


วัตถุประสงค์
1.	 เพื่อเทิดทูนสถาบัน	ชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

2.	 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน

3.	 เพื่อเผยแพร่ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม

4.	 เพื่อสนับสนุนบทกวีการประพันธ์และ

	 ความคิดเห็นของนักเรียนและครู

5.	 เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวการเคลื่อนไหวของโรงเรียน

	 ผู้ปกครองและศิษย์เก่า

บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว
ของผู้เขียนโดยเฉพาะ โรงเรียนและผู้จัดทำาไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
โทร.0-3831-1055-6, 0-3832-3797 -9 ต่อห้องวารสาร 131
Homepage: http://www.acs.ac.th; E-mail: journal@acs.ac.th

เจ้าของ : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา : ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล
	 ภราดากุลชาติ	จันทะโชโต
	 ภราดาเลอชัย	ลวสุต
	 ภราดาสยาม	แก้วประสิทธิ์
	 ภราดาศิริชัย	ผังรักษ์
	 ภราดาคมสันต์	หมูนคำา
กราฟิกดีไซเนอร์ : 
 มิสสุพัตรา	ราชกิจ
	 ม.คมชาญ	จันทร์ประเสริฐ
พิสูจน์อักษร : มิสสมนึึก	สุทธิถวิล
	 มิสอุบลรัตน์	ทิวไผ่งาม
ถ่ายภาพ : มิสวรรณวิสา	จิตต์บุญ
ประสานงานทั่วไป-จัดส่งสมาชิก :
	 มิสเนติมา	วงษ์เกตุ
 มิสลักขณา	ตอพล	
แจกและจัดเก็บวารสาร :
 	 มิสสุนิสา	อวยพรชัยสกุล 

สารผู้อำานวยการ ............................................................................................................................................ 2

แนะนำาบุคลากรใหม่	ปีการศึกษา	2561 ............................................................................ 4

แนะนำาสภานักเรียน	ประจำาปีการศึกษา	2561 ......................................................... 5

ห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา	 ....................................................................................	 6

ฝ่ายวิชาการ	อสช	อาสาช่วย ............................................................................................................ 11

MLP (Modern Language Program) .............................................................................. 13

มารู้จัก	TCAS	กันเถอะ .......................................................................................................................... 17

ผลการคัดเลือกระบบ	TCAS	รอบที่	1	และ	รอบที่	2

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2560.........................................	 20

2	เดือนในเมือง	Hyderabad	ประเทศ	India.............................................................. 24

ดาวเด่น	ACS .....................................................................................................................................................	 26

ผลงานนักเรียน	รางวัลชนะเลิศการประกวดบทความ

เนื่องในวันสุนทรภู ่....................................................................................................................................... 27

“passion”	คืออ๊อกซิเจนของจิตใจ ......................................................................................... 28

อ่านหนังสือเป็นกิจวัตร	วิสัยทัศน์จะกว้างไกล ............................................................ 29

ข่าวสารห้องสมุด ...........................................................................................................................................	 30

ข่าวสารจากฝ่ายนักเรียนประจำา ..................................................................................................	 36

เครื่องราชอิสริยาภรณ ์............................................................................................................................	 40

งานอภิบาลและอาสาพัฒนา ............................................................................................................ 42

พาช้อป	พาชิม	อร่อยดีศรีราชา .................................................................................................... 43

พูดจาภาษาไทย .............................................................................................................................................. 48

บอกมาเก้า...เล่าไปสิบ ............................................................................................................................ 54

ดาวกะพริบ .......................................................................................................................................................... 58

ปีที่	 56	 ฉบับที่	 239	 เดือนเมษายน	 -	 มิถุนายน	 2561

	 งานบุคลากรจัดสัมมนาบุคลากรเปิดปีการศึกษา	2561	เรื่อง	“อัสสัมชัญศรีราชาก้าวหน้าสู่มาตรฐานสากล” ระหว่างวันที่	9	
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สัมมนาบุคลากร ประจ�าปีการศึกษา 2561



	 ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนอย่าง
เป็นทางการที่ได้ก้าวเข้ามาในรั้วแดงขาว
ของโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ตลอดระยะ
เวลาที่ผ่านมาโรงเรียนได้พยายามพัฒนา
ปรับปรุงในทุกๆ	 ด้านอย่างต่อเนื่องมาโดย
ตลอด	 ในปีการศึกษา	2561	นี้เพื่อเตรียม
นักเรียนให้มีความพร้อมและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมท่ีเกิดข้ึนอย่าง
รวดเร็วในยุคไทยแลนด์	 4.0	 โรงเรียน								
ได้กำาหนดจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียน	 ดังนี้	 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง				
การเรียน	 พัฒนาทักษะทางวิชาการเน้น
กระบวนการคดิวเิคราะห์	และความเป็นเลศิ
ด้านภาษา	 ส่งเสริมสุนทรียภาพทางด้าน
ศิลปะ	ดนตรี	กีฬา	มุ่งเน้นความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม	 เพื่อตอบสนองต่อจุดเน้นดังกล่าว	 โรงเรียนจึงได้กำาหนดแผนดำาเนินงานประจำาปี	 เพื่อให้ตอบสนอง
ต่อจุดเน้นที่กำาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ	เช่น	ด้านวิชาการ	มีการปรับหลักสูตรให้มีความหลากหลายเพื่อให้นักเรียนได้
เลือกเรียนตามความถนัด	ความสนใจของตนเอง	ทั้งนี้	เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นคนเก่ง	ดี	มีความสุข	
และมีความพร้อมเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนาคต		โดยเฉพาะในยุคไทยแลนด์	4.0	นี้	นักเรียนต้องกล้าคิด	
กล้าทำา	 กล้าเปลี่ยนแปลง	 มีความคิดสร้างสรรค์	 รู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ	 ให้ได้																
ด้านกจิกรรม	โรงเรยีนได้จดัหาบคุลากรมอือาชีพมาฝึกทกัษะความสามารถทัง้กฬีา	ดนตร	ีศลิปะ	นานาชนดิ	เพือ่ให้นกัเรยีน
ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองไปให้สูงที่สุด	นอกจากการพัฒนาตนเองให้ดีแล้ว	ยังปรารถนาให้นักเรียนรู้จักใส่ใจและแบ่ง
ปันให้กับสังคมรอบข้างด้วย	ซึ่งจะทำาให้นักเรียนประสบความสำาเร็จในอนาคตอย่างแน่นอน
	 ดงันัน้ในช่วงต้นปีการศกึษานี	้บราเดอร์จงึอยากให้นกัเรยีนทกุคนได้เริม่ตัง้เป้าหมายให้กบัตนเองว่ามเีป้าหมายใน
อนาคตอย่างไร	วเิคราะห์ตนเองให้รูว่้ามคีวามรู้	ความสามารถ	ความถนดั	หรอืความสนใจในด้านใดเป็นพเิศษ		แล้วพยายาม
ลงมือทำาตามเป้าหมายอย่างจริงจัง	 เมื่อมีอุปสรรคก็หาทางแก้ไข	 เม่ือสำาเร็จแล้วก็ตั้งเป้าหมายใหม่ให้สูงขึ้นต่อไป															
บราเดอร์รับรองว่า	 นักเรียนจะเห็นการพัฒนาของตนเองไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน	 สมกับคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า	
“วิริยะ อุตสาหะ น�ามาซึ่งความส�าเร็จ”
	 ในนามของโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน	ที่มอบความไว้วางใจให้โรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุตรหลานของท่าน	 แต่อย่างไรก็ตาม	 ผู้ปกครองก็จะต้องคอยอบรม	 ดูแลบุตรหลานของท่านอย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกัน				
อย่าปล่อยให้เป็นหน้าทีข่องโรงเรยีนแต่เพยีงฝ่ายเดยีว	เพือ่ให้เดก็ได้รบัความรกั	ความเอาใจใส่ทัง้จากทางบ้านและโรงเรยีน
ไปพร้อมๆ	 กัน	 ขอแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือโปรดอำานวยพรให้ทุกท่าน								
มีความสุข	ความเจริญ	และปกป้องให้พ้นจากภยันตรายทั้งปวงตลอดไป

(ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ด้วยความปรารถนาดี

	 งานบุคลากรจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับครูและบุคลากรที่สนใจ	 โดยมีภราดา	ดร.อานันท์	ปรีชาวุฒิ	 เป็นครูผู้
สอน	โดยจัดขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายน	ถึงเดือนตุลาคม	2561

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม	นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
และคณะกรรมการสมาคมฯ	ร่วมแถลงข่าวฉลองครบรอบ	80	ปี		โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	พร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ครัง้ท่ี	1/2561	วนัองัคารที	่5	มถินุายน	2561	เวลา	
17.00	–	19.00	น.	ณ	ห้องประชุม	Centenary	Hall	ชั้น	4	อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

คณะครูเรียนภาษาอังกฤษ

ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ครัง้ที่ 1/2561



นายอัครวินท์	เศวตะทัต	 หัวหน้าปกครอง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายศักดิธัช	วันจันทร์	 ผู้ช่วยปกครอง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายพีระพล	โรจนารุณ		 คณะกรรมการปกครอง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวภัทรภรณ์	ทวีธนวาณิชย์		 คณะกรรมการปกครอง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวชุติมณฑน์	พรมจันทร์			 คณะกรรมการปกครอง
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายกันต์	ขยันยิ่ง		 หัวหน้าวิชาการ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวมุทิตา	พาลี			 ผู้ช่วยวิชาการ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวพรรษา	ตวงทรัพย์สิน			 คณะกรรมการวิชาการ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายบูรพาพล	บัณฑิตยานุรักษ์			 คณะกรรมการวิชาการ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายณภัทร	กีรตินันทปรีชา		 นายทะเบียน
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายชวภณ	ธำารงวีระชาติ	 ผู้ช่วยนายทะเบียน
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายกษิดิศ	ไชยแก้ว		 คณะกรรมการนายทะเบียน
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวพิรามน	เปาอินทร์		 หัวหน้ากิจกรรม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวจินต์จุฑา	เอื้อเฟื้อ		 ผู้ช่วยกิจกรรม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวเจินหยู	สุดโสม			 คณะกรรมการกิจกรรม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวสุธิดา	เถาเจริญ		 คณะกรรมการกิจกรรม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวปนัดดา	ฮวบขำา		 หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวรุจิรา	เห็นใจชน		 ผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวกรรญกร	รุ่งชัยยันต์		 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายพงศธร	บุญลาภ		 หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายก้องภพ		เอี่ยมวสันต์				 ผู้ช่วยฝ่ายนักเรียนประจำา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายจิรัฏฐ์	อัครอนันต์ชานน		 คณะกรรมการนักเรียนประจำา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายจิรัฏฐ์	สมจิตร		 คณะกรรมการนักเรียนประจำา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวอรุณวดี		เจี่ยเจริญ		 ประธานชุมนุม	To	be	No.1
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวสวิตตา	ผลโกศล		 รองประธานชุมนุม	To	be	No.1
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายชญานิน	อมาตยกุล		 ประธานชุมนุม	YCS
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายชัยชนะ	ช่วยคงมา		 รองประธานชุมนุม	YCS
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายภาณุวิชญ์	วงศ์บุญเพ็ง	 หัวหน้าฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายณัฐนันท์	ตันบุญเจริญ		 ผู้ช่วยฝ่ายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายอัมรินทร์	ชัยพันธ์	 คณะกรรมการกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายกัณฐ์สกรณ์	มหาสุเมธกุล	 คณะกรรมการกีฬาและกิจกรรมพิเศษ
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายพชร	ศิวนาถฤทธิ	 หัวหน้าฝ่ายปฏิคม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายนนท์ปวิธ	อมรสิงหเวช	 ผู้ช่วยฝ่ายปฏิคม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายจิรายุ	บุณคุณ	 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายอรชุน	คุปตัษเฐียร	 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายวีรกิตติ์	เกียรติหิรัญโชติ	 คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายปารเมศ	ช่วยคงมา	 หัวหน้าฝ่ายประสานงานอนุสภา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวรัตน์นิศา	บุ้นเฮงหลี	 ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานอนุสภา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายพีรณัฐ	ธนัญวาณิชย์กุล	 คณะกรรมการประสานงานอนุสภา
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายยุทธการ	พิริยสถิต	 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวสิรินทรัตน์	เดชาไพศาลกิต	 ผู้ช่วยฝ่ายสิ่งแวดล้อม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวนัทธนันท์	สมจิตร	 คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวณัฏฐณิชา	ศิริยาน	 คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

นายธนวัฒน์	พึ่งภักดิ์		 รองประธานสภานักเรียน
...................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวนันท์นลัท	อ้นไชยะ		 เลขานุการ
...................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวนุชาณา	ทองมานิช		 ผู้ช่วยเลขานุการ
...................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวเฉลิมขวัญ	เเก้วนิล		 คณะกรรมการเลขานุการ
...................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวอธิติญา	สุธากุลวิรัฐ			 เหรัญญิก
...................................................................................................................................................................................................................................................................

นางสาวณัฏฐ์รดา	นิธิเศรษฐ์ตั้ง		 ผู้ช่วยเหรัญญิก
...................................................................................................................................................................................................................................................................

นายขจรศักดิ์ นาคดี  
ประธานสภานักเรียน

ภราดาสยาม  แก้วประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ภราดาศิริชัย  ผังรักษ์
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน

ภราดาคมสันต์  หมูนค�า
ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย

มิสวิชุตา พากเพียร
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

มิสวาสนา พรยิ่ง
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

มิสวรัญญา ภูมิมาโนช
ครูผู้สอนวิชาภาษาญี่ปุ่น

มิสจุฑาทิพย์ อ่อนทอง
ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน	

มิสสุดารัตน์ กองทุ่งมล
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

มิสพนิดา ละลิ่ว
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

มิสนริศรา กุลลา
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

มิสชื่นกมล จันธยัก
ครูผู้สอนระดับปฐมวัย

มิสเปรมฤดี ขุนราม
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

มิสฐิติรัตน์ สมงาม
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

มาสเตอร์ก่อเกียรติ ตุ่นกลาง
เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำา



	 จากโรงเรียนกลางป่า	พัฒนาเป็นอุทยาน	สืบสาน
สูก่ารเป็น	“เพชรบรูพา” ร่มรืน่ตระการตาในเนือ้ทีก่ว่า	
550	ไร่	มุง่ส่งเสรมิการเรยีนรูใ้ห้ทนัต่อความก้าวหน้าของ
โลกยุคปัจจุบัน	 เป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา	ที่ผลิต
เยาวชนและบุคลากรสู ่การเป็นทรัพยากรบุคคลที	่						
ทรงคุณค่ายิ่งต่อสังคมไทย
	 เปิดเทอมใหม่ปีการศึกษา	2561	โรงเรียนของเรา
มอีะไรทีเ่ปลีย่นแปลงและพฒันาไปหลายๆ	อย่าง	ตัง้แต่
ด้านวิชาการ	 ด้านอาคารสถานที่	 การปรับปรุงพัฒนา
ระบบต่างๆ	 ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน	 และ							
สิ่งอำานวยความสะดวกให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง		
	 ท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลานั้น	 เราจะก้าวไปอย่างไรให้เข้มแข็ง..	 จะก้าวไป
อย่างไรให้มัน่คง..	จะก้าวอย่างไรให้สูเ่ป้าหมายทีมุ่ง่หวงั
ไว้..	และเราจะก้าวไปอย่างไรให้ยัง่ยนื	บางครัง้เราคงต้อง
มองย้อนกลับไปในอดีต	 มองประวัติศาสตร์ท่ีทำาให้เรา
เติบโตก้าวหน้ามาอย่างเข้มแข็งได้ถึงทุกวันนี้	ทุกอย่างล้วนมีประวัติศาสตร์ทั้งสิ้น	
	 มิสไม่ค่อยชอบเรียนประวัติศาสตร์	 เพราะไม่ชอบท่องจำาวันเดือนปี	 ว่าเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อไร	 จนถึง								
วันหนึ่ง	ปีการศึกษา	2559	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้จัดงานฉลองครบ	72	ปี	โดยภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล 
ผู้อ�านวยการ ท่านได้ริเริ่มที่จะทำาหนังสือที่ระลึก	72	ปี	ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำาหนังสือที่ระลึก	“72 ปี 
โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา เพชรบรูพา” ในหนงัสือเล่มนีไ้ด้นำาประวตัศิาสตร์มาไล่เรยีงใหม่	ทำาเรือ่งเก่าๆ	ให้เป็นเรือ่ง
ทีส่นกุ	“สิง่ทีไ่ม่มชีวีติ” กลบัมา	“มชีวีติ”	อกีครัง้หนึง่	จากมนตราของเรือ่งเล่า	72	เรือ่ง	เรือ่งราวและเรือ่งเล่ามากมาย
ถ่ายทอดผ่านบุคคล	ผ่านประสบการณ์	ที่ล้วนเป็นฟันเฟืองสำาคัญในการร่วมขับเคลื่อนให้องค์กรแห่งนี้มั่นคงแข็งแรง	

โดย	มิสปสุตา	โอษฐ์จันทร์ศรี

	 ส่วนที่	4	 เจษฎาธิการ
	 ส่วนที่	5	 พระบารมีปกเกล้า	ชาวอัสสัมชัญศรีราชา
	 ส่วนที่	6	 เพชรบูรพา	
	 ส่วนที่	7	 นักเรียนประจำา
	 ส่วนที่	8	 ฉลามชล
	 ส่วนที่	9	 เรื่องเล่าชาว	ACS
	 ส่วนที่	10	 ทิวสน
	 ส่วนที่	11	 มุมจากโรงเรียนกลางป่า	สู่อุทยานการศึกษา	
	 ส่วนที่	12	 สถาปัตยกรรมอัสสัมชัญศรีราชา	
	 ส่วนที่	13	 มุมพระคุณที่สามงดงามแจ่มใส	
	 ส่วนที่	14	 Master	Plan
	 ส่วนที่	15	 Hall	of	Fame
	 ส่วนที่	16	 อสัสมัชญัศรรีาชา	เกียรตศิกัดิศ์รีดัง่สนัน่ก้องฟ้า	
	 ส่วนที่	17	 ห้องจำาหน่ายของที่ระลึก
	 ทุกส่วนของห้องล้วนแล้วแต่มีความสำาคัญของความเป็น		
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ภาพของคณะภราดาหลายท่านท่ีได้
บริหารงานท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ซึ่งท่านยังอยู่ในใจของ	
พวกเรา	 ถึงแม้ภราดาบางท่านจะจากเราไปแล้ว	 ท่านได้สร้าง				
ศิษย์เก่าหลายคน	 การมีอุดมการณ์	 อุทิศชีวิตการเรียนการสอน	
การทำางาน	 ซึ่งเป็นตัวอย่างของความมุ่งมั่นในการทำางาน…	 มุม
นกัเรยีนประจำา	(เฉลมิกว้าง)	มเีครือ่งฉายภาพยนตร์ทีเ่ป็นอปุกรณ์
สำาคัญเป็นตำานานของแผ่นฟิล์มที่โรงเรียนเปิดให้เด็กประจำาดู	ซึ่ง
ตอนนี้หาชมได้ยากแล้ว...	 มุมพระบารมีปกเกล้า	 ชาวอัสสัมชัญ

	 หลงัจากจดัทำาหนงัสอืท่ีระลกึเสรจ็แล้วไม่นาน	ท่านผูอ้ำานวยการ	
ได้มีแนวความคิดในการจัดทำาห้องเกียรติประวัติขึ้น	 จากข้อมูล
ของโรงเรียนเรามีประวัติศาสตร์อันยาวนาน	มีเหตุการณ์สำาคัญที่
ควรค่าแก่การจดจำาเกิดขึ้นมากมาย	มีผลงานรางวัลที่ควรแก่การ
เก็บรักษา	แต่ที่ผ่านมาโรงเรียนไม่มีสถานที่ในการจัดเก็บสิ่งเหล่า
นีอ้ย่างเหมาะสม		จงึปรบัปรงุห้องสมดุ	อาคารวชัรสมโภช		มาเป็น
ห้องเกียรติประวัติแห่งนี้	และกว่าที่จะเป็นห้องเกียรติประวัติแห่ง
นี้ได้นั้น	 ได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย	 ได้แก่	 การ
ออกแบบพื้นที่ภายในห้อง	จัดหาข้อมูลและสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับ
ประวัติศาสตร์ของโรงเรียน	 ระดมความคิดและทุนทรัพย์	 	 ล้วน
แล้วแต่เป็นความตั้งใจอันแน่วแน่ในการจัดทำาห้องเกียรติประวัติ
ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์	โดยเฉพาะม.จักรกฤษณ์	แจ่มจันทร์	
เป็นบคุลากรทีม่คีวามรู	้ความสามารถในการออกแบบห้องได้อย่าง
สวยงาม	 และได้มีการนำาวัสดุเดิมที่มีอยู่นำามาปรับใช้งานได้อย่าง
ลงตัวในทุกมุมของห้องเกียรติประวัติ	 พร้อมด้วยความร่วมมือ	
ความทุ่มเท	จากครูเกษียณ	ครูอาวุโสและบุคลากรของโรงเรียนที่
ทำาให้เกิดคุณค่าและดึงความทรงจำาที่เป็นอดีต	 กลับมาเป็นรูป
ธรรมอีกครั้ง
 “อัสสัมชัญศรีราชา เกียรติศักดิ์ศรี ดังสนั่นก้องฟ้า”      
ห้องเกียรติประวัติ	จัดแสดงแบ่งออกเป็น	17	ส่วน	ได้แก่	
	 ส่วนที่	1	 ส่วนต้อนรับ
	 ส่วนที่	2	 ประวัติโรงเรียน
	 ส่วนที่	3	 ภาพเก่าเล่าเรื่อง



ศรีราชา	ได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์และข้อมูลในเหตุการณ์
ประวัติศาสตร์	 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช	 เสด็จมาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ภาพเหตุการณ์สำาคัญให้
ทกุคนได้ร่วมเกบ็ภาพแห่งความทรงจำาไว้ในหวัใจ...	มมุสถาปัตยกรรม
อัสสัมชัญศรีราชา	 ได้แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงทาง
กายภาพของโรงเรียนและบริเวณโดยรอบในแต่ละยุคสมัย	 ห้อง
เกียรติประวัติโรงเรียนฯ	ทำาให้เรามองภาพย้อนนึกถึงอดีต	ทำาให้
รูสึ้กถงึความมุง่มัน่ของภราดา	คร	ูและนกัเรยีน	ในสมยันัน้เขาเรยีน
กันอย่างไร	 ใช้ชีวิตเด็กประจำาท่ีมีความยากลำาบาก	 การเรียนรู	้	
ทกัษะชวีติ	เดก็ๆ	เหล่านัน้....	ในวนันีไ้ด้เป็นศษิย์เก่าทีป่ระสบความ
สำาเร็จในชีวิตมากมาย	หลากหลายอาชีพ	ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา
สั่งสมให้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เรียนรู้ปรับตัวกับทุกความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้	พร้อมกบัการขบัเคลือ่นองค์กรสูค่วามสำาเรจ็
ในวันข้างหน้า ดังคติพจน์ของโรงเรียน “Labor omnia vincit 
“วิริยะ อุตสาหะ น�ามาซึ่งความส�าเร็จ” ยังมีมุมต่างๆ	อีกยังไม่
ได้พดูถงึในครัง้นี	้จงึขอเชญิชวนทกุท่าน	ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนั	
และท่านทีส่นใจได้เข้ามาเยีย่มชม	บางครัง้การบอกเล่านีเ้ป็นเพยีง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น	 เพราะตัวหนังสืออาจจะไม่สามารถแสดงความ
รู้สึกของคุณงามความดีของบรรพบุรุษของเราท่ีมีประวัติศาสตร์				
อันยาวนานได้ทั้งหมด	

	 ซ่ึงหากมองลึกลงไปจะพบว่าห้องเกียรติประวัติโรงเรียน
เปรียบเสมือนตัวแทนบรรพบุรุษ	 ที่บอกเล่าถึงความมุ ่งมั่น	
อุตสาหะ	 และความรักในเกียรติยศศักดิ์ศรีของชาวอัสสัมชัญ
ศรีราชา	ที่เราพึงระลึกให้เป็นแบบอย่างสืบไป
	 โรงเรียนได้แสดงเจตนารมย์ที่แน่วแน่ในการจัดการศึกษา		
ที่จะเชื่อมต่ออดีตกับปัจจุบัน	 ให้กับอนุชนรุ่นหลังเพื่อพัฒนาสู่
อนาคต		ด้วยความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์	และจะยังสืบทอด
เจตนารมย์ในสมบัติอันลำ้าค่าของโรงเรียนไว้ตราบนานเท่านาน			
ในปีการศึกษา	 2561	 นี้	 โรงเรียนได้เปิดห้องเกียรติประวัติเป็น
แหล่งเรียนรู้ภายใน	 วันจันทร์-วันศุกร์	 เวลาทำาการ	 และเปิดให้
บคุคลภายนอกได้เข้าชม	วนัเสาร์	เวลา	9.30	น.	-12.00	น.	สามารถ
ติดต่อสอบถามได้ที่งานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน	
	 ห้องเกียรติประวัติเป็นแหล่งเรียนรู ้ภายใน	 การศึกษา
ประวตัศิาสตร์ของโรงเรยีนจงึมคีวามสำาคญัในการสร้างความเจรญิ
และมัน่คงแก่ชวีติของนกัเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาช	ทีน่กัเรยีน
จะนำาไปใช้ประโยชน์ได้ในชวีติของตน		ซึง่โรงเรยีนมคีวามคาดหวงั
จากนักเรียนที่จบการศึกษาไปจากสถาบันแห่งนี้ไปแล้ว	นักเรียน
จะเป็นศิษย์เก่าที่มีคุณภาพ	 รักสถาบันและกลับมาเยี่ยมเยียน
คุณครูและโรงเรียนอย่างภาคภูมิใจ

	 เมื่อวันศุกร์ที่	25	พฤษภาคม	2561	ที่ผ่านมา คุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ และคุณเกียรติ ศรีพฤกษมาศ 
พร้อมด้วยชมรมศษิย์เก่ารุน่ 2710	ได้มาเยีย่มชมพร้อมมอบเงนิสนบัสนนุการจดัทำา	ห้องเกยีรติประวติัโรงเรยีนฯ	
จำานวน	 50,000	 บาท	 และมอบนำ้ามันสามประสานให้แก่บุคลากรโรงเรียน	 จำานวน	 700	 ขวด	 ทางโรงเรียน										
ต้องขอขอบคุณทุกๆ	ท่านมา	ณ	โอกาสนี้

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดการแข่งขันฟุตบอล	ASSUMPTION SUMMER CUP 2018	จัดแข่งขันฟุตบอล	7	คน	รุ่นอายุ					
ไม่เกนิ	10	ปี		จำานวน	15	ทมี	และฟตุบอล	9	คน	รุน่อายไุม่เกนิ	12	ปี	จำานวน	15	ทมี	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารกัผล ผูอ้ำานวยการ	
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน	 ระหว่างวันที่	 7	 –	 8	 เมษายน	 2561	ณ	 สนามหญ้าเทียม	 Assumption	
Soccer	Fields

ACS Summer Cup 2018



	 โรงเรียนอสัสัมชัญศรรีาชา	จดังานโครงการ Big Cleaning Day โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้ำานวยการ	เป็นประธาน
ในพิธีเปิด	บรรยากาศเต็มไปด้วยความสามัคคี	 ร่วมมือ	 ร่วมใจกัน	 ในหมู่นักเรียน	ครู	 และบุคลากรการศึกษา	ร่วมกันทำาความสะอาด
ห้องเรียน	ห้องทำางาน	และบริเวณต่างๆของโรงเรียน	จัดขึ้นในวันที่	9	เมษายน	2561	เวลา	08.00	-	12.00	น.	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา

Big Cleaning Day

	 ชีวิตทุกชีวิตท่ีเกิดมาล้วนมีค่านับตั้งแต่เราลืมตาดูโลกใบนี้	 ถึงแม้
ในความเป็นจริงของชีวิตจะเลือกเกิดไม่ได้	 แม้จะแตกต่างกันในหลาย
ด้าน	 แต่ความแตกต่างนั้นล้วนมีท่ีมาและเหตุผลของตัวมันเอง	 อดีต
เปรียบดั่งบทเรียนที่จะคอยยำ้าเตือนชีวิตในทุกย่างก้าวว่าหากเราพลาด
พลัง้ไปในตอนนี	้สิง่ทีเ่ป็นปัจจบุนัต่างหาก	คอืสิง่ทีค่อยกำาหนดชะตาของ
เราในอนาคต
	 จากการท่ีดิฉันได้ไปทำากิจกรรมจิตอาสา	ณ	 วิทยาลัยเทคโนโลยี
พระมหาไถ่	 พัทยา	 นาทีแรกท่ีเข้าไปพบเจอกับทุกคนท่ีให้การต้อนรับ
อย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง	 ดิฉันได้รับชมประวัติความเป็นมาประกอบ
วีดิทัศน์นำาเสนอเกี่ยวกับวิทยาลัยแห่งนี้	 ต่อมาได้มีกิจกรรมกลุ่มท่ีทาง
พธิกีรได้จดัขึน้	ทำาให้ดฉัินนัน้ประจกัษ์แจ้งในความเป็นจรงิของชวีติ	เมือ่
ได้ฟังพวกเขาแลกเปลีย่นถงึความรูส้กึ	การใช้ชวีติของแต่ละคนนบัตัง้แต่
รูว่้าตนเองไม่เหมอืนผูอ่ื้น	คอื	ความผดิปกตทิางร่างกาย	การบอกเล่าเรือ่ง
ราวผ่านนำ้าเสียงที่กลั่นออกมาจากใจพวกเขานั้น	 เกิดเป็นภาพเรื่องราว
มากมายในหัวของดิฉันและรับรู้ถึงหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ในอีกหลายแง่มุม			
ทีใ่ครหลายคนไม่เคยได้รบัฟัง	ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ทีด่แีละร้าย	ทกุข์
หรือสุข	 สิ่งที่พวกเขาได้บอกเป็นเสียงเดียวกัน	 คือต้องการมีอนาคตที่ดี
กว่า	เปิดโอกาสให้ตวัเองได้ลงมอืทำา	ให้มคีวามรู	้มงีานดดี	ีจงึได้ขวนขวาย
มาเรียน	ณ	ที่แห่งนี้ตามความถนัดและความสนใจ	นับว่าเป็นโชคดีของ
เราทุกคนที่ได้มาสัมผัสถึงชีวิตจริงของคนพิการ	 ด้วยการส่งความ
ปรารถนาดีและกำาลังใจอันเปี่ยมล้นให้กับพวกเขาทุกคน	 ห้องของดิฉัน
จงึได้จดักจิกรรมร่วมกนั	ส่งเสยีงร้องผ่านบทเพลงสือ่ให้พวกเขาทกุคนได้
รบัรูถ้งึพลงัแห่งแรงใจและเหน็คณุค่าของชวีติตนเอง	โดยทีก่จิกรรมนีน้บั
เป็นแสงนำาทางเปิดโลกทัศน์ใบใหม่	อีกทั้งยังเปิดใจของดิฉันให้เข้าใจใน
ความแตกต่างของคนเรากับหัวใจนักสู้ที่ยิ่งใหญ่อันน่าจดจำา	 กิจกรรม	
อสช	 อาสาช่วย	 นับเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี	 รู้จักสร้างตน
เป็นผู้เสียสละ	 ทำาให้ดิฉันตระหนักคิดได้ว่า	 ถึงแม้คนเราจะเลือกเกิดไม่
ได้	 มีเหตุผลนับร้อยพันทำาให้คนเราแตกต่าง	 แต่หากย้อนมองตัวเราว่า
โชคดีแค่ไหนท่ีมีพร้อมท้ังร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง	 ครอบครัวอบอุ่นยัง
สามารถเดินตามความฝันที่อยากจะทำาได้อีกมากมาย	ดั่งคำากล่าวจากพี่
คนหนึ่งว่า	เรานั้นอย่าประมาทในชีวิต	ถึงแม้จะเกิดเป็นแบบไหนหรือมี
เหตุการณ์ทำาให้ชีวิตเปลี่ยนผัน	นั่นเป็นเพราะโชคชะตากำาหนด	แต่หลัง
จากนี้ต่างหากที่เราจะลิขิตชีวิตของเราให้เดินในทางที่ถูกต้อง

ฝ่ายวิชาการ

จากโครงการเพื่อสังคม
และสาธารณประโยชน์ 
เพื่อส่งเสริมทักษะชีวิต 

และการรับผิดชอบต่อสังคม

	 ดิฉันได้รับข้อคิดดีๆ	 จากกิจกรรมครั้งนี้	 และเชื่อว่า
หลายคนกน็ำามาปฏบิตัแิละปรับใช้ในชวีติของตนเองได้	แม้
ตอนนี้จะยังเป็นเพียงต้นไม้ที่กำาลังเติบโต	 ยังต้องการนำ้า	
แสงแดด	อาหาร	เพื่อนำามาหล่อเลี้ยงชีวิตให้เติบใหญ่	ที่ผลิ
ดอกออกผลมากมาย	พร้อมมุง่หน้าไปคว้าความฝัน	หากพบ
เจออปุสรรคขอให้ผ่านพ้นไปด้วยด	ีจดจำาประสบการณ์ชวีติ
ของเด็กผู้ด้อยโอกาสมาเป็นข้อเตือนใจและพัฒนาตนเอง	
พร้อมระลึกอยู่เสมอว่า	 จงทำาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
ตราบเท่าที่เรานั้นยังมีลมหายใจ



 This year, all students from Grade 1 to Grade 9 will 
study a new subject “Creative Thinking”. This is an activity 
and game-based subject during which we will use the 
“Learning by Doing” principle. The MLP has invested a 
large amount of money to purchase games and materials 
that help to develop the students creative thinking abilities 
in a very fun way. Most games and materials have been 
imported from The USA and cover a variety of topics 
including:
	 •	 Building	language	skills
	 •	 Mental	math
	 •	 Problem	solving
	 •	 Developing	strategies
	 •	 Developing	physical	skills
	 •	 Spatial	development
	 •	 Abstract	thinking
	 •	 Pattern	recognition
	 •	 Deductive	reasoning
	 •	 Logic
	 •	 Memory
 The students will for sure enjoy this new subject 
during which they will experience many new things and 
learn how to think in a different and creative way. If the 
students wish to develop their skills further, they can 
practice individually or with their friends in the library 
during their lunch breaks. 

Creative Thinking

	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	 บำาเพ็ญประโยชน์ตามสถานที่ต่างๆ	 ตามโครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์	 เพื่อส่งเสริม
ทักษะชีวิตและการรับผิดชอบต่อสังคม	

โครงการเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์



	 The	Modern	Language	Program	continually	strives	to	make	improvements	that	benefit	our	
students. For the coming academic year, our main goals are to further develop the students’ creative 
and	critical	thinking	abilities,	improve	the	students’	confidence	in	speaking	English,	develop	our	
technological subjects and improve the students’ morality and behaviour. Some of the things that 
we will focus on are mentioned below:

•	 Critical	thinking	course	for	Grades	2	to	8	
•	 Activity	and	game-based	creative	thinking	course	for	Grades	1	to	9	
•	 Regular	speaking	activities	during	English	classes	that	include	singing,	public	speaking,	

role plays, debating and group discussions. 
•	 Stimulating	the	use	of	English	outside	of	the	classroom	by	creating	English	zones	and	

independent learning activities
•	 Intense	phonics	course	for	Grades	1	and	2	
•	 Computer	Science	Discoveries	 /	Computer	Science	Principles	course	 for	Grades	4-7.	

These classes focus on coding and other essential, practical and relevant topics. 
•	 Remedial	English	classes	for	Grades	1-7	
•	 Supplementary	books	from	Oxford	University	for	the	subject	of	English	
•	 Cambridge	University	books	for	math	and	science	
•	 Code	of	behaviour	to	ensure	students	show	moral	behaviour,	are	responsible	and	put	in	

effort in order to improve themselves.

	 The	Modern	Language	Program	continually	strives	to	make	improvements	that	benefit	our	
students.	For	this	academic	year,	we	have	tried	to	find	ways	to	encourage	the	students	to	speak	
English	outside	of	the	classroom.	We	have	therefore	created	“English	Zones”	around	our	buildings.	
Our	teachers	created	lots	of	fun	and	educational	posters	with	conversations	on	them.	The	topics	
vary from activities in daily life to moral lessons and also standard sentences to use when entering 
the	teachers’	room.	Our	students	really	enjoy	reading	these	posters	and	they	can	also	act	out	the	
conversations with a friend in order to improve their speaking abilities.  

MLP English Zones

New Academic Year 2018



	 จากภาพคือปฏิทินระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบัน
อุดมศึกษา	TCAS	ปีการศึกษา	2561	(ส่วนพี่ไกด์จะเป็นการคัดเลือก
บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา	ปีการศึกษา	2562	นะคะ	ไม่งง
เนาะ	ซึง่ปฏทินิระบบการคดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา	
ปีการศึกษา	2562	ยังไม่ออกนะคะ	ถ้าออกเมื่อไหร่พี่ไกด์จะรีบเอามา
อัปเดตข้อมูลให้เพื่อนๆ	และน้องๆ	ได้รับทราบข้อมูลในทันทีค่ะ)	

หลักการส�าคัญของ TCAS มี	3	ประการ	ดังนี้
	 1.	 นักเรียนควรอยู่ในห้องเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6
	 2.	 ผู้สมัครแต่ละคนมีเพียง	1	สิทธิ์	ในการตอบรับ
	 	 ในสาขาวิชาที่เลือก	เพื่อความเสมอภาค
	 3.	 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง	สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
	 	 จะเข้าระบบ	Clearing	House	เพื่อบริหาร	1	สิทธิ์
	 	 ของผู้สมัคร

	 ท่ีแท้	ท่ีมาท่ีไปของการรบับคุคลเข้าศกึษาต่อในระดบัอดุมศกึษา
ก็เป็นแบบนี้นี่เอง	อ๊ะ!	ส่วนรอบการรับบุคคลเข้าศึกษาต่อเป็นอย่างไร
บ้างนั้นพี่ไกด์ได้ไปค้นมาแล้วด้วย	
	 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 ได้ประกาศปฏิทิน										
การดำาเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา											
ปีการศึกษา	2561	TCAS61	ดังภาพประกอบ

	 สวัสดีค่ะ	 ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู ่ปีการศึกษา	
2561	กนันะคะ	เปิดเทอมใหม่นีห้ลายๆ	คนคงมแีผนการ
ที่อยากจะทำา	หรือต้องทำาเยอะแยะเลยใช่ไหม	พี่ไกด์เอง
ก็มีแผนการสำาคัญอย่างหนึ่งท่ีอยากทำาให้สำาเร็จเหมือน
กับหลายๆ	คนนะ	ตอนนี้พี่ไกด์อยู่ชั้น	ม.6	แล้ว	หลายคน
คงเดาได้แล้วสินะว่าแผนการที่พี่ไกด์อยากทำาคืออะไร			
ใช่แล้วค่ะ
	 พี่ไกด์อยากสอบเข้ามหาวิทยาลัยปีการศึกษา	
2562	ให้ได้	เพื่อที่พี่ไกด์จะได้ออกมาประกอบอาชีพที่พี่
ไกด์ใฝ่ฝันไว้มานานแสนนาน	 แต่ว่าตอนนี้การสอบเข้า
มหาวทิยาลยัเขามรีะบบใหม่แล้ว	เพิง่เริม่ใช้ด้วยสนิะ	เอ…
ว่าแต่ไอ้เจ้าระบบใหม่นี้น่ะ	 คืออะไร	 มีรูปแบบการรับ	
หรือขั้นตอนอะไรยังไงกันนะ	 เดี๋ยวพี่ไกด์ต้องใช้ระบบน้ี
สมัครเข้าเรียนแล้ว	ต้องไปหาข้อมูลกันซะหน่อย
	 อย่างแรกพี่ไกด์ต้องหาความหมายก่อนว่าระบบ
ใหม่นี้คืออะไร	 แล้วก็ได้คำาตอบมาว่า	 ระบบที่ใช้การคัด
เลอืกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษาใหม่	หรอื	Thai	
university	Central	Admission	System	ที่เรียกสั้นๆ	
ว่า	TCAS	ใช้คดัเลอืกบคุคลเข้าศกึษาในสถาบนัอดุมศกึษา
ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2561	 เป็นต้นไปค่ะ	 โดยท่ีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	(รมว.ศธ.)	ได้มอบหมายให้	
ท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	 (ทปอ.)	 พิจารณา
ปรับรูปแบบการรับเข้าศึกษา	โดยมีหลักการที่สำาคัญ	คือ	
ให้นกัเรยีนอยูใ่นห้องเรยีนจนจบหลกัสตูร	ให้จดัการสอบ
เพือ่การคดัเลอืกได้หลงัจากนกัเรยีนเรยีนจบหลกัสตูรโดย
ใช้ข้อสอบของส่วนกลาง	และให้มกีารบรหิารสทิธิใ์นการ
สมัครเข้ามหาวิทยาลัย
	 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	ก็ได้
รับหลักการนั้นมา	โดยเสนอแนวทางการรับนักเรียนเข้า
ศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาแบบใหม่	 โดยสถาบัน
อุดมศึกษาในเครือข่าย	ทปอ.	จำานวน	30	แห่ง	ร่วมกัน
พิจารณากระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อใน
สถาบนัอดุมศกึษา	เพือ่ต้องการให้เกดิความเท่าเทยีมกนั	
ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา	2561	เป็นต้นไป	ด้วยหลัก
การ	3	ประการนี้ค่ะ	 (	ทปอ.	ราชภัฏ	และ	ทปอ.	ราช
มงคล	 ได้รับหลักการในการเข้าร่วมดำาเนินการตาม
แนวทางนี้ด้วย)

โดย...พี่ไกด์

ภาพปฏิทินระบบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา TCAS
ปีการศึกษา 2561 (ทปอ,2560)

	 Thursday	the	7th	of	June	saw	the	annual	student/teacher	respect	day.		Known	as	Waikhru.	This	important	day	at	the	start	
of	the	academic	year	formalises	the	relationship	between	students	and	teachers.	This	significant	occasion	also	signifies	the	passing	
of	knowledge	from	generation	to	generation.	Graced	with	the	presence	of	Brother	Dr.	Anant	Prichavudhi.	,	the	teachers	in	the	
MLP department were treated to a display of traditional Thai ceremony and culture. A mixture of MLP student’s performed the 
customary	offering	of	flowers	and	candles	to	the	teachers.	Music	was	provided	by	the	excellent	Assumption	College	orchestra	
and choir. Assumption College Sriracha is proud to uphold this traditional Thai ceremony as it builds, within the student group, 
an element of respect for the teachers and also carries on the customs and culture of Thailand.

Waikhru Ceremony of MLP Students



ระบบ TCAS มี 5 รอบ

 การรับด้วย Portfolio	โดยไม่มีการสอบข้อเขียน	แบ่งเป็น	รอบที่	1/1	และ	รอบที่	1/2	โดยรายละเอียด
ของรอบนี้คือ
	 1.1	 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน	(Portfolio)	โดยไม่มีการสอบข้อเขียน	
	 1.2	 สำาหรับ	:	นักเรียนทั่วไป	นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ	นักเรียนโควตา	นักเรียนเครือข่าย
	 1.3	 ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย:	สถาบันอุดมศึกษา	/	มหาวิทยาลัยโดยตรง
	 	 (รอบนี้เราสมัครโดยตรงกับมหาวิทยาลัยซึ่งก็มีหลายวิธีการสมัครด้วยกัน	เช่น
	 	 การสมัครผ่านทางไปรษณีย์	การสมัครทางออนไลน์	เป็นต้น)
	 1.4	 ช่วงวันเปิดรับสมัคร	และวันคัดเลือก	:	
	 	 ครั้งที่	1	:	ประมาณเดือนตุลาคม	–	พฤศจิกายน	ประกาศผล	:	ประมาณเดือนธันวาคม	
	 	 ครั้งที่	2	:	ประมาณเดือนธันวาคม	–	กุมภาพันธ์		ประกาศผล	:	ประมาณเดือนมีนาคม

รอบที่ 1 การรับดวย Portfolio

 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ	โดยรายละเอียดของรอบนี้คือ
	 2.1	 สำาหรับ	:	นักเรียนที่อยู่ในเขตพื้นที่หรือภาคโควตาโรงเรียนในเครือข่าย	และโครงการ
	 	 ความสามารถพิเศษ
	 2.2	 คะแนนที่ต้องใช้ยื่น	:	GAT/PAT,	9	วิชาสามัญ
	 2.3	 ช่วงวันเปิดรับสมัคร	และวันคัดเลือก	:	ธันวาคม	–	เมษายน		
	 2.4	 ประกาศผล	:	พฤษภาคม
	 2.5	 ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย	:	สถาบันอุดมศึกษา	/	มหาวิทยาลัยโดยตรง

รอบที่ 2 การรับแบบโควตา

 การรับตรงร่วมกัน	(โดยสมัครที่ส่วนกลาง	เลือกได้	4	คณะ	/	สาขา)
	 3.1	 สำาหรับ	:	นักเรียนที่อยู่ในโครงการ	กสพท.	(กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย),	
	 	 โครงการอื่นๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
	 3.2	 ช่วงวันเปิดรับสมัคร	และวันคัดเลือก	:	เดือนพฤษภาคม
	 3.3	 ประกาศผล	:	ประมาณเดือนมิถุนายน
	 3.4	 การเลือกสอบ	:	สามารถสมัครสอบและเลือกได้	4	สาขาวิชา	โดยไม่มีลำาดับ	หมายความว่า
	 	 4	สาขาวิชา	หรือ	4	มหาวิทยาลัยที่สมัครไปนั้น	เรามีโอกาสที่จะผ่านการคัดเลือกทั้งหมด	
	 	 เมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วค่อยเลือกมหาวิทยาลัยที่ต้องการศึกษาต่อในระบบเคลียริ่งเฮาส์
	 	 ของรอบที่	3	เพื่อยืนยันสิทธิ์	
	 3.5	 ยื่นสมัครผ่าน	:	ทปอ.	(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)	หลังจากนั้นจะส่งข้อมูลผู้สมัคร
	 	 ไปให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ประมวลคัดเลือก

รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

 การรับแบบ Admission
	 4.1	 สำาหรับ	:	นักเรียนทั่วไป
	 4.2	 ช่วงวันเปิดรับสมัคร	และวันคัดเลือก	:	ประมาณเดือนมิถุนายน
	 4.3	 ประกาศผล	:	ประมาณเดือนกรกฎาคม
	 4.4	 การเลือกสอบ	:	สามารถสมัครสอบและเลือกได้	4	สาขาวิชา	โดยมีลำาดับ	(เหมือนปีที่ผ่านมา)
	 4.5	 ยื่นสมัครผ่าน	:	ทปอ.	(ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย)

รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

 การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
	 5.1	 สำาหรับ	:	นักเรียนทั่วไป
	 5.2	 ช่วงวันเปิดรับสมัคร	และวันคัดเลือก	:	ภายในเดือนกรกฎาคม
	 5.3	 การเลือกสอบ	:	สามารถสมัครสอบได้ตามความต้องการ	โดยที่แต่ละมหาวิทยาลัย
	 	 จะรับตรงด้วยวิธีการของมหาวิทยาลัยเอง
	 5.4	 ยื่นสมัครและคัดเลือกโดย	:	สถาบันอุดมศึกษา/	มหาวิทยาลัยโดยตรง	

รอบที่ 5 การรับตรงแบบอิสระ

ภาพสรุปหลักเกณฑ์ TCAS61 รอบ 3/2 จากเพจพี่ มศว พาน้องสอบ (2561)

	 อืม…แต่จากการเปิด				
รอบที่	 3	 เพื่อรับบุคคลเข้า
ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	
ปีการศกึษา	2561	พบว่า	เกดิ
ปัญหานักเรียนไม่มีที่เรียน
เนื่องจากมีการกั๊กท่ีนั่งเรียน
ในมหาวิทยาลัย	 ทาง	 ทปอ.	
จึงได้แก้ปัญหาโดยการเปิด
รอบ	3/2	ขึ้น	 เพื่อแก้ปัญหา
เด็กไม่มีที่เรียน	 แต่ไม่ได้แก้
ปัญหาการกั๊กที่ได้	 100%	
โดยเพจ	พี่	มศว	พาน้องสอบ	
ได้สรุปหลักเกณฑ์	 TCAS61	
รอบ	3/2	แบบเข้าใจง่ายๆ	ดงั
ภาพประกอบนี้ค่ะ



มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 12	 24.5	 ได้รับทุนการศึกษา	จำานวน	8	คน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 12	 24.5	 ได้รับทุนการศึกษา	จำานวน	2	คน
มหาวิทยาลัยรังสิต	 7	 14.3	 ได้รับทุนการศึกษา	จำานวน	3	คน
วิทยาลัยดุสิตธานี	 7	 14.3
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 3	 6.1
มหาวิทยาลัยแสตมฟอร์ด	 2	 4.1	 ได้รับทุนการศึกษา	จำานวน	1	คน
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 1	 2.0
มหาวิทยาลัยศรีปทุม	 1	 2.0
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า	 1	 2.0
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	 1	 2.0
มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต	 1	 2.0
วิทยาลัยนครราชสีมา	 1	 2.0

 รวม 49 100.0 รวมได้รบัทนุการศกึษา	จำานวน	14	คน

ตาราง 2 จ�าแนกข้อมูลตามสถาบันเอกชนที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
สถาบัน ร้อยละ หมายเหตุจ�านวน (คน)

ตาราง 1 แสดงข้อมูลจ�าแนกตามชื่อสถาบันรัฐที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 12	 20.69
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 9	 15.52
มหาวิทยาลัยบูรพา	 7	 12.07
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 6	 10.34
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 6	 10.34
มหาวิทยาลัยศิลปากร	 5	 8.62
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 3	 5.17
มหาวิทยาลัยพะเยา	 2	 3.45
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 2	 3.45
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 1	 1.72
มหาวิทยาลัยมหิดล	 1	 1.72
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 1	 1.72
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 1	 1.72
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 1	 1.72
สถาบันการบินพลเรือน	 1	 1.72

 รวม 58 100.00

สถาบัน ร้อยละจ�านวน (คน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์/คณะวิศวกรรมศาสตร์อุตสาหกรรม	 24	 21.82	
และเทคโนโลยี/วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะบริหารธุรกิจ	 23	 20.91
คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ	 5	 4.55
คณะอุตสาหกรรมบริการ	 5	 4.55
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 4	 3.64
คณะนิติศาสตร์	 3	 2.73
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	/คณะเทคโนโลยีการเกษตร	 3	 2.73
คณะนิเทศศาสตร์	 3	 2.73
คณะดนตรีและการแสดง/วิทยาลัยดนตรี	 3	 2.73
คณะวิทยาการจัดการ2/และสารสนเทศศาสตร์	 3	 2.73
Chinese	Language/Just	language/International		 3	 2.73
เรียนภาษาต่างประเทศ	
คณะเศรษฐศาสตร์	 2	 1.82
คณะครุศาสตร์	 2	 1.82
คณะวิทยาศาสตร์	 2	 1.82
คณะพยาบาลศาสตร์	 2	 1.82
คณะโลจิสติกส์	 2	 1.82
คณะดิจิทัลมีเดีย/คณะสื่อดิจิทัลมีเดีย	 2	 1.82
วิทยาลัยนานาชาติ	 2	 1.82
คณะนวัตกรรมสื่อสารสังคม	 1	 0.91
คณะการแพทย์แผนตะวันออก	 1	 0.91
คณะการแพทย์แผนจีน	 1	 0.91
คณะสังคมศาสตร์	 1	 0.91
คณะดุริยางคศาสตร์	 1	 0.91
คณะสหเวชศาสตร์	 1	 0.91
คณะประมง	 1	 0.91
คณะพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 1	 0.91
คณะพลศึกษา	 1	 0.91
คณะศิลปประยุกต์	 1	 0.91
คณะศิลปศาสตร์		 1	 0.91
คณะธุรกิจการบิน	 1	 0.91
คณะรัฐประศาสนศาสตร์	 1	 0.91
คณะมนุษยศาสตร์		 1	 0.91
วิทยาลัยการศึกษา	 1	 0.91
สาขาเทคนิคยานยนต์	 1	 0.91
วิชาเทคโนโลยีอากาศยาน	 1	 0.91

 รวม 110 100.00

ตาราง 4 แสดงข้อมูลคณะ/สาขาวิชาที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา
สถาบัน ร้อยละจ�านวน (คน)

รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ประเทศจีน	 2	 66.67
ประเทศอังกฤษ	 1	 33.33

 รวม 3 100.00

ตาราง 3 แสดงข้อมูลจ�าแนกตามประเทศที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อ
ร้อยละจ�านวน (คน)ประเทศ

รอบที่ 3-5
จะมาสรุปให้ทราบ
ในทิวสนฉบับต่อไป



	 การปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการดำาเนินงานและแนวนโยบาย													
การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 การปฐมนิเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ	 สามารถนำาผลไปใช้
ปฏิบัติงานได้	จัดขึ้นระหว่างวันที่	7	-	8	พฤษภาคม	2561	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	3	อาคารโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

	 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดการเลือกตั้งสภานักเรียน	 ปีการศึกษา	 2561	 มีผู้เข้าสมัครรับเลือกตั้งประธานนักเรียน	 จำานวน	 2	 คน     
นายขจรศักดิ์ นาคดี (เบอร์	 1)	นายธนวัฒน์ พึ่งภักดิ์ (เบอร์	 2)	 ผลการลงคะแนนเสียง	 ปรากฏว่า นายขจรศักดิ์ นาคดี เบอร์ 1           
ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนสภานักเรียน	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันอังคารที่	22	พฤษภาคม	2561

เลือกตัง้สภานักเรียน



	 ไฮเดอราบัด	(Hyderabad)	ตั้งอยู่	ณ	รัฐ	Andhra	Pradesh	ถือเป็นรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับ	5	ของประเทศ
อนิเดยีอยูใ่นเขตอนิเดยีใต้	ส่วนมากคนไทยจะไม่ค่อยได้รูจ้กัเมอืงนีก้นัมากนกั	ทีพ่อจะรูก้จ็ะเป็นในวงการการศึกษา
บางกลุม่เท่านัน้	ทีเ่มอืงไฮเดอราบดัมสีายการบนิไทย	บนิตรงจากกรงุเทพฯ	มาลงทีส่นามบนิ	RGIA	(Rajiv	Gandhi	
International	Airport)	เมื่อลงจากเครื่องบินก็รู้ได้ทันทีว่าถึงประเทศอินเดียแล้ว	เพราะเราจะได้กลิ่นเครื่องเทศ
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเขาทนัท	ีจากสนามบนิสามารถเดนิทางเข้ามายงัเมอืง	Hyderabad	ได้โดยการเรยีกใช้บรกิาร
รถยนต์ผ่าน	Appication	ที่เรียกว่า	Uber	ซึ่งนิยมใช้บริการกันมากเพราะสะดวกในการเดินทางอีกทั้งยังรู้ราคา
ว่าจะต้องจ่ายเท่าไร	มแีผนทีบ่อกเรยีบร้อยไม่ต้องกลวัว่าจะออกนอกเส้นทาง	เวลาของทีน่ีจ่ะช้ากว่าเมอืงไทย	1.30	
ชั่วโมง	เมืองไฮเดอราบัดถือว่าเป็นเมืองที่มีบรรกาศดีเมืองหนึ่ง	เรื่องของสภาพอากาศช่วงอาทิตย์แรกที่ไปถึงก็ไม่
ร้อนมากแค่	37-39	องศา	เท่านั้น	ยังพอมีฝนตกบ้างนิดหน่อย	แต่อาทิตย์ต่อๆ	มาก็จะราวๆ	40-43	องศา	ก็ถือว่า
ร้อนได้ใจนะ	สภาพเมืองที่พวกเราไปอยู่จะอยู่ในส่วนที่เรียกว่า	 Secunderabad	ที่นี่แยกที่พักระหว่างหญิงและ
ชาย	ที่พักผู้ชายจะอยู่ใกล้กับสถานที่เรียนภาษาอังกฤษมากกว่าผู้หญิง	ที่พักก็ถือว่าดี	มีเตียง	ฟูก	ที่นอน	ห้องครัว
ให้ครบครนั	ในช่วงเช้ากจ็ะมรีถมารบั	และช่วงเยน็กจ็ะมรีถไปส่งตามทีพ่กั	ช่วงแรกทีอ่ยูจ่ะรูสึ้กหงดุหงดิตลอดเวลา
ในระหว่างเดินทาง	เพราะในขณะที่คุณนั่งอยู่ในรถคุณจะได้ยินเสียงแตรรถต่าง	ๆ 	นานา	ตลอดเส้นทางที่เดินทาง	
บางวันได้ยินจนปวดหัว	มาเรื่องสำาคัญเลยครับ	อาหารการกิน	ใครที่จะมาอินเดียนะ	แนะนำาสำาหรับคนที่มีปัญหา
เกี่ยวกับเรื่องอาหารและระบบขับถ่าย	 ให้เตรียมอาหารไทยไปด้วย	 พวกอาหารแห้ง	 นำ้าพริก	 เตรียมให้มากเลย	
เพราะเมือ่มาถงึทีน่ีแ่ล้วอาหารไทยหาทานยากมากๆ	ส่วนพวกเรากย็งัได้ทานครบัแต่เป็นอาหารไทยทีท่ำาจากฝีมอื
พวกเรากันเองครับ	(พอให้หายคิดถึงอาหารไทยได้บ้าง)	แต่ที่นี่ก็มีพวกผัก	เครื่องปรุง	ขายตามห้าง	สามารถหาซื้อ

มาทำากับข้าวทานเองได้	 แต่ราคาก็จะแพงหน่อย	
จริงๆ	แล้วที่เมืองนี้ก็สามารถหาเลือกทานได้ทั้ง	ไก่	
ไข่	เนื้อวัว	หมู	และปลา		อ้อ..อาหารทะเลก็มี	แต่
จะเป็นอาหารทีแ่ช่แขง็ส่วนใหญ่จะหาสดยากมากๆ	
ครับ	 ส่วนอาหารอินเดียของที่นี่ก็จะออกเผ็ดนิดๆ	
ไม่ได้เผ็ดตรงล้ินนะ	 แต่จะไปรู้สึกอีกทีก็ตอนอยู่ใน
ท้องแล้วจะรูส้กึแสบท้องหน่อยๆ	เพราะเครือ่งเทศ
ของบ้านเขา	 แต่ที่นี่ก็มีอาหารหลายอย่างให้ได้ลิ้ม
ลองรสชาติกันนะครับ	 ยิ่งนำ้าเปล่าถือว่าแพง	 แต่
ที่พักเขาก็มีเครื่องกรองนำ้าให้		แต่ดูจากสภาพแล้ว
กไ็ม่เอาดกีว่า	ยอมรวมเงนิกนัไปซือ้นำา้ขวดมาไว้กนิ

กันดีกว่า	 (ถือคติปลอดภัยไว้ก่อน)	 พวกผัก	 ผลไม้	 ก็เยอะครับเลือกซื้อเลือกหากันได้	 แต่ก็ต้องเอามาล้างนำ้าให	้				
สะอาดจรงิๆ	ไม่อย่างนัน้กเ็สีย่งกบัการท้องเสยีได้	คนท่ีนีค่่อนข้างมนีำา้ใจ	ไหนๆ	กม็าถงึทีแ่ล้วถ้าไม่ได้นัง่รถสามล้อ
บ้านเขาจะถือว่ามาไม่ถึง	 ถือเป็นไฮไลท์ในการเดินทางก็ว่าได้	 สำาหรับการนั่งรถสามล้อของที่นี่	 คนที่นี่เขาเรียก
สามล้อแบบนี้ว่า	 “ออโต้ริกชอร์”	 เป็นรถสามล้อตุ๊กๆ	 สไตล์อินเดีย	 เห็นคันเล็กๆ	 แบบนี้อัดได้ถึง	 9	 คนนะครับ		
ข้างหน้า	3	ข้างหลัง	6	ครับ	เรื่องจริงนะครับ	ถือว่าสุดยอดครับ	รับรองเลยว่าคุณจะได้ความรู้สึกอีกแบบแน่นอน	
ทั้งตื่นเต้น	หวาดเสียว	พอๆ	กับขึ้นรถไฟเหาะเลยทีเดียว	คนที่นี่ส่วนใหญ่จะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้นอกจาก
คนที่ได้เรียนหนังสือเท่านั้น	ดังนั้นการเดินทางจึงต้องอาศัยเทคโนโลยีช่วยในการติดต่อด้วย	จากการที่พวกเราได้
ไปเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษนั้น	 พวกเรามีโอกาสได้เข้าไปดูวิธีการสอนในโรงเรียนของเขา	 ก็แปลกดีนะครับ	
โรงเรยีนของเขาแบ่งเป็นโรงเรยีนทีเ่น้นเกีย่วกบัธรรมชาตไิม่สนใจเทคโนโลย	ีกบัโรงเรียนท่ีใช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วย

โดย	Pongacs	Pang

ในการเรียนการสอน	 ซึ่งก็ทำาให้เห็นความแตกต่างระดับหนึ่งของนักเรียนท้ังสองแห่งนี้	 โรงเรียนที่เน้นเก่ียวกับ
ธรรมชาติวิธีการสอนของเขาจะไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเลย	 ยังคงใช้เป็นกระดานดำาหน้าห้องเรียน	 แล้ว
คุณครูก็ใช้ชอล์คเขียนกระดาน	 เด็กๆ	ก็ใช้กระดาษกับดินสอในการเขียน	การค้นหาข้อมูลของเด็กๆ	ก็จะมาจาก
หนงัสอืเป็นหลกั	ส่วนโรงเรยีนทีใ่ช้เทคโนโลยเีข้ามาช่วยสอนกจ็ะมอุีปกรณ์เข้ามาเสรมิสร้างความสนใจให้กบัเดก็ๆ	
เด็กสามารถค้นหาข้อมูลได้จากอินเตอร์เน็ต	 แต่สิ่งหน่ึงท่ีเหมือนกันระหว่างสองโรงเรียนนี้คือความเป็นระเบียบ
วินัยของเด็ก	ในวิชาเรียนเด็กจะมีความตั้งใจและรับฟังที่ครูสอน	ไม่มีใครพูดแทรก	หรือถ้าใครมีคำาถามก็จะยกมือ	
และรอให้คุณครเูรยีกตอบ	โรงเรยีนท่ีนีส่อนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลกัในทุกรายวชิา	ทำาให้เดก็นกัเรยีนสามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีตั้งแต่ระดับประถมเลยทีเดียว	และจากประสบการณ์ที่พวกเราได้รับโอกาสในการศึกษา
เพิ่มเติมด้านภาษาอังกฤษต้องยอมรับว่าดีมากครับ	ได้ประสบการณ์เกี่ยวกับวิถีการใช้ชีวิต	ความเป็นอยู่	และการ
ฝึกใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี



เด็กหญิงณิชารีย์ บัวเพ็ชร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/2
รางวัลชนะเลิศ เทนนิสหญิงเดีี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

-	 รายการ Runner-up Girls Doubles 12 & Under A1 Thailand Junior Circuit 6/2017 
วันที่	12-14	สิงหาคม	2560	ณ	สนาม	FBT	Sports	Park	Bangkok

-	 รายการ	Greta Tennis Kids Cup 2018 - Circuit 1	วันที่	24-25	มีนาคม	2561	
	 ณ	สนามเทนนิส	Greta	Sport	Club
-	 รายการ Krasae Tennis Camp Junior Challenge 2018	ครั้งที่	4	
	 วันที่	21-22	เมษายน	2561	ณ	สนามเทนนิส	FBT	Sport	Park	Pyramid	Ladkrabang
-	 รายการ CU Junior Championships 2018 วันที่	5-7	พฤษภาคม	2561	
	 ณ	สนามเทนนิสจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-	 รายการ Krasae Tennis Camp Junior Challenge 2018 ครั้งที่	5	
	 วันที่	26-27	พฤษภาคม	2561	ณ	สนามเทนนิส	FBT	Sport	Park	Pyramid	Ladkrabang
-	 การแข่งขันเทนนิส TOP ONE-LTO Junior Championship 2018	ครั้งที่	3	
	 ระหว่างวันที่	30	มิถุนายน	-	1	กรกฎาคม	2561	ณ	ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ	
	 สมาคมกีฬาเทนนิส	ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย

 นางสาวอัญมณี วงศ์อรุณ	 นักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที	่4/8	ได้รบัคดัเลอืกให้เป็นตวัแทน
นักกีฬากอล์ฟ	ของจังหวัดชลบุรี	 ไปแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาต	ิครัง้ที	่34	“น่านเกมส์”	ระหว่าง
วันที่	19	-	29	มีนาคม	2561	จัดโดยการกีฬาแห่ง
ประเทศไทย

ด.ช.สัณห์ กางกรณ์ ป.3/1
-	 ชนะเลศิหมากรกุสากลระดบัภาคตะวนัออก	

และกทม.
-	 ชนะเลิศหมากรุกสากลเกมเร็ว	3	นาที	
	 ระดับภาคตะวันออก
-	 รองชนะเลิศหมากรุกไทยเยาวชน
	 ชิงแชมป์ประเทศไทย	รุ่นอายุ	10	ปี

ด.ช.เสกข์ กางกรณ์ ป.6/4
-	 ชนะเลิศหมากรุกสากล	
	 ชิงแชมป์ภาคตะวันออก	รุ่นอายุ	12	ปี
-	 รองชนะเลิศอันดับ	2		หมากรุกไทย
	 ชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุ	12	ปี

ด.ช.ทักษ์ ค�าสวัสดิ์ ป.6/2
-	 รองชนะเลิศอันดับ1	หมากรุกสากล
	 ระดับภาคตะวันออก

	 ในปัจจุบันสังคมสมัยใหม่มีการพัฒนาและมีความเจริญก้าวหน้ากว่ายุค							
สมยัก่อนเป็นอย่างมาก	รวมถงึสือ่สงัคมและค่านยิมต่างๆ	กเ็ป็นหนึง่ในสิง่ทีท่ำาให้แนวคดิ
ของเด็กในยุคนี้เปลี่ยนไป	 ดังนั้นการที่สภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปจึงทำาให้เราควรที่จะ						
ให้เด็กได้รับการส่งเสริมในด้านต่างๆ	 ทั้งด้านการคิดวิเคราะห์และการแสดงออกถึง			
ความเชื่อมั่นในตนเองอย่างถูกวิธี
	 การแต่งกายเป็นอีกเรื่องท่ีเราควรให้ความสำาคัญ	 เพราะวัยรุ่นในยุคน้ีนิยม			
แต่งตัวตามแฟชั่นต่างประเทศ	 ด้วยอิทธิพลของวงการดารา	 วงการแฟชั่นที่ส่งผลต่อ
พฤตกิรรมของเดก็ยคุนี	้ในสมยันีก้ารให้เกยีรตผิูห้ญงิท่ีมมีารยาทด	ีวางตวัด	ีมคุีณสมบตัิ
ของผู้หญิงไทย	 รู้จักรักนวลสงวนตัว	 ควรมีขอบเขตและระมัดระวังตัว	 อย่าไปไหนกับ	
ชายแปลกหน้า	 ควรรักษามารยาทเมื่ออยู่ในท่ีสาธารณะ	 ไม่ควรตะโกนพูดกันหรือพูด
เสียงดังจนเกินงามเพราะเป็นกิริยาที่ดูไม่เหมาะสม	ดังสุภาษิตที่ว่า	“ส�าเนียงส่อภาษา 
กิริยาส่อสกุล”	 มีความหมายว่า	 การท่ีเราแสดงกิริยาท่าทางออกมาจะบอกผู้พบเห็น			
ว่าเด็กผู้นั้นได้รับการอบรมมาอย่างไร	 ดังนั้นการฝึกมารยาทและได้รับการอบรมให้มี
สำาเนียงและภาษาที่เหมาะสมตั้งแต่เด็กนั้น	 เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมากต่อตัวเด็กเองเมื่อเด็กโตขึ้น	
ในเมื่อเราเกิดมาเป็นผู้หญิง	 เราควรที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นกุลสตรี	 เฉกเช่น										
คำากลอนสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่า	 การที่เราเกิดเป็นหญิงนั้นเราควรจะรักษา
กิริยามารยาทให้เรียบร้อย	การที่เราเป็นหญิงก็เปรียบเสมือนเป็นอัญมณีอันลำ้าค่า	หากทำาตัวให้มีค่าก็จะ
ดูมีค่าสูงส่งเปรียบได้ดังอัญมณีที่งดงาม	 แต่ถ้าหากทำาตัวไม่มีคุณค่าหรือลดคุณค่าของตนเองแล้วนั้นก็					
ไม่ต่างอะไรกับอัญมณีที่ไร้ราคาไม่มีค่าไม่มีใครอยากได้	 อัญมณีนั้นก็ควรคู่ที่จะอยู่กับตัวเรือนที่เหมาะสม
มคุีณค่าจงึจะชใูห้อัญมณนีัน้มค่ีามากขึน้กว่าเดมิ	ซึง่เปรยีบเสมอืนการเลอืกคู่ครองให้เหมาะสมกบัตนเอง	
อีกทั้งเราควรทำาตนให้เป็นแม่ศรีเรือน	 คอยดูแลเหย้าเรือน	 และคอยดูแลลูกและคอยดูแลสามีให้ดี	 เวลา
จะทำาอะไรควรรักษากิริยามารยาท	ทำาหน้าที่แม่และหน้าที่ภรรยาให้ดีที่สุด
	 ผู้หญิงในสมัยนี้นั้น	 เปรียบเสมือนเป็นต้นกล้าพันธุ์ดี	 แต่จะเติบใหญ่นั้นจะเป็นอย่างไรก็อยู่กับ
สภาพแวดล้อมทางสงัคมและการปลกูฝังของครอบครวัหญงิผูน้ัน้ว่าปลกูฝังมาอย่างไร	แต่ท้ังนีก้ข็ึน้อยูก่บั
จิตสำานึกของผู้นั้นเองด้วย

(สุนทรภู่:	สุภาษิตสอนหญิง)

ผลงานนักเรียน รางวัลชนะเลิศการประกวดบทความเนื่องในวันสุนทรภู่



	 สวัสดีเพื่อนๆพ่ีๆ	 น้องๆ	 มิส	 มาสเตอร์	 และผู้ปกครองทุก
ท่านครับ	กระผม	นายฤทัต วรรณรัตน์ หรือ นล ศิษย์(เพิ่ง)เก่า	
อัสสัมชัญศรีราชา	รุ่น	7154	ครับ	รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้
รับการติดต่อจากบรรณาธิการให้มาแบ่งปันประสบการณ์บนเส้น
ทางสู่ความสำาเร็จในวารสารทิวสนฉบับนี้	 และขออนุญาตแทน				
ตวัเองว่า	“นล”	ในระหว่างทีก่ำาลงัพาทกุท่านสูก่ารเดนิทางนีด้้วย
กันนะครับ
	 พอพูดถึงการเดินทางจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่งในยุคศตวรรษที่	
21	นี	้คงหลกีเลีย่งไม่ได้ทีจ่ะนกึถงึการคมนาคมทีส่ะดวกทีสุ่ดอย่าง	
“รถยนต์”	 จริงไหมครับ	 นลอยากให้ทุกท่านจินตนาการตามว่า	
การตัดสินใจซื้อรถยนต์แต่ละคันน้ันต้องมีขั้นตอนอะไรบ้าง...	
แน่นอนครบั	ต้องไปดรูถทีเ่ต๊นท์รถหรอืโชว์รมู	พจิารณาคณุสมบตั	ิ
เทยีบกบังบทีก่ำาหนด	แต่สิง่ทีส่ำาคญัทีส่ดุคงเป็นการทดลองขบัหรอื	
test	drive	ใช่ไหมครับ?	
	 เช่นเดยีวกนักบัการเดนิทางบนเส้นทางแห่งความใฝ่ฝันครบั	
เราทุกคนต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นมาก่อน	 ผ่านการทดลองขับ							
เพื่อหา	“passion”	 ท่ีใช่สำาหรับเรา	 อย่างท่ีกล่าวไปตอนต้นนะ
ครบั “passion คอือ๊อกซเิจนของจติใจ”	มนัเป็นสิง่ทีส่ำาคญัมาก
ในการทำาทุกสิ่งทุกอย่างให้ประสบความสำาเร็จ	 เพราะ	 passion	
คือสิ่งที่เรารัก	 สิ่งที่เราปรารถนา	 และไม่มีวันเบื่อหน่ายที่จะอยู่			
กับมัน	 ก่อนที่นลจะมีวันน้ีนลก็เคยสงสัยครับ	 ว่าอะไรกันแน่คือ		
สิ่งที่นลชอบ	สิ่งที่นลรัก	อะไรกันแน่ที่เป็น	passion	สำาหรับนล	
	 ในระหว่างการ	“ทดลองขับ”	นลได้ทำาหลายๆ	อย่างไม่ว่า
จะเป็น	 ฝึกทำาโจทย์คณิตคิดเร็ว	 (เร็วสำาหรับนลคือ	 การที่นั่ง										
ทำาโจทย์ตั้งแต่กลับมาจากโรงเรียน	 จนคุณยายออกไปตลาด								

ทำาอาหารม้ือเย็น	 แล้วนลเพิ่งทำาโจทย์เสร็จ)	 ซ้ือหนังสือการ์ตูน
วิทยาศาสตร์มาอ่าน	 (ซึ่งในวันรุ่งขึ้นก็จำาสับสนว่าก๊าซท่ีทำาให้					
โลกร้อนคือ	 CFC	 หรือ	 BSC)	 หรือจะเป็นการลองเล่นกีฬาเช่น	
ฟตุบอล	(หรอืทีน่ลอยากจะเรยีกว่า	กฬีาวิง่ตามบอล	เพราะไม่เคย
เตะโดนลูกเลย)	จนกระทัง่นลได้มาพจิารณาดจูรงิๆ	ว่าแท้จรงิแล้ว
ตวันลเองนัน้ชอบภาษาองักฤษมากทีส่ดุ	ตัง้แต่เลก็ๆ	นลชอบท่ีจะ
เงี่ยหูฟังคุณแม่พูดภาษาอังกฤษขณะโทรศัพท์	 ชอบที่จะเรียน			
คาบภาษาอังกฤษชนิดที่ว่าให้เรียนทั้งวันก็เรียนได้	 โตขึ้นหน่อยก็
ต่อยอดความสนใจจากภาษาองักฤษเป็นภาษาอืน่ๆ	เช่น	ภาษาจนี	
ภาษาฝรั่งเศส	ภาษาสเปน	และท้ายที่สุดนลก็ได้ค้นพบ	passion 
ของตัวเองครับนั้นก็คือ “การเรียนรู้ภาษาต่างๆ” 
	 นอกจากที่เราจะหายานพาหนะที่ดีและเหมาะสมในการใช้
เดนิทางแล้ว	ถอืเป็นหน้าทีข่องเราอกีอย่างหนึง่ในการเตมิเช้ือเพลงิ
ให้รถวิ่งไปได้จนถึงจุดหมาย	 ซึ่งเชื้อเพลิงนั้นก็คือ	 ความมุมานะ	
ความมวีนิยัและความซือ่สตัย์ต่อเป้าหมายนัน้นัน่เองครบั	สำาหรบั	
passion	ของนล	นลได้เตมิเช้ือเพลิงด้วยการพยายามปรบัใช้ภาษา
ต่างๆ	 ในชีวิตประจำาวัน	 ไม่ว่าจะเป็นการชมภาพยนตร์	 ฟังเพลง	
หรอืแม้แต่การฝึกสนทนาเป็นภาษานัน้ๆ	(กบัเจ้าของภาษาเองบ้าง
กบักระจกบ้าง)	พอถงึช่วง	ม.	6	กป็รบักจิกรรมต่างๆ	ให้เกีย่วเนือ่ง
กับการสอบเช่น	 การฝึกทำาแบบฝึกหัด	 และการเพิ่มคำาศัพท์ให้
ตนเองผ่านการค้นคว้าครับ
	 แต่!!	 การเดินทางบนเส้นทางสู่ความสำาเร็จไม่ได้จบเพียง
เทา่นั้นครับ	เพราะเราทุกคนต่างทราบดวีา่ไม่มอีะไรบนโลกนีท้ีไ่ด้
มาอย่างง่ายดาย	การไปสู่จดุหมายนัน้กเ็ช่นกนั	ถงึแม้เราจะค้นพบ
และหมัน่เตมิเช้ือเพลิงให้	passion	ของเราแล้ว	ระหว่างทางกต้็อง

พบเจออีกสิ่งที่เรียกว่า	“อุปสรรค”	โดยอุปสรรคต่างๆ	เหล่านี้
จะนำามาซึง่ความเหนด็เหนือ่ยและความท้อถอย	จนบางครัง้เรา
คิดอยากหยุดสิ่งที่เราทำาอยู่	 ณ	 จุดๆ	 นั้นนลอยากเชิญชวนให้
ทุกท่านพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสและมองอุปสรรคให้เป็นบท
ทดสอบแทน	 บททดสอบว่าเรารักในสิ่งที่เราทำาอยู่	 และมี	
passion	มากแค่ไหน
	 เมือ่สามารถเดนิทางผ่านระยะทางอนัยาวนานพร้อมกบั
ยานพาหนะคูใ่จอย่าง	“passion”	มาได้	เรากจ็ะมาถงึจดุหมาย
ปลายทาง	ซึ่งก็คือความสำาเร็จในที่สุดครับ	ถึงแม้การเดินทาง
นั้นมันจะมีอุปสรรคระหว่างทาง	เหนื่อยบ้าง	ท้อบ้างแต่พอมา
ถึงจุดๆ	นี้แล้ว	นลบอกได้เลยครับว่าคุ้มมากๆ	
	 ก่อนจากกนั	ประการแรกนลอยากถอืโอกาสขอบพระคณุ
ทุกท่านๆ	อีกครัง้นะครบัท่ีสนบัสนนุและให้กำาลงัใจแก่นลเสมอ	
ทั้งครอบครัว	โรงเรียน	คณะครู	เพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	รวมไปถึง
ท่านผูอ่้านทีไ่ด้เสยีสละเวลามาเป็นส่วนหนึง่ของการเดนิทางนี้
พร้อมกัน	 ประการท่ีสองนลขอแบ่งปันคำาคม	 หรือ	 quote	
ภาษาอังกฤษที่นลชอบมากๆ	ไว้	ณ	ที่นี้ด้วยครับ

ผู้เขียน :	 Shin	Yun-mi	และคณะ	
แปลโดย	 :	 เอกนครินทร์	เมืองเกษม	
ส�านักพิมพ์ :	 นานมีบุ๊คส์

	 หนงัสอืชดุ	“ฉนัรกัธรรมชาต”ิ เป็นหนงัสอืทีจ่ะช่วยให้
เด็กๆ	 ได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะของพืช	 แต่ละชนิด	
การเจริญเติบโต	และการนำาส่วนต่างๆ	 ไปใช้ประโยชน์	 ด้วย
ภาพจริงทั้งเล่ม	 ตื่นตาไปกับแผ่นพับเปิด-ปิด	 พร้อมแนะนำา
กิจกรรมง่ายๆ	ที่ผู้ปกครองสามารถทำาร่วมกับเด็กได้	
	 ภายในชุดมีทั้งหมด	 5	 เล่ม	 ได้แก่	 ข้าวโพด	 บัวหลวง	
ทานตะวัน	 สตรอว์เบอร์รี่/มะเขือเทศ	 และแตงโม	 ซึ่งจัดอยู	่	
ในหมวดเยาวชน	(ย)	เสริมความรู้สำาหรับเด็ก

หนังสือชุด “ฉันรักธรรมชาติ”

นายฤทัต วรรณรัตน์ (นล)
ศิษย์(เพิ่ง)เก่า	อัสสัมชัญศรีราชา	รุ่น	7154

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
	 “OUR	ASEAN,	OUR	FUTURE”	ระดับประเทศ
	 ได้รับโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร	จาก	นายออมสิน	ชีวะพฤกษ์

	 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	ในงานครบรอบ	50	ปี	อาเซียน
	 วันที่	4	สิงหาคม	2560

ผลการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย ระบบ TCAS
	 คณะรัฐศาสตร์	สาขาวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	(ยืนยันสิทธิ์)
	 คณะอักษรศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 คณะจิตวิทยา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
	 คณะรัฐศาสตร์	สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“Do everything with so much love in your 
heart that you would never want to do it 

any other way”

จงท�ำทุกสิ่งด้วยควำมรักที่ล้นหัวใจ 
จนคุณไม่อยำกที่จะกลับไปท�ำมันด้วยวิธีอื่นๆ อีก



	 งานห้องสมุดได้นำาหนังสือ	วารสารและนิตยสารไปวางให้บริการสำาหรับคุณครู	ณ	ห้อง	Print	Center	อาคารยอห์น
แมรี่	 เพื่อเพิ่มพื้นที่การอ่านและอำานวยความสะดวกให้กับคุณครู	 ได้ใช้เวลาว่างในการอ่านหนังสือ	 เพิ่มพูนความรู้และ
พัฒนาตนเอง	 โดยบรรณารักษ์จะนำาหนังสือ	 วารสารและนิตยสาร	 ผลัดเปล่ียนหมุนเวียนมาให้บริการในทุกๆ	ต้นเดือน	
หากคุณครูต้องการหรือสนใจหนังสือแนวไหน	สามารถแนะนำาผ่านเพจห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามาได้เลย	ยินดี
ให้บริการทุกท่านค่ะ

เพิ่มพื้นที่การอ่านส�าหรับคุณครู 

	 คณะคร	ูเจ้าหน้าที	่และนกัเรยีน	ระดบัปฐมวยั	ร่วมพธิไีหว้คร	ู	ประจำาปีการศกึษา	2561	โดยม	ีภราดาคมสนัต์ หมนูค�า ทีป่รกึษา
แผนกปฐมวัย	 ประธานในพิธี	 โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพ่ือให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู	 บูชาครูด้วยความตั้งใจเป็นเด็กดี	 ขยันและตั้งใจ
เรียน	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	ณ	อาคารเรยีนา	เชลี

พิธีไหว้ครู ปฐมวัย



	 แผนกกิจกรรม	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 จัดพิธีไหว้ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	หลังเสร็จสิ้นพิธีไหว้ครู	 ได้แต่งตั้งประธานสภา
นักเรียน	กัปตันสี/รองกัปตันสี	และจัดกิจกรรมพิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียน	ระดับมัธยมศึกษาปีที่	4	ประจำาปีการศึกษา	2561	โดย
มี	ภราดา ดร. ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการเป็นประธานในพิธี		ในวันพฤหัสบดีที่	8	มิถุนายน	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	

พิธีไหว้ครูนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย แต่งตัง้กัปตันสี และประดับเข็ม

 นายจรินทร์ จักกะพาก	 ปลัดกระทรวงแรงงาน	 ศิษย์เก่า	 ACS	 รุ่น	 3031	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเรียนดีและ	
รางวัลเชิดชูเกียรติ		ประจำาปีการศึกษา	2560	วันเสาร์ที่	9	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

พิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจ�าปีการศึกษา 2560



	 คณะภราดา	ครู	บุคลากรการศึกษา	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
ร่วมจัดงานเลี้ยง	เกษียณสุขใจ	ร้อยสายใยมุทิตาจิต	แด่คณะครู	และพนักงานเกษียณ	รวมทั้งสิ้น	11	ท่าน	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	
อาคารวัชรสมโภช	ในวันที่	10	เมษายน	2561	

งานมุทิตาจิตครูเกษียณ



	 ฝ่ายนกัเรียนประจำา	ยนิดต้ีอนรบัสมาชิกทกุคน	สูปี่การศกึษา	
2561	 สำาหรับสมาชิกใหม่น้ันได้ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรม	 ACS	
SUMMER	COURSE	2018	มาแล้ว	ได้ทดลองใช้ชวีตินกัเรยีนประจำา
และปรับตัวเข้ากับเพื่อนใหม่ได้เป็นอย่างดี	 วันท่ี	 13	 พฤษภาคม	
2561	 นักเรียนประจำาเข้าที่พัก	 คณะครูดูแลนักเรียนประจำา											
ขอขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใน
ขั้นตอนปฏิบัติของการรายงานตัวเข้าท่ีพัก	 ในปีการศึกษานี้
ครอบครวันกัเรยีนประจำารูส้กึยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีท่่านผูอ้ำานวยการ 
ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล	ได้ให้เกียรติมาเป็นหัวหน้าฝ่าย
นักเรียนประจำาและดูแลอย่างใกล้ชิด
 วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คณะกรรมการนักเรียนประจำา	 ปีการศึกษา	 2561	 ขึ้น	 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
	 1.		พัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการนักเรียนประจำามี			
ความรู้	ความสามารถ	เกิดภาวะผู้นำา
	 2.	 คณะกรรมการนักเรียนประจำาสามารถเป็นแกนนำาใน	
การสร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการและมีส่วนร่วมในการบริหาร	
จัดการร่วมกับครูดูแลนักเรียนประจำาเพื่อพัฒนาตึกและหอพัก			
โดยใช้หลักการเด็กคิด	เด็กทำา	ครูเป็นที่ปรึกษาและคอยสนับสนุน	
ก้าวสู่การศึกษา	 ยุค	 4.0	 ที่พัฒนาให้นักเรียนสามารถนำาความรู	้
ความสามารถก่อให้เกิดนวัตกรรมได้

 วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 ประชุมนักเรียนประจำา	 คร้ังท่ี	
1/2561	ณ	หอประชมุหลยุส์	ชาแนล	อาคารวชัรสมโภช	โดยภราดา 
ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล หัวหน้าฝ่ายนกัเรียนประจำาเป็นประธาน
การประชมุ	 ได้มอบแนวทางการปฏบิตัตินในการอยู่ร่วมกันเพื่อให้
นักเรียนประจำาทุกคนมีความสุขในรั้วอัสสัมชัญศรีราชา
	 สำาหรับกิจกรรมออร์กาไนซ์เกมส์	 ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ
นักเรียนประจำาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียน
ประจำารู ้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 ได้ออกกำาลังกายเพื่อ
สขุภาพ	และทีส่ำาคญัคอืสร้างความรกัความสามคัครีะหว่างนกัเรยีน
ประจำาทั้งหอพักโรงเรียนและหอพักครู	 โดยเร่ิมตั้งแต่วันท่ี	 6	
มิถุนายน	2561	จนถึงสิ้นภาคเรียนที่	1	
	 เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน	ขอให้นักเรียนดูแลรักษาสุขภาพให้
ด	ีและเตรยีมความพร้อมด้านวชิาการเพ่ือเตรียมตวัสอบกลางภาค
เรียนที่	1/2561	ในช่วงวันที่	23-26	กรกฏาคม	2561	เพื่อให้ผล
การเรยีนบรรลผุลสำาเรจ็ตามทีต่ัง้ใจไว้	และสร้างความภาคภมูใิจให้
กับผู้ปกครอง	 ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากฝ่ายนักเรียน
ประจำา....พบกันใหม่ฉบับหน้า



	 ชมรมศิษย์เก่า	 รุ่น	 2710	 ร่วมวางดอกไม้และรำาลึกถึงภราดาศักดา	 กิจเจริญ	 เนื่องในโอกาสครบรอบการจากไป	 ในวันที่	 8	
พฤษภาคม	2561	ณ	สุสานยุวลัยเซนต์หลุยส์	แมรี่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

 มสิปสุตา โอษฐ์จันทร์ศร ีและมิสประภารตัน์  อูอ่รณุ	เป็นผูแ้ทนโรงเรยีนเข้าร่วมประชมุคณะกรรมการสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญั
ศรีราชา	ครั้งที่	15/2561	เมื่อวันพุธที่	15	พฤษภาคม	2561	เวลา	19.00	น.	ณ	สำานักงานใหญ่บริษัทชัยรัชการจำากัด

ศิษย์เก่า รุ่น 2710 ร�าลึกถึง ภ.ศักดา กิจเจริญ

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนและพบครูประจำาชั้น	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และมัธยมศึกษาปีที่	
4	ในวันอาทิตย์ที่	13	พฤษภาคม	2561	ระหว่างเวลา	13.30	-	15.40	น.	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

	 แผนกMLP	จัดปฐมนิเทศนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	3	เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดปีการศึกษา	
2561	ในวันที่	15	พฤษภาคม	2561	ตั้งแต่เวลา	09.00	น.	เป็นต้นไป	ณ	หอประชุมหลุยส์ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ช้ัน ม.1 และ ม.4

ปฐมนิเทศนักเรียน MLP



	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์หรือที่เรียกกันเป็นภาษาสามัญว่า	ตรา	คือ	สิ่งที่เป็นเครื่องหมายแสดงเกียรติยศและ
บำาเหน็จความชอบ	เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้นสำาหรับพระราชทานเป็นบำาเหน็จ	ความชอบในราชการ	
ประเทศชาติ	 ศาสนา	 ประชาชน	 หรือส่วนพระองค์	 นอกจากนั้น	 ยังหมายความรวมถึงเหรียญที่ระลึกที่ทรง											
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างในโอกาสต่างๆ	 เพื่อให้บุคคลทั่วไปใช้ประดับได้	 อย่างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ใน
ปัจจุบันเป็นเครื่องหมายประดับเสื้อซึ่งนิยมกันทั่วไป	แม้ประเทศซึ่งไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็นิยมใช้	
โดยถือว่าเป็นสิ่งส่งเสริมเกียรติของบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นต่อส่วนรวมให้เป็นแบบอย่างที่ควรยึดถือ	 มิใช่เป็น
เครื่องหมายแบ่งแยกชนชั้นแต่อย่างใด
	 ความเป็นมาของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย	ตามหนังสือตำานานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สยาม	ในนิพนธ์ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาดำารงราชานุภาพ	แบ่งออกเป็น	๓	สมัย	ได้แก่		
	 ๑)	 สมัยก่อน	พ.ศ.	๒๔๐๐
	 ๒)	 สมัยหลัง	พ.ศ.	๒๔๐๐	ถึง	พ.ศ.	๒๔๘๔
	 ๓)	 สมัยหลัง	พ.ศ.	๒๔๘๔	ถึงปัจจุบัน
	 แต่สำาหรับกรณีน้ีจะขอกล่าวถึงโดยแบ่งออกเป็น	 ๒	 ช่วงเวลา	 คือ	 ๑)	 สมัยก่อน	 พ.ศ.	 ๒๔๐๐	 และ																			
๒)	 สมัยหลัง	 พ.ศ.	 ๒๔๐๐	 ถึงปัจจุบัน	 เน่ืองจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก	 เครื่องราช
อิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย	เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	และเหรียญ
อสิรยิาภรณ์สำาหรบัพระราชทานเป็นบำาเหนจ็ความชอบในราชการ	-	เหรยีญจกัรพรรดมิาลา	ถอืกำาเนดิขึน้ระหว่าง
ช่วงเวลาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นท่ีสรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์	 (The	Most	 Admirable	 Order	 of	 the	
Direkgunabhorn)	 เดิมการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำาหรับบุคคลซึ่งกระทำาความดีความชอบ						
อันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ	 ศาสนาและประชาชนจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก	และ	
เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์อนัมเีกยีรตยิศยิง่มงกฎุไทย	แต่เนือ่งจากบคุคลซึง่กระทำาความดคีวามชอบอนัเป็นประโยชน์
แก่ประเทศ	ศาสนา	และประชาชนนัน้มากขึน้เป็นลำาดบั	ดงันัน้	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	
พระราชทานพระบรมราชานญุาตให้สร้างขึน้เมือ่วนัที่	๒๒	กรกฎาคม	พ.ศ.	๒๕๓๔	นามว่า	“เครือ่งราชอสิรยิาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์”	สำาหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำาความดี	ความชอบ	อันเป็นประโยชน์แก่
ประเทศ	ศาสนา	และประชาชน	ตามที่ทรงพระราชดำาริเห็นสมควร

	 เมื่อวันที่ 	 ๒๖	 มกราคม	 พ.ศ.๒๕๖๑										
โรง เรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา	 ได ้ จั ดพิ ธี รับ
พระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	ดเิรกคณุาภรณ์			
เน่ืองในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 ๕	
ธันวาคม	 ๒๕๕๘	 นับเป ็นสำารับสุดท ้ายใน										
พระปรมาภิไธย	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร		
มหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร
 รายชื่อผู้รับพระราชทานเครื่องราช ฯ 
 ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
	 ๑.	 นายพิเชษฐ	พุ่มแจ้ง
	 ๒.	 นางสาวอมรรัตน์	ศรีส่ง

	 เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	๒๘	กรกฎาคม	๒๕๖๑	คณะครูโรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 ดิเรกคุณาภรณ์
นบัเป็นสำารบัแรกในพระปรมาภไิธย	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชริาลงกรณ	บดนิทร					
เทพยวรางกูร
 รายชื่อผู้รับพระราชเครื่องราช ฯ ชั้นที่ ๔  จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
	 ๑.	 นางคมคาย	ชิโนดม
	 ๒.	 นางดวงพร		ทัตตะทองคำา
	 ๓.	 นางนัยนา		ไพจิตต์
	 ๔.	 นางนุชนารถ	ศรีวิลัย
	 ๕.	 นางสาววิจิตรา		แจ่มกระจ่าง	
	 ๖.	 นางสุภาภรณ์		พรรัตนกิจกุล

 ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
	 ๑.	 นายเอกชัย	อุดมเกตุ
	 ๒.	 นางสาวพรรณศร	สุขทรัพย์
	 ๓.	 นางสาวรวีภัสส์		ธนัตถ์สรัลพร
	 นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุแก่โรงเรยีนอัสสมัชญัศรีราชาและครอบครัวผูไ้ด้
รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นอย่างยิ่ง

คนใกล้วัง

	 บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระมหากษัตริย์	 ผู้เป็นประธานของเครื่องราชอิสริยาภรณ์												
อันที่สรรเสริญยิ่ง	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า	ฯ	พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ดิเรกคุณาภรณ์	



	 ข่าวดสีำาหรบัพระศาสนจกัรคาทอลกิประเทศไทยเมือ่สมเดจ็พระสนัตะปาปา
ฟรังซิส	 ประกาศแต่งตั้งสังฆมณฑลใหม่	 สังฆมณฑลที่	 11	 ของประเทศไทย	 คือ	
สังฆมณฑลเชียงราย

การตั้งสังฆมณฑลเชียงราย
		 บุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปายอห์น	 ท่ี	 23	 ได้ประกาศตั้งเขตสังฆรักษ์
เชียงใหม่	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	ค.ศ.	1959	(พ.ศ.	2502)	โดยแยกมาจากพื้นที่
เทียบสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 และบุญราศีสมเด็จพระสันตะปาปาเปาโล	 ที่	 6															
ได้ประกาศยกฐานะเป็นสังฆมณฑล	8	เขตปกครอง	คือ	กรุงเทพฯ	ท่าแร่-หนองแสง	
จันทบุรี	 ราชบุรี	 เชียงใหม่	 อุดรธานี	 อุบลราชธานี	 และนครราชสีมา	 (โคราช)										
เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	ค.ศ.	1965	(พ.ศ.	2508)	ซึ่งเราได้ฉลอง	50	ปี	การสถาปนา
พระฐานานุกรม	ค.ศ.	1965-2015
	 ส่วนสังฆมณฑลนครสวรรค์ได้รับการสถาปนาเป็นสังฆมณฑล	 วันที่	 25	
กุมภาพันธ์	ค.ศ.	1967	(พ.ศ.	2510)	และสุราษฎร์ธานี	เมื่อวันที่	26	มิถุนายน	ค.ศ.	
1969	(พ.ศ.	2512)
	 เมื่อได้ศึกษาสภาพสังคมและความจำาเป็นของสังฆมณฑล	เพื่อ
		 1.	 บริการและอภิบาลชาวบ้าน	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
		 2.	 บรรดาคริสตชนมหีลายภาษา	วฒันธรรม	และชนเผ่า	จงึควรมกีารอภบิาล
เป็นพิเศษ
		 3.	 เพือ่ตอบการเปลีย่นแปลงในสงัคมทีม่ปีระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	(AEC)	
ซึ่งมีผลกระทบต่อสังคม	 ความเชื่อ	 ปัญหาศีลธรรม	 และการดำาเนินชีวิต																		
พระศาสนจกัรจำาเป็นต้องส่งเสรมิวถิชีมุชนวดั	(Basic	Ecclesial	Community)	เพือ่
ส่งเสริมฆราวาสให้มีส่วนร่วมในชีวิต	 และพันธกิจของพระศาสนจักรอย่าง
กระตือรือร้นยิ่งขึ้น

		 คณะสงฆ์และสภาภิบาลของสังฆมณฑล
เชียงใหม่ได้มีมติ	 เรื่องการแยกสังฆมณฑล
เชียงรายออกจากสังฆมณฑลเชียงใหม่	 ในเดือน
มีนาคม	ค.ศ.	2014	(พ.ศ.	2557)	เสนอต่อสภา	
พระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย	 ใน
ระหว่าง	 ค.ศ.	 2014-2015	 เมื่อมีมติเห็นชอบ	
เป็นเอกฉันท์	 จึงส่งเรื่องนี้ให้พระอัครสังฆราช
พอล	ชาง	อนิ-นมั	เอกอคัรสมณทตูนครรฐัวาตกินั
ประจำาประเทศไทย	 วันที่	 22	 กันยายน	 ค.ศ.	
2015	(พ.ศ.	2558)
		 ที่สุด	วันที่	25	เมษายน	ค.ศ.	2018	(พ.ศ.	
2561)	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสได้ทรง
ประกาศสถาปนาสังฆมณฑลเชียงราย	 อยู่ใน
สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	และทรงแต่งตั้ง
คุณพ่อยอแซฟ	 วุฒิเลิศ	 แห ่ล ้อม	 ให ้เป ็น													
พระสังฆราชองค์แรกของสังฆมณฑลเชียงราย
	 มีพิธีสถาปนาเป็นสังฆมณฑล	 และบวช
พระสังฆราชยอแซฟ	 วุฒิเลิศ	 แห่ล ้อม	 ใน												
วันเสาร์ที่	7	กรกฎาคม	ค.ศ.	2018	(พ.ศ.	2561)	
นับเป็นการเตรียมฉลอง	 350	 ปี	 มิสซังสยาม			
ของเรา

พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

	 แหนมเนืองเป็นอาหารเวียดนามเพื่อสุขภาพ	เป็นที่นิยมของผู้ควบคุมนำ้าหนักและรักสุขภาพ	แต่ในยุคสมัยปัจจุบัน	
อาหารประเภทนี้มีเมนูหลากหลายให้เลือกทั้งประเภทควบคุมนำ้าหนักและประเภททั่วๆ	ไป
	 ร้านนี้อยู่ซอยวัดจีน	 -	ชากค้อ	 -	หนองยายบู่	 (วัดจีนโพธิทัตตาราม)	จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามุ่งหน้าไปทาง		
วัดไร่กล้วย	ก่อนถึงนาพร้าวด้านขวามือจะมีวัดจีน	สิ้นสุดกำาแพงวัดจีนจะมีซอยวัดจีน	-	ชากค้อ	-	หนองยายบู่	เลี้ยวเข้าไป
เลยครึ่งซอยก็จะพบร้านพรแหนมเนือง	ณ	ศรีราชา	อยู่ซ้ายมือและซอยนี้จะไปทะลุถนนหนองยายบู่ได้
	 อาหารหลักของที่นี่คือแหนมเนือง	 มีให้เลือกชุดใหญ่	 -	 เล็ก	 ปอเปี๊ยะสด	 -	 ทอด	 เส้นหมี่ตะไคร	้ หมูย่างใบชะพล	ู				
ปากหม้อญวน	 กวยจั๊บญวน	 เฝอหมู	 ยำาขนมจีน											
กุ้งกระเบื้อง	ไข่กระทะ	ข้าวผัดต่างๆ	ฯลฯ
	 เจ้าของร้านนีเ้ป็นชาวศรรีาชา	มสีะใภ้เป็นญาติ
ร้านพรแหนมเนืองท่ีอุดรธานี	 วัตถุดิบจึงส่งตรงมา		
จากอุดรธานีทุกวัน	 ส่วนผักสดซื้อมาจากตลาด	
ศรีราชา	 เดิมเปิดร้านอยู่ที่ถนนเทศบาล	 1	 ข้างๆ	
ธนาคารกรงุศรอียธุยา	และได้มาเปิดสาขาที	่2		ทีซ่อย
วัดจีน	มีที่จอดรถสะดวกสบาย	
	 เจ้าของร้านชื่อคุณวรี โอ้วเจริญ	 คอยต้อนรับ
อย่างเป็นกันเอง	 ร้านเปิดตั้งแต่	 10.30	 -	 21.30	 น.			
ถ ้าต ้องการจองโต ๊ะจองได ้ ท่ี 	 081-6868069,												
082-4700775	ราคาไม่แพงอย่างที่คิด

	โดย	ทีมชวนกันชิม



	 งานอภิบาลและอาสาพัฒนาจัดวจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา	 2561	 โดยคุณพ่อวัชระ เส็งศิริ อธิการบ้านเณรคณะ
คามิลเลียน	 เป็นประธาน	 เพื่อขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าสำาหรับการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 โดยมีภราดา 
ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 คณะภราดา	 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อำานวยการ	 คณะครู	 และนักเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วม						
ในวันศุกร์ที่	19	พฤษภาคม	2018	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	

วจนพิธีกรรมโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561

	 งานลูกเสือ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดกิจกรรมค่ายผู้นำา	อบรมนายหมู่	รองนายหมู่	ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	ปีการศึกษา	2561	
มาสเตอร์เชิดชัย	 ยังให้ผล	หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นประธานในพิธีเปิด	วันเสาร์ที่	 2	 มิถุนายน	 2561	 เวลา	 07.50	 -	 16.00	น.							
ณ	อาคารยอห์น	แมรี่

	 งานลูกเสือ	ฝ่ายกิจการนักเรียน		จัดกิจกรรมเข้าค่ายฝึกอบรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ	ปีการศึกษา	2561	ระหว่างวันที่	15	-	16	
มิถุนายน	2561		ณ		ค่ายลูกเสือลูโดวีโก	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ค่ายผู้น�าอบรมนายหมู่ รองนายหมู่ ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2561

เข้าค่ายกองร้อยพิเศษ



	 กลุ่มสาระฯ	สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเพลินธรรมนำาปัญญา	เพื่อให้นักเรียนได้ฟังธรรมเทศนาและนำาหลัก
ธรรมมาใช้ในชีวิตประจำาวัน	ณ	อาคารเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้แก่	อาคารยอห์น	แมรี่	อาคารโดนาเซียง	อาคารเซนต์แมรี่	และ	
อาคารเซนต์เบรียล	เวลา	08.00	-	08.40	น.	เมื่อวันศุกร์ที่	1	มิถุนายน	2561

	 งานอภิบาล	 และอาสาพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดโครงการฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกประจำาปีการศึกษา	 2561								
ระดับชั้น	อ.1-ป.6	ในวันพฤหัสบดีที่	28	มิถุนายน	และระดับมัธยมศึกษา	วันศุกร์ที่	29	มิถุนายน	2561	โดยมีคุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์    
ผู้อำานวยการแผนกเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี	และคณะ	มาเป็นวิทยากร	ณ	โบสถ์	เดล	โรซาริโอ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

กิจกรรมเพลินธรรมน�าปัญญา

โครงการฟ้ืนฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกประจ�าปีการศึกษา 2561

	 ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดกิจกรรมค่ายผู้นำานักเรียน	ปีการศึกษา	2561	ในวันศุกร์ที่		1	มิถุนายน	2561	
ตั้งแต่เวลา	08.30	-	16.00	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

กิจกรรมค่ายผู้น�านักเรียน



พูดจาภาษาไทย
โดย	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล

	 ทวาย	เป็นจงัหวดัอยูท่ศิตะวนัออกเฉยีงใต้ของประเทศพม่า	
(เมยีนมาร์)	อยูต่รงข้ามกบัจงัหวดักาญจนบรุ	ีทศิตะวนัตกและทศิ
ใต้ติดกับทะเลอันดามัน	 อยู่ในกลุ่มของภาคตะนาวศรีท่ีประกอบ
ไปด้วย	 ทวาย	 มะริด	 และตะนาวศรี	 ในอดีตภาคนี้เคยเป็น
ประเทศราชของไทย	แต่มาเสยีให้พม่าไปอย่างถาวรในสมยัรชักาล
ที่	 4	 เมื่อพม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ	 อังกฤษให้ปักเขตแดน
ระหว่างไทยกับพม่า	 จึงทำาให้	 3	 เมืองขึ้นน้ีเป็นของพม่าไปโดย
ปริยาย	(แต่อดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทยในสมัยสุโขทัย)
	 เราเดินทางด้วยรถตู้เมื่อ	23	-	25	เม.ย.	61	โดยมีมิสวิจิตรา
เป็นหัวหน้าทัวร์	มีลูกทัวร์อีก	9	คน	คือ	มิสทิพย์ประภา	ม.นพดล	
ป้าจวบ	และญาติๆ 	ของมสิวจิติราอกี	4	คน	ถงึด่านพนุำา้ร้อนจงัหวดั
กาญจนบุรีช่วงเช้า	 ทำาเอกสารผ่านแดนจากไทยเข้าประเทศพม่า	
แล้วนัง่รถตูข้องพม่าตามทีไ่ด้นดักนัล่วงหน้าไว้แล้วมุง่สูเ่มอืงทวาย
	 ทันทีที่เข้าเขตแดนพม่าสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปโดย						
สิ้นเชิง	 รถวิ่งไปตามถนนที่เป็นดินลูกรังอัด	 คล้ายกับต่างจังหวัด
ของไทยเมื่อ	 50	 ปีที่แล้ว	 2	 ข้างทางเป็นป่าและภูเขา	 มีบ้านอยู่
ห่างๆ	กนั	แต่ทีถ่ีย่บิกค็อื	ด่านเกบ็เงนิค่าผ่านทางของชาวกะเหรีย่ง	
ทุกครั้งที่ผ่านป้อมเก็บค่าด่าน	คนขับรถต้องลงไปจ่ายเงินทุกครั้ง
	 “ถนนก็ไม่ได้สร้าง	 แต่พอถนนเสร็จแล้วก็คอยแต่เก็บเงิน”	
เป็นเสียงบ่นของนายจอไน	คนขับรถและเจ้าของกิจการทัวร์ที่พา
คณะของเราเดนิทางท่องเทีย่วบ่นให้ฟัง	(ค่ารถตูว้นัละ	7,000	บาท	

รวมค่าด่านด้วย)
	 รถว่ิงไปตามไหล่เขาที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์	 ซ้ายมือจะเป็น
แม่นำ้าตะนาวศรียาวคดโค้งไปตามซอกเขา	 เราผ่านหมู่บ้านร่อน
ทองคำาในแม่นำา้สายนีด้้วย	แต่มเีพยีงร่องรอยเท่านัน้เพราะการสร้าง
ถนนทำาให้ดินพังทลายไหลลงแม่นำ้าทำาให้แม่นำ้าตื้นเขินไปเสียแล้ว
	 เราแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทางด้วยอาหาร
พื้นเมือง	ตลอดระยะทางมีประมาณ	4	-	5	ร้านเท่านั้น	พอพวก
เรานั่งโต๊ะ	สิ่งที่เขานำามาเสิร์ฟก่อนชนิดอื่นๆ	ก็คือ	ผัก	นำ้าพริกป่น	
แต่เป็นนำ้าพริกป่นที่นำ้าใสมาก	 กินแล้วก็เหมือนป่นบ้านเราเค็มๆ		
เผ็ดๆ	สิ่งที่ต้องเสิร์ฟอีกอย่างหนึ่งก็คือ	ซุปกระเจี๊ยบหรืออาจเป็น
ชะอม	คอืใบกระเจีย๊บต้มเป็นซปุนำา้ใสๆ	กนิกร็สชาตเิปรีย้วๆ	จดืๆ	
ก็แปลกดีเหมือนกัน	 อาหารอย่างอื่นหน้าตาก็คล้ายบ้านเราแต่
รสชาติจืด	 ไม่เข้มข้น	 เรารีบสั่งไข่เจียวเพิ่มทันทีและโชคดีที่คนใน
คณะได้พกนำ้าพริกเผากับไข่เค็มไปด้วย	 มื้อแรกนี้	 ไข่เจียวและนำ้า
พริกเผาขายดีที่สุด	 ตบท้ายด้วยอมนำ้าตาลโตนด	ทางร้านใส่ก้อน
นำา้ตาลโตนดไว้ในขวดโหลเอาไว้ให้กนิฟร	ีกอ็ร่อยดคีล้ายอมทอฟฟ่ี
โบราณถือว่าเป็นของหวานประจำาร้านซึ่งจะมีให้อมทุกร้าน
	 รับประทานอาหารกันแล้วก็ออกเดินทางต่ออีกนานพอ
สมควร	จากนัน้เข้าสู่เส้นทางลาดยางแอสฟัลท์จงึทำาให้รถวิง่ได้เรว็
และผู้โดยสารกน็ัง่สบายขึน้	ประมาณบ่ายโมงกว่าๆ	กเ็ข้าสู่ตวัเมอืง
ให้สังเกตว่ารถจะขับเข้าสู่ถนนที่มีต้นตาล	 2	 ข้างทางถือว่าเป็น

ไฮไลท์ของเมอืงทวายเป็นสญัญาณว่าถงึตวัเมอืงทวายแล้ว	เขาพา
ไปไหว้พระวดัแรกคือวดัชีต่าวโป่ว	ตัง้อยูบ่นเนนิเขา	วดัทุกวดัจะมี
ทางเดนิทีม่หีลงัคาคลมุออกแบบอย่างสวยงามและสะอาดสะอ้าน
ทุกวัด	 จากนั้นก็เลียบชายฝั่งทะเลไปอีกวัดหนึ่ง	 ระหว่างทาง
ชายทะเลนี้น่ากลัวมาก	คลื่นลูกใหญ่น่ากลัวคล้ายคลื่นสึนามิ	อาจ
เป็นเพราะว่าทะเลนีเ้ป็นทะเลเดยีวกบัทะเลอันดามนัจงึทำาให้ไม่มี
สิ่งกีดขวางลมและคลื่น	 วัดที่	 2	นี้อยู่หน้าผาสูงชันมาก	ด้านล่าง
เป็นทะเล	 ลมพัดเย็นสบาย	 วิวสวย	 ด้านล่างของหน้าผามีเจดีย์
เล็กๆ	 อยู่ที่ชายหาด	 มีบันไดลงไปได้	 วัดนี้มีผลไม้พื้นเมืองขาย
ประเภทกล้วย	มะพร้าวอ่อน	มะละกอ	เราซือ้มะพร้าวอ่อนเพือ่จะ
กินนำ้า	เราสั่ง	4	ผล	แต่มิสทิพย์ประภาแย้งว่า
	 “ลองลูกเดียวก่อนสิ”
	 ดังน้ันจึงซื้อผลเดียวคิดเป็นเงินไทย	 20	 บาท	 ใส่หลอด	 3	
หลอด	ผลัดกันดูดนำ้า	เรา	มิสทิพย์ประภา	และป้าจวบ	ปรากฏว่า
ดูดเท่าไรก็ไม่หมดเสียที	ท้องจะแตกตาย	คือผลมะพร้าวใหญ่	นำ้า
เยอะมาก	ถ้าสั่ง	4	ผล	ท้องคงแตกตายแน่ๆ	จากนั้นก็เดินทางไป
บ่อนำ้าพุร้อน

ตระการตาระยิบระยับไปทั้งวัด	 จากนั้นก็ไปรับประทานอาหาร
เย็นกันเป็นร้านอาหารตามสั่งฝีมือชาวทวายที่เคยมาทำางานร้าน
อาหารในเมืองไทย	อาหารรสชาติอร่อยถูกปากพวกเรามาก	มีทั้ง
ผัดเผ็ด	 ผัดคะน้าหมูกรอบ	 ต้มยำา	 ฯลฯ	 ราคาก็ไม่แพง	 สรุปแล้ว		
อ่ิมอร่อย	 สะอาด	 แถมราคาถูก	 ก่อนออกจากร้านเราสั่งไว้ว่า						
พรุ่งนี้จะมากินอีก	ให้หากุ้งแม่นำ้ามาเผาให้เราด้วย
	 เราพักโรงแรมระดับ	3	ดาว	ชื่อ	New	Light	ถือว่าดีใช้ได้	
ราคา	 950	 บาท	 ไม่แพง	 แอร์เย็น	 นำ้าอุ่น	 และอุปกรณ์พร้อม	
พนกังานเปิดโทรทศัน์ช่องเมอืงไทยไว้ให้เสร็จสรรพ	รอบๆ	โรงแรม
มีร้านกาแฟสามารถเดินไปนั่งพักผ่อนได้แต่พวกเราไม่ได้ออกไป
เดินเพราะดู	ๆ	แล้วไม่มีอะไรมากนัก	
	 รุ่งเช้ารับประทานอาหารเสร็จแล้วระหว่างรอรถมารับไป
เที่ยว	 เรากับมิสวิจิตราก็เดินสำารวจภูมิทัศน์ถนนหน้าโรงแรมท้ัง
ซ้ายและขวา	ดตูกึและบ้านเก่ามลีกัษณะปนสถาปัตยกรรมองักฤษ
สไตล์โคโลเนียล	บางหลังก็จะปลูกลักษณะทรงปั้นหยาคล้ายทาง
ภาคใต้ของไทย	บางหลังใหญ่โตเก่าแต่บ่งบอกถึงฐานะในอดีตแต่
ก็ถูกปล่อยให้ทรุดโทรม	เราเดินไปเรื่อยๆ	ไปเจอร้านขายหมากซึ่ง

	 “จะพาไปกินขนมจีนที่อร่อยที่สุดและราคาถูกที่สุด	5	บาท
เอง”	นายจอไน	คุยอวดสรรพคุณของดีที่บ่อนำ้าพุร้อน	อวดตั้งแต่
ขับรถยังไม่เข้าตัวเมือง	เมื่อถึงบ่อนำ้าพุร้อนรู้สึกผิดหวังเล็กน้อย	มี
บ่อที่ก่อปูน	2	-	3	บ่อ	มีคนตักนำ้าไปอาบไปใช้จนบริเวณรอบๆ	บ่อ
เฉอะแฉะสกปรกไม่น่าสัมผัส	 นำ้าเต็มขอบบ่อ	 มีนำ้าผุดขึ้นมาจาก
ผิวนำ้าเล็กนอ้ยแต่ร้อนพอสมควร	ผู้คนขวกัไขว่มาตกันำ้าไปอาบกัน	
และทีส่ำาคญัมาซือ้ขนมจนีนำา้ยาซึง่ตัง้ร้านอยูน่อกรัว้ของบ่อนำา้ร้อน
ชาวทวายมายืนกินกันมากมายอย่างเอร็ดอร่อย	คณะของเราเดิน
สำารวจรอบๆ	 รั้วของบ่อ	 มีตลาดขายของแห้งจำาพวกปลาเค็ม	
กุ้งแห้งอยู่หลายร้าน
	 วดัต่อไปเป็นไฮไลท์ของเมอืงทวาย	คือวดัพระเจดย์ีชเวด่อง
จา	เป็นวดัทีม่เีจดย์ีใหญ่ทีส่ดุของเมอืงทวาย	แต่นยิมมาไหว้กนัตอน
เย็นจนถึงกลางคืน	 วัดจะเปิดไฟสะท้อนแสงกับกระจกสีทองของ
เจดีย์และสิ่งก่อสร้างทั้งหมด	 ทำาให้เกิดแสงสีสะท้อนสวยงาม

จะมีอยู่ทั่วๆ	ไปตามร้านริมถนน	คนทวายติดการกินหมาก	แต่ปูน
ท่ีน่ีเขานิยมกินปูนสีขาว	 ดังน้ันชาวพม่าปากจึงไม่แดงเหมือนคน
กินหมากชาวไทย	หมากที่นี่คนกินจัดการเอง	ราคาก็ประมาณ	5	
คำาต่อ	1	บาทไทย	เราได้คุยกับคนที่มานั่งกินหมาก	เขาพูดภาษา
ไทยได้เพราะเคยไปทำางานที่ลำาปาง
	 “ปูนขาวกินแล้วไม่กัดปาก	ปูนแดงกินแล้วกัดปาก”
	 นี่คือเหตุผลที่คนทวายกินหมากกับปูนสีขาวนั่นเอง
	 “เราเป็นคนทวาย	 มีภาษาพูดเป็นของเราเองแต่ไม่มีภาษา
เขียน	ภาษาเขียนและภาษาราชการใช้ภาษาพม่า”	ชายชาวทวาย
ที่เคยมารับจ้างทำางานในเมืองไทยเล่าให้ฟัง
	 ภาษาทวาย	(Dawai)	หรือภาษาตองโย	(Taungyo)	มีผู้พูด	
40,000	คน	(พ.ศ.	2543)	พบในภาคตะวนัออกกลางตัง้แต่ตอนใต้
ของรฐัฉานไปจนถงึทวายและเขตตะนาวศร	ีจดัอยูใ่นตระกลูภาษา
จีน	-	ทิเบต	กลุ่มภาษาทิเบต	-	พม่า	สาขาพม่า	-	โลโล	สาขาย่อย



พม่า	 เป็นภาษาที่ใกล้เคียงกับภาษาพม่าเรียงประโยคแบบ	
ประธาน	-	กรรม	-	กริยา	(Wikipedia)
	 เราเดินสอดส่ายสายตาไปเรื่อยๆ	 มองดูชีวิตความเป็นอยู่
ของคนในเมืองนี้ช่างเรียบง่าย	 มีรถสามล้อสกายแลปจอดรอผู้
โดยสาร	2	-	3	คัน	นอกเหนือจากนั้นจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์	 เรา
เดนิไปเร่ือยๆ	ไปพบบ้านหลงัหนึง่อยูร่มิถนน	มเีสยีงเพลงเร้าใจเปิด
เสียงดังมาก	 เราเดินสอดส่ายสายตาแอบดูท่ีรั้วบ้านจึงรู้ว่าเป็น
โรงเรียนสอนพิเศษสำาหรับเด็กๆ	 แต่แปลกใจมาก	 แปดโมงกว่าๆ	
โรงเรียนแห่งนี้เลิกแล้ว	มีผู้ปกครองมารับ	1	คน	นอกนั้นเดินกลับ
บ้านกันเองจึงคิดว่าเรียนศิลปะขับร้องช่วงเช้าตรู่	จากนั้นคงจะไป
เรียนพิเศษด้านวิชาการต่อก็เป็นได้
	 ช่วงสายๆ	รถมารบัไปเทีย่วไหว้พระกนัต่อ	วดัแรกคอืวดัพระ
นอนชเวธาลยงัคอม	ูมพีระนอนทีใ่หญ่ทีส่ดุของเมอืงทวาย	ยาว	74	
เมตร	สูง	21	 เมตร	ประดิษฐานอยู่บนเนินเขา	วัดนี้มีเนื้อที่กว้าง
ใหญ่มากอยูห่่างไกลบ้านประชาชน	วนันีม้ชีาวพม่ามาไหว้พระ	2-3	
คน	 ที่เหลือก็เป็นกลุ่มของเราท้ังหมด	 จากน้ันก็เดินไปไหว้เทพ
ทันใจ	 เราเลยไม่รู้ว่าเทพทันใจที่ย่างกุ้งกับเทพทันใจที่ทวายองค์
ไหนจริงองค์ไหนจำาลองกันแน่	แต่ชาวพม่านับถือว่าเทพองค์นี้คือ	
“นัต”	ที่จะปกป้องคุ้มครองพวกเขาให้อยู่เย็นเป็นสุข
	 จากนั้นไปวัดชีตาวโป่ว	ปากทางเข้าวัดจะเป็นสวนร่มรื่น	มี
หมาก	มะพร้าว	ปาล์ม	ยางพารา	และผลไม้	และมีแม่ค้าตั้งผลไม้
ขาย	มทีเุรยีนด้วย	เราบอกจอไนตัง้แต่ขาไปว่าจะกนิทเุรยีนแต่เขา
บอกว่าจะพาไปซื้อที่วัด	 เมื่อไปถึงวัดแล้วมีของพื้นเมืองขายพอ
สมควรรวมทั้งทุเรียน	มังคุด	ขนุน	ฯลฯ	แต่ดูแล้วทุเรียนที่วัดนี้เก่า	
ขั้วเหี่ยวแห้ง	น่าจะเกิดจากไม่มีลูกค้ามาซื้อ	หลังจากไหว้พระกัน
เรยีบร้อยแล้วเรากซ็ือ้ทเุรยีนทนัท	ีแต่เขาขายให้เราแพงพอสมควร	
เราซื้อ	2	ลูก	ราคาเงินไทย	200	กว่าบาท	จึงให้เขาแกะใส่กล่อง
เพือ่จะไปกนิพร้อมกบัอาหารมือ้กลางวนั	แม่ค้าพ่อค้าช่วยกนัแกะ

และใช้ช้อนตกัใส่กล่องกด็ทูำาให้มัน่ใจว่าเขาเป็นคนสะอาดระหว่าง
ทีเ่ขาแกะทเุรยีนค่อยๆ	บรรจงใส่กล่อง	เรากน็ัง่ชมิทเุรยีนกวนของ
เขาจนอิ่มแปล้แต่ไม่ได้ซื้อ	 ทุเรียนกวนของทวายจะหวานมันแต่
หวานน้อยกว่าบ้านเรา	เราคุยกับแม่ค้าคนละภาษาแต่ก็ถูกคอกัน	
เขาหลอกขายทเุรยีนให้เราราคาแพง	(คดิเอง)	เรากห็ลอกชมิทุเรยีน
กวนจนอิ่ม	คิดแล้วไม่ขาดทุนอะไรมากมายนัก
	 เมือ่ซือ้ทเุรยีนเสรจ็แล้วเดนิไปดมูสิทพิย์ประภาและป้าจวบ	
2	สองคนนี้ซื้อมังคุด	มังคุดที่นี่เขาจะใช้เชือกฟางผูกที่ขั้วผลมังคุด
เป็นสายยาวมองดูแล้วน่ารักและแปลกดี	 เราเด็ดมาชิมลูกหนึ่ง
ปรากฏว่าหวานมาก	ชนดิเกดิมาไม่เคยกนิมงัคดุหวานแบบนีท้ีไ่หน
มาก่อนจนเราแซวกับป้าจวบว่า
	 “มังคุดจิ้มนำ้าตาลเหรอ	 หวานมากมายก่ายกองไม่เคยพบ
เคยเหน็ทีไ่หนมาก่อนเลย”	ทำาเอาป้าจวบตกใจมากคดิว่าแม่ค้าฉดี
นำา้ตาลเข้าไปในมงัคดุซึง่มนักเ็ป็นไปไม่ได้	แต่ส่ิงทีเ่ราพดูกบัป้าจวบ
นั้นไม่ได้เกินจริงเลย	เป็นเรื่องจริง	!
	 “เดีย๋วเราไปกนิทเุรยีนทีร้่านอาหารมือ้กลางวนักนั”	เราบอก
กับทุกๆ	 คน	 แต่ทุกคนก็น่ิงเฉยไม่มีการตอบรับหรือยินดียินร้าย
อะไรเลย	ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่ในใจ
	 ลมืเล่าให้ฟังว่า	ทเุรยีนเมอืงทวายนีเ้ป็นทเุรยีนพนัธุพ์ืน้เมอืง
แบบเดียวกับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองของไทยเมื่อ	60	-	70	ปีก่อน	คือ
ลกูเลก็	หนามถี	่กลิน่หอมแรง	เวลาสกุจะร่วงลงมาเองจงึจะเกบ็ได้
เพราะต้นสูง	ทุเรียนพันธุ์นี้เมล็ดใหญ่มาก	เนื้อน้อย	เวลากินห้าม
กดัต้องใช้วธิดีดู	เพราะถ้าเรากดัลงไปจะถกูเมล็ดทเุรยีนทนัท	ีสมยั
ก่อนเมืองไทยเราก็มีทุเรียนชนิดนี้	บ้านเราจะนำามาทำาข้าวเหนียว
นำ้ากะทิทุเรียน
	 ออกจากวัดก็ไปกินข้าวมื้อกลางวันที่ร้านเดิม	 วันนี้เขามีกุ้ง
แม่นำ้าตามที่เราส่ังไว้แต่เสิร์ฟให้ม้ือกลางวัน	 กุ้งที่น่ีจะใช้วิธีต้ม								
มีอาหารตามสั่งชุดใหญ่พร้อมกุ้งแม่นำ้า	2	จานใหญ่ๆ	เสิร์ฟพร้อม

นำ้าจิ้มซีฟู้ด	---	แซ่บ	!
	 “วันนี้ได้กุ้งมาน้อย	กิโลกว่าๆ	ไม่ถึง	2	โล”
	 แม่ค้ารายงานพวกเราทันทีท่ีน่ังโต๊ะอาหาร	 มื้อน้ีคณะของ
เราพยามกนิกุง้กนัอย่างเตม็ที	่แต่สดุท้ายกก็นิไม่หมดต้องยดัเยยีด
ให้	ม.นพดล		ชมโฉม	รบัผดิชอบให้หมด	แล้วตบท้ายด้วยเปิดกล่อง
ทุเรียนเมืองทวายอันหอมหวานชวนกิน	แต่ปรากฏว่าทุเรียนพันธุ์
พื้นเมืองนี้ยังเหลืออีก	1	กล่อง	เราก็เก็บเอาไว้กินมื้อเย็นต่อไป
	 “ทุเรียนพันธุ์กระดุม”	 ม.นพดลเป็นคนบอกกับเรารสชาติ
หวานมันแต่เนื้อน้อย	สำาหรับกลิ่นนั้นไม่ต้องบรรยาย....
	 ช่วงบ่ายเราเดนิทางขึน้เราไหว้พระธาตอิุนทร์แขวนของเมอืง
ทวาย	ระหว่างการเดินทางต้องผ่านถนนดินลูกรังที่ตัดจากเชิงเขา
แต่เป็นดินสีแดงที่ไม่ได้อัดดังนั้นฝุ่นจึงตลบอบอวลฟุ้งไปทั่ว	 ดีว่า
รถคันท่ีเราน่ังฝุ่นเข้าไม่ได้	 ถ้าเราขับตามหลังคันอ่ืนเราจะมองไม่
เห็นทางเพราะฝุ่นหนามากจนมองไม่เห็นถนน	แต่นานๆ	จะมีรถ
สวนมาบ้าง	 ขากลับมีรถปิคอัพคลุมหลังคา	 มีคนนั่งเต็มด้านหลัง
ขบัอยูด้่านหน้ารถของเรา	ปรากฏว่าเสือ้ผูท้ีน่ัง่ข้างหลงัเตม็ไปด้วยฝุน่
สีแดง	นี่คือคุณภาพชีวิตของประชากรชาวทวายในแถบชานเมือง
	 เมื่อสิ้นสุดทางฝุ่นสีแดงก็เข้าสู่หมู่บ้านชาวประมง	 บ้านจะ
ปลูกติดๆ	 กันเป็นแนวยาวตามชายทะเล	 ด้านหลังผูกเรือจอดไว้
ของใครของมนั	บางบ้านกต็ากปลาเคม็	บางบ้านกต็ำากะปิด้วยครก
ขนาดครกตำาข้าวของไทยสมัยก่อน	 ส่วนด้านขวามือตรงข้ามจะ
เป็นสวนหมาก	ยางพารา	ถนนช่วงนี้เป็นถนนไร้ฝุ่น	 แต่ละบ้านดู
ลักษณะมีฐานะค่อนข้างดี	แต่บ้านก็ยังนิยมมุงด้วยใบปาล์มคล้าย
บ้านหลังคามุงจากของไทย	 ลืมบอกไปว่าบ้านนอกห่างเมือง	
(หลวง)	 ทวายจะมุงหลังคาด้วยใบปาล์มแทนใบจาก	ที่นั่นปลูก
หมาก	 มะพร้าว	 ยางพารา	 และมีต้นปาล์มเตี้ยๆ	 ขึ้นแซมเต็มไป
หมด	ชาวบ้านจึงนำาใบปาล์มมาทำาเป็นตับคล้ายตับจากมุงหลังคา
ทำาให้บ้านเย็นสบาย	 บางบ้านปลูกบ้านด้วยปูนบ้างไม้บ้างดูแข็ง
แรงสวยงามแต่หลังคามุงด้วยปาล์มคงจะเป็นเรื่องของความร้อน
นี่แหละ
	 ทะเลช่วงนี้สวยงามมากนัก	นำ้าใส	ปราศจากคลื่นลูกใหญ่	ดู
สงบน่าอยู่	แต่ละบ้านมีฟืนกองเรียงไว้อย่างสวยงามทุกบ้าน
	 พอพ้นจากหมูบ้่านชาวประมงกเ็ริม่ขึน้ภเูขาเพือ่จะขึน้ไปวดั
พระธาตุอินทร์แขวน	 รถไม่สามารถสิ่งสวนกันได้	 แต่โชคดีที่มีรถ
ของพวกเราเพียงคันเดียว	ยิ่งขับไปทางก็ยิ่งชันขึ้นทุกทีและระยะ
วนกถ็ีข่ึน้ทำาให้รูส้กึหวัน่วติกพอสมควร	แถมทางยงัเป็นดนิภเูขาที่
เพิ่งจะไถเสร็จใหม่ๆ	ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรทั้งสิ้น
	 “ใครเป็นคนสร้างทางนี้ล่ะ”	เราถามนายจอไน
	 “วดัเป็นคนทำา”	นีค่อืคำาตอบซึง่ทำาให้เรารูส้กึว่ารฐัไม่ได้ช่วย
เหลืออะไรประชาชนเท่าที่ควรเลย
	 เมือ่ถงึพระธาตอิุนทร์แขวนแล้ว	กค็อืจดุยอดสงูสดุของภเูขา	
จะเป็นลานกว้าง	มสีิง่ก่อสร้างให้พระอยูแ่ละมพีระธาตอิุนทร์แขวน
ซึ่งเล็กกว่าพระธาตุอินทร์แขวนไจทีโจรัฐมอญ	 วันนี้เงียบเหงา							
มคีนเฝ้าอยูเ่พยีงคนเดยีว	ตูบ้รจิาคทีต่ัง้อยูม่เีงนิเกอืบเตม็ตู	้(ถ้าเป็น

บ้านเราก็อาจจะหายไปแล้ว)	 มองไปรอบๆ	 จะเป็นป่าไม้อุดม
สมบูรณ์และมองเหน็ทะเลสวยงาม	ขอแจ้งใหท้ราบว่าไม่ว่าเราจะ
ไปเที่ยวส ่วนไหนของทวายนั้นก็จะหนีไม ่พ ้นทะเล	 มีฝรั่ง																				
ขี่มอเตอร์ไซค์มาเที่ยวอีก	1	ราย	เท่านั้นจริงๆ	
	 จากนัน้กเ็ดนิทางมุง่ไปวดัเจดย์ีเหม่วยทิ	เป็นเกาะเลก็ๆ	ห่าง
จากชายฝั่ง	200	เมตร	คล้ายเกาะลอยศรีราชาบ้านเรา	มีสะพาน
คอนกรีตเชื่อมต่อเดินไปไหว้พระและไหว้พระเกศาธาตุ	คณะของ
เราขึ้นไปไหว้พระแต่เรามิสทิพย์ประภา	 และป้าจวบไม่ได้ขึ้นไป
เพราะเหนื่อยล้ามากแล้วอีกทั้งใกล้คำ่าแล้วด้วย
	 อาหารคำ่ามื้อนี้เราย้ายร้านไปกินอีกร้านหนึ่งที่เป็นอาหาร
ไทยตามสั่งเหมือนเช่นเคย	 สั่งอาหารมากินแบบเหมือนที่เราเคย
กินกัน	และตบท้ายด้วยทุเรียนที่เหลือจากมื้อกลางวันอีก	1	กล่อง	
กลิ่นขจรขจายไปทั่วทั้งร้านแต่ก็อร่อยมาก
	 กนิเสรจ็เรากไ็ปเข้าห้องนำา้	ทางร้านชีม้อืไปทางหลงัร้านเรา
กเ็ดนิไปเรือ่ยๆ	กไ็ม่เจอสกัที	ผ่านสวนต้นไม้และมดืมากไม่มไีฟฟ้า								
สกัดวง	สกัพกัหนึง่กเ็จอห้องนำา้แต่กไ็ม่มไีฟฟ้ามดืสนทิ	เรากไ็ม่รูจ้ะ
ทำาอย่างไรยิ่งพอรู้ตัวว่าไม่สามารถจะเสี่ยงเข้าห้องนำ้าได้จิตก็
กำาหนดให้ปวดฉ่ีทวีความรุนแรงมากกว่าเดิม	 เราจึงตัดสินใจเดิน
เข้าไปแอบพุ่มไม้แล้วฉี่ทันที	 งูเงี้ยวเขี้ยวขออะไรก็ไม่สนใจทั้งสิ้น	
รวมทัง้ไม่อายเพือ่นร่วมชะตากรรมอกีด้วย	เมือ่เสร็จภารกิจแล้วก็
กลบเกลื่อนกับเพื่อนๆ	พอเป็นพิธีว่า
	 “ทนไม่ไหว	 ฉี่นอกห้องนำ้านี่แหละ	 มืดตึ๊ดตื๋อไม่มีใครเห็น
หรอก”
	 แล้วก็เดินกลับมาที่ห้องอาหารอย่างหน้าตาเฉย	 ไม่อายดิน
ฟ้าอะไรท้ังสิน้	สกัครูใ่หญ่ๆ	คณะท่ีไปห้องนำา้กเ็ดนิกลบัมาจนครบ	
แล้วมิสวิจิตราก็ประกาศอย่างกึกก้องว่า
	 “พีน่กึ...	ตกลงฉีข้่างนอกห้องกนัทกุคนเลย	รวมทัง้พีห่มใีหญ่
ด้วย...”	พี่หมีใหญ่หมายถึง	ม.นพดล	เธอพูดไปหัวเราะชอบใจปน
กันไป
	 คนืนีพ้วกเราภาคภมูใิจเป็นอย่างยิง่ท่ีได้ฉีร่ดลงแผ่นดนิเมอืง
ทวาย	 อดีตคือแผ่นดินของไทยสมัยสุโขทัย	 และเคยเป ็น
ประเทศราชของสยามในสมัยต่อๆ	มา	...ภูมิใจจริงๆ	งานนี้



	 เรากลับไปพักโรงแรมเดิม	 ไกด์ถามว่าพรุ่งน้ีใครจะไปเที่ยว
ชมตลาดปลาสดกนับ้าง	ถ้าไปต้องไปตัง้แต่ต	ี4	คณะไม่มใีครไปสัก
คน	พอช่วงเช้าเราได้พบสามี	-	ภรรยาที่มาจากแหลมฉบัง	เขาเล่า
ว่าได้ไปดตูลาดปลากค็อืเรอืประมงจะนำาปลาทีจ่บัได้แล้วกม็ากอง
กับพื้นทรายที่ชายหาด	พ่อค้าแม่ค้าและชาวบ้านก็ไปเลือกซื้อกัน
เพื่อนำาไปกินนำาไปขายกัน	 เขาเล่าว่ามีคนซื้อไปกันอย่างคึกคัก	มี
ปลาทุกชนิดทุกขนาดให้เลือกซื้อได้ตามใจชอบ
	 เช้าวันนี้เราจะไปตลาด	100	ปี	ชื่อตลาดเซจี	เป็นตลาดใหญ่
ตัง้แต่ยคุอาณานคิมองักฤษ	เพือ่สมัผสัวถิชีวีติดัง้เดมิของชาวทวาย
และเลือกซื้อสินค้ากันตามอัธยาศัย	เช้าวันนี้นายจอไนไม่ได้มาขับ
รถให้	 ส่งตัวแทนมาขับแทนและได้ส่งภรรยาเพื่อพาพวกเราไป
ตลาด	ก่อนเข้าตลาดเรากแ็วะไหว้พระ	(ยนื)	ทีอ่ยูต่รงข้ามกบัตลาด
กันก่อนแล้วจึงค่อยเข้าตลาด	ตลาดนี้ใหญ่มาก	เก่าแก่สมคำารำ่าลือ
จริงๆ	มสีนิค้าตัง้แต่อาหารทะเลแห้งทกุชนดิ	นำา้ตาลโตนด	นำา้ตาล
มะพร้าว	เสื้ออาภรณ์	เยอะแยะไปหมด	

วิธีกะเทาะเปลือก	แพ็คใส่ถุงใส่กล่องขาย	เมืองทวายนี้ถือว่าเป็น
เมืองที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้	 สวนยางพารา	 สวน
มะพร้าว	ปาล์ม	หมาก	แต่ละสวนเป็นป่าร่มรื่น	ทั้งมะพร้าวและ
หมากบ่งบอกถงึอายทุีย่นืยาวและยงัมสีวนมะม่วงหมิพานต์อกีด้วย	
นอกเหนอืจากแม่นำา้และทะเลทีอ่ดุมสมบรูณ์	เป็นเมอืงทีส่งบเงยีบ
น่าอยู่จริง	ๆ
	 เราชิมเม็ดมะม่วงหิมพานต์จนอิ่มเหมือนเช่นเคยและก็ซื้อ
เป็นของฝากอีกนิดหน่อย	แต่เพื่อนๆ	คณะของเราซื้อกันมากมาย
ทำาให้พนกังานไม่กล้าว่าเราทีช่มิแบบเอาเป็นเอาตาย	กถ็วัๆ	กนัไป
ก็แล้วกัน
	 จากนัน้กเ็ดนิทางกลบัโดยใช้เส้นทางเดมิจากถนนราบเรยีบ
ก็เริ่มเข้าสู่ถนนวิบากอัดดินลูกรัง	 เมื่อได้เวลาก็แวะรับประทาน
อาหารพืน้เมอืงระหว่างทาง	หลงัจากนัน้กข็บัรถตยีาวเพือ่กลบัด่าน
พุนำ้าร้อน	กาญจนบุรี
	 เมืองทวายคาดว่าเม่ือท่าเรือนำ้าลึกสร้างเสร็จ	 นายทุนต่าง
ชาติเข้ามาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรม	 ชาวทวายและชนกลุ่ม
น้อยต่างๆ	จะมงีานทำาทีม่รีายได้ดแีละสมำา่เสมอ	ชวีติความเป็นอยู่
ก็จะเปลี่ยนไป	รวมทั้งประเพณี	วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ก็จะ
เปลี่ยนไปด้วย	 เราอยากเชิญชวนท่านทั้งหลายให้รีบไปสัมผัสกัน
เสียก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลง	คณะของเราไปทั้งหมด	9	ชีวิต	3	
วัน	2	คืน	เสียค่าใช้จ่ายไปคนละ	4,000	บาท	ราคาถูกอย่างไม่น่า
เชื่อ	 ท่านลองขับรถไปกินทุเรียนที่ระยองดูสิ	 เสียเงินมากกว่า	
4,000	บาท	อย่างแน่นอน

	 จากนัน้พวกเรากจ็บัเป็นกลุม่ๆ	ใครอยากซือ้อะไรกไ็ปซือ้กนั
ตามอัธยาศัย	 เราเลือกซื้อผ้าถุงพื้นเมือง	 ส่วนใหญ่จะเป็นผ้าของ
ชาวมอญทอขายเพราะดูลวดลายก็รู้ว่าเป็นศิลปะของมอญ	 เรา
เลือกซือ้ชนดิราคาพอซือ้ได้	ส่วน	ม.นพดล	เธอซือ้ชนดิด	ีสวย	ราคา
สูง	บ่งบอกถึงฐานะทางเศรษฐกิจว่าเป็นอย่างไร
	 “ซือ้ไปฝากแฟน”	เขาเลอืกเองบ้างให้เพือ่นๆ	ช่วยเลอืกบ้าง	
สรุปแล้วซื้อมากกว่าพวกผู้หญิงเสียอีก
	 จากนัน้กเ็ดนิชมตลาดไปทกุซอกทกุซอยกไ็ปเจอร้านขายผ้า
ที่ลวดลายสวยกว่าร้านแรก	พวกเราโดยเฉพาะมิสทิพย์ประภาก็
ซื้ออีก
	 “แหม่	 !	 เสียดายนะ	 ซื้อร้านแรกตั้งเยอะ	 ร้านนี้สวยๆ	ทั้ง
นั้น”	ม.นพดลบ่นให้พวกเราฟัง
	 พอเดินออกจากตลาดก็ซ้ืออาหารแห้งตามท่ีแต่ละคนชอบ
และต้องการ	 หอบกันพะรุงพะรังแทบจะเอาปากคาบกันทีเดียว
เพราะของแห้งทีต่ลาดนีร้าคาถูกกว่าบ้านเราครึง่ต่อครึง่	ออกจาก
ตลาดก็ไปแวะโรงงานเม็ดมะม่วงหิมพานต์	ไปดูวิธีอบ	(ทั้งเปลือก)	
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ประธานพิธีมอบรางวัลเรียนดีฯ เยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติ



	 ปีการศึกษาใหม่นี้	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ได้
ปฏิบัติภารกิจใหญ่ๆ	 สำาเร็จลุล่วงไปหลายภารกิจ	 อาท	ิ
ปรับปรุงตึกอัสสัมชัญในลักษณะห้องพักรองรับการ
บริการสำาหรับศิษย์เก่าและบุคคลท่ัวไป	 ปรับปรุงหอ			
ประชุมหลุยส์	ชาแนล	และอาคารโอเซ่	เพื่อเป็นสถานที่
จดังานเลีย้งต่าง	ๆ 	หรอืประชุมสมัมนา	สำาหรบัคณะบคุคล
ทั่วไป	พิธีไหว้ครูประจำาปี	พิธีแต่งตั้งกัปตันสี	และการจัด
พธิมีอบรางวลัเรยีนดปีระจำาปีการศกึษา	2560	ได้ผ่านไป
เรียบร้อยแล้วเช่นกัน

	 สำาหรับพิธีมอบรางวัลเรียนดีประจำาปีน้ี	 ทางโรงเรียนได้
รับเกียรติจาก นายจรินทร์ จักกะพาก	 ปลัดกระทรวง
แรงงาน	ศษิย์เก่า	ACS	รุน่	3013	ให้เกยีรตมิาเป็นประธาน
ในพิธี	เมื่อ	9	มิ.ย.61

	 ทางด้านสมาคมผูป้กครองและครฯู	นำาโดย	คณุพงษ์สวสัดิ์ 
รัตนะเหลี่ยม	 นายกสมาคมฯ	 และคณะกรรมการได้จัด
แข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งที่	 5	 ผ่านพ้นไปแล้วเช่นกัน	
ประสบผลสำาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

	 ชมรมศษิย์เก่ารุน่	2710	นำาโดย	คณุเกยีรต ิศรพีฤกษมาศ 
(อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ)	คุณประเสริฐ   
เลิศอัศวลักษณ์ มิสทิพย์ประภา ศุกลอรรจน์ คุณสุนทร 
กนกเรืองรอง คณุพชร ธรีะสรุพล คณุสมเกยีรต ิตัง้ทฆีาโชติ 
คุณเรืองยศ จิระวิชิตชัย คุณสุรชาติ เหลืองธาดา       
คุณวีรพันธ์ วีระสุนทร คุณพลวุฒิ กาญจนกิตติคุณ   
คุณพรศักดิ์ จารุพงศา ฯลฯ	 ได้จัดทำานำ้ามันนวด	 3	

โดย ม. เม้า
	 สวัสดีค่ะชาวอัสสัมชัญศรีราชาทุกท่าน	ปีการศึกษา	2561	เรามีข่าวความเคลื่อนไหวมาเสนอเหมือนเช่นเคย

ประสานมอบให้ภราดา	 ครู	 บุคลากรทั้งโรงเรียน	 ตลอด
จนสมาคมศษิย์เก่า	และสมาคมผูป้กครองและคร	ูจำานวน	
700	ขวด	เพื่อรำาลึกถึงภราดาศักดา กิจเจริญ เพื่อนร่วม
รุ่น	2710	โดยได้ทำาพิธีที่สุสานภราดา	เมื่อ	8	พ.ค.	61

	 25	พ.ค.	61	คณะชมรมศษิย์เก่า	2710	ได้มอบเงนิจำานวน	
50,000	 บาท	 เพื่อสนับสนุนจัดทำาห้องเกียรติประวัต	ิ					
อสัสมัชญัศรรีาชา	และทำาพธิมีอบนำา้มนั	3	ประสานอย่าง
เป็นทางการ	 นำาทีมโดย	 คุณประเสริฐ เลิศอัศวลักษณ์ 
คุณเกียรติ ศรีพฤกษมาศ มิสทิพย์ประภา ศุกลอรรจน์ 
ฯลฯ	และได้เชญิครเูกษยีณ-ครอูาวโุส	ไปร่วมรบัประทาน
อาหาร	และมอบของที่ระลึกให้อีกด้วย

	 ปีการศกึษา	2561	นีม้กีารเปลีย่นแปลงผูบ้รหิารกนัหลาย
ท่านแต่บางท่านก็ยังดำารงตำาแหน่งเดิม	อาทิ...

 ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ดำารงตำาแหน่งที่ปรึกษา													
ผู้อำานวยการ

 ภราดา ดร.อานนัท์ ปรชีาวุฒ ิทีป่รกึษาแผนก	MLP	และ
ศูนย์พัฒนาบุคลากร

	 ยินดีต้อนรับภราดาคมสันต์ หมูนค�า	 มาดำารงตำาแหน่ง			
ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย	ส่วนภราดาสอาด สัญญลักษณ์ 

ไปดำารงตำาแหน ่งผู ้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสมีา	ส่วนภราดาศราวธุ ยชุมภ ูไปดำารงตำาแหน่ง
ที่โรงเรียนมงฟอร์ต	แผนกประถมศึกษา	เชียงใหม่

 ภราดาสยาม แก้วประสทิธิ ์กลบัมาดำารงตำาแหน่งหวัหน้า
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน

 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ มาดำารงตำาแหน่งท่ีปรึกษาฝ่าย
กิจการนักเรียน

	 ทางด้านภราดากุลชาติ จันทะโชโต	รับตำาแหน่งหัวหน้า
กิจกรรมพิเศษและบริหารทั่วไป	 ทางด้านหัวหน้าฝ่าย
นักเรียนประจำาท่านผู้อำานวยการเป็นผู้บริหารแทน

 มิสอังคณา คงอยู่ ตำาแหน่งหัวหน้าสำานักผู้อำานวยการ
และงานเลขานุการผู้อำานวยการ

 ม.เชดิชยั ยงัให้ผล จากหวัหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ	มารับ
ตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

	 ปีการศึกษาใหม่นี้มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร	 รับหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 แทน					
มิสจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ	ซึ่งขอพักบ้าง

	 ขอแสดงความเสียใจกับคุณศิริวรรณ กลีบบัว ที่สูญเสีย
บิดา	เมื่อ	25	พ.ค.	61

ต่อไปเป็นข่าวอบรมสัมมนาและข่าวทั่วๆ ไปกันบ้าง
 มสิกลุธดิา ทรพัย์พพิฒันา มสิสุชาดา สอนศริ ิมสิรวีภสัส์ 

ธนัตถ์สรัลพร และ	ม.วิษณ ุขันทะโฮม	ได้ไปร่วมโครงการ
พฒันาครตูำารากลางทีป่ระเทศอนิเดยี	และได้กลบัมาสอน
ตามปกติเรียบร้อยแล้ว

	 2	 คนนี้ก็กลับมาเรียบร้อยแล้วเช่นกัน	 มิสชมพูนุช            
ลสิตมงคล และมิสศิรินทรา โปรยเจริญ	พานักเรียนไป
ทัศนศึกษาท่ีประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา	 เมื่อ	
Summer	ที่ผ่านมา...หน้าตาอวบอิ่มขึ้นเยอะเลย



	 เข้าอบรมกจิกรรมการเรยีนการสอนยคุไทยแลนด์	4.0	มา
เรียบร้อยแล้ว	มสิหทยากาญจน์ ดจุดา	และมสิปรารถนา 
วโิสรมัย์ ขณะนีใ้ช้เทคนคิบรูณาการสือ่การเรยีนการสอน
คณิตศาสตร์อย่างเต็มที่เพื่อเด็กๆ	เรียบร้อยแล้ว

	 รายนีส่้งข่าวจากองักฤษมาให้ดเูป็นประจำาช่วง	Summer	
ทีผ่่่านมา	มสิสภุาภรณ์ พรรตัน์กจิกลุ พานกัเรยีนไปแลก
เปลีย่นวฒันธรรมและเรยีนภาษาองักฤษ	กลบัมาขาวผ่อง
ยิ่งกว่าเดิม

 ม.ปรวิทย์ มีศรี พานักเรียนไปแข่งขันหมากล้อม
มัธยมศึกษา	 2018	ณ	 โรงเรียนบางปะกงวิทยาคม	 เมื่อ	
9-10	มิ.ย.	ที่ผ่านมา

 มิสพรทิพย์ ภูจอมจิตร	 และ	Mr.Elbert Amogvis      
พานักเรียน	MLP	 ป.3	 ไปศึกษาฟาร์มผักไฮโดรโปนิกส	์
ย่านหมู่บ้านไร่กล้วย	ศรีราชา	เมื่อ	13-14	มิ.ย.61

	 ปีนี้	ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ มิสสุพัตรา ราชกิจ      
มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์ ฯลฯ	 ได้รับเกียรติให้เป็น
กรรมการตัดสินการจัดทำาพานดอกไม้ธูปเทียนไหว้ครู
ประจำาปี

	 ปีนี้ครูโรงเรียนของเราจบการศึกษาขั้นสูงกันหลายท่าน	
มสินนัทา ลนีะเปสนนัท์ จบดษุฎบีณัฑติไปเรยีบร้อยแล้ว	
(ถ้าจะเรียกกันเต็มๆ	ก็คงจะเป็น	มิสดร.นันทา...)

	 ส่วนระดับปริญญาโทที่เพิ่งรับพระราชทานปริญญาบัตร	
ได้แก่	มสิศภุสริ ิพทิกัษ์สายชล มสิวราภรณ์ สมานวงษ์วาน 
และ ม.อัครินทร์ ทองค�าแท้...	ยินดีด้วยค่ะ

	 อีกหลายท่านที่กำาลังเร่งรัดให้จบในระยะเวลาอันใกล้นี้	
อาทิ มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา คงจะเป็นมหาบัณฑิตด้าน
ภาษาไทยอย่างแน่นอน

	 ยินดีด้วยกับมิสชญาพร นิกรปกรณ์ และม.ณัฐพงษ์    
ยมาพัฒน์ จะได้ทายาทคนใหม่เร็วๆ	นี้

	 อาคารเรยีนา	 ระดับปฐมวัย	 คณะครูและผู้ช่วยครู	 ยินดี
ต้อนรับที่ปรึกษาประจำาแผนก ภราดาคมสันต์ หมูนค�า

 มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี หัวหน้าแผนกปฐมวัยมีข่าวดีแจ้ง
ให้ทราบว่า	ภาคเรียนที่	2/2561	นี้	ใครมีน้องอายุตำ่ากว่า	
3	ปี	มาฝากเรยีนได้ทีแ่ผนกปฐมวยั	(ชัน้เตรยีมอาย	ุ2.6-3	ปี)

	 ยินดีกับหัวหน้าระดับชั้นอนุบาล	2	ประจำาปีการศึกษานี้	
มิสอมราพร ชื่นใจ	และหัวหน้าระดับชั้นอนุบาล	3	คือ	
มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ

 มสิพรรณศร สขุทรพัย์ ไม่ทราบว่าตดิใจอะไรเดก็อนบุาล
สงสัยหลอกง่าย...เอ๊ย!	สอนง่าย	พูดง่ายครูโอ๋เลยชอบ

 ม.เอกชัย อุดมเกตุ เปิดปีการศึกษาใหม่จับไมค์เช้า-เย็น	
คณะครูอนุบาลยกตำาแหน่งหนุ่มหล่อเสียงทองให้เลยค่ะ

 มิสมนทิพย์ หัวหน้าระดับอนุบาล	3	ปีนี้มีน้องข้าวหอม	
2	ข้าวหอมเลยนะ	ประจำาห้อง	อ.3/1	น่าหอมทั้งคู่	(ข้าว
หอมลูกแม่อ้อย	และข้าวหอมลูกพ่อไมล์)

 มิสอุษา จันทร์พงษ์ จะขาขึ้นหรือขาลง	 สิ่งที่มั่นคงคือ
ความสวยมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง

 มิสศิริพร ศรีค�า (ครูเก๋)	 จะสอนระดับไหนมิสก็ดูสดใส
เหมือนเดิมนะคะ

	 เปลี่ยนนามสกุลใหม่แล้ว...มิสวิลาวัณย์ จันทร์อยู่ (มิส
ไก่)	 คืออยู่ทำางานวันจันทร์วันเดียวใช่หรือเปล่า?	 อังคาร
ถึงศุกร์อยู่ที่ไหน?...	ฮ่าๆๆๆ

 ม.จักรกฤษณ์ แจ่มจันทร์ กลับมาสอนที่	MLP	 เหมือน
เดมิแล้ว...แถมมคีรผููส้อนคูส่วยทีส่ดุใน	MLP	อกีต่างหาก	
มิส Amy Waller	ไง...

	 พิธีกรชายประจำาโรงเรียน	ม.สรวิศ แก้วงาม นำ้าเสียง	

ท่วงทำานอง	 จังหวะ	 ลีลาการพูดการเตรียมความพร้อม
เยี่ยมมาก	อนาคตการเป็นพิธีกรรุ่งอย่างแน่นอน

	 ยนิดต้ีอนรบัคณุครคูนใหม่	มสิบุค๊ คนสวยจากแผนก	MLP	
มสิจนูและมสิจจีี ้ครผููส้อนภาษาไทย	สูต่กึโดนาเซยีง	และ
นสิติฝึกสอนจากมหาวทิยาลยับรูพา	ทกุๆ	ท่านสูอ้่อมกอด
โดนาเซียง

	 ขอแสดงความเสียใจกับมิสเอ้ (พรยมล จันทรานนท์) 
และมิสอุ๋ย (มิสสุริยา หัตถกิจ) ที่สูญเสียมารดาในเวลา
ไล่เลี่ยกันขอให้วิญญาณของมารดาทั้ง	 2	 ท่านไปสู่สุคติ
ภพด้วยค่ะ

	 คราวที่เลี้ยงอำาลาครูเกษียณที่ผ่านมา	 มีการอ่านบทกวี
และเป่าขลุย่อาลยัคณะครทูีต้่องเกษยีณการทำางาน	ผูเ้ป่าขลุย่
เพลงของ	อ.ธนิต	ศรีกลิ่นดี	คือ ม.วัชชราวุธ ยางตลาด 
ฝีมือระดับหัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ	ขณะที่ซ้อมนั้นเป่าไป
ได้ครึ่งเพลงก็หยุดพักยาว	แคะขลุ่ยเล่นไปเรื่อยๆ	บอกว่า
แมงมุมเข้าไปไข่ในรูขลุ่ย	ทำาให้เป่าไม่ออก	แต่มารู้ที่หลัง
ว่าว่างเว้นจากการเป่ามานานมาก	พอเร่ิมเป่ากจ็ะเป็นลม
จงึยนืแคะขลุย่หายใจหอบไปมา...ซ้อมหน่อยนะท่าน...อิๆ ๆ	
(แต่วันแสดงจริงเป่าได้ยอดเยี่ยมและประทับใจมากค่ะ)

	 ข่าวสุดท้าย...จะขำาหรือร้องไห้ดี...	ม.กอล์ฟ (ราชาณัฐ 
อนสุนธิ) เข้าสอนวชิาสงัคม	ณ	ห้องเรียนหนึง่	พอเข้าห้อง
นักเรียนเท่านั้นแหละเธอก็บ่น(ด่า)นักเรียนก่อนสอน
ประมาณ	 30	 นาที	 ยิ่งบ่นก็ยิ่งมัน	 ติดลมบนไปเสียแล้ว	
หันมาอีกที	 อ้าว!	ภราดาคมสันต์ หมูนค�า (รองอธิการ
บ้านยุวลัยฯ)	 ลุกจากเก้าอี้หลังห้องเรียนเดินออกไปเฉย
เลย...จะฮือๆๆๆหรือฮาๆๆๆ	ดีล่ะ?

	 ฉบบันีข้อยตุเิพยีงเท่านีก่้อน	ฉบบัแรกเปิดภาคเรียนมข่ีาว
ไม่มากมายนัก	 แล้วพบกันฉบับหน้าดีกว่า	 โชคดีค่ะ...
สวัสดี



โดย พี่ ม.ปลาย

 ยินดีอย ่างยิ่ งสำาหรับประธานสภานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาประจำาปีการศึกษา	 2561	 คือนายขจรศักดิ์ 
นาคดี ม.6/3	 และรองประธานสภานักเรียน	 คือ												
นายธนวัฒน์ พึ่งภักดี ม.6/4

 ทางด้านประธานนกัเรยีนระดบัประถมได้แก่	ด.ช.ธนากร 
เธยีรเอีย่มอนนัต์ ป.6/2	และรองประธานได้แก่	ด.ช.อธศิ 
กนกพงศ์ศักดิ์ ป.6/2	ยินดีด้วยครับ

 สำาหรับหัวหน้าแต่ละฝ่ายของสภานักเรียนมีครบแล้ว					
47	 คน	 ด้วยกัน	 อาทิ	น.ส.นันท์นลัท อ้นไชยะ	 ม.6/2			
นายศักดิธัช วันจันทร์ ม.5/2	นายกัณต์ ขยันยิ่ง ม.6/2	
นายณภทัร กีรตนินัทปรชีา ม.6/9	น.ส.พธิามน เปาอนิทร์ 
ม.5/1	น.ส.ปนดัดา ฮวบข�า	ม.5/2	นายพงศธร บญุลาภ 
ม.6/3	น.ส.อรณุวด ีเจีย่เจรญิ	ม.5/6	นายชญานนิ อมาตยกลุ 
ม.4/1 นายภาณุวิชญ์ วงศ์บุญเพ็ง	 ม.6/3	นายพชร    
ศิวนาถฤทธิ ม.6/5 นายปรเมศ ช่วยคงมา	ม.5/7 นาย
ยุทธการ พิริยสถิต	ม.6/5	ฯลฯ	ขอแสดงความยินดีด้วย
ที่จะมาช่วยให้โรงเรียนของเรามีกิจกรรมท่ีมีระบบ
ระเบียบ

 ยินดีด้วยกับน้องโอโซน (เจ้าเก่า)	ที่ได้เหรียญทองอันดับ	
5	 ของการแข่งขัน	 Hong	 Kong	 International	
Mathematical	Olypiad	ในจำานวน	48	คน	และจะไป
แข่งขันรอบ	 Final	 Round	 ในเดือนสิงหาคม-กันยายน	
เพื่อชิงเหรียญทอง	 รายการนี้คุณแม่บ่นเหนื่อยมากต้อง
ติดตามไปด้วยทุกรายการ...เก่งจริงๆ

	 สวัสดีครับเพื่อนๆ	และน้องๆ	ทุกคน	ปิดเทอมคราวนี้นานมากเพื่อนๆ	และน้องๆ	คงจะพักผ่อนกันอย่างเต็มที่นะครับ	คิดถึง
นะครับเปิดปีการศึกษาใหม่เรามีข่าวต่างๆ	มาเสนอเหมือนเช่นเคย

 สำาหรับน้องณิชารีย์ บัวเพ็ชร	นักเทนนิสคนเก่งของเรา
คว้ารางวัลชนะเลิศ	รุ่นหญิงเดี่ยว	12	ปี	รายการ	Krasae	
Tennis	Champ	Junior	Challenge	2018	ครั้งที่	4	เมื่อ	
21-22	เม.ย.61	และอีกหลายๆ	รางวัล...เก่งจริงๆ	

 การแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์ระดับภาคตะวันออก
ทีโ่รงเรยีนบางปะกงวรวทิยายน	นกัเรยีนของเราได้รางวลั
กันหลายคน...	ด.ช.สัณห์ กางกรณ์ ป.3/1	 ได้รางวัล			
ชนะเลิศและชนะเลิศเกมเร็ว	3	นาที

 รุ่นอายุ	12	ปีชาย	ด.ช.เสกข์ กางกรณ์ ป.6/4	ได้รางวัล
ชนะเลิศ

 ด.ช.ทักษ์ ค�าสวัสด์ิ ป.6/2	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	
อันดับ	1

 รุ่นอายุ	18	ปีชาย นายฐิติ กองแก้ว	ม.5/1	รางวัลชนะ
เลิศ	นายธรรมปพน ปานทพิย์	ม.5/5	รองชนะเลิศอนัดบั	1

 รุ่นอายุ	 12	 ปีหญิง	ด.ญ.กนกธร ฉิมพงษ์ ม.1/3	 ได้							
รองชนะเลิศอันดับ	1

 ผลการแข่งขันหมากรุกไทยเยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย	ณ	มหาวิทยาลัยนเรศวร	พิษณุโลก	รุ่นอายุ	
10	ปี	ด.ช.สัณห์ กางกรณ์ ป.3/1	ได้รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	2	ขอแสดงความยินดีกับทุกๆ	คนด้วยค่ะ

 คนดีมีคุณธรรมเก็บของมีค่าและเงินคืนฝ่ายกิจการ
นกัเรยีนเพือ่ประกาศหาเจ้าของต่อไป	อาทิ	ด.ช.อคัรเดช 
ทารีจิต	 ม.1	 ด.ช.อัครชัย ตันเกษม	 ป.3 ด.ช.เมธัส     
พฒันาศรโีรจน์ ป.6	และผูป้กครอง ด.ช.วรสทิธิ ์อมรเวช 
ม.3	ฯลฯ

 น้องนานา	อ.1/1	ลูกแม่วิ(มิสวิภา	พูลลาภผล)	ลูกศิษย์
แม่โอ๋	(มสิพรรณศร	สขุทรพัย์)	หลานยายนดิ	(มสิมนทพิย์	
เลามีชัยเจริญ)...งงอ่ะ!

 น้องน�้าตาล	 อ.1/2	 ลูกแม่ลักษณ์ฝ่ายบริการ	 จะไปไหน
มาไหนไม่มีรถแจ้งแม่น้องนำ้าตาลได้เลยค่ะ	 แต่แจ้งล่วง
หน้าหน่อยนะคะ

 น้องอลิซ	อ.1/2	ลูกพ่อไอซ์ฝ่ายบริการ	แอร์ไม่เย็น	นำ้าไม่
ไหล	ไฟไม่สว่าง...บอกกันได้

 น้องZachy อ.1/3	 ลูกมิสแจน	 Janice	 Polines	 ชาว
ฟิลิปปินส์	 สอนภาษาท้องถิ่นให้ครูหมู	 (มิสฐิติชญา	
บัณฑิตย์)	เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะคะ

 น้องยูมิน อ.1B	ลูกแม่แอ๋ว	พ่อเจ๋ง	พูดเก่งทั้งไทยเหนือ	
ไทยอีสาน	สุดท้ายก็อยู่	MLP	เจ๋งเหมือนชื่อพ่อเลยค่ะ

 น้องธันวา อ.1B	บอกว่าแม่โอ๋	พ่อพิเชษฐ์	ไม่ต้องมาแอบ	
ด้อมๆ	 มองๆ	 แล้ว	 ผมเก่งแล้วครับ	 ต่อไปน้องธันวาจะ
ทักทายภาษาอังกฤษแล้วนะครับ	พ่อและแม่รู้ซะมั่งอย่า
มายุ่งกะผม!

 น้องสกาย	อ.2/1	ลูกแม่โบว์	พ่อณัฐ	บอกว่าจะฝึกวิ่งไว้	
เอาไว้วิ่งหนีน้องในท้องแม่

 น้องโอลีเวอร์ อ.2/1	ลูกมาสเตอร์Michiel	Burghouwt	
น้องมีผมสีทองแต่พูดไทยเก่งมากค่ะ

 น้องกูเกิ้ล อ.2/4	ลูกชายมิสเก๋สุนิสา	น้องเก่งมากสมกับ
คุณแม่เป็นคุณครูบรรณารักษ์

 น้องข้าวหอม	อ.3/1	ลูกมิสอ้อย	(มิสธัญชนก	พรหมคีรี)	
ลกูสาวคนเก่งพดูได้หลายภาษาฝากชมเชยคณุแม่ด้วยนะคะ

 น้องจเีอม็ อ.3/3	ซ้อมบอลล้มหวัไหล่เคลือ่นทำาเอา	ม.วชิยั	
และมิสลักขณา	หัวใจหล่นเลยนะครับ

 น้องซูรุย	อ.3B	ลูกสาวเหล่าซือ	พูดไทยเก่งจัง	อยู่เมือง
ไทยได้ทั้ง	3	ภาษาเลยนะคะ

 น้องวินวิน อ.1/1	ให้ทำาอะไรกท็ำาได้ทกุอย่าง	แต่ขออย่าง
เดียวปีโป้	1	อัน	ก็พอแล้วครับ

 น้องข้าวหอมและน้องอินวอยซ์ อ.3/1	 เป็นตัวแทนถือ
พานไหว้ครูปีนี้	ยินดีด้วยนะคะ



 น้องเป๊ป น้องณัฐ และน้องวอสก้า อ.3/1	ตอนเย็นๆ	วิ่ง
ไปทำาอะไรกันที่โรงอาหารน่ะ

 น้องเรด้า อ.3/2	 หน้าตาใสๆ	 แฝงไว้ด้วยความสามารถ
ส่วนตัวเป็นตัวแทนพูดหน้าแถวด้วยนะคะ

 น้องป๋อป๋อ กับน้องซี เป็นฮีโร่ประจำาห้อง	 อ.3/6	 ชอบ
ช่วยเหลือเพื่อนๆ	ขอชื่นชมค่ะ

 น้องวันใหม่ ป.2B	สาวน้อยในกลุ่มเด็กผู้ชายเลือกเรียน
เตะบอลในกจิกรรมพเิศษอยูค่นเดยีว...เผลอๆ	จะเก่งกว่า
เด็กผู้ชายก็เป็นได้

 ราฟากับชาน	ป.4A	น้องๆ	ป.1	ตัวจะสูงเท่าแล้วนะจ๊ะ	
อ้าว!	 รีบออกกำาลังกายเล่นบาส	 กระโดดสูงหน่อย	 อีก
หน่อยจะสูงกว่าพี่	ม.6	เสียอีก

 ถึงตัวจะเป็นเด็ก	 แต่สมองผมเป็นผู้ใหญ่	 ชื่อของผมคือ
โอโซน	ป.6B...รายนี้เขาแน่นอนอยู่แล้ว

 เด็กอังกฤษ	หรือลูกครึ่งอังกฤษ	เขาบอกว่าเป็นเด็กน่ารัก
อันนี้จริงหรือเปล่าต้องถาม เรจจี้ ม.2A

 ฝากกระซิบหน่อย...ใครอยากแซวใคร	 ลงใน	 “ดาว
กะพริบ”	เขียนแล้วส่งได้ที่มิสฟางนะครับ

 ขอต้อนรับเด็กๆ	จากตึกเรยีนา	ทุกๆ	คน	สู่อ้อมกอดของ
คุณครูตึกโดนาเซียงค่ะ

 น้องพลอย(สวย)	 ป.1/4	 สุดยอดมากไปเล่น	 อูคูเลเล	่							
ได้ไพเราะเพราะพริ้งมาก	 ถ้าใครอยากฟังต้องไปฟังที	่		
ศูนย์ดนตรีค่ะ

 ส่วนน้องพลอย(ใส)	ป.1/4	ใสจริงๆ	คะ	ฟังคุณครูบ้างนะ
ลูกอย่าให้คุณครูต้องตามหานักเลย	ครูเหนื่อยนะ

 น้องจีบี ป.1/3	เต้นเก่งจังเดินไปก็เต้นไป	น่ารักดีนะ	แต่
อย่าเข้าห้องนำา้บ่อยนกันะคะ	คณุครรูอสอนหนอูยูห้่องนำา้
นานมาก	และจะแพ้เสียงเพลงของมิสเอ๋ย	พอได้ยินเสียง
เพลงก็จะต้องเข้าห้องนำ้าทันที...อ้าว!	ทำาไมล่ะ

 น้องฟอง น้องแทน น้องข้าวหอม น้องอิม	 และน้อง  
แป๊บทีน ป.2/4	 เก่งมาก	 ได้รับรางวัลเรียนดี	 สมความ

ตั้งใจของหนูๆ	นะครับ	ปีหน้าเอาใหม่นะรางวัลรอหนูอยู่
 น้องภูภูมิ ป.1/3	ตั้งใจทำางานมาก	เพราะว่ากลัวจะไม่ได้

ไปเรียนคอมพิวเตอร์	 สงสังคงอยากเรียนคอมพิวเตอร	์		
มากกว่ามั้งครับ

 น้องเจฟ ป.1/3	เตะฟตุบอลเก่งมากสงสัยอนาคตทมีชาติ
แน่เลยครับ	ครูจะรอเชียร์ทีมชาตินะครับ

 น้องน�้าอุ่น น�้ากร น้องต้นข้าว น้องยัง น้องนายท่าน 
น้องอุ๋มอิ๋ม ป.2/1	เก่งมากครับได้รับรางวัลเรียนดีเป็นที่
เรียบร้อยแล้วครับ	ปีหน้าขอรางวัลเรียนดีอีกนะครับ

 น้องพีท ป.2/2	 ถึงจะท้วมไปสักหน่อยแต่ก็ดูแลเพื่อนๆ	
ได้นะครับ	รูปร่างไม่มีปัญหา	ใจรักเสียอย่าง

 น้องต้นไม้ น้องเหนือ น้องพีท และน้องพีค ป.2/2	ก็ไม่
น้อยหน้าห้องอื่นเหมือนกัน	 ได้รับรางวัลเรียนดีกัน						
ถ้วนหน้าครับ	ปีหน้าผมจองแล้วนะครับ

 น้องสันห์ กางกรณ์ ป.3/1	คว้ารางวัลมาฝากเพื่อนๆ	พี่ๆ	
น้องๆ	ตึกโดนาเซียงมากมาย	การแข่งขันหมากรุกสากล
ระดับภาคตะวันออก	 2018	 (แข่งรุ ่นตำ่ากว่า	 10	 ปี)								
ชนะเลิศเกม	RAPID	CHESS	เป็นเกมช้า	9	Match	ได้	8	
Match	และชนะเลิศเกม	BLITZ	CHESS	เป็นเกมเร็ว	9	
Match	ได้	9	Match	และได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	
แห่งประเทศไทย

 น้องแพ็ตตี้ ป.3/3	 ไปขนรางวัลเรียนดีมาเมื่อวันที่	 9	
มิถุนายน	เก่งจริงๆ	นะคุณแพ็ตตี้	แบ่งให้น้องภูมิบ้างนะ

 น้องปีใหม่ ป.3/3	ได้รับรางวัลเรียนดีเช่นกันยินดีด้วยนะ
คะ	แต่ที่น่าทึ่งมากๆ	ก็คือไม่ยอมขาดเรียนพิเศษวันเสาร์
เลยค่ะ	เขาจะรีบมาส่ง	Mail	หาเพื่อนๆ	สุดยอดเด็กเรียน
จริงๆ	ขอปรบมือให้

 น้องเตรี่ น้องอะตอม น้องน๊อต น้องเหนือ	เด็กเก่งห้อง	
ป.3/4	ได้รับรางวัลเรียนดีมาแล้วครับ

 น้องโกโบริ ป.3/4	 สุดยอดนักขยันเรียน	 เรียนพิเศษวัน
เสาร์ทกุวชิาเลยคะ	แต่ทีน่่าทึง่มากๆ	คือวชิาคอมพวิเตอร์

ไม่ยอมไปทานข้าวเทีย่งเลย	พอหมดเวลาคาบ	2	รบีวิง่เข้า
ห้องเรียน(ห้องคอมฯ)	 ครูผู้สอนต้องหาข้าวมาให้กินไม่
ต้องรีบขนาดนั้นนะลูกพักกินข้าวเที่ยงบ้างเดี๋ยวจะเป็น
ลมเป็นแล้งไปเสียก่อน

 พี่โอปอ พี่แองเจิ้ล พี่ซีวอน พี่กาฟิว พี่เป่าเปา พี่กาก้า 
พี่ว่าน พี่คีน	 พี่ๆ	 ป.4	 เป็นประธานนักเรียนช่วยเหลือ
คุณครูเวลาน้องๆ	 เข้าแถวและเดินขึ้นห้องเรียนได้
เรียบร้อยดีมาก

 ด.ช.เสกข์ กางกรณ์ ป.6/4	ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	 ในการชิงแชมป์หมากรุกไทยรุ ่นเยาวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย	ณ	ม.นเรศวร	พิษณุโลก

 พี่หว่าน พี่คุณคีน พี่โฮล์ป กะพี่กรณ์ เก่งจริงๆ	 นะนี่				
รับรางวัลเรียนดีไปฝากคุณพ่อ	คุณแม่เรียบร้อยแล้วครับ

 เกีย ม.4/3	ใจฉันพัง	จึงพักรักที่	USA...ไปไกลเชียว
 โมเดล	ม.4/4	สวยนะแต่อย่าโหดสิจ๊ะ
 โท ม.3/7	ช่วงนี้เล่นเกมเยอะไปนะ	พักบ้างสิจ๊ะ
 ภมี ม.4/1	ทำาผูห้ญงิร้องไห้	แย่ๆ...แต่ผูห้ญงิบางคนกอ็ยาก
แย่อ่ะ

 ปริญ ม.4/1	แอบชอบใครก็บอกเขาไปซะ!
 บาส	ม.4/1	ทำาไมช่วงนี้แลดูหน้าแดงจังเลย	พยายามเข้า
นะ	สู้ๆ

 ต้นไทร ม.4/1	เมื่อไรจะสูงซะทีล่ะ	กินนมเยอะๆ	หน่อย	
และออกกำาลังกายด้วย

 ลม ม.4/8	เมื่อไร่จะผอมครับเพื่อน?
 กราวน์ ม.4/1	ทำาไมช่วงนี้ทำาตัวเหมือนปุ้นจัง
 เบส ม.4/1	 เมื่อไหร่จะสูง?	อีกคนหนึ่งที่ต้องกินนมและ
ออกกำาลังกาย

 ปลื้ม ม.4/4	ช่วงนี้ได้ข่าวว่าติด	BNK48	ไม่ใช่เหรอ	หมด
ตังค์ไปกี่บาทแล้วล่ะ	555

 ต้นน�้า	 ม.4/4	 แก๊งค์เด็กหลังห้องชอบสร้างความบันเทิง
ให้กับห้องแต่ก็อย่าลืมเรื่องเรียนด้วยนะ

 หญิง ม.4/4	 รองหัวหน้าห้องผู ้มีเสียงหัวเราะเป็น
เอกลักษณ์ใครอยากรู้มาหาได้นะ

 โมเดล	ม.4/4	ช่วงนี้ดูเงียบๆนะเนี่ย	ร่าเริงหน่อย	555
 บลู ม.4/4	เห็นเพื่อนๆ	ชอบเรียกกันว่าบราเดอร์	สงสัย
อนาคตจะได้เป็น	ผอ.แน่ๆเลยอิๆ

 ปอนด์ ม.4/3	ตัง้ใจเรยีนนะ	สู้ๆ 	นะ	อย่าคดิมาก(เป็นห่วง)
 ปอนด์ ม.4/2	หล่อแล้วพี่	หล่อมากพี่	



 หญิง ม.4/4	อย่ากนิเยอะเด่วหุน่ไม่ด	ีเพือ่น	4/2	เป็นห่วง
 น้องเยน	ม.3/6	ร้องเพลงเพราะๆ	นะ	จากพี่	ม.ปลาย
 ออดี้ ม.4/8	สวยจังพีี่	น่ารักมาก
 บีม	ม.3/6	อย่าดำาดิ	มองไม่เห็นแล้ว	ดำาเกิน...กินเฉาก๊วย
มากไปป่ะ

 มอส ม.4/4	อย่าใกล้คนอืน่เยอะ	เดีย๋วไหล่เขาขาด	(จอย)
 ออสก้า	ม.4/7	อย่าลอยเยอะนะเพื่อน
 น้องวิน	ม.3/6	เลิกเอ๋อดิ	ทำาตัวดีดีหน่อยน้อง	ตั้งใจเรียน
ด้วย	สิ่งไหนไม่ดีก็เลิกได้แล้ว

 น้องเทน็	ม.2/6	อย่าลอยด	ิเลกิได้แล้วนะ	น้องลอยทกุวนั
เลย

 บีบอส	ม.4/4	เลิกเล่นเกมได้แล้ว	เล่นแต่เกม(รุ่นน้อง)
 ไอซ์ ม.3/4	ระวังหัวระเบิดนะ	(มินเนี่ยม)
 เซน ม.4/2	คอตรงได้ละ	5555
 ซัน	ม.4/5	ได้ข่าวว่าติดเกมแล้วเกรดตกเหรอจ๊ะ
 ฟ๊อก ม.4/3	อกหักแล้วเป็นไงบ้าง	สู้ๆ	หน่อย
 เอเคอร์ ม.4/6	ติด	BNK	หรอ	เฮนพี่เฌอทำาไม
 คิว ม.4/5	อันดับที่	1	ของสายชั้นเก่งจริงๆ	
 อิ้ง	ม.4/5	ช่วงนี้ได้ข่าวว่าฮ็อตหราคุณชาย

 เดช	 ม.4/3	 เลิกเจ้าชู้ได้แล้ว	 ตั้งใจเรียน	 ตั้งใจซ้อมบอล	
ด้วยนะ

 เกียร์ ม.4/2	เมื่อไหร่จะหล่อ	เห็นโดนเทบ่อย
 สวัสดีครับผมอยู่ห้อง	ม.6/10	ตัวดำาๆ	ครับผมจะส่งสาร
ถึงนางสาวพลอยนภา ด�ารงบุญ	 ม.6/7	 ให้เขากินข้าว
เยอะๆ	หน่อยครบั	(เป็นห่วง)	ผอมมากคนอะไรไม่รูแ้ต่เขา
สวย	น่ารัก	สดใสมากเวลามอง...ฮ่า	ฮ่า	ฮ่า...คนอาไร้กล้า
เยี่ยงนี้

 น้องฟ้า ตั้งใจเรียนนะ	จากพี่	ม.6/10
 พี่เฟิส	ม.6/7	ได้ข่าวช่วงนี้ดื้อนะ
 อับดุลย์ ม.6/10	เบาๆลงหน่อยนะช่วงนี้เป็นห่วง
 พีทบู ม.6/7	เธอดูแซบ!
 พี่บุ๊ก	ม.6/10	ลดความอ้วนได้แล้วนะ
 ป๋าอ๋อง	ม.6/7	เลิกโวยวายได้แล้วนะคะ...เบื่อ
 ฝากถึงคนที่ชื่อการ์ตูน ม.6/7	แอบมองตั้งแต่	ม.4	พี่เข้า
มาเรียนใหม่ๆ	แล้วนะครับ	จาก	ม.6/10

 ถงึเพชร ม.6/1	ตัง้ใจเรยีนนะเป็นกำาลงัใจให้หยดุน่ารกัได้
แล้วเดี๋ยวทนไม่ไหว

 นายกีรติ ฟักอ่อน ม.6/10	ขวัญใจน้องซูกัส
 น้องป่อเปี๊ย	 ม.5/1	 ตั้งใจเรียนนะ	 เป็นห่วงจากพี่กิต         
ม.6/10

 เกี๊ยว ม.6/4	พอขึ้น	ม.6	แล้วทำาไมน่ารักจัง
 พลอยนุภา	ม.6/7	เราชอบเธอมากตั้งแต่	ม.4	จนตอนนี้	
ม.6	 แล้ว	 เราไม่ได้หวังอะไรนะ	 แค่ชอบความน่ารักของ
เธอเราปลื้มเธอจริงๆ	จากห้องสุดท้าย...เฮ้อ!!

 เมื่อไหร่จะลดความอ้วนคะ	น้องดีเจ	ม.6/8
 ทำาไมร้องเพลงชาตเิสยีงดงัจงั เจ ฐานะมาศ ม.6/7...ก็รกั
ชาติไง

 ฝากถงึประธานบสั	ดชู่วงนีช้วีติรกัเข้ามรสมุโทรหา	Club	
Friday	ได้นะ

 ตองเล็ก	ม.6/8	ทำาไมร้องเพลงเพราะจัง	 เพราะอะไรถึง
ร้อง

 ตูน	ม.6/8	ยังคบกับคมอยู่ไหม
 นิ้ง ม.6/8	สวยแต่รูป	นะพี่
 เมษ	ม.6/9	แอบชอบน้อง	ม.4	หลายคนเลยนะ
 พี่เบส	ม.6/6	หล่อที่สุดในรุ่น	7255
 พี่บลู	ม.6/9	ขับรถดีๆ	นะได้ข่าวว่ารถแรง
 พี่พีช	ม.6/9	เลิกแอ๊คก็ได้มั้งสาวกรี๊ดหมดแล้ว
 พี่พราว	ม.6/9	เพิ่งกลับมาจาก	America	ก็	Hot	เลยนะ
ครับ

 แฟรงค์ ม.5/9	ไม่คิดถึงพี่	ม.6	บ้างหรอจ๊ะ
 ยิม	ม.6/9	มาเรียนหรือมานอนคะ
 พี่เสือ	ม.6/9	ตัดผมแล้วเป็นแมวน้อยเลยนะคะ
 บมี ม.6/7	จะจดัฟันตอนไหนเอ่ย?	เพือ่นๆ	ใส่รเีทนเนอร์	
กันหมดแล้ว

 น้องเต๋า	ม.5/9	เก็บยิ้มไว้บ้างก็ได้นะ	เห็นแล้วจะยิ้มตาม
 น้องทอง	ม.5	ว่างๆ	มาถ่ายรูปให้พี่บ้างนะ
 น้องรุ่ง	ม.5	ทำาไมน้องขาวจังครับ	พวกพี่แสบตา
 น้องเบย์เย้ ม.2	ฮอตตั้งแต่เข้ามาแรกๆ	เลยนะ
 น้องเบส	ม.5/7	ขึ้น	ม.6	ตั้งใจเรียนนะ
 น้องบอส	ม.5/9	ได้ข่าวว่าสาวเยอะ
 น้องฟิม	ม.5/3	ยิ้มบ่อยๆ
 พี่โอเว่น	 ม.6/7	 ปีนี้ตั้งใจเรียนนะคะ	 อยู่เป็นขวัญใจหนู
นานๆ

 พี่หลิว	ม.6/7	ยิ้มน่ารัก	ยิ้มบ่อยๆ	น้า
 น้องบับเบิล	ม.3	ได้ข่าวขวัญใจ	ม.6	หรอ
 น้องโฟลค	ม.5	ตั้งแต่เลิกกับแฟนเก่า	 โทรมขึ้นเยอะนะ	
ดูแลตัวเองด้วย

 น้องมายเมตร	ม.5	ฮอตใช่เล่นนะครับ	อย่ายิ้มบ่อยพวก
พี่เขิน

 น้องจัสมิน	ม.5	I	Love	U
 น้องดาด้า ม.5	เมื่อไหร่จะเปลี่ยนสีผม
 น้องปราชญ์ ม.5/5	พี่รอน้องอยู่นะ
 แบม	ม.6/8	น่ารักจังอ่ะ

 พี่แบม	ม.6/7	อย่าน่ารักให้มากนะครับ
 พีพ่ลอย ม.6/7	เลกิกบัพีด่วิเมือ่ไร	มาเป็นแฟนกนันะครบั
 พี่แบม	ม.6/7	น่ารักจังเลยครับ
 เม้ง ม.6/7	สีเสื้อพี่มันบาดใจหนูมากเลยค่ะ
 น้องเต๋า	ม.5/9	ยิ้มบ่อยๆ	นะน่ารักดี
 ไนซ์ ม.6/8	ชอบมานานแล้วนะ...ใครชอบล่ะ?
 โต๊ด	ม.5/5	น่ารักจังเลยอะ	มีแฟนยังอะ
 เกรวี่ ม.6/8	ทำาไมน่ารักแบบนี้	เดินไปส่องทุกวันเลยนะ	
จากพี่ม.6

 บัว ม.6/9	น้องไม่อยู่	คิดถึงน้องหรอ
 ดวิ	ม.6/7	หน้าตาดจีงั	ชอบมากเลย	ส่วนพีเ่จ	ม.6/7	หล่อเกิน้!
 มาร์ค ม.6/5	หาแฟนได้แล้ว
 ตั้น ม.6/5	ขี้โม้น้อยๆ	หน่อย
 มาร์ค ม.6/5	เลิกเฝ้าได้แล้ว
 เลิกหน่อมแน้มได้แล้วนะ	บุ้งไก๋ ม.6/4
 แอบปลื้มน้องตะวัน	ม.1/1	มานานแล้วน้าาา	จากพี่	ม.6
 แอบปลื้มน้องเบ้นซ์	ม.4	อยู่นะ...อ้าวปลื้มกันเข้าไป
 พี่เนย	ม.6/1	ได้ข่าวว่าขาเจ็บ	หายไวๆ	นะครับ
 น้องฟร้องซ์	ม.5/1	น่ารกัจงัเลยเปิดไอจเีร็วๆ	นะ	พ่ีรออยู่
 น้องมะนาว	 ม.4/4	 ขอบคุณน้องที่ทำาให้โลกของพ่ีเป็น
สีชมพู

 น้องเกรวี ่ม.4	อย่ายิม้บ่อยนกั	คนทางนีย้ิม้ตามไม่ทนัแล้ว
 น้องแป้ง	ม.5/1	ถ้าร้อนให้เปิดแอร์ถ้าอยากให้คนเทคแคร์	
ให้เปิดใจ

 น้องกั้ง	 ม.5/1	 เห็นเธอทีไรใจละลายเป็นนำ้าแข็งเลย		
ปิ้วๆๆ

 ม.ยิ้ม	ได้ข่าวว่าเชียร์ลิเวอร์พูล	ปีนี้หงส์ลุ้นแชมป์นะครับ
 น้องเพลง	ม.2	แรงขึ้นนะนี่เรา	
 น้องวา	ม.5/2	น่ารกัจงัเลย	อย่าน่ารกัมากนะพี	่ม.6/5	เขนิ
 น้องริต้า	ม.4/4	อยู่สีเหลือง	เต้นหรอเต้นลีดนะ	พี่ม.6/5	
มองอยู่นะ

 น้องแป้ง	ม.5/1	รุ่นพี่คิดถึง
 พี่ตั้นหล่อจังเลยค่ะ	(ชนินทร์ ม.6)
 ข้าวตัง	คิดถึงกิ๊บ	ม.6/3	จัง
 เฟรม	ม.6/9	เลิกดมยาดมได้แหละ
 เพลง	ม.5/1	ทำาตวัให้ดีๆ 	นะ	พีจ่ะจบแล้วจาก	ม.6/5	First
 พี่บุค	ม.6/10	นำ้าหนักเท่าไรหรอค่ะ?
 พี่ป๋อง	ม.6/10	เห็นชอบมองน้องเจ้า	ม.4	นิ!!
 พี่ไข่	ม.6/10	เลิกทำาหน้าบวมได้แล้วนะ	จาก	ม.5
 พี่ออม ม.6/6	เหน็ชอบมองหนจูงัเลย	มไีรป่าวคะ	จาก	ม.5

	 ฉบับนี้ขอยุติความแซ่บ!	 ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ					
ใครอยากส่งข่าวอะไร	 ส่งได้ที่ครูสายข่าวของเรา	 หรือฝาก				
ส่งโดยตรงที่ห้องประชาสัมพันธ์ก็ได้	 บอกว่าฝากส่งห้อง
วารสาร...โชคดีสวัสดีครับ!
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