านมา มีการปรึกษาหารือ การน�ำมาประมวลผล และ
หาแนวทางที่เป็นประโยชน์เพื่อสอดคล้องกับการจัด   
การเรียนการสอนของโรงเรียนให้มากที่สุด และการใช้
อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดถือเป็นเรื่องหนึ่งที่จ�ำเป็นต้องน�ำ
มาพิจารณาหาแนวทางในการให้นักเรียนปฏิบัติ และ     
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนมากที่สุด   โดยได้น�ำ
ข้อมูลจากการสังเกตของครูประจ�ำชั้น หัวหน้าระดับชั้น       
และคุณครูประจ�ำวิชามาพิจารณาถึงเหตุผลต่างๆ และ
ผลกระทบของการใช้งานอุปกรณ์สื่อสาร โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในเวลาเรียนซึง่ มีผลกระทบโดยตรงต่อตัวนักเรียน
และส่งผลถึงครูผู้สอนประจ�ำวิชา

ในปีการศึกษา 2560 นี้ฝ่ายกิจการนักเรียนจึงมี
นโยบายให้นักเรียนมีความตระหนักถึงวินัยพื้นฐานของ
การใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด และตระหนักถึงการรู้จัก
เคารพกติกาของสถานศึกษาทีน่ กั เรียนพึงปฏิบตั ิ ตัวอย่าง
ของสถานที่ราชการ หรือสถานที่ส�ำคัญต่างๆ ที่จ�ำเป็น
ต้องให้ผู้เข้าไปติดต่อประสานงานจะต้องฝากโทรศัพท์
หรื อ อุ ปกรณ์ สื่ อ สารไว้ เ พื่ อ ความปลอดภั ย เป็ นส�ำคัญ
เป็นต้น โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้สง่ จดหมายขอความ
ร่วมมือกับทางผู้ปกครอง และชี้แจงผลกระทบเบื้องต้น
ในการใช้อุปกรณ์ที่ไม่ถูกที่ถูกเวลา โดยแนวปฏิบัตินี้
ก� ำ หนดให้ นั ก เรี ย นที่ น� ำ อุ ป กรณ์ สื่ อ สารทุ ก ชนิ ด มา
โรงเรียนได้แต่จะต้องฝากไว้กับคุณครูประจ�ำชั้นหลัง
เคารพธงชาติ และมารับคืนหลังเลิกเรียนในคาบเรียน
สุดท้าย หากนักเรียนมีความจ�ำเป็นต้องใช้ในการประกอบ
การเรียนการสอน หรือว่าต้องการติดต่อกับผู้ปกครอง    
ก็สามารถมาติดต่อขอใช้ได้ที่ฝ่ายกิจการนักเรียน ซึ่ง         
ผูป้ กครองทุกท่านก็ได้สง่ ใบตอบรับการรับทราบแนวทาง
เบื้องต้นกลับมาที่คุณครูประจ�ำชั้นเรียบร้อยแล้ว และ
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบคู่มือนักเรียนซึ่งระบุแนว
ปฏิบตั นิ ไี้ ว้ในหมวดเกีย่ วกับการอนุญาตใช้อปุ กรณ์สอื่ สาร
ทางโรงเรียนจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากผู้ปกครองและนักเรียนทุกคนด้วยความยินดีและ
เต็มใจ

พิธีแสดงตนเป็นพุ ทธมามกะ นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี 1
ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     
วันที่ 20 เมษายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารยอห์น แมรี่

กิจกรรมปฐมนิเทศบุ คลากรครู - เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจ�ำปี การศึกษา 2560
งานบุคลากร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรครู - เจ้าหน้าที่ใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา
2560  เพือ่ เป็นการเตรียมความพร้อมให้กบั บุคลากรครูและเจ้าหน้าทีใ่ หม่ ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤษภาคม
2560  ณ ห้องประชุม ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปัจจุบนั ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนของเรา
มีห้องสมุดไว้ให้นักเรียนและคุณครูได้ใช้บริการ   
3 แห่ง คือ
ห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ
ห้องสมุดลวสุต อาคารโดนาเซียง และ
ห้องสมุดปฐมวัย อาคารเรยีนา เชลี
ซึ่งห้องสมุดได้จัดกิจกรรมต่างๆ หลาก
หลาย เพื่อส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด และ
ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ข องเด็ ก ๆ ด้ า นการอ่ า น       
การเขียน ให้รู้สึกสนุกสนานกับการใช้เวลาว่าง  
ให้เป็นประโยชน์ที่ห้องสมุด
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ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด
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การเขียนไดอารี่ คือการเขียนบันทึกเหตุการณ์ ช่วงชีวิตของ
เราทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละวัน อาจเป็นการบอกเล่าเรือ่ งราว หรือสรุปเรือ่ ง
ราวที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีวิธีการเขียนไดอารี่มาแนะน�ำค่ะ

1. เขียนไดอารี่ โดยบันทึกเหตุการณ์ประจ�ำวัน
2. ระบายเรือ่ งทีต่ นเองไม่สบายใจลงไปบ้างก็ได้ สามารถช่วยบรรเทา
ความทุกข์ในใจลงได้มากทีเดียว คนทีเ่ ขียนไดอารี่ เป็นประจ�ำทุกวัน
มักไม่เป็นโรคซึมเศร้า และมีความเสีย่ งต่อการฆ่าตัวตายน้อยทีส่ ดุ
ดังนัน้ ถ้าเครียด จงเขียนระบายลงไป
3. เมือ่ เจอไอเดียดีๆ บันทึกเก็บไว้ในไดอารีด่ ว้ ย จะช่วยให้สามารถน�ำมาต่อยอดและพัฒนาชีวติ
4. เจอเรือ่ งราวทีแ่ สนประทับใจ บันทึกไว้ในไดอารี่ เจอคนทีช่ อบ คนทีแ่ อบรัก เรือ่ งราวทีแ่ สนประทับใจ
เขียนลงไปให้หมด เรือ่ งราวทีป่ ระทับใจยิง่ เขียนมากเท่าใด จะท�ำให้ไดอารีข่ องเรากลายเป็นสมุดอีกเล่ม
หนึง่ ทีส่ ะสมความสุขอยูเ่ ต็มเปีย่ ม และจะช่วยเติมเต็มความเป็นไดอารีใ่ ห้กบั คุณทีส่ มบูรณ์มากยิง่ ขึน้
5. อยากวาดรูปลงไปด้วยเหรอ ท�ำสิ! อย่ากังวลนะ ถ้าในระหว่างทีเ่ ขียนไดอารีข่ นึ้ มาแล้ว เกิดความรูส้ กึ ว่า
อยากวาดรูปอะไรลงไป ถ้านัน่ คือความรูส้ กึ จงวาด วาดออกมาเลย ท�ำตัวให้เหมือนกับว่าเราเป็นจิตรกร
รูปภาพบางทีกช็ ว่ ยเติมเต็มความสมบูรณ์ของไดอารีใ่ ห้มากยิง่ ขึน้
6. หากล่องเก็บไดอารีด่ ๆี   เอาแบบสวยๆ น่าเก็บของนะคะ ยิง่ เรามีกล่องน่าเก็บเท่าใด เราจะมีความรูส้ กึ
ว่าอยากเขียนไดอารีเ่ พิม่ ขึน้ มากเท่านัน้
7. ทุกๆ 1 สัปดาห์ สรุปเรือ่ งส�ำคัญออกมาเป็นข้อๆ บ้าง อย่างน้อยสัก 3 ข้อ เขียนเรียงระบุลงไปว่าเราเจอ
อะไรมาบ้าง ประทับใจอะไร หรือแล้วแต่วา่ อยากเขียนอะไรลงไปในไดอารี่ ข้อนีจ้ ะช่วยให้ประหยัดเวลา
หากว่าเรากลับมาอ่านไดอารีย่ อ้ นหลังอีกครัง้
8. ประยุกต์ใช้ทกั ษะทีไ่ ด้จากการเขียนไดอารีส่ กู่ ารเขียนบทความ ข้อสุดท้ายคือ จงอย่าลืมน�ำทักษะในการ
เขียนไดอารี่ ไปพัฒนากลายเป็นอาชีพนักเขียนบทความด้วยก็ได้คะ่ การเขียนบ่อยๆจะช่วยเรือ่ งของ
ส�ำนวน เมือ่ น�ำไปเขียนเป็นบทความดีๆ ออกมา จะท�ำให้เขียนง่าย และอาจกลายเป็นช่องทางของราย
ได้ทดี่ ดี ว้ ยก็ได้นะคะ
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โดย ทีมชวนกันชิม

ฉบับนี้ทีมงานพากันไปชิม ข้าวหมูแดง-หมูกรอบ ร้านนี้อยู่หลัง      
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เส้นทางหนองยายบู-่ อัสสัมชัญ ขายข้าวหมูแดงหมูกรอบ ต้มเลือดหมู เครือ่ งใน ก๋วยเตีย๋ วเครือ่ งใน ก๋วยจับ๊ และข้าวขาหมู
สิ่งที่โดดเด่นและอร่อยที่สุดคือ ข้าวหมูกรอบ ลูกค้าจะสั่งมากที่สุด
โดยไม่ค�ำนึงถึงน�้ำหนัก หมูกรอบที่นี่ กรอบนอกนุ่มใน กลิ่นหอมหวน     
ชวนกิน ตามด้วยน�้ำราดที่กลมกล่อมและน�้ำจิ้มที่รสชาติก�ำลังดี
“ขายมากว่า 20 ปีแล้ว กลุ่มญาติพี่น้องยึดอาชีพนี้มานานแล้ว”
คุณคารม-คุณกลอยใจ เฉียงตะวัน คือเจ้าของร้าน
“เราท�ำเองทุกอย่าง หมูกรอบ หมูแดง ขาหมู ฯลฯ ท�ำอย่างพิถพี ถิ นั
ให้อร่อยและต้องสะอาด”
ถ้าเข้าไปกินร้านนีจ้ ะสังเกตว่า ลูกค้าอาจไม่เยอะนัก แต่จะมีประเภท
สั่งใส่กล่องมีจ�ำนวนมาก เปิดตั้งแต่เวลา 7.00 น. – 13.00 น.
“บ่ายโมงก็หมดแล้วครับ สิ่งที่หมดเร็วที่สุดคือ หมูกรอบ ร้านเรา
หยุดขายทุกวันพระ”
ราคาอาหารที่นี่ ปกติ 40 บาท พิเศษ 50 บาท ร้านนี้ไม่มีชื่อ แต่จะ
เขียนเกาเหลาเลือดหมู ข้าวหมูกรอบ หมูแดง ไว้หน้าตู้กระจกที่ขาย ร้าน
จะอยู่เส้นทางหนองยายบู่ ถ้าไปจากโรงเรียนเบี่ยงขวา เลยตลาดศุภฤกษ์
หรือแยกวัดศรีรัตนาราม ตรงไปประมาณ 500 เมตร ร้านจะอยู่ขวามือ ให้
สังเกตว่าเมื่อผ่านแยกวัดศรีรัตนาราม (แยกหมอย้อย) จะพบกับต้นโพธิ์
ใหญ่ขวามือ ร้านนี้จะเลยต้นโพธิ์ใหญ่ไป ก็เตรียมชะลอรถเพื่อเตรียมหาที่
จอดรถได้แล้ว ร้านจะอยู่ตรงข้ามกับร้าน A:TOM ขายเสื้อผ้าแฟชั่น        
ร้านนีไ้ ม่มตี ำ� นาน...แต่มเี พียงต�ำนานความอร่อยแบบไม่กลัวอ้วนเท่านัน้ เอง

การสัมมนาบุ คลากรเปิ ดปี การศึกษา 2560
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา 2560        
เรื่อง “การจัดการศึกษายุค Thailand 4.0” ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล        
ตึึกวัชรสมโภช

พิธีไหว้ครู ประจ�ำปี การศึกษา 2560
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ ำ� นวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ร่วมพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารยอห์น แมรี่

พิธีไหว้ครู ระดับปฐมวัย ประจ�ำปี การศึกษา 2560
ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย คณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย ร่วมพิธีไหว้ครู ประจ�ำ       
ปีการศึกษา 2560  ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเรยีนา เชลี

พิธีมอบรางวัลเรียนดี ประจ�ำปี การศึกษา 2559
ภราดา ดร.สุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบรางวัลเรียนดี
ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ประจ�ำปีการศึกษา 2559 พร้อมด้วยคณะภราดา คณะครู สมาคมศิษย์เก่า สมาคม          
ผูป้ กครองและครูและผูป้ กครองนักเรียน ร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในวันเสาร์ที่ 10 มิถนุ ายน 2560 ตัง้ แต่เวลา
09.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

2 มิถุนายน 2560
8 มิถุนายน 2560
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการแผนก MLP
- ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ คณะภราดา       
คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณศุกร์ต้นเดือน (Modern Language Program) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักเรียน
แผนก MLP และมอบวุฒบิ ตั รให้กบั นักเรียนห้องทีช่ นะเลิศการประกวด
ณ โบสถ์ เดล โรซาริโอ
- คณะครู พนักงานและนักเรียนพุทธศาสนิกชน ฟังพระธรรม พานไหว้ครู เวลา 08.00 น. ณ อาคารโอเซ่
เทศนาและค�ำสัง่ สอนทีส่ อดแทรกความรู้ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคาร
ยอห์น แมรี่

13 มิถุนายน 2560
บริษัท ปตท.ประเทศไทยจ�ำกัด จัดกิจกรรมพลังเล็กเปลี่ยนโลก    
ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รู้จัก
คิดริเริม่ สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมใหม่ๆ ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล
อาคารวัชรสมโภช

12 มิถุนายน 2560
แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมการฝึกอบรมนาย
หมู่และรองนายหมู่ ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 และชั้น
14 มิถุนายน 2560
มัธยมศึกษาตอนต้น ประจ�ำปีการศึกษา 2560  ผบ.ธวัชชัย แก้วชื่นชัย
แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการอบรมคณะกรรมการ
หัวหน้างานลูกเสือ เป็นผู้ถวายราชสดุดีและเปิดประชุมกอง มีการจัด
กิจกรรมฝึกอบรมในเรื่องของระเบียบแถว สัญญาณต่างๆ รวมถึงวิชา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เวลา 13.00 เงื่อนเชือก ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ ค่ายลูกเสือลูโดวิโก โรงเรียน           15.40 น. ณ ห้องประชุมชั้นใต้ดิน อาคารยอห์น แมรี่
อัสสัมชัญศรีราชา

ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ หัวหน้างานอภิบาลและอาสาพัฒนา

วันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ พร้อมด้วยคณะครูคาทอลิก ได้น�ำนักเรียนคาทอลิก จ�ำนวน 20 คน เข้าร่วมพิธี
บูชามิสซาสมโภชพระจิตเจ้า และโปรดศีลก�ำลังในแขวงศรีราชา ณ วัดอัสสัมชัญ พัทยา โดยมี พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
เป็นประธานในพิธี

วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ภราดา ดร. ช�ำนาญ เหล่ารักผล คณะภราดา คณะครูคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมแสดง
ความยินดี พิธีเปิดและเสกวัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า ศรีราชา ประธานในพิธี โดย พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พระคาร์ดินัล
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พร้อมด้วย พระอัครสังฆราช พอล ชาง อิน-นัม พระอัครสังฆราช หลุยส์ จ�ำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระสังฆราช
ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชกิตติคุณ ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์
คณะนักบวชชาย หญิง พี่น้องสัตบุรุษ ร่วมในพิธีจ�ำนวนมาก

ชีวิตเด็กหอที่โรงเรียนกลางป่า

โดย กระบี่เดียวดาย
“ไอ้เล็ก มึงรักโรงเรียนมั้ย”
ไอ้จกั ษ์เอ่ยปากขึน้ ตอนทีอ่ อกมายืนรอรถเมล์สาย 2 สะพาน
พุทธ-พระโขนงทีป่ า้ ยรถเมล์หน้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยหลัง
เสร็จจากการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียนต่อ
“รักสิวะ มึงจะถามท�ำไม” เฮียตอบพลางหันไปมองเพื่อน
คนที่ถาม
“งั้นเรามาจุดบุหรี่สูบกันตรงนี้เลย ดีมั๊ย อิอิ สูบมันทั้งที่อยู่
ในชุดนักเรียนนี่ล่ะ แม่งเก๋าดี คนเค้าจะได้รู้ว่าเด็กอัสสัมสีชามัน
เจ๋ง ฮ่าๆๆ” ไอ้จกั ษ์เพือ่ นเฮียพูด พลางยิม้ อย่างกวนตีนตามสันดาน
“จะดีเหรอ แต่เอาก้อเอา กว่ารถเมล์จะมาคงอีกนาน อีก
อย่างคนคงจะแน่นรถ สูบบนรถคงไม่สะดวก มึงจุดมาสิเพื่อน”
เฮียบอก
ในยุคนั้นสูบบุหรี่บนรถเมล์ได้ไม่ผิดกฎหมาย แต่ไม่สะดวก
อย่างทีบ่ อกนัน่ ละ คนแน่นมากแทบจะไม่มที ยี่ นื บนรถด้วยขาสอง
ข้างเลยด้วยซ�้ำ
“สองคนนั่นท�ำอะไรกันน่ะ มาจากโรงเรียนอะไร บอกมา
เดีย๋ วนีน้ ะ” เสียงตวาดดังมาจากทางหน้าประตูโรงเรียน พร้อมกับ
อาจารย์ท่านหนึ่งเดินตรงมาที่เราสองคน เฮียดีดบุหรี่ทิ้งกระเด็น
ไปไกล ไอ้จักษ์ก็เหมือนกัน ทิ้งลงพื้นและใช้เท้าขยี้ดับบุหรี่ตัวนั้น
พลางกลืนควันลงท้องและอมยิ้มให้กับอาจารย์ท่านนั้นที่เดินตรง
มาที่เราสองคน
“สูบบุหรี่กันใช่มั้ย ในชุดนักเรียนเลยนะ ชื่ออะไรน่ะเรา   
สองคน มาจากโรงเรียนไหน ตอบ” อาจารย์ท่านนั้นค�ำราม
หลายวันต่อมาที่ศรีราชา เฮียก้อได้กลับมาเยือนที่โรงเรียน
เดิมอีกครัง้ หนึง่ หลังจากจบม.ศ. 3 แล้วประกาศเอาไว้วา่ จะไม่เรียน
ต่อมัธยมศึกษาตอนปลายที่นี่อีกแล้ว หลังจากที่เรียนมาถึง 6 ปี

“ชีวติ เด็กหอทีโ่ รงเรียนกลางป่า” เป็นเรือ่ งราวประสบการณ์
ชีวติ ของนักเรียนประจ�ำและนักเรียนหอพัก ย้อนไปเมือ่ 40
ปี ที่แล้ว โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน...

ตัง้ แต่ป.5 แต่กอ็ ย่างว่า ไปสอบเข้าเรียนต่อในกรุงเทพฯ ดันก่อเรือ่ ง
มันซะ ก็เลยโดนพ่อจับกลับมาเรียนที่โรงเรียนเดิมอีกครั้ง ไอ้จักษ์
เพื่อนเฮียที่ร่วมสร้างวีรกรรมในครั้งนั้น ได้ข่าวมาว่าพ่อมันให้ไป
เรียนทีเ่ ทพศิรนิ ทร์ และก็ไม่ได้เจอกันอีกเลย แม้วา่ เมือ่ สิบปีทแี่ ล้ว
ที่รุ่น 3619 เป็นเจ้าภาพในงานคืนสู่เหย้า ก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของ
เพื่อนเฮียคนนี้
เฮียกลับมาโรงเรียนเทีย่ วนี้ เพือ่ เรียนต่อในมัธยมปลาย ม.ศ.
4 - 5 ที่เป็นปีสุดท้ายของแผนการเรียนแบบนี้ทั่วประเทศ พร้อม
น้องชายที่ได้ออกจากโรงเรียนไปเมื่อปีกลายเหมือนกัน ไปเรียนที่
บ้านเกิดเพือ่ อยูเ่ ป็นเพือ่ นกับแม่ แต่ปรากฏว่า ไอ้เต้ย น้องชายเฮีย
ไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนแม่เลย ไปตะลอนๆ กับเพื่อนตลอด พ่อเห็นไม่
ได้การ เลยจับกลับมาเรียนม. 2 ต่อที่อัสสัมชัญศรีราชาพร้อมกับ
เฮียที่ ไอ แอม แบ็ค แอนด์รีเทิร์น มาเพลิดเพลินที่โรงเรียนกลาง
ป่าอีกครั้ง แต่...

แต่เที่ยวนี้ไม่เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติม
คือเรียนกับนักเรียนหญิงด้วย อัสสัมชัญ
ศรี ร าชาก่ อนนี้ จะมีก ารเรียนที่เรียกว่า
สหศึกษาในมัธยมศึกษาตอนปลาย เอาล่ะสิ
คราวนี้ท�ำไงดี เฮียก็ไม่เคยมีเพื่อนนักเรียน
ทีเ่ ป็นผูห้ ญิงมาก่อนเสียด้วย จะท�ำอย่างไรดี
มาเรียนซัมเมอร์ก็มาทีหลังชาวบ้านเขา  
เขาเรียนกันไปสองอาทิตย์แล้ว เฮียเพิ่งจะ
โผล่มา พร้อมเสียงโห่รอ้ งต้อนรับของเพือ่ น
เก่าๆ สมัยเรียนม.ศ.3 ด้วยกันที่เห็นเฮีย
กลับมาเรียนทีเ่ ดิม เพราะไปไหนไม่รอด ไอ้
เพื่อนใหม่คนอื่นๆ ที่ไม่รู้จัก ก็อีกหลายคน
ซึง่ แต่ละคนหน้าตามันก็หาเรือ่ งเอาการ แต่
ช่างมันเหอะ ท�ำไงได้ เอาสมองไว้คิดเรื่อง
อืน่ ก่อนเหอะ ว่าจะท�ำอย่างไรดีกบั การออก
ไปแนะน�ำตัวหน้าห้องเรียน ทีม่ เี ด็กนักเรียน
ผู้หญิงเต็มไปหมด สักห้าสิบคนได้มั้ง เฮีย
โดนจับให้ไปอยู่กลุ่มบี ที่มีนักเรียนหญิง
สวยๆ และน่ารักหลายคน คอยกระซิบบอก
ค�ำตอบให้เวลาทีม่ สิ อับราฮัมถามเป็นภาษา
อังกฤษ ซึ่งเฮียก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน ว่าจะ
มากระซิบบอกเฮียท�ำไม เฮียตอบได้ตั้งแต่
แรกเพราะตอนที่จบม.ศ. 3 นั้น เฮียก็เรียน
เก่งไม่ใช่เล่นนะ ประกาศนียบัตรที่เรียกว่า
“Certificate” และ “Diploma” ตั้งแต่  
ป.5 ถึงม.ศ.3 เฮียได้มาทุกปี แต่ช่างเหอะ
เธอคนนัน้ ก็สวยดีแถมมีนำ�้ ใจ แกล้งท�ำเป็น
โง่แล้วตอบตามที่เธอกระซิบบอกให้ ก็ดีไป
อย่าง เธอจะได้รวู้ า่ เราก็มนี ำ�้ ใจรับไมตรี อ้อ
เกือบลืมบอกไปว่า ต่อมาสาวน้อยคนนี้แม้
ตอนเปิดเทอมจะเรียนคนละสายการเรียน
กับเฮีย ตอนนัน้ มีสองสายการเรียนคือวิทย์
กับศิลป์ เฮียเรียนสายวิทย์นะ่ แต่เธอคนนัน้
เรียนสายศิลป์ (ในตอนนั้นมีสองแผนกให้
เลื อ กเรี ย น สายวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสาย
ศิลปะ) และสวยมากขนาดได้รับเลือกให้
เป็นนางนพมาศตอนทีโ่ รงเรียนจัดงานลอย
กระทงเลยทีเดียว
บ่ายแก่ๆ วันก่อนเปิดเทอม...
“ไอ้เจ้ากิตติชัย เจ้ากิตติวัฒน์ ไปอยู่
เรือนนอนที่อยู่ติดกับชั้น” เสียงมาสเซอร์
ชาตรีบอกมา หลังจากที่พ่อเฮียขับรถกลับ
ออกไปจากหน้าหอพักชายนันทวัน ห่าง
จากหน้าประตูทางเข้าโรงเรียนประมาณ

200 เมตร (จ�ำกันเอาไว้นะไอ้ระยะทางที่ว่านี้น่ะ เพราะมันเป็นระยะเส้นทางที่มีเรื่องเล่า
และวีรกรรมอะไรต่ออะไรมากมายนัก) เฮียกับน้องชายก็เดินขึน้ บันไดเอาของใช้ขนึ้ ไปเก็บ
และจัดเตียงนอนของเฮียที่มาสเซอร์ก�ำหนดไว้ให้นอนติดกันสองคนพี่น้อง ก่อนจะเดินลง
มารออาบน�ำ้ ตอนห้าโมงเย็น ก็ได้เดินส�ำรวจหอพักแห่งใหม่ทเี่ ฮียโดนย้ายให้มาอยูน่ ี้ เพราะ
ก่อนนี้เฮียอยู่หอพักของมาสเซอร์อีกท่านหนึ่งที่อยู่ด้านหลังของโรงเรียน ซึ่งมาสเซอร์ท่าน
นั้นเป็นคนใต้และก็ดุมาก เจ้าระเบียบสารพัด แต่มาสเซอร์ชาตรีที่เป็นเจ้าของหอพัก       
แห่งใหม่ของเฮียจะเป็นอย่างไรหนอ เดี๋ยวต้องมาคอยดูกัน
“เฮ้ย...ไอ้เล็กใช่มั๊ย” เสียงหนึ่งดังขึ้นมาตอนที่เฮียเดินมาถึงทางด้านหลังของหอพัก
ที่เป็นส่วนให้นักเรียนประจ�ำได้อาบน�้ำ แถวนั้นเป็นโรงจอดรถของมาสเซอร์ จะมีห้องที่ติด
กันกั้นด้วยไม้ระแนง ตีเป็นช่องโปร่งๆ มีโต๊ะปิงปองวางไว้ให้นักเรียนได้เล่นอยู่ตัวหนึ่ง
เจ้าของเสียงชื่อว่า...ไอ้เที๊ยง เป็นนักเรียนรุ่นน้องที่เรียนม.4 รุ่นแรก เคยรู้จักกันตอนสมัย
เรียนที่ตึกมงฟอร์ต ตอนนั้นเฮียเรียนม.ศ.3 และเที๊ยงมันเรียนม.3
“เออ...กูเองล่ะ มึงอยู่หอมัดเซ่อชาตรีเหรอ กูเพิ่งรู้ ดีว่ะ จะได้มีเพื่อนที่รุ่นราวคราว
เดียวกันหน่อย” เฮียตอบกลับไปในขณะที่เที๊ยงมันยื่นบุหรี่ที่เหลือครึ่งตัวส่งให้ เฮียรับมา
พลางเหลียวมองไปรอบๆ กลัวว่าจะมีใครเห็น พอเห็นว่าปลอดคนก็เลยฉลองไปสองปื้ด
พลางพ่นควันลงพืน้ เพือ่ ไม่ให้ลอยไปให้มาสเซอร์แกได้กลิน่ แต่อนั ทีจ่ ริงตรงมุมนัน้ มันก็ตดิ
กับอีกหอพักหนึง่ เป็นหอพักของมาสเซอร์สมบัติ ทีเ่ พิง่ จะเปิดเป็นปีแรก (ก่อนนัน้ ทีโ่ รงเรียน
ทางมาสเซอร์หรือมิสที่สอนเกินสิบปีจะได้สิทธิ์ในการเปิดหอพัก เพื่อรับนักเรียนมาดูแล
เหมือนตึกนอนในโรงเรียนทีม่ อี ยูส่ ามตึกและอีกหนึง่ เรือนไม้สำ� หรับเด็กเล็กไม่เกินป.4 อย่าง
ตึกอัสสัมชัญ ตึกนฤมล ตึกเทโอฟาน และเรือนไม้) ซึ่งมาสเซอร์สมบัติแกไม่ค่อยเข้มงวด
อะไรมาก อีกทั้งอายุของมาสเซอร์แกก็ไม่ได้แก่กว่าเฮียและไอ้เที๊ยงมากเท่าไหร่ ประมาณ
สิบกว่าปีได้มั้ง และก็เคยเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนด้วยน่ะ แกได้กลิ่นแกคงไม่ว่าอะไร ตรงนี้เฮีย
เดาเอา
“เด่ว...จะมีนักเรียนใหม่ รุ่นเดียวกับกูมาเพิ่มอีกคนว่ะ พ่อมันเป็นนายต�ำรวจใหญ่
เพิ่งเอามาสมัครเรียนเมื่อเช้านี้เอง เห็นว่าแสบน่าดูเลย” เที๊ยงบอก
“เหรอ...ดีสิวะ ไหนๆ ก้อไหนๆ แล้ว รวมดาวกระจายไอ้พวกเกเรมาอยู่ด้วยกันนี่ก้อ

ดีเหมือนกัน เอาให้มันกันไปเลย เรียบร้อย
นัก กูท�ำตัวไม่ถูกว่ะ” เฮียตอบพลางขุด
หลุมทีพ่ นื้ ทรายเอาก้นบุหรีข่ ยีด้ บั แล้วกลบ
ทิ้งท�ำลายหลักฐาน
“แล้วมันจะมาเมื่อไหร่วะ...เที๊ยง”
เฮียถามต่อ
“นั่นไง มาแล้ว พ่อมันมาส่งด้วย     
ตัวเองเลย ลูกน้องพ่อมันก�ำลังขนของลงมา
ให้ดว้ ย คงเพิง่ ไปซือ้ ทีร่ า้ นไอ้หมัยในตลาด”
เที๊ ย งบอกพลางชี้ มื อให้เฮียดู สมัยก่อน  
ร้ า นทรงสมั ย เป็ น ร้ า นขายเสื้ อ ผ้ า และ
ของใช้นักเรียนที่โด่งดังที่สุดในศรีราชา มี
อีกร้านที่เข้ามาแบ่งส่วนแบ่งการตลาด คือ
ร้านชัยทอง แต่ส่วนใหญ่จะเป็นทรงสมัย  
นี่ ล ะที่ นิ ย มกั น มากที่สุด ของเด็ก อัสสัม ฯ   
ในสมัยนัน้ เพราะลุงหมัย (คือไม่รวู้ า่ แกชือ่ อะไร เรียกตามชือ่ ร้านเอาไว้กอ่ น) แกจะขับรถเบนซ์
รุ่นเก่าสีฟ้า เอาของมาขายและส่งจากร้านที่สั่งเอาไว้ตามหอพักและตึกนอนในโรงเรียน
“เออ...รอพ่อมันกลับ แล้วค่อยไปชวนมันคุยละกัน ท่าทางมันเอาการไม่ใช่เล่น” เฮีย
จ้องไปที่เพื่อนที่เข้ามาทีหลังรูปร่างค่อนข้างอ้วนป้อมและท่าทางกวนๆ พร้อมพูดขึ้นมา
ลอยๆ แต่ไม่ได้มองไปทางไอ้เที๊ยง
“กูว่ามันได้อยู่บ้านโน้นว่ะ” เที๊ยงเอ่ยขึ้น “บ้านไหนวะ ที่ด้านล่างเป็นห้องกินข้าว
และห้องท�ำการบ้านน่ะเหรอ” เฮียถาม
“ใช่ หอนอนหลังนัน้ ไม่ได้อยูต่ ดิ กับมัดเซ่อเหมือนหลังทีเ่ ราอยูว่ ะ่ เล็ก แต่มงึ เชือ่ กูมยั๊
อีกไม่นาน มันคงโดนย้ายมาอยู่หลังเดียวกับเรา ฮ่าๆๆ” เที๊ยงพูดแล้วก็หัวเราะออกมา
“ท�ำไมวะ หลังนีก้ บั หลังนูน้ มันต่างกันอย่างไร” เฮียถามเทีย๊ ง
“แล้วมึงก้อจะรูเ้ องล่ะ ตอนนีห้ า้ โมงแล้ว ได้เวลาอาบน�ำ้ แล้ว ไปอาบน�ำ้ กันเหอะ เด๋ว...
เด็กๆ มันจ้วงน�ำ้ หมด เราอดอาบกันพอดี จะได้รอแบ่งวงกินข้าวตอนเย็นด้วย” เทีย๊ งชวน
เที๊ยงรูปร่างค่อนข้างท้วมและสูงกว่าเฮียที่ผอมๆ และตัวเล็ก แม้จะไม่บึกบึนนักแต่
ก็ดูคล่องแคล่ว ด้วยเป็นนักกีฬาและชอบเตะฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ ก่อนหน้านี้ที่เคยอยู่
หอพักเก่าด้านหลังโรงเรียน แม้มาสเซอร์ช่วย เจ้าของหอแกจะไม่สนับสนุนให้เล่นกีฬา   
เฮียก็มักจะแอบหนีออกไปเล่นกับพวกเด็กตึกกับลูกพี่ลูกน้องเฮียอีกคนหนึ่งที่ชอบเล่น
ฟุตบอลเหมือนกัน เฮียเล่นกองหน้า ส่วนขวัญชัยที่เพื่อนๆ ที่โรงเรียนเรียกว่า...ไอ้เยี่ยว จะ
เล่นเป็นผู้รักษาประตู ไอ้หมูดวงตึกอัสสัมฯ เพื่อนเฮียที่เป็นขาใหญ่ในรุ่นม.ศ.3 กับกัปตัน
เชนแห่งตึกนฤมล ที่สองตึกนี้มักจะเตะบอลแข่งกันที่สนามหลังเรือนไม้ในวันที่ไม่มีออกา
ไนซ์เกมส์ และมักจะแย่งตัวเฮียเสมอ เวลาที่เฮียกับขวัญชัยหนีจากหอออกมาร่วมเล่น ซึ่ง
ส่วนใหญ่เฮียต้องเล่นให้กับพวกตึกอัสสัมฯ เพราะไอ้หมูดวงมันขู่เอาไว้ไม่ให้เล่นฝั่งตรง  
ข้ามมัน ไม่งั้นมันจะเตะเฮียตอนที่เล่นกันในสนาม ก็เลยต้องเลยตามเลยตามนี้ จะมีแอบ
ไปเล่นให้พวกตึกนฤมลบ้างเป็นบางครั้งถ้าหมูดวงมันไม่ได้มาเล่น พอมาอยู่ที่หอพักใหม่
ซึง่ อยูห่ น้าโรงเรียนแล้ว ไม่ได้อยู่ดา้ นหลังที่ใกล้กบั สนามฟุตบอลหลังเรือนไม้ แต่กส็ ามารถ
เดินไปเล่นได้ในวันที่ไม่มีออกาไนซ์เกมส์เหมือนเดิม ที่เพิ่มเติมก็คือต้องเจอกับคู่ปรับทีม
ใหม่ทไี่ ม่ใช่อนื่ ไกลพวกใครทีไ่ หน เด็กนักเรียนจากหอมาสเซอร์ทวีทอี่ ยูต่ ดิ กับประตูทางเข้า
โรงเรียน ซึ่งที่หอมาสเซอร์ทวีนี้ มีนักเรียนชั้นม.ปลายจ�ำนวนค่อนข้างเยอะพอๆ กันกับที่
หอเฮีย ก็เลยเป็นทัง้ คูต่ อ่ สูก้ นั ทางเชิงฟุตบอลและเป็นเพือ่ นร่วมสีเขียวสีเดียวกันของหอพัก
นักเรียนทีอ่ ยูห่ น้าโรงเรียนทัง้ หมด และแล้วมหาอ�ำนาจทางความเกเรทีไ่ ม่เคยมีมาก่อนของ

สีเขียวก็ได้เกิดขึ้น จากผู้ยิ่งใหญ่จากสอง
หอพักดังกล่าว ทั้งยังได้มาสเซอร์สมบัต    ิ
ขาเฮ้วที่เป็นครูหัวหน้าสีให้ท้ายอีกด้วย      
ก็เลยสนุกกันใหญ่กับวีรกรรมที่ก�ำลังจะ
เกิดขึ้นสองปีต่อไปนี้
“กริ๊งงงงงง” เสียงกระดิ่งสัญญาน
กดยาวโดยมาสเชอร์ชาตรีปลุกให้เฮียสะดุง้
จากที่ครุ่นคิดในเรื่องที่ยังไม่ได้เกิด (ก็ไม่รู้
ว่าคิดไปได้อย่างไร) ว่าถึงเวลาทานข้าวเย็น
นักเรียนที่มาใหม่และเก่า ก็แบ่งวงกันนั่ง
ทานข้าวตามจุดต่างๆ ของโต๊ะหินแกรนิต
ยาวๆ มีม้านั่งที่หัวและท้ายโต๊ะ ส่วนด้าน
ข้างเป็นเก้าอี้ไม้ยาวๆ สองด้าน นั่งได้ 10
คนรวมหั ว โต๊ ะ และท้ า ย เท่ า กั บ สองวง     
กินข้าว วงกินข้าววงหนึง่ มีหา้ คน ส่วนใหญ่
ก็จะแบ่งเป็นเด็กนักเรียนที่ไล่ๆ กัน ไม่งั้น
เด็กเล็กมันจะกินไม่ทันพวกเด็กที่โตกว่า  
ไอ้เที๊ยง... มันเจ้าถิ่นและเป็นเด็กเก่าของ
หอพัก นัง่ หัวโต๊ะแรก มีเฮียนัง่ ถัดมาต่อด้วย
น้องชายเฮีย ส่วนไอ้ต๋องน้องชายไอ้เที๊ยง
นัง่ ตรงกันข้ามถัดจากเด็กใหม่ทเี่ ฮียเพิง่ พูด
ถึ ง ที่ นั่ ง ตรงข้ า มกั บเฮี ย ก่ อ นจะกินข้า ว   
เย็นกัน มาสเซอร์ชาตรีก็ได้ให้แนะน�ำตัว
ส�ำหรับพวกเด็กที่มาอยู่ใหม่ เฮียจึงได้รู้ว่า
เพื่อนที่มาใหม่นั้นชื่อ อัครเดช มีชื่อเล่น
ว่า...ไอ้อ้อ ต่อมาได้รับฉายาว่า...หมูจ้อ
เพราะตัวมันอ้วนๆและพูดไม่หยุดไง เรียน
แผนเดียวและห้องเดียวกันกับไอ้เที๊ยงคือ
สายวิทย์ จากนั้นก็กินข้าวและคุยกัน และ

ที่ไม่ลืมวัดใจกันก็คือ ชวนกันไปสูบบุหรี่ที่
หลังหอหลังกินข้าวเสร็จ ซึ่งไม่ได้รับการ
ปฏิเสธจากไอ้อ้อ และเพื่อนนักเรียนรุ่น
เดียวกันคนอื่นๆ อย่างไอ้แฟรงค์และเอก
รุ่นพี่อีกคนที่แก่กว่าเฮียปีหนึ่ง
คืนนั้นหลังจากได้รู้จักกันเป็นเพื่อน
กัน ปรับสารทุกข์สกุ ดิบกันในวงบุหรี่ ซึง่ ต่อ
ไปจะมีวงเหล้าเพิ่มเติมในภายหลัง เด็ก
ผู้ชายสามคนที่ก�ำลังวัยรุ่นอายุราวๆ 16 17 ได้รวมตัวกัน มีเฮีย ไอ้เที๊ยงและไอ้อ้อ
ก้อจะได้เริ่มสร้างเรื่องราวต่างๆ ที่เด็กหอ
จะท�ำกันได้ อย่างทีไ่ ม่วา่ ใครก็อาจคิดไม่ถงึ
ฮ่าๆๆ (จะหัวเราะท�ำไม)
“เจ้าเล็ก แกยังแอบนอนอยู่เหรอไง
เพื่อนๆ เค้าจะไปโรงเรียนกันแล้ว ไอ้นี่...
เด๋วปั๊ด” เสียงมาสเซอร์ชาตรีตะโกนปลุก
เฮียอีกรอบหลังจากเป่านกหวีดปลุกให้ตื่น
พร้อมกันตอนตีหา้ ครึง่ เหล่านักเรียนทยอย
ลงไปล้างหน้าแปรงฟัน บ้างก็อาบน�้ำแล้ว
ขึน้ มาแต่งตัวเตรียมทานอาหารเช้าและเดิน
ไปโรงเรียน เหลือแต่เฮียทีล่ งมานอนต่อบน
ฝาแทงค์น�้ำเก่าที่ปิดเอาไว้ไม่ได้ใช้ หลบมุม
ไม่ให้มาสเซอร์มองเห็นจากบนห้องท�ำงาน
ของแก แต่ไม่รอดจากการมองเห็นตอนที่
แกลงมาคุ ม ทานอาหารมื้ อ เช้ า ก่ อ นไป
โรงเรียนในเวลา 7 โมงเช้า
“ห๊าว ตื่นนานแล้วครับมัดเซ่อ พอดี
ผมหลบมาอ่านหนังสือเตรียมไปเรียนแล้ว
เผลอหลับไปน่ะครับ” เฮียแก้ตัว

“แล้วแกท�ำไมไม่แต่งตัวใส่ชุดนักเรียน ยังอยู่ในชุดนอนมีผ้าขนหนูพาดคออยู่เลย”
มาสเซอร์ส�ำทับถามมาอีกครั้ง
“อ่อ...ผมรอเสื้อนักเรียนที่เพิ่งซักเมื่อคืนมันแห้งน่ะครับ เลยยังไม่ได้แต่งตัว” เฮีย
แก้ตัว(อีกครั้ง)
“งัน้ ก้อรีบๆ ซะ ได้เวลากินข้าวเช้าแล้ว เสร็จแล้วจะได้ไปโรงเรียน ไอ้นหี่ นิ” มาสเซอร์
พูดแกมบ่นอย่างอ่อนใจ พร้อมส่ายหัวหนวดกระดิกเล็กน้อย เดินไปที่ห้องทานข้าวแบบ  
ไม่เชื่อที่เฮียแก้ตัวสักเท่าไหร่
หลังทานข้าวเช้าที่หอพัก เหล่าเด็กหอพักชายนันทวัน (ที่ใช้ชื่อนี้เพราะน้า ภรรยา
ของมาสเซอร์แกชื่อนันทวัน มาสเซอร์คงกลัว เอ้ย...ให้เกียรติเมียมั้ง เลยเอาชื่อแกมาตั้ง
เป็นชื่อหอพัก มีสัญลักษณ์และชื่อท�ำเป็นป้ายติดไว้ด้านหน้าข้างประตูทางออกด้วย) ก็
ทยอยกันไปโรงเรียน โดยเดินเท้าไปเข้าประตูดา้ นหน้าของโรงเรียนและแยกย้ายกันไปเรียน
ตามตึกเรียนต่างๆ ตามระดับชั้นที่เรียน เช่น ตึกเซนต์หลุยส์นี่ก็พวกเด็กประถมไม่เกินป.4
ป.5 ถ้าเรียนชั้นป.6และม.ศ.1ก้อตึกเซนต์คาเบรียล พวกมัธยมต้นก็ตึกมงฟอร์ต ส่วนพวก
เหลือขอ เอ้ย...ม.ปลายอย่างเฮียและพรรคพวกเรียนที่ตึกเทโอฟาน แต่พวกเฮียจะไม่รีบ
เดินไปโรงเรียนกันหรอกนะ ปล่อยให้พวกเด็กๆ มันไปกันก่อน เฮียและเพือ่ นๆ รุน่ เดียวกัน
อย่างไอ้เที๊ยง ไอ้อ้อ ไอ้ต้อ ไอ้เฉย รวมทั้งเอกที่เป็นรุ่นพี่เพียงหนึ่งเดียวในหอที่อาวุโสที่สุด
จะขึน้ ไปนัง่ บนก�ำแพงรั้วด้านหน้าของหอพักเสียก่อน เพื่อตั้งป้อมคอยดักแซว (ในตอนนัน้
มักจะเรียกว่าแซว)เด็กนักเรียนหญิงที่อยู่หอพักเลยจากหอพักเฮียไปไม่ไกล รู้จักกันใน      
ชือ่ ว่า...หอแดง เดินผ่านเพือ่ ไปโรงเรียนน่ะ ในจ�ำนวนนัน้ ก็จะมีทงั้ รุน่ เดียวกันกับเฮีย อย่าง
เอ เอื้องและเจี๊ยบ ที่เรียนสายศิลป์และตุ๋ยกับนิดที่เรียนห้องเดียวกันกับเฮีย ส่วนรุ่นพี่ก็มี
อยู่สองสามคนที่ฮอตมากๆ ในตอนนั้น ให้ไอ้พวกเด็กหื่นไม่เคยได้เรียนกับผู้หญิงอย่าง     
พวกเราและรุ่นถัดลงไปได้เอาไปจินตนาการ เอ้ย...ฮือฮาและตามจีบอย่างชมพูนุชและ    
อีกคนหนึ่งเฮียจ�ำชื่อไม่ได้ แต่จ�ำอย่างอื่นได้ 555 ส่วนที่เป็นรุ่นเดียวกับพวกไอ้เที๊ยงไอ้อ้อ
ถือว่าไม่ผ่าน ไปวัดไปวาไม่ได้ เดี๋ยวจะเป็นที่แตกตื่นน่ะ นักเรียนหญิงพวกนี้จะรีบเดินจ�้ำ
พรวดๆ หรือบางทีก็เดินขาขวิดไปเลยเวลาที่เดินผ่านหอของเฮีย บางทีก็มีการตะโกนด่า
กลับมาบ้างหากโดนแซวมากๆ เข้า นั่นก้อเป็นสีสันพอให้สนุกสนานตามประสาเด็กวัยรุ่น
ที่ไม่เคยเจอเด็กผู้หญิงรุ่นเดียวกันน่ะ จากนั้นก็ได้เวลารุ่นใหญ่ไฟกะพริบไปโรงเรียน โดย
ก่อนเข้าโรงเรียนในแปดโมงเช้าและเดินไปตึกเทโอฟานให้ทันเคารพธงชาติเวลา 08.20 น.
พวกเฮียก็จะแวะไปร้านพี่มานพกันก่อน ร้านพี่นพจะขายของเบ็ดเตล็ดและน�้ำอัดลม          
ที่ส�ำคัญคือขายบุหรี่ให้พวกเฮียและยังให้เชื่อได้ด้วย ด้านหลังร้านจะมีโซฟาเก่าๆ วางอยู่
ในส่วนที่เป็นระเบียง ปลูกพืชผักสวนครัวนิดหน่อย มีกระถางกล้วยไม้ห้อยอยู่บนกันสาด
เก่าๆ สองสามกระถาง โอ่งใส่นำ�้ ฝนทีม่ รี องน�ำ้ เอาไว้ใช้ลา้ งมือล้างหน้าก็วางตัง้ อยูร่ มิ ระเบียง
ใกล้กับรั้วไม้ผุที่ไม่ได้รับการซ่อมแซม พวกเฮียจะมานั่งสุมหัวสูบบุหรี่กันตรงมุมนี้ บางที   
ก็สั่งโอเลี้ยงหรือชากาแฟโบราณที่ชงจากถุงผ้ามากินกลั้วคอที่ฝืดและแสบเล็กน้อยจาก
บุหรี่ 85 ย�ำ้ ...สมัยนัน้ ต้อง 85 กับกรองทิพย์เท่านัน้ บุหรีฝ่ รัง่ มันแพงเกินไปส�ำหรับพวกเฮีย
ซึ่งร้านพี่นพนี้ ในตอนเย็นก็จะเป็นแหล่งพักสูบบุหรี่ของพวกเฮียอีกรอบหนึ่ง รวมทั้งเป็น
ห้องประชุม ห้องสันทนาการกินเหล้าในวันที่มีหนังให้ดูในคืนวันเสาร์ หากไม่เข้าไปดูกัน
“มึงเก๋าเหรอ”...เสียงหนึ่งในกลุ่มวัยรุ่นหน้าโรงเรียน ตะโกนแทรกขึ้นมา ในตอนที่
พวกเฮียก�ำลังเดินกลับจากโรงเรียน หลังจากแวะร้านพี่นพเรียบร้อยแล้ว วันแรกเลยที่เปิด
เทอม เป้าหมายใหญ่นนั่ ไม่ใช่ใคร เป็นไอ้เทีย๊ งเพือ่ นเฮียเองทีไ่ อ้พวกจิกโก๋ตลาดฉลองเหล่า
นั้นหมั่นไส้
“ก็พอตัวเว๊ย พวกมึงมีอะไรเหรอ” ไอ้อ้อตะโกนกลับไปที่กลุ่มจิ๊กโก๋นั่น
(โปรดติดตามฉบับหน้า)

โดย มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง

อัศจรรย์.. ประโยชน์ มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลไม้ใกล้ตัวที่คน
มองข้ามและหลงลืมไปแล้ว พันธุ์ไม้ชื่อแปลกนี้ มีที่มาจากการนัก
วิชาการส่งเสริมเกษตรได้เรียกชือ่ ผลไม้ชนิดนีใ้ ห้สอดคล้องกับผลไม้ใน
วรรณคดีไทย เรื่องนางสิบสอง ตอนพระรถเมรี จัดอยู่ในวงศ์ตีนเป็ด
(APOCYNACEAE) สมุนไพรมะม่วงหาวมะนาวโห่ เป็นชื่อที่เพี้ยนมา
จากชื่อ “มะม่วงไม่รู้หาวมะนาวไม่รู้โห่” พันธุ์ไม้ชนิดนี้มีชื่อท้องถิ่น
อื่นๆ ว่าหนามขี้แฮด (เชียงใหม่) หนามแดง (กรุงเทพฯ) มะนาวไม่รู้โห่
(ภาคกลาง) มะนาวโห่ (ภาคใต้)  มีหนามสีแดงตามกิ่ง จึงมีชื่อเรียกอีก
อย่างหนึ่งว่า “ต้นหนามแดง” ผลมีสีขาวแดงและเมื่อแก่จัดจะเป็น   
สีม่วงเข้มถึงด�ำ  จะมีรสชาติครบ 3 รส คือ เปรี้ยว ฝาด และหวาน       
มีคณ
ุ สมบัตเิ ด่น คือ มีสารต้านอนุมลู อิสระสูง ป้องกันมะเร็ง ชะลอการ
แก่ก่อนวัย ช่วยบ�ำรุงโลหิต ขยายหลอดเลือด ป้องกันโรคหัวใจ รักษา
โรคปอด และถุ ง ลมโป่ ง พอง แก้ ไ อ แก้ โรคเลื อ ดออกตามไรฟั น            
โรคความดันโลหิตสูง ริดสีดวงทวาร ฯลฯ
    การกระจายพันธุ์ : เป็นพืชที่คาดว่ามีถิ่นก�ำเนิดในอินเดีย พบใน
ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ศรีลังกา พม่า จีน และไทย  
นอกจากผลแล้ว ส่วนอื่นๆ ก็ยังมีประโยชน์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นราก
ใบ ยอดอ่อน เมล็ด เนือ้ ไม้ และแก่น ก็ลว้ นแต่มสี รรพคุณทางยาทัง้ สิน้
ไม่เว้นแม้กระทั่งยางก็ช่วยในการสมานแผลได้ เรียกได้ว่าแทบจะทุก
ส่วน เป็นสมุนไพรที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายได้อีกด้วย
หากท่านสนใจที่รักสุขภาพลองแวะเวียนมาศึกษาเพิ่มเติมได้ที่
สวนพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนกันนะคะ
หากผู้ปกครองแวะเวียนมาที่โรงเรียนจะเห็นว่าด้านหลังจะมี
สวนผักต่างๆ มากมายให้ทุกท่านที่สนใจได้ศึกษา      

ศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับงานอนามัย
ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ ส่งเสริมการใช้สมุนไพร
เพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2560

สามารถติดต่อข้อมูลข่าวสารที่
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โดย แก้วเจ้าจอม
บรรยากาศยามเช้า หลังเสร็จสิ้นภารกิจ การเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไม่นานนัก

“ลูกเสือ ลูกเสือ ไว้ศักดิ์ลูกผู้ชาย ไว้ลายลูกเสือไทย
รักเกียรติ รักวินัย แข็งแรงและอดทน
เราจะบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”
เสียงเพลงลูกเสือดังมาแต่ไกล ประกอบกับการโซโลกลองทอม จังหวะ ชะชะช่า! เร่าร้อน เร้าใจกระหึ่มดัง
มาจากทางใต้ต้นไม้ใหญ่ ที่ยืนทะมึนเด่นกลางลานที่กว้างขวางไร้ขอบเขต ผู้ก�ำกับลูกเสือชาย-หญิงก�ำลังตะโกน
ร้องเพลงน�ำ  บ้างเคาะแทมบูริน บ้างปรบมือ บ้างตีฉิ่ง ฉาบ รัวเกราะเคาะไม้เท่าที่จะหากันได้อย่างสนุกสนาน
สร้างความหฤหรรษ์ตามถนัดของแต่ละคน พลพรรคลูกเสือบ่าแดงขยับยักย้ายส่ายสะโพกโยกเอว ยักไหล่           
ส่ายเศียร เวียนเฮด ไปตามจังหวะของชีวิตที่พอจะลิขิตได้... ตามสบายเลยพรรคพวก
ใต้ร่มไม้ถัดไปไม่ไกลนัก ลูกเสือหมู่อื่นๆ ก�ำลังคร�่ำเคร่งกับการฝึกระเบียบแถวท่ามือเปล่าอย่างเอาจริง       
เอาจัง... เข้มแข็งพรึบพรับทั้งลูกหมู่ จบคาบเรียนแล้ว ทั้งพ่อเสือ แม่เสือ และลูกเสือ พากันกลับ “จิตรกรน้อย”
ทยอยมาแทนที่ การเรียนศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ประเภทร้องร�ำท�ำเพลงก็อยู่ใต้ร่มเงาแห่งไม้นี้ ราวกับเป็น
เวที “มหกรรมคีตสังคีตศิลป์” ที่แผ่ขยายกิ่งก้านความอลังการแห่งความร่มรื่น น�ำประโยชน์สู่ทุกชีวิตที่แผ้วพาน

“ต้นเลียบ” ต้นไม้ศนู ย์รวมชีวติ และจิตวิญญาณใน
บรรดาไม้ ยื น ต้ น ของอุ ท ยานอั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชาที่ มี
สัมพันธภาพต่อชีวิตของผู้คนมาช้านาน คงยากนักที่จะ
หาญกล้ า หาไม้ อื่ น มาเที ย บเกี ย รติ คุ ณ ของไม้ ผ ลั ด ใบ
ตระกูลไทรแห่งนี้ได้
ในพระพุทธประวัติ ต้นเลียบเป็นพรรณไม้ผลัดใบ
มีความสูงอยู่ในเกณฑ์ 15 เมตรที่ยืนเด่นเป็นประธาน
กลางหมู่ไม้ใกล้เรือนโอเช่ (เรือนไม้ในอดีต) ถือเป็น
โพธิญาณพฤกษาพันธุ์ไม้ที่พระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์
ประทับตรัสรู้ในพระไตรปิฎก “พระสุตตันตปิฎก” เล่มที่
33 กล่าวถึงพันธุ์ไม้นี้ว่า พระพุทธเจ้าองค์ที่ 4 ทรง
พระนามว่า “พระทีปังกรพระพุทธเจ้า” ทรงประทับ    
ณ ควงไม้นเี้ ป็นเวลา 10 เดือนจึงสามารถตรัสรูเ้ ป็นสัมมา
สัมโพธิญาณได้ส�ำเร็จ
ภายใต้รม่ เงาทีถ่ กู ปกคลุมหนาทึบด้วยใบขนาดใหญ่
แสงแดดยากทีจ่ ะสาดส่องทะลุทะลวงลงสูพ่ นื้ ดิน เบือ้ งล่าง
ได้ยากยิง่ ยังความสดชืน่ ชุม่ เย็น สายลมรวยริน เย็นระรืน่
ถ้าได้เอนกายหลับตาลงสักงีบคงจะดีไม่น้อย”
พระอาทิตย์บา่ ยคล้อย บอกเวลาว่าจะได้กลับบ้าน
กันแล้ว นักเรียนประจ�ำทยอยเดินกลับตึกนอนกันเป็น
กลุ่มๆ ผ่านไปพักใหญ่ เหล่าบรรดานักกีฬาเสื้อกล้าม       
สีแดง ขาว น�ำ้ เงิน เขียว เหลืองและม่วง ต่างกระจัดกระจาย
แยกย้ า ยกั น ออกเล่ น “ออร์ ก าไนซ์ เ กมส์ ” อย่ า ง
สนุ ก สนาน มี ป ระเภทกี ฬ าที่ ท� ำ การแข่ ง ขั น กั น อย่ า ง  
จริงจัง ได้แก่ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล และวอลเล่ย์บอล
ส่วนนักกีฬาตัวน้อย ๆ ทีย่ งั มีทกั ษะการกีฬาไม่แข็ง
กล้าพอหรือเหมือนนักเรียนโตๆ ก็ต้องฝึกหัดเล่น
“แฮนด์บอล” ซึ่งเป็นกีฬาพื้นฐานของ “ฟุตบอล”
กีฬา “แชร์บอล” เป็นกีฬาพืน้ ฐานแบบเบๆ ของบาสเก็ตบอล”
ฝึกเล่นกันใต้ต้นเลียบนี้แหละ ไม่ต้องโดนแดด ร่มรื่นดี
แถมไม่เปลืองครีมทาผิว “ซันบล็อก” ตราหอยทากให้
หมดสตางค์โดยใช่เหตุ

“ออร์กาไนซ์เกมส์” เป็นกีฬาของนักเรียนประจ�ำ 
มีแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย “...นี่คือ มรดก
ของชาวอัสสัมชัญศรีราชาที่มีมาอย่างช้านาน จัดเพื่อให้
นักเรียนประจ�ำทุกคนได้ออกก�ำลังกาย ใช้เวลาให้เกิด
ประโยชน์ ยิ่งไปกว่านั้นเป็นการสร้างความรัก ความ
สามัคคี และเป็นยาวิเศษรักษาโรค” โฮมซิค” ได้เป็นเลิศ
“ชาวเอซีเอส” ทุกคนสามารถคุยได้อย่างไม่กระดากปาก
เลยว่า กีฬาที่สามารถ... โชว์ได้อย่างน้อยสามอย่างละ
ครับ! ฮา!
แต่ทจี่ ริง มีกฬี าอีกเยอะแยะทีน่ ยิ มเล่นกันทัง้ กลาง
แจ้งและในร่มอาทิ “การเล่นกาฟักไข่” ผู้เล่นต้องแบ่ง
เป็นกลุ่ม กลุ่มละไม่น้อยกว่า 3 คน ขีดพื้นดินเป็นวงกลม
ให้คนหนึ่งเป็นแม่กาคอยระวังไข่ (รองเท้าแตะ) ไม่ให้ทีม
อื่นแย่งไป ถ้าถูกขโมยไข่ไปหมดก็แพ้สิครับ ประโชยน์ที่
ได้เป็นการฝึกความเคลื่อนไหว “หูไว ตาไว” “รู้แพ้ รู้
ชนะ” สนุกสนานยอดฮิตเป็นชีวติ จริง “ไม่ใช่เสมือนจริง”        
บนจอสี่ เ หลี่ ย มอย่ า งนั ก เรี ย นยุ ค ปั จ จุ บั น หรอกนะ...        
จะบอกให้

“การเล่นตี่จับ” ก็ฮิตพอๆ กัน เล่นยามว่างในวัน
หยุด นักเรียนประจ�ำส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กลับบ้าน เพราะ
โรงเรียนหยุดวันอาทิตย์กับวันพฤหัสบดี
การเล่นตี่จับเหนื่อยมาก เพราะต้องคอยดิ้นหลบ
หลีกเพือ่ ให้รอดพ้นจากการถูกจับเป็นจ�ำเลย แถมยังต้อง
คอยแตะเพือ่ นทีเ่ พลีย่ งพล�ำ้ ถูกจับไปให้ฟน้ื กลับเป็นไทคืน
มาด้วย ได้เหงื่อกันทั่วหน้าดีนักแล
“กริ๊ง กริ๊งๆ” ได้เวลาอาหารก็หิวพอดี “หิวแล้ว”     
ทุกคนวางมือจากการเล่น วิ่งกลับตึก ถ้าขืนโอ้เอ้ชักช้า
กับข้าวที่อร่อยๆ ก็จะ “อันตรธาน” หายวับโดยฉับพลัน
คงเหลือไว้แต่อาหารจานทีผ่ า่ นการมองเมิน... ต้องกล�ำ้ กลืน
ฝืนรับประทานกันตาย จนกว่าจะถึงมื้อเช้าอีกวัน!
เมื่ อ ท้ อ งฟ้ า ถู ก ม่ า นแห่ ง ความมื ด เข้ า ครอบง� ำ 
อากาศหนาวเย็นเข้าแทนที่ ผู้คนเริ่มทยอยหายไปจาก   
ร่มไม้ทีละคนสองคนจนวายตา...
เสียงจ้อกแจ้ก จอแจ ความสับสนอลหม่านของ
เหล่าฝูงวิหคนกกาที่กลับจากการท�ำมาหากิน ต่างโผผิน
บินเวียนวนสู่ต้นไม้คืนคอนที่หลับนอน ไม่นานนักเสียงที่
เอ็ดอึงเซ็งแซ่ก็สงบเงียบและทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทาง แต่
กลับมีเสียงของหรีดหริง่ เรไร ดังสอดแทรกประสานเสียง
ท่ามกลางความวังเวงของสนธยากาล
เหล่าสรรพสัตว์แห่งรัตติกาล ขับขาน เสกสรร
บรรเลงเพลงชีวิตอีกฉากหนึ่งก�ำลังจะเริ่มขึ้น
“ค้างคาวแม่ไก่” ใหญ่ขนาดไก่เรียกว่า “แม่” บิน
โฉบเฉี่ยว ฉวัดเฉวียนไปมา สอดส่ายสายตาหาเป้าหมาย
แสนโอชะของผลเลียบสุกสีม่วงสด ยิ่งดึกความคึกคักยิ่ง
ครึกครื้นคราคร�่ำของเหล่า “นกมีหู หนูมีปีก” ทั้งใหญ่
น้อยดูหนาตา จนเวลารุ่งอรุโณทัยแสงทองของวันพรุ่ง
ความปกติกิจวัตรประจ�ำวันของต้นไม้แห่งจิตวิญญาณ
กลับคืนหมุนวนเป็นเช่นนี้ตลอดนิรันดร์

ระหว่างเดือนมีนาคม จนถึงสิ้นเมษายน ผู้คน        
ไม่นิยมเยื้องกรายสัญจรเข้าใต้ต้นเลียบ อาจเป็นเพราะ    
ผลสุกที่ร่วงหล่นเลอะเทอะและเปรอะเปื้อน ไม่เป็นที่
พิสมัยเอาเสียเลย กิจกรรมของห้องเรียนธรรมชาติ...      
จึงละเลยและจืดจางไป
แต่กระนั้นเหล่ากาเหว่า นกปรอดนานาชนิดต่าง
สนุ ก สนานเพลิ ด เพลิ น มี ค วามสุ ข กั บ อาหารที่ แ สน
โปรดปรานตลอดเช้าจรดเย็น “อย่างโอชะและเอมโอษฐ์”
...ในที่สุดงานเลี้ยงก็ต้องเลิกรา
“ใบอ่อนสีแดงระเรือ่ ” ผลิเผยคลีเ่ บ่งบานจนกลาย
เป็นสีเหลืองอมเขียว และจะยิ่งเขียวขจีเรื่อยๆ ชีวิตชีวา
กลับฟื้นคืนปกติแล้ว “ความสดชื่นหมุนเวียนเป็นวัฏจักร
แห่งกาลเวลา”
“เฉกเช่นสรรพสิ่งทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และ
ดับไป”

“อุปมาดังมนุษยชาติ เมื่อมีชีวิตที่รุ่งเรือง
เฟื่องฟู เลิศหรูด้วยบารมี จงพยายาม ลด ละ
เลิก กิเลสอัน เป็น เหตุแห่งทุกข์ให้บางเบา”     
หันมาสร้างไมตรี มีเมตตา เอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่และ
แบ่งปันบนพืน้ ฐานของจิตทีเ่ ป็น “กุศล”
“ช่ ว ยผ่ อ นคลาย บรรเทาทุ ก ขเวทนา      
ทั้งของตนและคนที่รายล้อมรอบกาย ได้อยู่
ร่มเย็นเป็นสุข “ภายใต้ร่มบารมี”
ประดุจร่มโพธิ์ร่มไทร ได้พักพิงอาศัย
ของเหล่านกกา ด้วยจิตอนุโมทนา ตราบชัว่
นิรันดร์...
สวัสดี

สัปดาห์สุนทรภู่
กลุ่มสาระภาษาไทยได้จัดงานสัปดาห์สุนทรภู่ โดยมีกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ประกวดร้องเพลง “ร้อยกรอง
สุนทรภู่ สานสูเ่ พลงลูกทุง่ มุง่ สร้างเยาวชน” วาดภาพจากตัวละคร แต่งค�ำขวัญ เล่าเรือ่ งจากภาพ ตอบปัญหาแฟนพันธ์ุ
แท้สุนทรภู่ ฯลฯ ระหว่างวันที่ 19-26 กรกฎาคม 2560

นายอ�ำเภอศรีราชา เยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติอัสสัมชั ญศรีราชา
นายวรญาณ บุญณราช นายอ�ำเภอศรีราชา และคณะกรรมการจัดงานสับปะรดหวานฉ�่ำและของดีศรีราชา ครั้งที่ 1   
ได้มาเยีย่ มชมห้องเกียรติประวัตอิ สั สัมชัญศรีราชา เพือ่ ศึกษาและดูงานแหล่งก�ำเนิดสับปะรดศรีราชา ของเจษฎาธิการเทโอฟาน
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560

งานสับปะรดหวานฉ�่ำและของดีศรีราชา ครัง้ ที่ 1
อ�ำเภอศรีราชาได้จัดงานสับปะรดหวานฉ�่ำและของดีศรีราชา ครั้งที่ 1 มีการประกวดสับปะรดและอาหารที่ปรุงจาก
สับปะรด โดยมิสสมนึก สุทธิถวิล ได้รับเกียรติเป็นกรรมการตัดสินอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากสับปะรด ในนามของผู้แทน  
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในฐานะทีโ่ รงเรียนเป็นแหล่งก�ำเนิดสับปะรดศรีราชา ทีม่ ชี อื่ เสียงไปทัว่ ประเทศ ณ บริเวณหน้าทีว่ า่ การ
อ�ำเภอศรีราชา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2560

พูดจาภาษาไทย

โดย มิสสมนึก สุทธิถวิล

มนุษย์แต่ละคนจะมีเส้นทางชีวิตที่แตกต่างกันออกไป บางคนเกิดมา
เส้นทางชีวิตโรยด้วยกลีบกุหลาบ บางคนอาจโรยด้วยขวากหนาม หลุมบ่อ
หุบเหว บางคนก็อาจเดินตามถนนขรุขระบางช่วงบางตอนก็ราบเรียบ สลับ
กันไป หลายคนพูดว่าทุกอย่างเกิดจากโชคชะตาฟ้าลิขติ บางคนก็บอกว่าแล้ว
แต่บุญท�ำกรรมแต่ง แต่ถ้าเราลองศึกษาหรือมองย้อนกลับชีวิตที่ผ่านมา      
ของเรา อาจเกิดจากที่เจ้าของชะตาชีวิตเลือกเดินเองก็ได้ พูดจาภาษาไทย
ฉบับนี้ เรามีนักกีฬา 2 คนที่เขาเลือกทางเดินชีวิตที่เขาต้องการเอง...คนแรก
เลือกที่จะเดินบนสังเวียนผ้าใบที่เปียกชุ่มไปด้วยหยาดเหงื่อแรงกาย บางครั้ง
ก็อาบไปด้วยเลือดอันแดงฉาน...
นายธรรมธร โสรธร ขณะนี้ศึกษาอยู่ชั้น ม.4/9 เข้าเรียนที่อัสสัมชัญ
ศรีราชาตั้งแต่อนุบาล 2 เริ่มฝึกมวยไทยและชกมวยเมื่ออยู่ชั้น ม.2 ขณะอยู่
ชั้น ม.1 เขาเห็นนักมวยค่าย “ท.พราน 49” ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านพักของเขา
วิง่ ซ้อมออกก�ำลังกายเช้า-เย็น เขาจึงตามไปทีค่ า่ ยไปขอซ้อมบ้าง เจ้าของค่าย
คือ พ.ต.ท.เทอดศักดิ์ นนตะพันธ์พิพัฒน์ เห็นหุ่นผอมสูงยาวได้เปรียบก็รับ
ไว้ ใหม่ๆ เขาขีจ่ กั รยานจากบ้านไปค่ายซึงี่ ห่างกันประมาณ 2 กิโลเมตร ซ้อมทุก
เย็นวันเสาร์ อาทิตย์ ซ้อมเช้า-เย็น ใช้เวลาฝึกซ้อมเกือบ 1 ปี วันหนึ่งเจ้าของ
ค่ายถามว่าอยากชกไหม? และได้หารายการชกให้ ได้คา่ ตัวครัง้ แรก 500 บาท
ครัง้ นัน้ มีรายการชกหลายคู่ เวทีทปี่ ระเดิมครัง้ แรกคือเวทีเทพประสิทธิ์ พัทยา
ชกกับนักมวยค่าย อ.มีคุณ
“ผลออกมา แพ้คะแนนครับ เรามวยใหม่ ของเขามวยต่อยมา 1-2 ครัง้ แล้ว”
จากนัน้ เขาก็ซอ้ มทุกวัน เช้า-เย็น ตัง้ แต่ 05.00 -7.30 น. แล้วก็อาบน�ำ้ แต่งตัว
มาโรงเรียน ตอนเย็นกลับจากโรงเรียนก็ซ้อมจนถึงเวลา 17.00 น.
“ผมมาโรงเรียนสายทุกวันครับ จึงได้บอกเหตุผลให้มิสตุ๊ก ครูประจ�ำ
ชั้นได้ทราบ” มิสตุ๊กคือมิสหทัยรัตน์ ส�ำเร็จผล
ขึ้นชกครั้งแรกใช้ชื่อว่า “อัสสัมเล็ก ท.พราน 49”
ทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งก็ไปชกเวทีเมืองจ�ำลอง ได้คู่ต่อสู้ตัวใหญ่ ครั้งนี้ก็
แพ้คะแนนอีก ได้ค่าตัวมา 1,000 บาท

อัสสัมเล็ก ท.พราน 49

...ความเป็นเด็กดี ประพฤติดีของเขา
จึงได้รับทุนการศึกษาของโรงเรียน และได้รับการอุ ปการะเป็นกรณีพิเศษจากศิษย์เก่า ACS ท่านหนึง่ (ไม่ประสงค์จะออกนาม)
ร่วมกับเพือ่ น ACS 2912 ได้ทราบเรือ่ งราวของเขาจาก มิสกาญจนา สิทธิธรรม เขาจะได้ค่าอาหารกลางวันเป็นรายสัปดาห์
ซึ่ งเดิมศิษย์เก่าท่านนีใ้ ห้สัปดาห์ละ 1,500 บาท แต่ธรรมธรขอรับแค่ 500 บาท เพราะ 1,500 บาทนัน้ มากเกินไปส�ำหรับเขา...

นีค่ ือความรู ้จักประมาณตนและพอเพียงของเขา...

“รูส้ กึ ท้อครับ ผมคิดว่าจะชนะใครไม่เป็นเสียแล้ว...แต่
เทรนเนอร์บอกว่า ใหม่ๆ ก็อย่างนีแ้ หละ ผมก็เริม่ ฝึกซ้อมหนัก
ขึ้นเรื่อยๆ”
การซ้อมหนักของเขาคือ มีคนจับเป้า ปล�้ำวงใน ตีเข่า
คู่ซ้อม ดึงข้อ วิ่ง วิ่งลากยาง
“คือใช้เชือกผูกกับยางรถ 10 ล้อ แล้วมาผูกที่ห่วง น�ำ
ห่วงมาคล้องที่เอว วิ่งลากไปตามถนนหน้าค่ายวันละ 20
นาที...ช่วงนั้นผมก็ยังท้ออยู่...คิดตลอดเวลาว่าท�ำอย่างไรจึง
จะชนะให้ได้”
หลังจากทิง้ ช่วงไป 1 เดือน ธรรมธรได้ไปเข้าค่ายลูกเสือ
ของโรงเรียน 3 วัน จึงขาดการซ้อมและนอนดึก พอกลับจาก
เข้าค่ายลูกเสือตอนเย็นก็ได้รับค�ำสั่งว่า เย็นนี้ต้องไปต่อยที่
ระยอง
“นัดนี้ผมอยากชนะมาก เพราะเป็นครั้งที่ 3 ของผม
แล้ว ผมเดินหน้าอย่างเดียว ท�ำให้เป็นคู่ที่สนุกสนานตื่นเต้น
มาก ชกแรงทั้งคู่ นัดนี้ถือว่าเป็นคู่ดุเดือด ชกจนครบยก”
“แพ้คะแนนครับ เพราะผมไม่ได้ซ้อมมา 3 วัน และ  
อดนอนจากการเข้าค่ายลูกเสือ ได้ค่าตัว 1,500 บาท...     

คราวนี้ท้อมาก จนคิดอยากจะเลิกชก ผมคงจะไม่มีโอกาส
ชนะใครเลยกระมัง...”
ครัง้ ที่ 4 ขึน้ ชกเวทีวดั ตาลล้อม หนองมน ชกกับ ทับทิม
สยาม ส.ศิวะ ซึ่งเป็นนักมวยของค่ายในเครือสหพัฒน์ คราว
นี้ธรรมธร ชนะคะแนน ได้ค่าตัว 1,000 บาท
“ดีใจมากครับและมีกำ� ลังใจขึน้ มาทันที เทรนเนอร์บอก
ว่าแจ้งเกิดได้แล้ว แต่ต้องพัฒนาไปอีกให้ไกล”
ธรรมธร ต่อยครัง้ ที่ 5 แพ้คะแนน ครัง้ ที่ 6 ชนะคะแนน
ค่าตัวยังอยู่ใน 1,000 บาท พอครั้งที่ 7 ซึ่งยังเรียนอยู่ชั้น       
ม.2 คราวนี้เขา “แพ้น๊อค” เพราะกระดูกคนล่ะเบอร์ ฝ่าย    
คู่ต่อสู้ต่อยออกมาหลายร้อยครั้ง แต่เขาต่อยออกไปได้ 5-6
ครั้ง กรรมการจับแพ้น๊อค งานนี้ได้ค่าตัว 1,500 บาท
“ท้อมากครับ...ผมนัง่ ร้องไห้ตรงเวทีมวย ทัง้ เทรนเนอร์
และนักมวยต่างๆ ก็มาปลอบใจผม”
การแพ้มาหลายครั้งและแพ้น๊อคในครั้งนี้ ธรรมธร
ขอร้องให้รองเทิดศักดิเ์ ปลีย่ นชือ่ ให้ จาก “อัสสัมเล็ก ท.พราน
49” เป็น “ธงชัย ท.พราน 49”
“คือผมรูว้ า่ คนเกิดวันจันทร์ ชือ่ ไม่ควรมีสระ พอเปลีย่ น
ชื่อก็ชนะคะแนน หลังๆ นี่ก็ชนะมากกว่าแพ้

มีเสมอ 1 ครั้ง และได้ชื่อคู่ดุเดือด
หลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วเขาชนะเป็นส่วนใหญ่ ช่วงอยู่
ชั้น ม.4 มีการชกเดิมพัน 10,000 บาท ช่วงสงกรานต์ที่ผ่าน
มา ทีป่ ากน�ำ้ ประแสร์ เป็นรายการใหญ่ คราวนีเ้ ขาได้แจ้งเกิด
อย่างแท้จริง เขาฟันศอกคู่ต่อสู้แตก 5 เข็ม ชนะคะแนนและ
ได้คู่ดุเดือดของรายการ รายการนี้ได้รับค�ำชมว่า “ดีที่สุด”
ต่อมาชกทีง่ านคอเขาบางพระศรีราชา เขาได้คชู่ กทีซ่ มุ่
เงียบเป็นผู้มีประสบการณ์สูง เปลี่ยนชื่อมาเรื่อยๆ ทางค่ายก็
ไม่รู้ว่าเป็นใคร งานนี้เขาแพ้น๊อคโดยสิ้นเชิง (ประมาณเดือน
กุมภาพันธ์)
“ผมถูกเตะก้านคอ หลับกลางอากาศเลย มาฟืน้ อีกทีก็
ไปอยู่ข้างล่างเวทีแล้ว ไม่รู้สึกเจ็บอะไรเลย ไม่รู้ตัว วูบเดียว
จบ ได้มา 1,500 บาท”
แต่หลังจากนัน้ เขาก็เริม่ ชนะขึน้ เรือ่ ยๆ เป็นชนะคะแนน
ทีว่ ดั หนองคล้าแถบเครือสหพัฒน์ คูช่ กของเขามีประสบการณ์
สูง แต่เขาก็ชกจนชนะและระยะหลังนีม้ กั จะชนะมากกว่าแพ้
ช่วงปิดเทอมสงกรานต์ที่ผ่านมา เขาไปชกที่ศรีสะเกษ
ชนะยกที่ 2 ใช้ศอกฟันคู่ต่อสู้ร่วงกลางอากาศได้มา 3,000
บาท พอกลับจากศรีสะเกษ ต้องลดน�้ำหนักภายใน 1 วัน     
ให้ได้ 2 กิโลกรัม เพื่อไปชกชิงแชมป์เยาวชน ที่งานพญายม
ชายทะเลบางพระ มีเดิมพัน 10,000 บาท คูช่ กคือ เพชรจรัสแสง
พยัคฆ์บ่อทอง งานนี้ผลออกมาเสมอกัน เพราะลดน�้ำหนัก  
วันนี้ พรุ่งนี้ชก จึงได้ค่าตัวแค่ 2,000 บาท เดิมพันไม่ได้
สุดท้ายก่อนปิดทิวสน ธงชัย ท.พราน 49 ชนะน๊อค   
ยกที่ 4 ที่ ร.ร.วัดหนองคล้า...
“ไฟต์นี้เป็นไฟต์ที่ผมคิดว่าสนุกและสะใจที่สุด วันนั้น
ผมเป็นรองเรือ่ งฝีมอื ตัง้ แต่ยกแรกถึงยก 3 ผมเป็นรอง เพราะ
เขาเคยต่อยมาเป็นร้อยครั้งแล้ว พอยกที่ 4 พี่เลี้ยงและกอง
เชียร์สั่งให้ผมเดินอัดอย่างเดียว ฝีมือผมสู้ไม่ได้แต่ความ      
แข็งแรงผมเป็นต่อเพราะซ้อมมาดี จึงกลัน้ ใจฮึดเดินเสียบ เดิน
ตีตลอดเวลา พอเขาหมดแรง ผมได้โอกาสฟันศอกทันที     
ชนะน๊อคไปในยกที่ 4 แบบสะใจท่านรองเทิดศักดิ์เลยครับ”
นีค่ อื ประสบการณ์ชวี ติ ของนายธรรมธร โสรธร นักเรียน
นักมวยของอัสสัมชัญศรีราชาที่รักกีฬามวยไทยและส่งเสีย  
ตัวเองเรียนด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและผสมเลือดสีแดงเข้ม
จึงจะได้เงินมา ปัจจุบนั เขาได้อาศัยอยูท่ คี่ า่ ยมวย ท.พราน 49
ซึ่งอยู่ด้านหลังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กิน นอน ฝึกซ้อม
ช่วยงานในค่ายและเรียนหนังสือ ซึ่งก่อนหน้าที่จะมาอยู่ใน
ค่ า ยมวยเขาอยู ่ กั บ ตาและยาย ส่ ว นมารดาท� ำ งานอยู ่ ที่
กรุงเทพฯ ความเป็นเด็กดี ประพฤติดีของเขาจึงได้รับทุน    
การศึกษาของโรงเรียน และได้รบั การอุปการะเป็นกรณีพเิ ศษ
จากศิ ษ ย์ เ ก่ า ACS ท่ า นหนึ่ ง (ไม่ ป ระสงค์ จ ะออกนาม)         
ร่วมกับเพื่อน ACS 2912 ได้ทราบเรื่องราวของเขาจาก         

มิสกาญจนา สิทธิธรรม เขาจะได้ค่าอาหารกลางวันเป็น      
รายสัปดาห์ ซึ่งเดิมศิษย์เก่าท่านนี้ให้สัปดาห์ล่ะ 1,500 บาท
แต่ธรรมธรขอรับแค่ 500 บาท เพราะ 1,500 บาทนั้น        
มากเกินไปส�ำหรับเขา...นี่คือความรู้จักประมาณตนและพอ
เพียงของเขา...สมควรยกย่องสรรเสริญ
“แต่ถา้ จะซือ้ อะไรเพิม่ เติมทีจ่ ำ� เป็นก็เบิกได้ตา่ งหากครับ
ผมขอกราบขอบพระคุณศิษย์เก่าท่านนีเ้ ป็นอย่างสูง พร้อมทัง้
เพื่อนร่วมรุ่นของท่านอีกทั้งขอขอบพระคุณทางโรงเรียน     
อัสสัมชัญศรีราชา ที่ให้โอกาสเรื่องทุนการศึกษาอีกด้วย”
ธรรมธร โสรธร มีเป้าหมายในอนาคตคืออยากจะ         
ไต่ระดับให้ถงึ แชมป์มวยไทยในเมืองหลวง เขาตัง้ เป้าหมายว่า
จะต่อยมวยไทยไปเรื่อยๆ เพื่อสานความฝันให้เป็นจริง และ
เมื่อเรียนจบ ม.6 แล้วเขาอยากไปศึกษาต่อสาย “ครูพละ”
เพื่อจะได้กลับมาสอนนักเรียนที่เป็นก�ำลังส�ำคัญของสังคม
และประเทศชาติต่อไป ผู้ที่มีความตั้งใจริง และรู้จักถ่อมตน
ประมาณตน กตัญญูรคู้ ณ
ุ ดัง่ เช่นธรรมธร โสรธร ฝันทีเ่ ขาสาน
ย่อมส�ำเร็จและเป็นจริงอย่างแน่นอน

เด็กชายดนุนัย ผังดี ขณะนี้ก�ำลังศึกษา    
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/4 เป็นนักกีฬาเซปักตะกร้อ โครงการช้างเผือก
อัสสัมชัญศรีราชา มีความสามารถในเรื่องของ
กีฬาตะกร้อ ทัง้ เล่น และเดาะ ลูกตะกร้อ จนโด่งดัง
ในโลกโซเชียลและดังระดับแชมป์ประเทศไทย  
เขาเลือกเดินทางสู่สนามลูกหวาย แต่กว่าที่เขา  
จะมาถึงวันนี้ได้ ต้องผ่านหลุมบ่อ ขวากหนาม
อุปสรรคนานัปการของชีวิตมากมาย แต่เขาก็สู้
อย่างไม่ย่อท้อ คุณงามความดี ความบากบั่น
ความกตัญญูท�ำให้เขาสามารถฟันฝ่าอุปสรรค
ชี วิ ต จนไปสู ่ แชมป์ เ ยาวชนของประเทศไทย  
หลายรายการ และสุดท้ายได้มาสู่อ้อมอกของ    
รั้วแดง-ขาว อัสสัมชัญศรีราชา

“เดิมผมเรียนอยู่ที่ ร.ร.ชุมชนวัดสระแก้ว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
โรงเรียนนี้มีแค่ชั้น ป.6 ตอนอยู่ ป.1 ผมชอบไปดูรุ่นพี่เขาซ้อมเตะตะกร้อ ครูท  ี่
ฝึกซ้อมก็ชวนผมมาเตะ เพราะเห็นแวว ตอนเดาะลูกตะกร้อเล่นกับเพื่อนๆ”
“ครูให้ฝึกเดาะลูก วิ่ง ยืด ในขณะเดียวกัน ก็มีค่ายมวยมาชวนให้ไปซ้อม
มวย ก็ไปซ้อมเตะกระสอบล่อเป้า ผมซ้อมทั้ง 2 อย่างในช่วงอยู่ ป.1-2”
ดนุนัย ผังดีอยู่ระหว่าง ป.2-3 ก็ลงต่อยมวยไทย แต่แพ้มาตลอด ต่อย         
6 ครั้ง แพ้ 5 ครั้ง แต่พ่อของเขาอยากให้ต่อยมวย เพราะพ่อเป็นนักมวยและ    
เป็นเพื่อนกับเจ้าของค่ายมวยแต่แม่สั่งให้เลิกชกมวย เพราะกลัวอันตรายและ   
เจ็บให้เลือกตะกร้อ (พ่อและแม่หย่าร้างกัน) เขาจึงซ้อมตะกร้ออย่างจริงจัง         
เมื่ออยู่ชั้น ป.3 แต่เขาเริ่มลงแข่งเป็นทีม ตั้งแต่อยู่ชั้น ป.2 ผลปรากฏว่าแพ้ เพราะ
แข่งกับรุ่นพี่อายุ 12 ปี ต่อมาก็ซ้อมและแข่งไปเรื่อยๆ มีแพ้และชนะสลับกันไป
แต่เขาก็ซ้อมตลอดเวลาและซ้อมหนักมาก
ดนุนัย หยุดซ้อมช่วงเรียนอยู่ ชั้น ป.5 เพราะบิดาป่วยเข้าโรงพยาบาล       
ต่อมาบิดาได้เสียชีวิตเขาจึงได้มาอยู่กับแม่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
“ตอน ป.6 ผมและเพื่อนร่วมทีม ได้รับการคัดตัวในระดับจังหวัด ได้เป็น
ตัวแทนทั้ง 3 คน ต่อมาก็ไปแข่งระดับภาคก็ชนะอีก จนมาถึงระดับประเทศ”

ในช่วงการแข่งขัน โค้ชตะกร้อของอัสสัมชัญศรีราชา
คือ ม.เสกสันต์ ตะพิมพ์ และ ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ ได้เห็นฝีมือ
การแข่งขันของดนุนยั ผังดี และทีมอีก 2 คนคือ ด.ช.ณัฐพงศ์
จังกระวรรดิ์ และ ด.ช.ฐิตวิ ฒ
ุ ิ พนมไตรทิพย์ ซึง่ เป็นทีมเด็กของ
ร.ร.ชุมชนฯ แต่สามารถผ่านด่านต่างๆ มาได้อย่างสบายๆ อาทิ
1. รายการรีโว่ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 12 ปี
ชิงกับทีมนครราชสีมา เขาแข่งในนามของตัวแทนภาคใต้
นครศรีธรรมราช ผลชนะเลิศ
2. ชิงแชมป์ประเทศไทยของกรมพลศึกษา ชิงกับ
โรงเรียนกีฬานครปฐม แข่งในนามของโรงเรียนชุมชนวัด
สระแก้ว ผลชนะเลิศ
3. รายการ สพฐ.ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงกับทีมของ
ราชบุรี (ซึง่ เป็นทีมเต็งหนึง่ ) แต่ทมี ของดนุนยั สามารถชนะทีม
ตัวเต็งหนึง่ และคว้าแชมป์มาได้ ในนามของทีมนครศรีธรรมราช
หลังจากได้แชมป์มาหลายรายการ ก็มีโรงเรียนต่างๆ   
โดยเฉพาะโรงเรียนประเภท “กีฬา” ต่างต้องการดนุนัย        
ไปร่วมทีมด้วย แต่ต้องการเฉพาะดนุนัยเพียงคนเดียวเท่านั้น
โค้ ช อั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชาจึ ง พาคณะผู ้ ฝ ึ ก สอนและที ม งาม         
เข้าพบภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา ท่านผู้อ�ำนวยการจึงรับนักกีฬาทั้ง 3 คน
ไว้เป็นนักกีฬาโครงการช้างเผือก ประเภทได้ทุน 100% คือ
เรียน กิน อยู่ประจ�ำ  ฟรีทั้งหมด อีกทั้งนักกีฬาทั้ง 3 คนนี้
ฐานะทางบ้านไม่ดีเท่าที่ควร
ความสามารถอันโดดเด่นของ ดนุนยั นอกจากจะมีฝมี อื
ในการเล่นตะกร้อแล้ว เขายังมีความสามารถพิเศษในการ
“เดาะ” ลูกตะกร้อโชว์ ช่วงที่อยู่ ร.ร.ชุมชนวัดสระแก้ว เขา
เดาะตะกร้อโชว์หาเงินเลี้ยงชีพเป็นประจ�ำ  ผู้ชมจะให้เงิน   
มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่โอกาส นอกจากนี้เขายังรับจ้าง
ท� ำ งานในสวนผลไม้ สวนปาล์ ม ในวั น หยุ ด ทั้ ง หว่ า นปุ ๋ ย            

ตัดกิ่งไม้ ฯลฯ ชาวบ้านย่านนั้นมักจะจ้างเขาไปท�ำงานต่างๆ
เพื่อให้เขามีรายได้มาดูแลบิดาที่ไม่มีรายได้และป่วยหนัก   
เมื่อกลับมาบ้านต้องหุงหาอาหาร ซักเสื้อผ้า ท�ำงานทุกอย่าง
ในบ้าน เขาเป็นเด็กที่หนักเอาเบาสู้ กตัญญูรู้คุณ ต่อมาบิดา
ได้เสียชีวิตลง จึงได้ไปอยู่กับมารดาที่ จ.นครศรีธรรมราช
ปัจจุบันดนุนัย ได้เข้ามาเป็นนักกีฬาโครงการช้างเผือกของ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
“ผมเดาะตะกร้อได้นาน 1 ชั่วโมง โดยลูกไม่ตกลง      
พืน้ เลย” แต่ ม.เอกสิทธิ์ ได้บอกกับเราว่า ความสามารถพิเศษ
ของเขา สามารถเดาะตะกร้อได้นาน 3 ชั่วโมง และเชิญชวน
ให้เราไปชมช่วงฝึกซ้อมตอนเย็นๆ อีกด้วย
“อนาคตผมอยากเป็นทหาร จะได้เล่นเซปักตะกร้อให้
กับกองทัพและได้ตดิ ยศทหารด้วย” เส้นทางชีวติ ทีเ่ ขาตัง้ เป้า
หมายเอาไว้คงไม่ไกลเกินเอือ้ มอย่างแน่นอน เพราะต่อไปเขา
จะต้องไต่ระดับเป็นนักตะกร้อทีมชาติไทยอย่างแน่นอน ดัง
นั้นอนาคตที่เขาคาดหวังเอาไว้คงมีความเป็นไปได้อย่าง
แน่นอน
ดนุนัย เป็นเด็กกตัญญู เชื่อฟังบิดามารดา ครู โค้ช    
และผู้ให้การสนับสนุน สุภาพ เรียบร้อย ส�ำหรับชีวิตความ
เป็นมาส่วนตัวของเขา สามารถค้นหาทาง Google พิมพ์   
“ดนุนัย ผังดี นักเตะรุ่น 12 ปี” และ “สานรักคนเก่ง
หัวใจแกร่ง นุ ดนุนัย” ดูแล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง...อย่าลืม      
ย้อนกลับมาบอกเราบ้างก็แล้วกัน ...เส้นทางชีวิตของนักสู   ้
ลูกหวาย ดนุนัย ผังดี
หมายเหตุ ผูท้ สี่ ร้างนักเตะเซปักตะกร้อชุดนีค้ อื คุณลิขติ
สุระกาหล ผูช้ ว่ ยผูฝ้ กึ สอน คุณเกียรติคณ
ุ คุณารักษ์ รองนายก
อบต.สระแก้ว ให้การสนับสนุนทีมโรงเรียน และครูนอบ    
เทพนุกูล ผู้สร้างนักกีฬาชุดนี้และได้น�ำมาฝากผู้อ�ำนวยการ        
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีบูชาขอบพระคุณเปิ ดเรียน ปี การศึกษา 2560
แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560      
เพื่อเป็นสิริมงคล แก่คณะภราดา ครู และนักเรียน ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารยอห์น แมรี่

ปฐมนิเทศนักเรียน เปิ ดปี การศึกษา 2560
ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา กล่าวให้โอวาทและปฐมนิเทศนักเรียน                  
ระดับมัธยมศึกษา วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ อาคารยอห์น แมรี่

การเลือกตัง้ คณะกรรมการสภานักเรียน ประจ�ำปี การศึกษา 2560
ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา
2560  วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารยอห์น แมรี่

โดย ม. เม้า
สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพ พบกันอีกเช่นเคยส�ำหรับ
ทิวสน ฉบับต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2560 เรามี
ข่าวความเคลือ่ นไหวของสังคมแดง-ขาว มาเสนอเช่นเคย
ปีการศึกษานี้ ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารัก ผล
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ผ่าน    
ภารกิจส�ำคัญๆ มาหลายภารกิจ อาทิ ปรับปรุงตึก           
เทโอฟานเป็นตึกนักเรียนประจ�ำ  พิธีไหว้ครูประจ�ำปี     
พิ ธี ม อบรางวั ล เรี ย นดี แ ละทุ น การศึ ก ษาประจ� ำ ปี     
พิธปี ระดับเข็มวิทยฐานะของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่
4 แต่ ง ตั้ ง ประธานนั ก เรี ย น แต่ ง ตั้ ง ประธานสภา
นักเรียน แต่งตั้งกัปตันสี พิธีเสกห้องเกียรติประวัต  ิ
อัสสัมชัญ ฯลฯ ทุกภารกิจผ่านพ้นไปเรียบร้อยด้วยดี
พิธีเสกห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับ
เกียรติจาก คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชแห่ง
สั ง ฆมณฑลจั น ทบุ รี เป็ น ประธานในพิ ธี เ สก เมื่ อ        
10 มิ.ย. 60
ทางด้ า นพิ ธี ม อบรางวั ล เรี ย นดี แ ละทุ น การศึ ก ษา
ประจ�ำปีนั้น ได้รับเกียรติจากภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี เมื่อ 10 มิ.ย. 60
ส�ำหรับพิธีไหว้ครูประจ�ำปีนี้ ทางฝ่ายกิจการนักเรียน
ได้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 ในช่วง
เช้า ทุกแผนก...อาคารยอห์น แมรี่ ภราดา ดร.ช�ำนาญ
เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี
ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ทีป่ รึกษาผูอ้ �ำนวยการ
แผนก MLP เป็นประธานในพิธีไหว้ครู แผนก MLP
ณ หอประชุมโอเซ่

ทางด้าน ภราดาสอาด สั ญญลั ก ษณ์ ที่ปรึกษา           
ผูอ้ ำ� นวยการแผนกปฐมวัย เป็นประธานในพิธไี หว้ครู
แผนกปฐมวัย

ส่วนแผนกประถมศึกษา ประธานในพิธีคือ ภราดา
ดร.เลอชัย ลวสุต ทุกแผนกนักเรียนต่างจัดพานไหว้
ครูกันอย่างสวยงาม
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา      
ปีที่ 4 ในภาคบ่ายของ 8 มิถุนายน ภราดามีศักดิ์
ว่องประชานุกูล ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ ได้กล่าวให้
โอวาทแก่นักเรียนที่ได้รับการประดับเข็มให้ขยัน
อดทนและตั้งใจเรียน
ปี ก ารศึ ก ษานี้ ภราดาศราวุ ธ ยุ ช มภู หั ว หน้ า          
ฝ่ายกิจการนักเรียนรื้อฟื้นกฎระเบียบเดิม คือไม่ให้
นั ก เรี ย นน� ำ โทรศั พ ท์ ม าใช้ ใ นห้ อ งเรี ย น ก่ อ นเข้ า
ห้องเรียนต้องน�ำไปฝากไว้ที่ครูประจ�ำชั้นและขอคืน
เมือ่ เวลาเลิกเรียน...การน�ำโทรศัพท์เข้าห้องเรียนท�ำให้
เกิดผลเสียอย่างไร ทุกท่านต่างทราบกันดีอยู่แล้ว
ส� ำ หรั บ ฝ่ า ยนั ก เรี ย นประจ� ำ ของ ภราดากุ ล ชาติ
จันทะโชโต ขณะนีไ้ ด้มกี ารปรับปรุงเปลีย่ นแปลงเห็น
เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โดยเฉพาะตึกเทโอฟาน
เป็นตึกประจ�ำที่ปรับปรุงใหม่ทั้งหมด 4 ชั้น อีกทั้ง
สร้างเสริมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกอีกมากมาย เป็น
ทีพ่ กั ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2-6 มีสำ� นักงาน
นักเรียนประจ�ำบริการอยู่ในอาคารนี้ อีกทั้งปรับปรุง
ภูมิทัศน์สวยงามมาก
ส�ำหรับอาหารนักเรียนประจ�ำมีบริการอาหารครบทัง้
3 มือ้ ท�ำให้นกั เรียนไม่ตอ้ งเสียเวลาไปซือ้ อาหารกลาง
วันรับประทาน
หลังจากกลับมาจากศึกษาทีป่ ระเทศอินเดีย มิสสายทิพย์
สวัสดิกูล ก็กลับมาปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และประเดิ ม ด้ ว ยงานประจ� ำ คื อ พิ ธี ม อบรางวั ล    
เรี ย นดี แ ละทุ น การศึ ก ษาของนั ก เรี ย น ประจ� ำ ปี      
การศึกษา 2559 ไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 10 มิ.ย. 60
ส� ำ หรั บ นั ก กี ฬ าโครงการช้ า งเผื อ กและนั ก เรี ย น
โครงการ Academy พักอยู่ที่ตึกนฤมล กว้างขวาง
สะดวกสบายกว่าบ้านเซนต์ปเี ตอร์ ส�ำหรับบ้านเซนต์ฯ
นั้นทางผู้อ�ำนวยการมีโครงการจะปรับปรุงเป็นเรือน
พยาบาล

มิสปสุตา โอษฐ์จนั ทร์ศรี มิสประภารัตน์ อูอ่ รุณ และ
ม.เชิดชัย ยังให้ผล ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาพันธ์สมาคมผูป้ กครองและครูฯ ณ อาคาร
มูลนิธิฯ เมื่อ 13 มิ.ย. ที่ผ่านมา
ห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา จัดแสดง ณ ชั้น
ล่างอาคารวัชรสมโภช (ห้องสมุดเดิม) ม.จักรกฤษณ์
แจ่มจันทร์ หัวหน้าใหญ่เป็นผู้ออกแบบจัดท�ำ เร่งท�ำ
ทั้งวันทั้งคืน เพื่อให้ทันพิธีเสก โดยมีทีมงานร่วมมือ
กันมากมาย อาทิ มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้า
ธุรการ-การเงิน ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ มิสสุพตั รา
ราชกิจ มิสเนติมา วงษ์เกตุ ม.สมบัติ โรจนารุณ
ม.สุภาพ ชื่นใจ ม.รัฐนันท์ ญาณกฤตยา ม.นิวัฒน์
ขุ ม จั น ทร์ มิ ส อุ บ ลรั ต น์ ทิ ว ไผ่ ง าม มิ ส ศุ ภ สิ ริ
พิ ทั ก ษ์ ส ายชล ม.ปรี ช า วรศิ ล ป์ มิ ส กาญจนา
สิทธิธรรม ฯลฯ
มิสสุนสิ า อวยพรชัยสกุล และมิสวลินดา นิรนั ต์เรือง
ได้ ช ่ ว ยจั ด มุ ม อนุ ส รณ์ แ ละทิ ว สนให้ ต ามหลั ก ของ    
การจัดห้องสมุด...ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วย
ในห้องนี้มีมุมขายของที่ระลึก ทางฝ่ายการเงินก็มา
ช่วยจัดให้อาทิ มิสจีราวัลย์ วิจิตร มิสแสงเดือน
กิจบ�ำรุง และมิสฐิติกัญญ์ เดชผดุง มิสมณีภรณ์

สุกใส อีกทั้งมิสจีราภรณ์ ดีประเสริฐ ก็ช่วยดูแล
ความเรียบร้อยรอบอาคารด้วย
ขอขอบคุณครูอาวุโสที่ให้ค�ำปรึกษาในเรือ่ งราวต่างๆ
ของโรงเรียน...ม.เทียบ พงษ์ศิริ ม.อุบล มงคลสิทธิ์
ม.ปรีชา วรศิลป์ ม.สมบัติ โรจนารุณ ฯลฯ
วันพิธีเสกห้องเกียรติประวัติ...หลังจากพิธีเสกเสร็จ
แล้วได้เชิญ คณะภราดา สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคม  
ผู้ปกครองและครูฯ ครูเกษียณ-ครูอาวุโส ผู้ปกครอง
นักเรียน เข้าชมภายในห้องเกียรติประวัติ...ได้รับ
ความสนใจและได้ รั บ ค� ำ ชมมากมาย ทางคณะ
กรรมการจัดท�ำต่างก็หายเหนื่อยกันถ้วนหน้า โดย
เฉพาะผู้ออกแบบจัดท�ำ ม.จักรกฤษณ์ แจ่มจันทร์
หน้าตาแจ่มใสขึ้นมาทันที หลังจากไม่ได้นอนมา
หลายคืน เพราะเคร่งเครียดกลัวว่างานจะเสร็จไม่ทนั
เวลา
ส่วนมิสเนติมา วงษ์เกตุ หน้าตาแจ่มใสผิดหูผิดตา
เช่นกัน หลังจากเสร็จงานนีแ้ ล้ว...กว่าจะถึงวันพิธเี สก
เธอล้มป่วยมาหลายรอบ...แต่จะต้องด�ำเนินงานต่อไป
เพราะยังเสร็จไม่สมบรูณ์
งานนี้ขอขอบคุณมิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี ที่ช่วย
อ�ำนวยความสะดวกและให้ค�ำชี้แนะหลายๆ เรื่อง  

โดยเฉพาะเรื่ อ งการเงิ น รวมทั้ ง มิ ส กาญจนา
จิตต์รุ่งเรือง ด้วย
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณที่ครูอาวุโส-ครูเกษียณ
ที่ ม าร่ ว มงานพิ ธี เ สกห้ อ งเกี ย รติ ป ระวั ติ ฯ อาทิ       
ม.ชัชชัย เวียงพระปรก ม.จีรายุ วิจิตร มิสพรรณี
ลภะวงศ์ มิสผ่องศรี ประยงค์กลิ่น มิสนิภาภรณ์
เวียงพระปรก ม.ดนัย ตรีศาสตร์ มิสศิรริ ตั น์ กังศิรกิ ลุ
มิสรัตนา ยิง่ ยืน มิสทิพย์ประภา ศุกลอรรจน์ ส่วน
มิสกาญจนา สิทธิธรรม มิสอุบลรัตน์ ทิวไผ่งาม
ม.สมบัติ โรจนารุณ ม.ปรีชา วรศิลป์ อยู่ในทีมงาน
ผู้จัดท�ำ
เสือปืนไว ประเภทสืบค้นหาของเก่าที่น�ำมาจัดแสดง
ในห้องเกียรติประวัตฯิ ต้องยกให้ ม.นิวตั ร ขุมจันทร์
ขนาดปากกาคอแร้ง ส�ำหรับคัด Round Hand ใน
สมัยก่อน ยังอุตส่าห์ดั้นด้นค้นหาซื้อมาจัดแสดงได้
ทั้งๆ ที่ในปัจจุบันนี้ไม่มีจ�ำหน่ายแล้ว
มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ ช่างภาพประจ�ำโรงเรียน       
ก็ ล ้ ม ป่ ว ยเช่ น กั น รายนี้ ลุ ย งานทุ ก งานแม้ ก ระทั่ ง    
ขณะฝนตก
แผนก MLP ยินดีต้อนรับมิสหทยากาญจน์ ดุจดา
กลับสู่อ้อมกอดเดิมของ MLP

รับต�ำแหน่งผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ม.สุภาพ
ชื่นใจ ก็ยังคงบริการเรื่องเทคโนโลยีให้เหมือนเดิม
ทางห้องเกียรติประวัติฝากขอบคุณ ม.สุภาพและทีม
งานมาด้วย ทีช่ ว่ ยให้หอ้ งเกียรติประวัตสิ มบูรณ์ยงิ่ ขึน้
ม.ภวัต ไพรเลิศ รับต�ำแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ม.5
ส่วน ม.ชัยวัชร ต่อจรัส ยังดูแล ม.6 เหมือนเดิม
ใครมีธุระกับ มิสวิภา พูนลาภผล ติดต่อได้ที่แผนก
การเงินและมิสพลอยมาดา วิญญาสุข พบได้ที่ห้อง
วิชาการ
ครูหัวหน้าสีทั้ง 8 คน ประจ� ำปีนี้เป็นครูรุ่นใหม่          
ไฟแรงทัง้ นัน้ หัวหน้าสีแดงได้แก่ ม.ณัฐพงศ์ จ�ำเนียรผล
สีขาวได้แก่ ม.ธีรวุฒิ หงส์งามเจริญ สีน�้ำเงินได้แก่
ม.พีรชั ชัย ศรีสาลีกลุ รัตน์ สีมว่ งได้แก่ ม.ณัฐธนาพล
ปิ่นทอง สีเขียวคือ ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์ สีเหลืองคือ
ม.ศรายุทธ อุดม สีชมพูคือ ม.วรท ศรีรัตนโช และ
สีฟ้า คือ ม.ปรวิทย์ มีศรี ...ยินดีกับทุกท่านด้วยที่ได้
รับต�ำแหน่งอันทรงเกียรตินี้
ทางระดับปฐมวัยขอกราบขอบพระคุณท่านผูอ้ ำ� นวยการ
เป็นอย่างสูงที่อ�ำนวยความสะดวก ไม่ให้เด็กๆ และ
คุณครูถกู แดดถูกฝน สร้างหลังคาป้องกันตลอดทางเดิน
อากาศเปลี่ยน ม.เอกชัย อุดมเกตุ แห่งปฐมวัยเห็น
นาฬิกาจับเวลาเป็นนกหวีดเลยจับเป่าทันที (กัด
น่ะอ่ะ)

คณะครูปฐมวัยขอขอบคุณ ภราดาสอาด สัญญลักษณ์
และมิสสุวรรณา ณุวงศ์ศรี ที่คอยดูแลและเป็นที่
ปรึกษาให้ตลอดมา
เรื่องของแว่นตามีหลายอันมากเกินไป ท�ำไมต้องใส่
และใส่ซอ้ นอีก ถามมิสมนทิพย์ เลามีชยั เจริญดูคะ่ ...
เป็นอะไรหรือเปล่า
เรื่ อ งของทิ ศ ทางของระดั บ ปฐมวั ย ต้ อ งถาม                   
มิสหทัยรัตน์ เหล่ารักผล ขวา-ซ้าย หันทางไหนดี   
ให้ก�ำหนดที่มือค่ะ
สวยขึ้ น กว่ า เดิ ม นะในปี นี้ ต ้ อ งยกให้ มิ ส พรรณศร
สุขทรัพย์ และมิสอัญพัฒน์ เจนทวีทรัพย์
ครูเจี๊ยบ อมราพร ชื่นใจ ชอบของดีที่สุดก็ได้เป๊บซี่
ไปค่ะ
มิสมนทิพย์ผู้ชนะเลิศในการเล่นเกม (อบรมสื่อ) ได้
ของดีเมืองจันท์ไปเป็นขวดเลย ก็น�้ำมันพืชทับทิมไง
ฉายาหม่อมหญิงเล็กแห่งปฐมวัยคือ มิสมนฑาทิพย์
ยิ่งยง ศาลางาม (ชื่อใหม่)
ยินดีตอ้ นรับคุณครูใหม่ มิสธัญจิรา ทรัพย์อำ� นวยสุข
ดีใจกับมิสแต้ได้ผชู้ ว่ ยสอนคนใหม่ มิสสมส่วน บ�ำรุงรักษ์
ทางตึกโดนาเซียง แสดงความยินดีกับครูประจ�ำชั้น
ป้ายแดง “มิสโบว์” มีสิ่งใดที่สงสัยเกี่ยวกับเอกสาร
ถามพี่ๆ ได้ทุกคน ยินดีตอบทุกค�ำถามแต่ไม่รู้ว่าถูก
ต้องหรือเปล่านะ
หลังจากมาสอนแผนก MLP มิสจันทร์แรม น้อยจันทร์
ดูอายุจะลดลงนะ...คือสวยและสาวขึ้นกว่าเดิมน่ะ
ระดับชัน้ ป.5 -6 ได้ยา้ ยจากอาคารโดนาเซียงมาเรียน
ที่อาคารเซนต์เมรี่เรียบร้อยแล้ว ท�ำให้นักเรียนมี
บริ เวณพั ก ผ่ อ น-เล่ น ได้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น และท� ำ ให้
ม.ปรัชญา วิชา หัวหน้าระดับดูแลนักเรียนได้งา่ ยยิง่ ขึน้

สุดท้าย...อย่าลืมส่งข่าวต่อๆ กันด้วยนะคะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า
โชคดี สวัสดีค่ะ

โดย พี่ ม.ปลาย
สวัสดีครับ เพือ่ นๆ และน้องๆ ชาวแดง-ขาว ทีน่ า่ รักทุกคน
เปิดภาคเรียนปีนี้ชีวิตสดใส พบกับสิ่งใหม่ๆ และดีๆ ในชีวิต
กันทุกคนนะครับ พี่มีข่าวต่างๆ มาเสนอเหมือนเช่นเคย
ช่วงแรกขอแสดงความยินดีกับคนเก่งกันก่อน พิธีมอบ
รางวัลเรียนดีประจ�ำปี 2559 มีคนเก่งของเรารับรางวัล
กันมากมาย เราขอน�ำเสนอชื่อพอสังเขป ถ้าเขียนหมด  
ทุกคน คงต้องออกวารสารใหม่อีก 1 ฉบับอย่างแน่นอน
เราจะใช้ชั้นและห้องเรียนของปีการศึกษา 2559 นะครับ
รางวัล Diplomas ชั้น ป.3 ได้ทั้งหมด 23 คนด้วยกัน คือ
เกรด 4.00 อาทิ โทชิฮิเดะ ป.3/4 กันตพัฒน์ ป.3/2
กัลยกร ป.3/3 จักรพรรดิ ป.3/1 ปิติพัฒน์ ป.3A วรธน
ป.3/B  วริศ ป.3/4 ธันจิรา ป.3/3 พิชามญชุ์ ป.3/3   
ภีมชยุตม์ ป.3/3 ดรณัย ป.3/1 เภฑาย ป.3/1 ฯลฯ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไม่ได้บอกมาว่าห้องไหนนะ อาทิ
เฉลิมเกียรติ ภู่เฉลิมศักดิ์, นนฑิวัฒ ธไนสวรรค์, ธนบดี
ทองดีเลิศ, ภูริช ถมยานนท์, พัทธดนย์ ศิริสุทธิวรนันท์,
พลนภั ส ติ วิ ท ย์ ศิ ริ กุ ล , ประวี ณ สุ ภ าพาส, ภู ริ ณั ฐ
ปั้นมีรส, ฐานิดา คงศรี, ปุณณวิช ธรรมประเสริฐ,
ภูเบศ มุ่งหาทรัพย์ ฯลฯ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อาทิ บุญฑริกา สินทอง, เญจี
บุณยสรณ์สิริ, พรรษา ตวงทรัพย์สิน, ปิยกฤษ ยุวรี,
ชยกร บุญธรรม, ธนวัฒน์ หมั่นหาทรัพย์, ภัททิยา
พิ สั ย พั น ธุ ์ , รั ช ชานนท์ กาญจนอุ ทั ย ศิ ริ , ธี ร ภั ท ร
มาลาอบ, ชลพัชร แก้วนุช, พฤจิ ต่อจรัส ฯลฯ
รางวัลยอดเยี่ยมหมวดวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทย์
ป.1 คือ ศุภกร ตั้งจิตร์พร
คณิต วิทย์ ภาษาต่างประเทศ ป.1 ได้แก่ ณัฐชานนท์
โทนทรนง
ภาษาไทย ศิลปะ การงาน ได้แก่ พรลภัส แฉล้มไธสง
รชต พาภักดี ป.1 ได้ สังคมและการงาน ฯลฯ

ทางด้านชั้น ป.3 (ปัจจุบันคือ ป.4) คนนี้ได้ 6 กลุ่มสาระ
คือ ไทย คณิต วิทย์ สังคม สุขศึกษาพลศึกษา และการ
งานคือ โทชิฮเิ ดะ อุเงซึง.ิ ..คนอะไรไม่เผือ่ แผ่เพือ่ นฝูงเลย
ไทย สังคม และศิลปะ ได้แก่ บวรลักษณ์ เกตน์พงศ์พทั ธ ป.3
ชัน้ ป.4 คนนีก้ ไ็ ด้ทงั้ หมด 6 กลุม่ สาระ เช่นกัน คือ ไทย คณิต
วิทย์ สังคม ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ศรุต จิระตุลธร
กิรัชภาส ถาวร (ป.5B) ได้ 4 กลุ่มสาระ คือไทย วิทย์
สังคมและการงาน
ชั้น ป.5 บิลรวิชญ์ ศรีศิลป์ ได้ 2 กลุ่มสาระ คือ สังคม
และการงานฯ
สุขศึกษาและพลศึกษา ได้รับรางวัลกันทั้งหมด 5 คน คือ
พั ช ริ ด า กมลคงสุ ข , จิ ร าเดช ศิ ริ กุ ล , ปุ ญ ญพั ฒ น์
ชาญสมุทร, ณัชพล พิกุล และ พชร ศรีวิเศษ
ชั้น ป.6 มีผู้ได้รางวัลยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการงานและ
อาชีพ 5 คน เหมือนกันคือ วัชรพล วงศ์ปัญจพล,
วรายุทธ ผลชีวนิ , ภูธน นามวงษ์, เทพหัสดิน ศิรนิ พเลิศ
และปราชญ์ วิเชียรเครือ
คณิตศาสตร์ ได้แก่ อัศวัศ บัวจงกล

ชัน้ ม.1-ม.3 ก็มคี นเก่งกันมากมาย อาทิ รฐนนท์ คงเจริญ
ได้ 6 กลุ่มสาระวิชาคือ คณิต วิทย์ สังคม ศิลปะ การงาน
และภาษาต่างประเทศ ส่วนอินทรวัฒน์ ฐานันดรวัฒน์
ก็ได้ 4 กลุม่ สาระวิชา รัฐโรจน์ กฤตยาเรืองกิตติ์ ได้ 4 กลุม่
สาระ ประภาศิริ ทองคต ชิ ษ ณุ พ งศ์ ตั้ ง ศิ ริ เ สถี ย ร
และชิษณุพงศ์ ฟูรัตน์ ได้รางวัลคนละ 2 กลุ่มสาระ
ชัน้ ม.4-ม.5 ก็มเี ก่งๆ กันหลายคน อาทิ กนกร ศักดิน์ าวา
อภิวฒ
ั น์ สุภาผล ธรวุฒิ สมโภชน์ ศรัณวิทย์ สันติ คงสุข
วัณธร วัฒนไกร กิตติพันธ์ เจริญสุข ธนกร เปี่ยมพร้อม
อรญา ศุภพิริยวงศ์ เพชรไพลิน นิจนานานันท์ ฯลฯ
...เก่งๆ กันทั้งนั้น ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ คนด้วย

ข่าวคนเก่งจาก MLP กันบ้าง

รางวัลสอบได้คะแนน O-Net เต็ม 100 คะแนน วิชาภาษา
อังกฤษ เด็กชายอันโตนีโอ ลาเมร่า ม.1B
รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ
รายการ IMWic 2017 ณ เมืองเซี่ยเหมิน ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน เด็กชายปีติพัฒน์ อภิชนกิจ
ชั้น ป.4A และ เด็กชายกิรัชภาส ถาวร ชั้น ป.5B
ประกวดระบายสีวันไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
ชนะเลิศ เด็กหญิงภชิสา ยศเมฆ ป.1B
รองชนะเลิศ เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อินต๊ะสงค์ ป.1A
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงพิมพ์ภจิรา ปัน้ กาญจนโต ป.1A
ประกวดระบายสีวันไหว้ครู และเรียงความสั้น ประจ�ำปี
การศึกษา 2560 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3-4
ชนะเลิศ เด็กชายรัฐนนท์ บัณฑิตย์ ป.4B
รองชนะเลิศ เด็กชายรัฐศรัณย์ สมหวัง ป.4B
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณฐพงศ์ ผจญ ป.3A

ประกวดระบายสีวันไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6
ชนะเลิศ เด็กชายภูริ บรรลือศรีศักดิ์ ป.5A
รองชนะเลิศ เด็กชายบุริศร์ กงพาน ป.5A
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงอุรชา รัตโนสถ ป.6B
ประกวดระบายสีวันไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6
ชนะเลิศ เด็กชายกิรัชภาส ถาวร ป.5B
รองชนะเลิศ เด็กชายเฟเดริโก้ คารันนันเต้ ป.5B
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายณภัทร ชลบุษย์ ป.5B
ประกวดเรียงความวันไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ เด็กชายชิษนุพงศ์ ตั้งศิริเสถียร ม.3B
รองชนะเลิศ เด็กหญิงเมลิสสา อารยา เซบาสเตียน ม.1B
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กหญิงเกษแก้วมณีรตั น์ ตรงฉาก ม.2A
ประกวดภาพวันไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศ เด็กชายชลสิทธิ์ ธนะนพรัตน์ ม.2A
รองชนะเลิศ เด็กชายเซวียน ถิง เฉิน ม.3A
รองชนะเลิศอันดับ 2 เด็กชายปกาสิต กฤตอ�ำพัน ม.2B
ประกวดพานไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น ชนะเลิศ ชั้น ม.3A รองชนะเลิศ     
ชั้น ม.3B  รองชนะเลิศอันดับ 2 ชั้น ม.2A

ต่อไปเป็นข่าวทั่วๆ ไปกันบ้าง...

น�ำสวด น�ำพูดหน้าแถวได้แล้วคนเก่ง อ.3/1 น้องมินนี่
น้องไอเดีย และน้องสคูล
น้องไอเดีย อ.3/1 ด�ำน�้ำปากจู๋เลยนะคะ

ไหว้ครูที่ผ่านมาโปรดสังเกตน้องซันเดย์หลานย่าน้อง   
(มิสอุษา) ท�ำได้ดีมากๆ น่ารักด้วย
น้องปูนนี่ อ.3/1 สวยวันสวยคืนตามน้าแอ๋ว (หลานมิสแอ๋ว)
น้องข้าวหอม อ.3/2 เก่งจริงๆ ค่ะ ได้เป็นผู้น�ำสวดในวัน
ไหว้ครูที่ผ่านมา
ยินดีกับน้องบริ๊งและน้องซันเดย์ได้เป็นตัวแทนถือพาน
ไหว้ครูที่ผ่านมา
น้องเปโซ อ.2/3 ถึงมาสายแต่ก็ท�ำหน้าที่ของตัวเองได้   
ดีทีเดียว
น้องชูลา่ อ.2/3 เป็นนายแบบสุดหล่อของนิตยสารหลาย
ฉบับ... พี่ ม.ปลายอยากเห็นจังเลย ส่งนิตยสารมาให้ดหู น่อย
น้องปัณปัณ อ.2/1 ครูอ๊อฟบอกว่าไวทุกอย่างเลยนะคะ
น้องเพชร อ.1/4 เวลาว่ายน�ำ้ ขอบอกว่าตัวเล็กแต่ใจใหญ่
มากไม่กลัวอะไรเลย
น้องพีค อ.3A ออกรายการ Small Talk กับรายการ
สายฟ้าแลบ (เด็ก) เทป 2 ยินดีด้วยค่ะ
ชาวโดนาเซียงยินดีต้อนรับ มิสมาลี และนิสิตฝึกสอนทุก
ท่านเข้าสู่อ้อมกอดโดนาเซียง และขอต้อนรับน้องๆ จาก
ตึกเรยีนาสู่อ้อมอกอย่างเป็นทางการ
ขอชื่นชม น้องที่มารยาทดีเด่นนะครับ “น้องวิษณุพงศ์
ป.1/1” จะท�ำอะไรก็กล่าวค�ำว่า “ขอโทษครับ” “ขอบคุณ
ครับ” ปลื้มอกปลื้มใจผู้รับฟังและผู้ผ่านมาเห็นชื่นใจ๊     
ชื่นใจจริงๆ
เสียงดัง ฟังชัด น้องอาชวิน ป.1/1 ในชัว่ โมงภาษาอังกฤษ
ส�ำเนียงและเสียงเป๊ะเวอร์ สู้ สู้ นะครับ เก่งมาก
น้อง Googly ป.1/2 น่ารักมาก พบเจอคุณครูที่ไหนก็
ยกมือไหว้ และกล่าวค�ำว่า “สวัสดีครับ” เป็นเด็กดีมาก
น้องพีนพีน ป.1/1 เล่นโยคะได้เก่งมาก คิดว่าเป็นครูสอน
โยคะรุ่นจิ๋วซะอีก

Dance กระจาย น้องนโม ป.1/2 วาดลีลาประกอบเพลง
“Roar” และ “Gummy Bear” เพื่อนๆ และคุณครูเห็น
เข้าตาค้างเลย
เรียนดี กีฬาเด่น ของเขาจริงๆ น้องภัทร ป.1/3 ตัง้ ใจเรียน
ท�ำงานเรียบร้อย แถมขยันซ้อมเทควันโดอีกต่างหาก
อนาคตนักกีฬาทีมชาติอยู่แค่เอื้อม เป็นก�ำลังใจให้นะ
น้องเพียงออ ป.1/4 มีทักษะในการร้องเพลงและวิ่งเร็ว
นะนี่...แสดงว่าเหมือนคุณพ่อและคุณแม่
นี่ก็เก่งรอบด้านมาก ทั้งเรียน ทั้งร้อง ทั้งเต้น ขอให้บอก
นางจัดให้ตามค�ำขอค่ะ เสียงดัง ฟังชัด ช่วยดูแลห้องและ
ดูแลเพื่อนๆ แทนคุณครู ก็ลูกสาวหัวหน้าห้อง ป.1/3     
คนเก่ง น้องเอย อชิรญา ปรบมือรัวๆ ให้เลย
น้องด�ำปืน ป.1/4 สุดหล่อนะนี่...แถมยังเป็นสุภาพบุรุษ
อัสสัมชัญอีกต่างหากคือ ช่วยเหลืองานผู้ปกครองน่ะ
น้องนภัชชา (น้องน�้ำขิง) ป.1/4 มีคนเขาฝากบอกน�้ำขิง
ว่า น่ารักมาก ตอนนี้ ดูแลเพื่อนๆ เรื่องเหลาดินสอให้
เพือ่ น ขอให้บอกเรือ่ งนีน้ อ้ งน�ำ้ ขิงถนัดมาก และอาสาเลย
ค่ะแต่อย่าลืมเหลาดินสอให้ตนเองด้วยนะ เดี๋ยวจะไม่มี
ดินสอไว้ท�ำงาน เพื่อนๆ และคุณครูเขาเป็นห่วง
น้องน�ำ้ เพชร ป.1/3 แยกจากน้องน�ำ้ พลอย ผูเ้ ป็นฝาแฝด
(ป.1/4) ไม่เป็นไร เย็นๆ ก็เจอกันแล้ว
นักร้องเสียงดี ห้อง ป.1/4 น้องธีระวัช ทองแถม พอได้
จับไมค์ปบุ๊ โอ้โห! ปล่อยเพลงภาษาอังกฤษได้ถกู อกถูกใจ
ครูผสู้ อนและเพือ่ นๆ เป็นอย่างยิง่ จัดไปยาวๆ จ้าน้อง Pep
น้องใบบุญ แห่ง ป.1/3 สวย เรียบร้อย มารยาทดี
น้องโชชาน ป.2/3 ช่วงปิดภาคเรียนกลับไปเยี่ยมบ้าน
(ประเทศญี่ปุ่น) มีขนมมาฝากเพื่อนๆ ด้วย ขอบคุณมาก
น้องแพ็ตตี้ ป.2/3 ได้รบั ความไว้วางใจจากเพือ่ นๆ ให้เป็น
หัวหน้าห้องอีกปีแล้วค่ะ
ท็อกกี้ ป.1/2 ไปโรงเรียนได้เจอกับโอริเวอร์บ้างป่ะ?
พวกเราห้อง ป.2/3 ยินดีตอ้ นรับ น้องอาเต้ กะน้องศักดา
มาอยู่ร่วมห้องกับพวกเรา
น้องอ๋อง ป.2/3 ช่วงวันทีโ่ รงเรียนเปิดเทอมผมไม่วา่ งต้อง
ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อนๆ ช่วยเรียนแทนที
นะครับ ฝากบอกคุณครูดว้ ยกลับมาผมจะตามงาน ไม่ตอ้ ง
ห่วง ส่งงานแน่นอน
น้องเฮซัน ป.2/4 หล่อจังเลย แก้มแดง เป็นเด็กอารมณ์
ดีจงั ช่างซักช่างถาม คุณครูตอ้ งเหนือ่ ยหน่อยกับการต้อง
คอยตอบค�ำถามของน้องเฮซัน
น้อง Sent ป.2/2 พอได้ขนึ้ มาอยู่ ป.2 ขอเปลีย่ นชือ่ นะครับ
ขอเปลีย่ นเป็นน้อง Present กรุณาออกเสียงให้ถกู ต้องด้วย
น้องเคีย้ ง ป.2/2 ตัง้ ใจเรียนหน่อยนะ เดีย๋ วมิสกบไม่รกั นะ
พี่ๆ ป.3 ตั้งใจเรียนนะครับ มิสปอ มิสนุ้ย อุตส่าห์ตาม   
ไปสอน
พี่ๆ ป.4 ตั้งใจเรียนจังเลยเห็นน�ำต้นไม้ต่างๆ มาเตรียม
ทดลอง วันก่อนเห็นทดลองเรื่องปากใบ เห็นปากใบของ
พืชไหม สวยเหมือนปากสาวๆ เปล่า

นักเรียนบรรณารักษ์อาสาช่วยงานห้องสมุด ปีนี้สนใจขอ
มาสมัครเป็นจ�ำนวนมาก แต่รับได้จ�ำนวนจ�ำกัดจริงๆ ปี
หน้าฟ้าใหม่ถา้ รักและชอบงานการให้บริการต้องรีบสมัคร
ด่วน ตั้งแต่เปิดเรียนสัปดาห์แรกเลยนะคร้าบ
สามเพื่อนซี้ ป.1/3 จะขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้เลย คือ   
น้องน�้ำ น้องจ�ำปูน และน้องใจดี 3 ใบเถานี้ จะเข้าใช้
บริการห้องสมุดบ่อยมากตัง้ แต่ Summer แล้วขอให้เป็น
เพื่อนกันตลอดไปนะคะ
ปีนนี้ อ้ งๆ ป.1 มาขอใช้บริการท�ำบัตรสมาชิกห้องสมุดกัน
อย่างล้นหลาม แต่ห้องที่มาเป็นอันดับ 1 ต้องยกให้กับ
ห้อง ป.1/3 ครูประจ�ำชัน้ (มิสเฉลียว) ช่วยประชาสัมพันธ์
ได้ยอดเยี่ยมจริงๆ ขอบคุณมากนะคะ
แต่ที่น่ารักสุดๆ ตัวเล็กๆ ยิ้มเก่งๆ ที่ห้องสมุดจะต้องเห็น
หน้ า เขาทุ ก วั น ที่ เ ปิ ด บริ ก ารและหนึ่ ง ในยอดนั ก อ่ า น
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 คือ ด.ช.โลมา (วัชระพล)
ป.2/4 แต่อย่าถามนะคะ ว่าเขาอ่านออกป่ะ บอกได้เลย
ว่า ไม่ 555 แต่ขอแค่รักหนังสือและการอ่าน เข้ามาเปิด
ดูภาพและรู้เรื่องจากภาพ ห้องสมุดก็มีความสุขละ 555
คนทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมทุกๆ ครัง้ ทีจ่ ดั ขึน้ ตลอดปีการศึกษา
ต้องเห็นหน้าเขาคนนี้คือ ด.ช.พีรพัฒน์ ป.2/4
กิจกรรมศุกร์หรรษาทุกๆ ครั้งที่ห้องสมุดลวสุต (ระดับ
ประถมศึกษา) จัดขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากมายจริงๆ
และทุกระดับชั้น ต้องขอบคุณเด็กๆ ด้วยนะครับผม
ศิรภัส ศรีนนท์ (โช)คนเก่ง หัวหน้าห้อง ม.1/1 คล่องแคล่ว
ว่องไว งานดี งานเร็ว ปรบมือให้ดงั ๆ ท�ำดีตอ่ ไป
ณัฐวัตร เหมาะดี ม.1/1 เปิดเรียนยังไม่ครบเทอมวีรกรรม
แน่นเพียบ เปลีย่ นพฤติกรรมหน่อยนะเธอเป็นก�ำลังใจให้
จะได้จบพร้อมเพื่อนๆ
คนเก่ง คนดี ขยัน เรียบร้อย ร่วมมือทุกกิจกรรมต้องยก
ให้สาวงามคนสวย บุศรินทร์ ทองขาว ม.1/1
ศิวดล อัศวพันธุน์ มิ ติ ม.2/2 หัวหน้าห้องมาดเข้มพูดน้อย
แต่จริงจัง...
พรชนก บุญเสริม ม.2/2 สวยใสน่ารักตามวัย... จนหนุ่ม
น้อย หนุ่มใหญ่ ไม่เป็นอันท�ำอะไร เพราะตะลึึงในความ
งามของเธอ เบาๆ หน่อยจร้า...เดีย๋ วหนุม่ ๆ ตายกันหมด...
รุจิภาส จงศักดิ์สวัสดิ์ ม.1/3 ซุ่มเงียบ เรียนดี ตามงาน
เรียบร้อย น่ารัก เพื่อนๆ ควรเอาอย่างนะครับ

วาริศา ผึ่งผาย ม.1/3 สาวแป้ง น่ารัก หน้าตาจุ๋มจิ๋ม พูด
เก่ง แต่ต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่านี้ จึงจะดี ขอให้ตั้งใจ
จริงๆ นะเธอ...
ปุณณวิช ธรรมประเสริฐ ม.1/4 หัวหน้าห้องใจดี ลูกไม้
หล่นไม่ไกลต้น นักฟุตบอลตัวจริง ห้องอืน่ ระวังกระจุย ยิง
แหลก!
อัฐภิญญา เต็มเปี่ยม ม.2/5 ลายมือสวย เขียน อ่านง่าย
ท�ำงานดี ตั้งใจท�ำงาน ขอให้หมั่นฝึกฝนและท�ำดีต่อไป
พรประเสริฐ สอนเนย พี่ใหญ่ประจ�ำห้อง 2/6 ช่วยดูแล
สมาชิกให้ตั้งใจเรียน และท�ำงานส่งด้วยนะครับ ช่วย...
ช่วยกัน...จะได้ถึงจุดหมายด้วยกัน
ศุภสุตา บุญพราหมณ์ ม.2/6 สนใจและตั้งใจเรียนดีแต่
อาจจะได้คะแนนน้อยไปนิด...
ภิญญ์ กาญจนประภาส ม.2/7 น้องโท คนสวย นอกจาก
วาดภาพเก่งแล้ว ยังเป็นติ่งเกาหลีตัวแม่อีก ถ้าอยากรู้จัก
ดาราเกาหลีปรึกษาพี่โทได้ฟรีนะคร้าบ ยกเว้นปรึกษา
ปัญหาหัวใจไม่รับนะ...
รฐนนท์ คงเจริญ (ไตเติ้ล) ม.2/7 แหมๆๆ ท๊อปตั้ง 6 วิชา
ไม่แบ่งให้คนอื่นเลยน่ะพ่อไตเติ้ล เรื่องเรียนนี่ไว้ใจได้เลย
ศิ ม.3/6 คนนี้เกรด 4 ตลอด...เก่งนะ
เทียน ม.3/4 ว่าที่ประธานรุ่น 73 นะนี่...เตรียมตัวไว้
เมธ ม.3/3 มีคนสงสัยว่าอยูโ่ รงเรียนนีม้ านานแล้ว เดินทัว่
โรงเรียนหรือยัง
คนที่สวยที่สุดในห้อง ม.3/7 ใช่ฟาร์มรึเปล่า
ดู่ ม.3/7 คนนี้น่ารักเหนือนเด็กตลอดเลย
ทะเล ม.3/7 แต่งหน้าหนักตลอด แต่ไม่เคยโดนดุเลย...
แปลก
ผู้ที่เดินไปห้องน�้ำบ่อยที่สุดคือ แพทตี้ ม.3/8
ขอแสดงความยินดีกับกัปตันสี และรองกัปตันสีทั้ง 8 สี...
สีแดงได้แก่ ธนวัฒน์ อินทรมงคล รองกัปตันสีได้แก่     
ณัฐพงศ์ ชวนเจริญ
สีขาวกัปตันสี ได้แก่ พงศธร บุญลาภ รองกัปตันสีได้แก่
จิรายุ ศรีประสาธน์
สีน�้ำเงินกัปตันสี ได้แก่ ปาราเมศ ช่วยคงมา รองกัปตัน
สีได้แก่ นวพล ร้อยแก้ว
สีม่วงกัปตันสีได้แก่ ธรวุฒิ สมโภชน์ รองกัปตันสีได้แก่
ณัฐนันท์ ตันบุญเจริญ

กัปตันสีเขียวได้แก่ ธนวัฒน์ พึ่งภักดี รองกัปตันสีได้แก่
ชญานนท์ วิจิตรไพบูลย์สุข
กัปตันสีเหลือง ธนวัตร สมคะเณย์ รองกัปตันได้แก่        
วรเมธ คิ้วยม
สีชมพู กัปตันสีได้แก่ ชวภณ ธ�ำรงวีระชาติ รองกัปตันสี
ได้แก่ พีระพล โรจนารุณ
สีฟ้ากัปตันสีได้แก่ รักษิต วันแก้ว รองกัปตันได้แก่         
ภัคพัฒน์ เชยกลิ่นเทศ...ยินดีกับทุกๆ คนด้วย ที่จะเป็น
ผู้น�ำสีของตนเองไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
ส่วนสภานักเรียนก็ได้เลือกตัง้ และแต่งตัง้ ไปเรียบร้อย     /
ไปแล้ว ประธานสภานักเรียนปีนไี้ ด้แก่ ทวีทรัพย์ หินนอก
รองประธานได้แก่ ปวเรศ โรจนารุณ
ส่วนประธานรุ่น ACS 7154 ได้แก่ พีรวิชญ์ สิงห์พริ้ง
รองประธานได้แก่ กัณตภณ รักธรรมสงบ

ข่าวจากกลุ่มสาระภาษาไทย

ผลการแข่ ง ขั น กิ จ กรรมแฟนพั น ธุ ์ แ ท้ สุ น ทรภู ่ ระดั บ
ม.ปลาย ม.4 อันดับ 1 ได้แก่ ชวินวิชญ์ ม.4/6 อันดับ 2
เขตต์ ม.4/4 อันดับ 3 ฤทธิรชั ม.4/1 และรติกานต์ ม.4/1
ม.5 อันดับ 1 ได้แก่ สัญญเมศร์ ม.5/2 อันดับ 2 ได้แก่
กอบกุล ม.5/8 อันดับ 3 ได้แก่ นภิศ ม.5/1
ม.6 อันดับ 1 ได้แก่ ธนธร ม.6/1 อันดับ 2 ได้แก่              
พิชาภพ ม.6/9 อันดับ 3 แพ้ฟาล์ว
ผลการประกวดวาดภาพตัวละคร จากค�ำประพันธ์ ชั้น  
ม.3 รางวัลชนะเลิศได้แก่ ด.ญ.ประภาศิริ ทองคต ม.3/6
รองชนะเลิศอันดับ 1 ด.ช.สุทธิภทั ร มหาวรมากร ม.3/6
รองชนะเลิศอันดับ 2 ด.ช.กษิดิศ ร่วมกุลกิจ ม.3/5
ประกวดคัดลายมือ ป.1 รางวัลที่ 1 ด.ช.จตุรภุช ซุ่นไล้
ป.1/3 ที่ 2 ได้แก่ ด.ญ.วทันยา วทัญศุภาพ ป.1/3 ...
มิสณัฐชรินธร ผู้รับผิดชอบ ป.1...ภาษาไทยส่งมาแค่นี้
พร้อม ม.4/1 เป็นจ้าวแห่งวงการ UDO ของสายวิทย์คณิต ม.4 เชียวนะ
แป้ง ปนัดดา ม.4/1 เป็นขาใหญ่ประจ�ำห้อง จะโสด      
ขึ้นคาน ตลอดไปเลยหรือเปล่านะเนี่ย!
เพลง ม.4/1 มีใครมาหาทุกครั้งที่พักเลยนะ...ก็ดีกว่าคน
ที่ไม่มีใครมาหาเลยอ่ะ

มิสพลอย สอนวิทยาศาสตร์ ม.4 เวลาสอนน่ะ ยิ้มบ้างสิ
ครับ ท�ำหน้าบึ้งตลอดเลย
เกรซ ม.4/1 มีคนสั่งมาว่า น่ารักน้อยๆ หน่อย
มีคนสังเกตว่า ก. กับ จ. ม.4/1 หวานกันจัง...มดไต่แล้ว
ซิน ม.4/1 เวลาออกไปหน้าห้องน่ะ อยูน่ งิ่ ๆ ไม่เป็นเลยเหรอ?
สตางค์ ม.4/4 ซื้อข้าวกลางวันกินบ้างก็ได้ ไม่ใช่เอาแต่
เก็บเงินซื้อของให้สาวๆ นะจ๊ะ
เจมส์ ม.4/1 ที่บ้านผลิตเสื้อกันหนาวเองเหรอ
พญานาค หรือจะสู้พญามังกรได้ ใช่ไหม มังกร ม.4/3
เฉินหลง มิอาจเทียบ เพราะเขาคือบรูซลี กลับชาติมาเกิด
น่าจะใช่ กังซันลี แห่ง ม.4/3
ใครอยากกินไก่ทอด สารพัดไก่ ขอให้บอกเพราะเจ้าพ่อ
ไก่หุบบอน อยู่ ม.4/1 รัชชานนท์ กับปฏิกันต์ ...มารับ
ออเดอร์ด่วน กินฟรีได้ไหมเพ่...อิอิ
นัฐนันท์ ม.4/8 ว่างๆ ลองไปคุยกับ ม.ชัญญณัฐ หน่อย
นะครับ... มาสเตอร์อยากคุยด้วย
ส่งเสียตัวเองเรียนด้วยแม่ไม้มวยไทย สมควรส่งเสริม    
เด็ กดีศรีอัสสัม ธรรมธร ม.4/9 ไชโยอีกครั้ง ขอให้ได้        
แชมป์โลก
ได้ขา่ วว่า จอม ม.6/2 แมนมากๆ เลย มีเพือ่ นๆ แอบชอบ
เยอะมาก
หลวงเจ้ ม.6/2 ได้ข่าวว่ารวย ใส่ทองที่ฟันทุกวันเลย
Lpix ม.6/2 เตรียมถ่ายรูปท�ำพอร์ตส่งมหา’ลัยได้น้า
จ๊อบแจ๊บ ม.6/2 ที่สุดแล้วใน 6/2 หาค�ำบรรยายไม่ได้
แคน ม.6/2 ช่วงนี้ท�ำตัวเหมือนเด็กเลี้ยงแกะบ่อยนะ
น้องอุน่ ม.5/10 ท�ำไมน่ารักจัง ใจพีจ่ ะละลายแล้วนะ จาก
พี่ ม.6
พี่มาร์ค ม.6/7 เก่งทุกอย่าง เก่งมากๆ เตะบอลก็เก่ง
ตะกร้อก็เก่ง มวยก็เก่ง แต่เก่งที่สุดคือ “ปาก”
พี่อาท ม.6/9 ท�ำไมเหมือนจิ้งเหลนจังครับ...แซวเล่นน่า
หยอกล้อกันไป จากเซียนพระ 6/9
จูน ม.6/1 อีกหน่อยเพื่อนๆ ต้องจุดธูปไหว้แล้ว นึกว่า
ศาลเจ้าเคลื่อนที่
อะตอม ม.6/1 เวลาเหลือน้อยแล้ว มีอะไรในใจ ยังไม่ได้
บอกเพื่อนในห้องรีบบอกซะนะ
พี่แพรว ม.6/1 เมื่อไรจะขาวล่ะ ส่วนน้องก๋อย ม.6/1
เมื่อไรจะเลิกสก๊อยสักที
น้องพู่กัน ม.6/1 หายป่วยไวๆ นะครับ
ขอ 3 เรื่องนะครับ! ฝากถึงพิริยะ ม.6/6 ท�ำไมน่ารักจัง
ฝากถึงน้องตะเกียง ม.5/7 ว่าน่ารักมาก และฝากถึงเติ้ล
ม.6/9 ท�ำแบบนี้มันไม่ถูกนะครับ ...ฝากถึงคนฝากหน่อย
ว่า 3 ฝากนี่ก็เยอะแล้วนะครับ...555
สุดท้ายฝากบอก (มั่ง) ว่าขอให้ทุกคนตั้งใจเรียนนะครับ
เราอยูใ่ นสังคมและโรงเรียนทีด่ ี ก็ขอให้เป็นคนดี และตัง้ ใจ
เรียน คุณพ่อ คุณแม่จะได้สบายใจและภูมใิ จ รวมทัง้ ครูบา
อาจารย์ ตลอดจนรักษาชือ่ เสียงของโรงเรียน...แล้วพบกัน
ใหม่ สวัสดีครับ

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี 4 ประจ�ำปี การศึกษา 2560
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน คณะภราดา คณะครูอาวุโส หัวหน้าฝ่าย คณะครูมธั ยมศึกษา
ตอนปลาย และนักเรียน เข้าร่วมพิธปี ระดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถนุ ายน
2560 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมู ลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา
พนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะภราดา คณะครู น�ำทัพนักกีฬา
พนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพนักงาน ระหว่างวันที่ 29 - 30 เมษายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

