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ปีที่	 57	 ฉบับที่	 243	 เดือนเมษายน	 -	 มิถุนายน	 2562สัมมนาประจ�าปีการศึกษา 2562 เรื่อง “อัสสัมชัญศรีราชาก้าวทันยุค 4.0”

	 คณะครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรีราชา	เข้ารับการอบรมสมัมนาก่อนเปิดปีการศกึษา	2562		ในเรือ่ง	“อสัสมัชญัศรรีาชา
ก้าวทันยุค 4.0”	โดยมี	 โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา										
เมื่อวันที่		8	-	11	พฤษภาคม	2562		ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	ตึกวัชรสมโภช	



	 ขอต้อนรับบุคลากรทุกท่าน	 ท่านผู้ปกครอง	 และนักเรียนที่น่ารักทุกคนเข้าสู่รั้วโรงเรียนในปีการศึกษา	
2562	 นี้	 ตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษาของโรงเรียนย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่เสมอ	สิ่งสำาคัญคือ		
การเปิดใจยอมรับ	 ซึ่งจะทำาให้เราปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยไม่รู้สึกกดดัน	 เช่นเดียวกับ										
ช่วงเวลานีท้ีท่กุคนจะต้องปรบัตวั	ทัง้กบัเพือ่นใหม่	ชัน้เรยีนใหม่	คณุครคูนใหม่	ล้วนแต่เป็นการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิ
ขึน้รอบตวั	โดยเฉพาะนกัเรยีนใหม่ทีเ่พิง่ก้าวเข้ามาสูร่ัว้แดง-ขาวแห่งนี	้การทีน่กัเรยีนเข้ามาอยูร่่วมกนัจะเป็นโอกาส
ได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่าง	มีทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดี	นักเรียนจะต้องนำาประสบการณ์ต่างๆ	ที่ได้รับ	มาคิดวิเคราะห์	
สร้างองค์ความรู้	เพื่อจะนำาไปใช้ในการดำาเนินชีวิตในอนาคต	การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีทั้งในและนอกห้องเรียน	
ซึ่งมีหลายสิ่งที่ต้องเรียนรู้		ชีวิตจริงนอกห้องเรียนเป็นสิ่งหนึ่งที่สำาคัญ	และจำาเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้
แยกแยะ	เพื่อนำาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำาวัน	ลำาพังแค่ความรู้ในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวนั้นยังคงไม่เพียงพอ	
สำาหรับการใช้ชีวิตให้มีคุณค่าในสังคมปัจจุบัน
	 นักเรียนทุกคนสามารถดำาเนินชีวิตในโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้อย่างมีความสุข	เพียงแค่ต้องสร้างวินัย
ให้เกิดขึ้นกับตนเอง	ด้วยการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนอย่างจริงจัง	ทำาอย่าง
สมำ่าเสมอไม่ว่าจะมีใครเห็นหรือไม่ก็ตาม	รู้จักแยกแยะให้ได้ว่าสิ่งใดถูกต้อง	ดี	มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม	
หรอืสิง่ใดทีไ่ม่ถูกต้อง	และพร้อมทีจ่ะเช่ือฟังคำาแนะนำาจากคณุครเูพือ่นำาไปปรบัปรงุในเรือ่งทีย่งับกพร่องอยู	่ซึง่จะ
ทำาให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น	
	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาก่อตั้งครบรอบ	75	ปีในปีการศึกษานี้		จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์เก่า	คณะครู	
ผู้ปกครอง	และนักเรียนทุกคนจะได้รวมพลังกันจัดการเฉลิมฉลองโรงเรียน	และทำากิจกรรมต่างๆ	เพื่อเสริมสร้าง
ความรกั-ความศรทัธา	ความสามคัค	ีความกตญัญกูตเวททีีม่ต่ีอโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ขอพระเป็นเจ้าได้โปรด
อำานวยพระพรให้โรงเรียนของเรา	 และกิจกรรมต่างๆ	ที่จะเกิดขึ้นให้ประสบความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ
ไว้	ตลอดปีการศึกษา	2562	นี้ทุกประการด้วยเทอญ

ด้วยความปรารถนาดี

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)
อธิการ/ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

...นักเรียนทุกคนสามารถด�าเนินชีวิตในโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชาได้อย่างมีความสุข เพียงแค่ต้องสร้างวินัยให้เกิดขึ้น
กับตนเองด้วยการรู้จักควบคุมตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตาม
ระเบียบของโรงเรียนอย่างจริงจัง...

งานเลี้ยงต้อนรับผู้อ�านวยการและคณะภราดา ปีการศึกษา 2562

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จดังานเลีย้งต้อนรบั	ภราดา ดร.วีรยทุธ บญุพราหมณ์ ในโอกาสมาดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ
โรงเรียน	คณะภราดา	3	ท่าน	ได้แก่	ภราดารัชชานนท์ อุดมสูงเนิน ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าลา	และภราดากฤษฎา งามวงศ์ ใน
โอกาสย้ายมาประจำาท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	พร้อมด้วย ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์  นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา
และคณะกรรมการบริหารสมาคม คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 และคณะกรรมการสมาคม					
ได้ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสนี้ด้วย	เมื่อวันเสาร์ที่	11	พฤษภาคม	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	ตึกวัชรสมโภช



ประวัติการศึกษา
 - ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 - ระดับมัธยมศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 - ระดับปริญญาตรี	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(คริสตศาสนศึกษา)
	 	 	 วิทยาลัยแสงธรรม	จังหวัดนครปฐม
ประวัติการท�างาน
 - ปีการศึกษา 2557 - 2561 ครูผู้สอน,	กรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ,
	 	 	 หัวหน้าแผนกอาคารสถานที่	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
	 	 	 และ	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	การเงิน	
	 	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	
 - ปีการศึกษา 2562	 ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย/ที่ปรึกษางานอภิบาล-
	 	 	 อาสาพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประวัติการศึกษา
 - อัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
 - ระดับปริญญาตรี	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(คริสตศาสนศึกษา)
	 	 	 วิทยาลัยแสงธรรม	จังหวัดนครปฐม
ประวัติการท�างาน
 - ปีการศึกษา 2559 - 2561		โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 - ปีการศึกษา 2562	 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป/ที่ปรึกษาฝ่าย
	 	 	 อาคารสถานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ปฏิญาณตนครั้งแรก เมื่อวันที่	19	กุมภาพันธ์	2562
ประวัติการศึกษา
 - ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 - ระดับมัธยมศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 - ระดับปริญญาตรี	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(คริสตศาสนศึกษา)		
	 	 	 วิทยาลัยแสงธรรม	จังหวัดนครปฐม
ประวัติการท�างาน
 - ปีการศึกษา 2562	 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำา
	 	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประวัติส่วนตัว
	 -	 วันเดือนปีเกิด	 1	กุมภาพันธ์	2509
	 -	 ภูมิลำาเนา	 อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

ประวัติการศึกษา
 - ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 - ระดับมัธยมศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
 - ระดับพาณิชยการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
 - ระดับปริญญาตรี	 นิเทศศาสตรบัณฑิต	
	 	 	 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		กรุงเทพฯ
 - ระดับปริญญาโท	 ครุศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย		
	 	 	 กรุงเทพฯ
 - ระดับปริญญาเอก Doctor of Philosophy 
	 	 	 Assumption	University		Bangkok

ประวัติการท�างาน
	 -	 ปีการศึกษา	2535	-	2537	 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา
	 -	 ปีการศึกษา	2538	-	2543	 ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายบริการ	
	 	 	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการนครราชสีมา
	 -	 ปีการศึกษา	2544	-	2546	 ผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายกิจกรรม
	 	 	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
	 -	 ปีการศึกษา	2547	-	2549	 หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำา
	 	 	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
	 -	 ปีการศึกษา	2550	-	2555	 ครูใหญ่	/	ผู้จัดการ	/	ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน
	 	 	 	 อัสสัมชัญนครราชสีมา
	 -	 ปีการศึกษา	2556	-	2561	 ผูอ้ำานวยการ	/	ผูจ้ดัการโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี
	 -	 ปีการศึกษา	2562	 	 อธกิาร/ผู้อำานวยการโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา

ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์
อธิการ/ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน
ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย/ที่ปรึกษางานอภิบาล-อาสาพัฒนา

ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าคา
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป / ที่ปรึกษาฝ่ายอาคารสถานที่

ภราดากฤษฎา งามวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�า



พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณและงานเลี้ยงปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดพิธีมุทิตาจิตคุณครูท่ีเกษียณอายุ	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	 ได้แก่	ม.สิทธิชัย          
สุทธิผล ม.สุเนตร เพ็ญจันทร์ มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร มิสพรพิมล พัวโสพิศ	 และมิสภณิตาภัทร สิงห์ชัย	 และ						
งานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสปิดภาคเรียน	ปีการศึกษา	2561	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	
ตึกวัชรสมโภช

วันสงกรานต์และร่วมสืบสานประเพณีของไทย ปีการศึกษา 2562

	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาล	 “วันสงกรานต์และร่วมสืบสานประเพณีของไทย”	 ประกอบด้วย
กิจกรรมสรงนำ้าพระ	ทำาบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	รดนำ้าดำาหัวผู้ใหญ่	และการเล่นนำ้าสงกรานต์	ซึ่งเป็นการปลูกฝัง
คณุลกัษณะความเป็นไทยและส่งเสรมิพฒันาการให้กบันกัเรยีนทกุระดบัชัน้	เมือ่วนัที	่5	เมษายน	2562	ณ	ตกึเรยนีา	และ	
ตึกยอห์น	แมรี่



มิสชวิศา โชคพล
ครูสอนภาษาจีน	แผนก	MLP

สำานักผู้อำานวยการ

ม.สราวุธ เหล่าโพธิ์
เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำาตึกนฤมล

ฝ่ายนักเรียนประจำา

มิสกัญญาณัฐ ตินตะบุระ
เจ้าหน้าที่งานบุคลากรชาวต่างประเทศ

สำานักผู้อำานวยการ

ม.สุเมธ เข็มเพ็ชร
เจ้าหน้าที่ดูแลสนามหญ้าเทียม

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ม.ต่อพงษ์ มัธยมานันท์
โค้ชบาสเกตบอล/ครูพละ

ฝ่ายกิจกรรม

มิสสุจิตรา เก่าด่านจาก
ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์	แผนก	MLP

สำานักผู้อำานวยการ

มิสปทิตตา วรรธนะภูติ
ครูสอน	Stem/	คอมพิวเตอร์

ฝ่ายวิชาการ

มิสรัตนากร ค�าทวี
ครูคณิตศาสตร์	แผนก	MLP

สำานักผู้อำานวยการ

มิสกานต์พิชชา นาราสิริวัฒน์
งานบุคลากรชาวต่างประเทศ

สำานักผู้อำานวยการ

ม.ศุกล ลาดนอก
เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนประจำาตึกเทโอฟาน

ฝ่ายนักเรียนประจำา

มิสศิริพร อินทรทองค
เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายธุรการ	การเงิน

ม.อรรถชัย ประวันโด
ครูสอนภาษาจีน
ฝ่ายวิชาการ

MR.J R DEVILAR 
CALIMAG 

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา	IEP
ฝ่ายวิชาการ

MR.SHAUN REY 
QUIDET LUMANOG

ครูผู้สอนระดับมัธยมปลาย	IEP
ฝ่ายวิชาการ

MS.WANG YING YING
ครูผู้สอนระดับมัธยมต้น	IEP

ฝ่ายวิชาการ

MR.CAGDAS BAYRAM
ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
แผนก	MLP	สำานักผู้อำานวยการ

MR.RAYNO CHARLES 
KROEGER

ครผููส้อนระดบัประถมศกึษา	SEP
ฝ่ายวิชาการ

MS.JEANETTE RUA  
VAN PLETZEN

ครูแผนกปฐมวัย	MLP
สำานักผู้อำานวยการ

MS.YOUNG CHAK YI
ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา	

แผนก	MLP	สำานักผู้อำานวยการ

MR.DARLBE BACOLOD 
SALVADOR

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา	
แผนก	MLP	สำานักผู้อำานวยการ

MR.REXEL B. VIAJE
ครูผู้สอนระดับมัธยมปลาย	IEP

ฝ่ายวิชาการ

MS.KATHERINE GRACE 
MCCORMICK

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา	SEP
ฝ่ายวิชาการ

MR.FHRANCE ALLIBZ 
YANGULAR POLLEY

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา	IEP
ฝ่ายวิชาการ

MR.RODNEY 
PANTINOPLE APAO

ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา	IEP
ฝ่ายวิชาการ

MS.KRISHNA 
ELLAINNEE RODRIGO

ครูผู้สอนระดับมัธยมต้น	
แผนก	MLP	สำานักผู้อำานวยการ

MR.PANKAJ KUMAR 
DUBEY

ครูผู้สอนระดับมัธยมต้น	
แผนก	MLP	สำานักผู้อำานวยการ



การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
บุรีรัมย์เกมส์

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู ้อำานวยการโรงเรียน											
อัสสัมชัญศรีราชา		และภราดาจำารัส	แก้วอำาคา	หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป	 ร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก
ให้เป็นตวัแทนจงัหวดัชลบรุเีข้าร่วมการแข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาต	ิ
ครั้งที่	 35	บุรีรัมย์เกมส์	 ระหว่างวันที่	 10	 -	 20	พฤษภาคม	2562				
โดยได้รับรางวัลประเภทต่างๆ	ดังนี้
 1. นายพัทธ์ คงกิจภากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/9	
	 	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันเทนนิสประเภทคู่
 2. นางสาวรติการ อุบลจันทร์ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน						
	 	 การแข่งขันเทควันโด	ประเภททีม
 3. นายกษิดิษ นุวงศ์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
	 	 การแข่งขันว่ายนำ้า	ประเภททีมผลัด
 4. นักกีฬาโครงการพิเศษ กีฬาตะกร้อประเภททีมเดี่ยว	
	 	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	และกีฬาตะกร้อชายหาด	
	 	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
	 	 รายชื่อนักกีฬาตะกร้อ
  นายคงคา มาเหล่านาถ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/9
  นายปริญญา จารุกรโชติมา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/9
  นายวุฒิพงศ์ สอนเต็ม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/9
  นายอุทัย โพธิ์สุทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/9
  นายสุประกานต์ เอี่ยมแข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/9
  นายพันธกานต์ จุไร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/9
	 	 ผู้ฝึกสอน	มาสเตอร์เสกสันติ์ ตะพิมพ์
	 	 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มาสเตอร์วิชญ์พลเดชา ท�าทอง
	 	 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มาสเตอร์เอกสิทธิ์ สุทธะ

 นายธรีภทัร สอนใจ และนายชวีานนท์ ศรจี�าปา  
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนประเทศไทย	 เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการชิงแชมป์เอเชีย	ณ	ประเทศอินเดีย	ได้
รับรางวัลชนะเลิศ

 นายเนติธร แก้วเจริญ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	
ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนประเทศไทย	เข้าร่วม
การแข่งขันรายการแพนด้าคัพ	ณ	ประเทศจีน

 นายชนภทัร บวัพนัธ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที่	3	ได้
รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย	 เข้าร่วม
การแข่งขนัรายการชงิแชมป์เอเชยี	รุน่อาย	ุ15	
ปี	และเดินทางไปฝึกซ้อม	ณ	ประเทศสเปน

 นายธีรเมธ กอบประเสริฐกุล	ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 5	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	กีฬาประเภท
แบดมินตัน	 การแข่งขันรายการกีฬาเยาวชน
แห่งชาติ	“บุรีรัมย์เกมส์”

 นายพัทธ์ คงกินภากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	กีฬาประเภทเทนนิส	
การแข่งขันรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	
“บุรีรัมย์เกมส์”

 นายกษิดิศ นุวงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เป็น
ตวัแทนภาคเข้าร่วมการแข่งขนัว่ายนำา้	รายการ
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	“บุรีรัมย์เกมส์”

 นางสาวรติกาล  อุบลจันทร์ ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 6	 เป็นตัวแทนภาคเข้าร่วมการแข่งขันเท
ควนัโด	รายการ	กฬีาเยาวชนแห่งชาต	ิ“บรุรีมัย์
เกมส์”

 เด็กชายกานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี	 4	 ชนะเลิศ	 กีฬาประเภทเทนนิส	
รายการชิงแชมป์ประเทศไทย	รุ่นอายุ	10	ปี

 นายณัฎฐชัย เมฆฉาย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	
ชนะเลิศ	 กีฬาประเภทปีนหน้าผา	 รายการ					
ชิงแชมป์ประเทศไทย	และติดทีมชาติไทย

 เด็กหญิงสุวิชญา เอกรังสี ชั้นประถมศึกษาปี
ที	่6	ชนะเลศิ	กฬีาประเภทปีนหน้าผา	รายการ
ชิงแชมป์ประเทศไทย	และติดทีมชาติไทย

 เด็กชายสัณข์ กางกรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่	
4	ชนะเลศิ	รายการหมากรกุชงิแชมป์ประเทศไทย	
รุ่นอายุ	10	ปี

 เด็กชายเสกข์ กางกรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	
ชนะเลศิ	รายการหมากรกุชงิแชมป์ประเทศไทย	
รุ่นอายุ	12	ปี

ยุวชนประชาธิปไตย
 นางสาวนวพร วิจิตรเตมีย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/1	 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ระดับจังหวัด	 ในการประกวดยุวชนประชาธิปไตย	ประจำาปีพ.ศ.	2562				
รุน่ที	่2	ได้เป็นตวัแทนยวุชนประชาธปิไตย	ประจำาจงัหวดัชลบรุ	ีเข้าร่วมกจิกรรมยวุชนประชาธปิไตย	ระดบัชาต	ิจดัโดยสำานกังานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร

การแข่งขันกีฬาเทนนิส ชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ ไม่เกิน 10 ปี

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 และภราดาจ�ารัส 
แก้วอ�าคา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายกานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันกีฬาเทนนิส	รายการชิงแชมป์ประเทศไทย	
รุ่นอายุ	ไม่เกิน	10	ปี	ณ	สนามกีฬาเทนนิส	จังหวัดนนทบุรี	ระหว่างวันที่	21	เมษายน	ถึง	3	พฤษภาคม	
2562	และได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย	 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทนนิส	ณ	 เมืองเซินเจิ้น	
ประเทศจีน	

คว้าแชมป์ฟุตบอลรายการ ARI Youth Cup 2019

	 นักกีฬาฟุตบอล	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	 ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ	 ARI	 Youth	 Cup	 2019						
ได้รับเงินรางวัล	30,000	บาท	และได้รับรองเท้าฟุตบอล	Adidas	ทั้งทีม	วันที่	12	พฤษภาคม	2562			
ณ	สนามฟุตบอลสวนทัศนาการ์เด้น	อ.เมือง	จ.ชลบุรี

ผลงานเด่นด้านกีฬา
ระดับประเทศและนานาชาติ



	 พ่อมาเรียนที่อัสสัมชัญศรีราชา	 เมื่อปี	 พ.ศ	 2487								
เข้าเรียนชั้น	 ป.3	 จำาได้ว่า	 บราเดอร์เทโอฟานพานักเรียน					
จากอัสสัมชัญบางรักหนีภัยสงครามมาอยู่ท่ีนี่	 รุ่น	 ม.ชาตรี	
ม.แฟรงค์	 และอีกหลายคน	 หลังจากนั้นไม่นานก็เปิด							
สอนหนังสือ	 พ่อและเด็กเณรก็เรียนที่นี่กันทั้งนั้น	 เวลามา
เรยีนกเ็ดนิเท้าจากวดัดาราไปโรงเรยีน	ห้ิวป่ินโต	หม้ออาหาร
มากินตอนกลางวันด้วย	 เช้าไปเย็นกลับแบบนี้	 บางวันหิ้ว		
ไม่ดีกับข้าวหก	ก็ช่วยกันโกยกลับใส่หม้อกันก็มี	กลัวหมูป่ามาแย่งกิน	ในสมัยนั้นบราเดอร์เทโอฟานทำาไร่สับปะรด
และมะเขอืเทศ	ท่านซือ้ทีด่นิเพิม่เป็น	500	ไร่ด้วยราคา	1,000	บาท	ซึง่ในตอนนัน้กแ็พงนะ	ท่านซือ้ด้วยความจำาใจ
	 นอกจากมบีราเดอร์เทโอฟานแล้ว	จำาได้ว่ายงัม	ีบราเดอร์มณ	ีครกูม็	ีม.ทองด	ีและอกีหลายคน	พวกเราเรียน
หนังสือต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารพูดคุยกัน	 เวลาจะขออนุญาตไปห้องนำ้าก็ต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษ								
ท่องศัพท์ทุกวัน	 บราเดอร์เคลเม้นต์ชอบให้นักเรียนเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ	 และเกือบทุกวิชาพวกเรา
เรียนกันเป็นภาษาอังกฤษกันหมด	 ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 พีชคณิต	 ตอนเช้าหลังเคารพธงชาต	ิ		
บราเดอร์เทโอฟานท่านจะเป็นคนอบรมชัว่โมง	Moral	ทกุวนั	และในสมยันัน้พวกเราใส่ชดุอะไรกไ็ด้มาเรียนเพราะ			
ยังไม่มีเครื่องแบบนักเรียน
	 ในโอกาสที่โรงเรียนจะมีอายุครบ	 75	ปี	 พ่ออยากให้ทุกคนระลึกถึงบรรพชน	คณะภราดารุ่นแรกๆ	ที่เดิน
ทางข้ามนำ้าข้ามทะเลจากบ้านเกิดมาสอนพวกเรา	 คุณครูก็ต้องช่วยกันดูแล	 เอาใจใส่อบรมนักเรียนให้เติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่ที่ดี	นักเรียนก็ต้องเป็นเด็กดีของพ่อแม่	รู้จักทำาคุณประโยชน์ให้โรงเรียนและประเทศชาติ	อยากให้ลอง
กลับไปอ่านกลอนของ	ภราดา	ฟ.ฮีแลร์	 จดจำาและนำาไปปฏิบัติตามคำาสอนท่ีอยู่ในบทกลอนของท่าน	 สุดท้ายนี	้	
ขอให้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเจริญรุ่งเรืองอยู่ไปนานเท่านาน	ขอพระเป็นเจ้าจงอวยพระพรให้คณะภราดา				
คณะครู	นักเรียน	ศิษย์เก่าทุกคน	มีชีวิตที่ดี	มีครอบครัวที่มีความสุข	และประสบความสำาเร็จในหน้าที่การงาน

พระสังฆราชกิตติคุณลอเรนซ์
เทียนชัย สมานจิต
ศิษย์เก่า ACS รุ่น 2 เลขประจ�าตัว 413

	 เนื่องจากปกฉบับนี้	 ถึงแม้ไม่บอกก็คงเดากันได้ว่าเป็นการเปิด						
ปีฉลองครบ	75	ปี	ของโรงเรยีนอัสสมัชญัศรีราชา	เพ่ือเป็นการย้อนรำาลกึ
ถึงอดีตของโรงเรียนตลอดระยะเวลา	 75	 ปีนี้พวกเราเลือดแดงขาวม	ี
ความประทับใจอะไรกันบ้าง	โดยกองบรรณาธิการได้สัมภาษณ์ศิษย์เก่า
รุน่ต่างๆ	ถงึความทรงจำาในสมยัเป็นนกัเรยีน	ความประทบัใจในเหตกุารณ์
และประสบการณ์ของแต่ท่าน	ในฉบับแรกนี้	ได้สัมภาษณ์	พระสังฆราช 
กิตติคุณลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ศิษย์เก่า ACS รุ่น 2	 และ										
ศิษย์เก่ารุ่น 4932	ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดงานวันคืนสู่เหย้าในปีนี้

การปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่ ปีการศึกษา 2562

	 งานบุคลากร	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดการปฐมนิเทศครูและเจ้าหน้าที่ใหม่	 ปีการศึกษา	 2562	 เพื่อให้บุคลากรครูและ									
เจ้าหน้าที่ใหม่	 ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและกฎระเบียบต่างๆ	ของโรงเรียน	 และสิทธิประโยชน์ที่ครูและเจ้าหน้าท่ี					
จะได้รับ	ระหว่างวันที่	22-23	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องทิวสน	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



นางสาวจิตติมา ก�าธรวิวรรธน์ 
อาชีพ พนักงานอัยการ

	“วันแรกที่มาเห็นโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
รูส้กึว่าโรงเรยีนนีใ้หญ่จงั	บอกกับตวัเองว่าเรา
ต้องตั้งใจเรียนให้มากกว่าโรงเรียนเดิม	 จะโง่
ไม่ได้	 ต้องกล้าพูด	 กล้าตัดสินใจ	 จำาได้ว่า	

ม.สมมาตร	 ท่านสอนวิชาสังคมท่านจะสอนอะไรที่นอกเหนือ			
จากในหนังสือเรียน	ส่วนวิชาเลขนี่แย่มาก	ลอกเพื่อนเป็นประจำา	
มิสคมคายเป็นครูแนะแนว	 ท่านแนะนำาว่าคณะนิติศาสตร์
ธรรมศาสตร์เปิดสอบอยูใ่ห้ลองไปสอบดแูล้วกส็อบได้	ครขูองเรา
ทกุคนให้ความเอาใจใส่เดก็ดมีาก	ดิฉนัคดิเสมอว่าถ้าไม่มวีนันัน้ท่ี
ครแูต่ละท่านแนะนำาส่งเสรมิ	เราคงไม่มวีนันี	้ความผกูพันท่ีไม่เคย
เสื่อมคลายอีกอย่างคือเพื่อน	 เพื่อนท่ีเรียนด้วยกัน	 และท่ีไม่ได้
เรียนด้วยกัน	เราก็สนิทกันได้	ประทับใจมากค่ะ”

นายวรินทร์ ภิระพันธ์พานิช 
อาชีพ รับเหมาก่อสร้าง

							“ผมเข้าเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล	ในสมัยนั้น
เรียนที่บ้านเซนต์ปีเตอร์	พอจบ	ม.3	ก็ไปเรียน
ต่ออาชวีะ	แต่กแ็วะเวยีนมาทีอ่สัสมัเป็นประจำา
มาเตะบอลกับเพื่อนๆ	ที่ยังเรียนอยู่	ตอนนี้ลูก

ผมก็เรียนท่ีน่ีครับ	 อยากบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นนักเรียน	 จนถึง
ปัจจุบันนี้ผมประทับใจในทุกสิ่งที่เป็นอัสสัมชัญศรีราชา	ไม่ว่าจะ
คุณครู	 เพื่อนฝูง	 และโรงเรียน	 โดยเฉพาะกิจกรรม	 กีฬาสี	 เป็น
ประสบการณ์ชีวิตที่หาที่ไหนไม่ได้ครับ”

นายศุภโชค สิงหนนท์
อาชีพธุรกิจส่วนตัว

	 “ผมประทับใจโรงเรียนของเรา
เพราะเรามีครูดี	เรียนก็สนุก	โดนตีทุกวัน	
555	เพราะผมไม่ได้ส่งการบ้าน	ผมทำา
การบ้านไม่เป็น	ไม่ใช่ไม่ทำานะครับ	แต่ทำาไม่เป็น	ถ้าเทียบ
กับเมื่อสมัยที่ผมเรียนกับปัจจุบันนี้	โรงเรียนพัฒนาเยอะมาก	
เข้ามายังหลงเลย	แต่ผมก็ผูกพันกับอัสสัมชัญศรีราชามาตลอด
นะครับ	ยังไงก็ต้องกลับมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำา”

ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล
อาชีพ อาจารย์ / คณบดี คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยับรูพา

	 “รุ่น	4932	ถือได้ว่าเป็นรุ่นที่มีความทรงจำาหลายอย่าง	 เพราะมีเหตุการณ์ต่างๆ	ที่น่าจดจำาเกิดขึ้นในรุ่น
ผม	เช่น	เป็นรุ่นสุดท้ายที่ได้เรียนที่อาคาร	BP	เป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนที่ตึกเซนต์แมรี่	เป็นมัธยมปลายรุ่นแรกบราเดอร์
ศกัดาย้ายเขม็มาตดิตรงกระเป๋าเสือ้แทนจากทีต่ดิตรงเลขประจำาตวั	และเป็นรุน่ทีเ่ปิดสนามสรินิธร	ตอนนัน้ผมชอบ
มากครับ	มกีารฝกึซ้อมการแสดงเพือ่รบัเสด็จสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ฯ	ทำาให้เราไม่ตอ้งเรียนหนังสอื	...	ผมเป็น

นักเรียนประจำาได้เงินมาโรงเรียนวันละ	5	บาท	โรงเรียนมีแต่นักเรียนผู้ชาย	จะมีนักเรียนหญิงก็เฉพาะมัธยมปลาย	ซึ่งก็ไม่ได้
มากมายอะไร	เวลานกัเรยีนชกต่อยกนักน็ดักนัไปหลงัห้องนำา้	มโีปรโมเตอร์จดัให้เสรจ็ครบั	ต่อยเสรจ็จบัมอืกนักอดคอกนั	แบ่ง
ขนมกันกิน	 ไม่มีการโกรธเคืองกัน	 ผมเรียนที่นี่อย่างมีความสุขเวลาเรียนก็ช่วยเหลือกันให้ลอกการบ้าน	 เวลาเข้าค่ายพักแรม
ลกูเสอืกส็นกุสนานมากแอบเล่นป๊อกเด้ง	และโรงเรยีนมสีนามฟตุบอลและสนามบาสเกตบอลเยอะมากครบั	จะว่ามากทีส่ดุใน
ประเทศไทยก็ว่าได้	 พวกเราจะได้เล่นกีฬากันเกือบทุกวัน	 เพราะนักเรียนประจำาทุกคนต้องเล่นออการ์ไนซ์เกมส์	 ผมภูมิใจท่ี
โรงเรียนมีนักฟุตบอลช้างเผือกที่ได้รับฉายาว่า	 “ฉลามชล”	 ซึ่งสร้างชื่อเสียงทำาให้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นที่รู้จักกันทั่ว
ประเทศ	 เมื่อผมกลับมาโรงเรียนมองย้อนไปในอดีตทำาให้ผมได้รู้ว่าประสบการณ์ต่างๆ	ที่ได้รับในรั้วแดง-ขาวแห่งน้ีได้หล่อ
หลอมชีวิตเราให้เติบโตขึ้นมาได้จนถึงทุกวันนี้”

นายนิพนธ์ สุนทรเสถียรกุล
อาชีพ ค้าขาย

	 “ผมเป็นนักกีฬาของโรงเรียนครับ	
เป็นนกัเรยีนหอพกัมาสเตอร์ปรชีา	วรศลิป์	
ผมจำาได้ว่าเวลาโรงเรียนเรามีการแข่งขัน
กีฬาจะยิ่งใหญ่มาก	 เป็นอะไรที่พวกเรา
รู้สึกภาคภูมิใจ	นักกีฬาของเรากวาดเหรียญทองมาเกือบหมดไม่
ว่าจะเป็นกีฬาอำาเภ	กีฬาจังหวัด	หรือแม้แต่กีฬาแห่งชาติ	ครูเรา
หลายท่านเก่งกีฬาไม่ว่าจะเป็น	 ม.ปรีชา	 (ซ้ง)	 ม.สมบัติ	 และอีก
มากมาย	รวมถงึบราเดอร์อีกหลายท่าน	แต่ทีผ่มประทบัใจคงเป็น
บราเดอร์ศักดา	 กิจเจริญท่านชอบเล่นบาสเกตบอล	 ชู้ตบาสเก่ง
มากเลยครับ	 บราเดอร์ทุกคนเคยเป็นเณรมาก่อน	พวกนักกีฬา	
บ้านเณรสีดำานี่เก่งที่หนึ่ง”

 นายเกริกกุล โกกนุทาภรณ์

	 “ผมเป็นนักเรียนประจำาตั้งแต่	ป.1-ม.6	ผม
ประทับใจท่านบราเดอร์ศกัดา	กิจเจริญมากครับ	
เนื่องด้วยผมไม่ค่อยได้กลับบ้าน	 ในสมัยนั้น
โรงเรียนหยุดวันพฤหัสบดีกับวันอาทิตย์เท่านั้น	
ผมเป็นนักกีฬาโรงเรียนด้วยทำาให้ต้องอยู่ซ้อม

กีฬาเป็นประจำา	 แต่ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำาหรับผมเพราะการอยู่
ประจำาทำาให้เรามรีะเบยีบวนิยัในตนเอง	เป็นคนตรงต่อเวลา	การ
เล่นกฬีากท็ำาให้มนีำา้ใจเป็นนกักฬีา	เข้ากบัเพ่ือนๆ	ได้	และมเีพ่ือน
เยอะมากครบัไม่ว่าจะเป็นรุน่เดยีวกนั	รุน่พี	่รุน่น้อง	พวกเราสนทิ
กันหมด	 ผมมีครูในดวงใจที่รักและประทับใจมากคือ	 บราเดอร์
เลโอนาร์ด	ท่านสอนวชิาภาษาองักฤษ	ในสมยันัน้เรยีกว่า	แกรมม่า	
ม.สมบตั	ิโรจนารณุ	ม.เตม็	พรหมบรรดาโชค	ม.วชิติ	บุญุพราหมณ์	
ม.อาลักษณ์	บัวเขียว	ม.เปรมศักดิ์	 อินทโชติ	 ม.ถาวร	 เจริญเตีย	
และอีกหลายท่านท่ีผมไม่ได้เอ่ยชื่อ	 จากวันวานผมมองโรงเรียน
ของเราใหญ่โตมาก	 แต่ปัจจุบันผมรู้สึกว่าโรงเรียนเล็กลง	 เพราะ
เรามีตึกเกิดขึ้นเยอะมาก	ตอนโรงเรียนฉลองครบรอบ	50	ปี	พวก
เรามองรุ่นพี่จัดงาน	 เรารู้สึกว่าทำาไมพี่ๆเขาแก่จัง	แต่ปีนี้พวกเรา
ได้เป็นเจ้าภาพวันคืนสู่เหย้า	ในปีที่ฉลองครบรอบ	75	ปี	เราก็ยัง
รู้ว่าเรายังวัยรุ่นอยู่เหมือนเดิมนะครับ”

นายภูษิต ธรรมค�าภีร์ (ประธานจัดงานคืนสู่เหย้า)
อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว

	 “พ่อพาผมมาเข้าเรียนที่นี่ตั้งแต่ชั้น	ม.1	ตอนมาสอบเข้าผมก็คิดมาก	กลัวเข้าไม่ได้	
มีแต่ลูกคนรวย	แล้วเราจะเข้าได้ไหม	แต่พอได้เข้ามาเรียน	ผมดีใจมาก	อัสสัมชัญศรีราชา
เป็นโรงเรียนที่ใหญ่มาก	ยิ่งพอมาเรียนได้เจอเพื่อนๆ	ดีทุกคน		ไม่มีการแบ่งแยก	ทุกคน
คือเลือดแดง-ขาว	รักกันมากครับ	ยิ่งอยู่ด้วยกันหลายปียิ่งผูกพัน	พอมาเจอกันก็ยังคงเป็น
เพื่อนที่ดีเหมือนเดิม	บอกได้เลยว่าพวกเราอัสสัมชัญศรีราชาทุกคนรักกันตลอดไป”



 At the Modern Language Program, we continuously try to innovate in order to increase our students’ 
academic performance and develop their emotional and physical well-being. We see the coming academic year 
as a year full of opportunities and our teachers are looking forward to making a positive difference in the 
students’ lives. Our main goals for the coming academic year are to further develop the students’ creative and 
critical thinking abilities, improve the students’ confidence in speaking English, develop our extra-curricular 
activities, improve the students’ morality and  behaviour and most of all, allowing them to learn in a fun way. 

 Some of the main points we will focus on are mentioned below:

 Critical Thinking course for Grades 2 to 6. 
 Activity and game-based Creative Thinking course for Grades 1 to 10. 
 Regular speaking activities that include Public Speaking, Debating and Role Plays. 
 Intensive Phonics course for Grades 1 and 2. 
 Computer Science classes for Grades 4-9 (extended from G4-7). These classes focus on coding 

and other essential, practical and relevant topics. 
 Use of international books from Cambridge and Oxford University for almost all subjects. 
 Code of  behaviour to ensure students show moral  behaviour, responsibility and put in effort 

in order to improve themselves.
 Rescheduling of the time-table with academic subjects in the morning / early afternoon and 

practical / activity-based subjects in the late afternoon.

 Our teachers are ready and excited to start the 2019 academic year. We hope you are too!

New Academic Year 2019

 This year, MLP has extended their program into Grade 10. There are 2 main programs, Science-Math and English-
Math. Besides intensive Math, the Science-Math stream focuses on Science-based subjects like Physics, Chemistry and 
Biology. The English-Math stream focuses on Math, intensive English and practical subjects like Business Studies to 
prepare them for their future career path. The Grade 10 MLP students are able to take full advantage of the availability of 
new technology. The students can use their electronic devices to gain access to the internet in order to view or download 
their lectures or worksheets and they can also search for data needed to complete their tasks. In addition, Grade 10 students 
of MLP do a lot of hands-on experiments, projects and activities to enhance their learning experience.

MLP Grade 10 Academic Year 2019



 Every Friday, our MLP students from grade 9 organize a variety of games for grade 1 – 6 students. The 
first time May 27th,2019, they played a game of “Charades” where the students had to make a sentence with 
given words. The morning activities encourage the students to speak English and will also develop their public 
speaking skills. It was a fun and rewarding activity.

MLP Morning Activity

 On March 30th - April 15th, 2019, 10 ACS students from Grades 7-9 went on a student exchange program 
to Hawaii. This was the first time ACS students have visited Hawaii, and we were warmly welcomed by the 
local people. The students participated in an intensive 10-day English course at Global Village Hawaii. There 
was also plenty of time for them to go sightseeing around this beautiful island. This trip was organized for the 
students in order for them to get exposure to a foreign culture and to experience a different lifestyle. The trip 
was very successful and the students enjoyed and all of the activities arranged for them.

MLP’s Hawaii Cultural Exchange Program.



	 ปี	พ.ศ.	2527	สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	ริเริ่มจัดการแข่งขันกีฬาสำาหรับเยาวชนขึ้น	เพื่อพัฒนาวงการ
กฬีาในประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปสูร่ะดบัสากล	และเป็นการส่งเสรมิเยาวชนไทย	ให้ก้าวสูก่ารแข่งขนักฬีาระดบัอาชพี	
โครงการแชมป์กฬีา	7	ส	ีทำาให้เกดินกักฬีารุน่ใหม่ๆ	ทีป่ระสบความสำาเรจ็ในระดบัอาชีพและระดบัประเทศจำานวนมาก	
ทำาให้วงการฟตุบอลระดบัเยาวชนเกดิการพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	และยงัเป็นผูจ้ดัการแข่งขนัฟตุบอลนกัเรยีน	7	คน	เป็น
รายการแรกของประเทศไทยอีกด้วย	
	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าบันทึกประวัติศาสตร์การแข่งขันฟุตบอล	7	สี	 เราเคย
ครองแชมป์ฟุตบอล	7	สี	2	สมัยด้วยกัน	โรงเรียนส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันครั้งแรกในสมัย	ภราดาสุรสิทธิ์	
สุขชัย	มาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการของโรงเรียน	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2548	กระทั่งถึงปี	พ.ศ.	2552	ทีมนักฟุตบอลของเรา
เข้ารอบสุดท้ายลงฟาดแข้งกับทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยผลการแข่งขันปรากฏว่าเราชนะไป	 5	 ต่อ	 3	
นอกจากนี้นักกีฬาของเรา	นายอนุวัฒน์	นาคเกษม	ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมและ	ผู้ทำาประตูสูงสุด	ในปีต่อมา
เรายังครองแชมป์เป็นสมัยที่	2	โดยแข่งขันกับทีมโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	ชนะไป	3	ต่อ	2	และนักกีฬาของโรงเรียน	
นายวานิช	ใจแสน	ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมอีกด้วย

	 และถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชาจะเริ่มย ้อนตำานานการแข ่งขัน
ฟุตบอล	7	สีทวงคืนแชมป์	“ราชันย์ลูกหนัง
ขาสั้น” อีกครั้ง	 เมื่อภราดา ดร.วีรยุทธ     
บญุพราหมณ์ มาดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ท่านได้ประกาศ
เจตนารมณ์ชัดเจนที่ต้องการพาอัสสัมชัญ
ศรีราชากลับมาทวงความยิ่งใหญ่ในวงการ
ฟุตบอลขาสั้น	 ด้วยการคว้าแชมป์ภายใน
ประเทศ	อาท	ิฟตุบอลกรมพลศกึษา	ฟตุบอล
ไพร์มมินิสเตอร์	และฟุตบอล	7	สี	เป็นต้น

	 ในปีการศึกษา	 2562	 นี้	ภราดาดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ท่านจัดให้มีการ
ปฐมนเิทศและเซน็สญัญาทีมนกักฬีาฟตุบอลโครงการพเิศษของโรงเรียน	พร้อมจดัแถลง
ข่าวเปิดตวั	“ฉลามจเูนยีร์” อสัสมัชญัศรรีาชา	ฟตุบอลนกัเรียนขาสัน้	ได้รับเกียรตจิาก 
โค้ช จเด็จ มีลาภ	ผู้จัดการทีมฟุตบอลการท่าเรือ	เอฟซี	อดีตครูของโรงเรียนที่เคยเป็น
หัวหน้า	Staff	โค้ชโรงเรยีนอัสสมัชญัศรรีาชา	10	ปี	(ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	2539-2549)	มาเป็น
วทิยากรบรรยายในหวัข้อ “แนวทางการพฒันาสูค่วามเป็นเลิศและเส้นทางสู่นักกฬีา
มืออาชีพในอนาคต” มาสเตอร์ยุทธนา ธรรมประเสริฐ หัวหน้างานกีฬาของโรงเรียน	
และคุณนิพิชฌน์ เกตน์พงศ์พัทธ (ผู้ปกครองนักเรียนและศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา)	
ผู้จัดการทีม	 พร้อมท้ังเปิดตัวชุดนักกีฬา(ชุดแข่งขัน)	 ของ	 FBT	 ที่เข้ามาสนับสนุน			
“ฉลามจูเนียร์” อย่างเป็นทางการ	เมื่อวันศุกร์ที่	7	มิถุนายน	2562	เวลา	14.00	น.		
ณ	ห้องประชุมโอเซ่	อาคารโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประวัติผลการแข่งขันฟุตบอล 7 ปี

ปี พ.ศ. 2552	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ปี พ.ศ. 2553	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ปี พ.ศ. 2554	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
ปี พ.ศ. 2555	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
ปี พ.ศ. 2556	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
ปี พ.ศ. 2557	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

โดย	ม.ตาล	นครดี



ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ อ�าเภอแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าท่ี	 ประจำาปีการศึกษา	 2561	ณ	 อำาเภอแก่งกระจาน					
จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวันที่	22	-	24	เมษายน	2562	

ทัศนศึกษาพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ จังหวัดจันทบุรี

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จดัทศันศกึษาพนกังาน	ประจำาปีการศกึษา	2561	ระหว่างวนัที	่3	-	4	พฤษภาคม	2562		
ณ	มณีแดงโฮมสเตย์	จังหวัดจันทบุรี



 โครงสร้างฝ่ายกิจกรรม ปีการศึกษา 2562 
ประกอบด้วยงานต่างๆ	ดังนี้
 1. งานศูนย์กิจกรรมพิเศษ   
 2. งานศูนย์ดนตรี
 3. งานกีฬาและนักกีฬาโครงการพิเศษ
 4. งานอภิบาลและอาสาพัฒนา
 5. งานกิจกรรมภายในและภายนอก
 6. งานวงโยธวาทิต

	 เปิดสอน	13	ประเภท	ได้แก่	เทนนิส เทควันโด แบดมินตนั 
เทเบิลเทนนิส ปีนหน้าผา ฟุตบอล ว่ายน�้า มวยไทย หมากรุก
ไทย-สากล Dance งานปั้น  Academy Football 
	 นอกจากนี้ยังเปิดศูนย์ฝึกฟุตบอลเด็กและเยาวชนศรีราชา	
	 โดยมี	มาสเตอร์เสกสันติ์ ตะพิมพ์ 
 เป็นหัวหน้าศูนย์กิจกรรมพิเศษ

ศูนย์กิจกรรมพิเศษ

 นักกีฬาโครงการพิเศษ (ช้างเผือก)	เปิดโอกาสให้นักเรียน
ที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา	 มีความประพฤติดีแต่ด้อย
โอกาสทางสงัคม	ประเภทกฬีาได้แก่	ฟตุบอล	และตะกร้อ	โดยทาง
โรงเรียนจะส่งโค้ชประเภทต่างๆ	 ออกไปคัดเลือกจากทั่วประเทศ
เข้ามาเป็นนักกีฬาทุนโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้าน
กีฬา	ระดับ	A	ระดับ	B	และระดับ	C	ดังนี้
 - ทนุระดบั A หมายถงึ	จะได้รบัทนุค่าธรรมเนยีมการเรยีน
	 	 ค่ากจิกรรมเสรมิหลกัสตูร	และค่ากนิอยูน่กัเรียนประจำา
 - ทนุระดบั B หมายถงึ	จะได้รบัทนุค่าธรรมเนยีมการเรยีน
	 	 และค่ากิจกรรมเสริมหลักสูตร
 - ทนุระดบั C	หมายถงึ	จะได้รบัทนุค่าธรรมเนยีมการเรยีน
	 	 ภาคเรียนละ	15,000	บาท
	 ปัจจุบันนักกีฬาโครงการพิเศษมีจำานวนทั้งสิ้น	 108	 คน				
แยกเป็นประเภทกีฬาฟุตบอล	 จำานวน	 85	 คน	 ซึ่งเป็นนักกีฬา	
ระดับ	A	จำานวน	62	คน	ระดับ	B	จำานวน	15	คน	ระดับ	C	จำานวน	
8	คน	และประเภทกีฬาตะกร้อ	จำานวน	23	คน	เป็นนักกีฬาระดับ	
A	ทั้งสิ้น	โดยในแต่ละปีการศึกษาทางโรงเรียนจะให้ทุนการศึกษา
แก่นักกีฬาโครงการพิเศษ	ปีการศึกษาละประมาณ	10	ล้านบาท

	 	ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน “กีฬาเด่น”	ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น	2	โครงการ	ได้แก่	
 โครงการช้างบ้าน เปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีศักยภาพตาม
ความถนัดและความสนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักกีฬา	
ทมีโรงเรยีน	จำานวน	13	ประเภทกฬีา	ได้แก่	ฟตุบอล บาสเกตบอล 
ฟุตซอล กรีฑา วอลเล่ย์บอล เทนนิส เทควันโด แบดมินตัน 
เทเบิลเทนนิส ปีนหน้าผา ว่ายน�้า มวยไทย และหมากรุกไทย-
สากล
	 โดยมี	มาสเตอร์ยุทธนา ธรรมประเสริฐ 
	 เป็นหัวหน้างานกีฬาและนักกีฬาโครงการพิเศษ

งานกีฬาและนักกีฬาโครงการพิเศษ

	 เปิดสอน	9	ประเภท	ได้แก่	เปียโน ไวโอลนิ กลองชดุ กต้ีาร์
ไฟฟ้า กีต้าร์เบส กีต้าร์คลาสสิค ดนตรีไทย โยธวาทิต อูคูเลเล่ 
และการรวมวงดนตรี	 4	ประเภท	 ได้แก่	วงโยธวาทิต วงดนตรี
ไทย วงออเคสตร้า	และวงสตริง  
	 โดยมี	มาสเตอร์ณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง
 เป็นหัวหน้าศูนย์ดนตรี

ศูนย์ดนตรี

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนมีสุนทรียภาพทางด้านกีฬา	ดนตรี	 โดยได้จัดหา							
ผู้ฝึกสอนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับมาเป็นผู้ฝึกสอน	 เพื่อตอบสนองนโยบายและ
เอกลักษณ์ของโรงเรียน	“ภาษาดี กีฬาเด่น เน้นเรียนรู้ คู่คุณธรรม”
	 ในปีการศึกษา	2562	นี้	โครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียน	ได้แยกฝ่ายกิจการนักเรียนออกเป็น	2	ฝ่าย	
โดยแบ่งเป็น	ฝ่ายปกครอง	และฝ่ายกิจกรรม	ซึ่งฝ่ายกิจกรรมเป็นการรวมแผนกกิจกรรมและฝ่ายกิจกรรมพิเศษ
เข้าด้วยกันและเรียกว่า “ฝ่ายกิจกรรม”

โดย	ม.เชิดชัย	ยังให้ผล



	 หลงัจากปิดภาคเรยีน	ปีการศกึษา	2561	สำานกัผูอ้ำานวยการ	ครฝู่ายกจิการนกัเรยีน	
และพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก	รวมทั้งสิ้น	40	คน	ได้เดินทางไปทัศนศึกษา	ณ	ประเทศ
สาธารณรฐัเกาหล	ีพวกเรารูส้กึดใีจเลก็ๆ	เพราะการได้ไปศกึษาดงูานยงัต่างประเทศเป็นการ
มอบขวญัและกำาลงัใจแก่บคุลากรของโรงเรยีนได้เป็นอย่างด	ีสำาหรบัการไปแดน	กมิจคิรัง้นี้
นำาทีมเปิดประสบการณ์โดยภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการของโรงเรียน	
(พ.ศ.2556-2561)	และภราดากลุชาต ิจันทะโชโต	เมือ่วนัที	่16–20	เมษายน	2562	ทีผ่่านมา
	 พวกเราออกเดินทางด้วยสายการบิน	JIN	AIR	BOEING	777	เที่ยวบิน	LI	002	ของ
วันที่	16	เมษายน	2562	ไปถึงท่าอากาศยานนานาชาติ	อินชอนเวลา	08.00	น.	เรามีไกด์	
2	คนด้วยกันคือ	คุณวีร์	ศิษย์เก่า	ACS	5356	เจ้าของบริษัท	TOUR	SUPER	SALE	และ
คุณฮง	ไกด์ท้องถิ่น	ช่วงนั้นเป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิ	(Spring)	อุณหภูมิตำ่าสุด	6	องศา	สูงสุด	24	
องศา	ดอกไม้จะเริ่มผลิดอกออกใบสวยงามมาก
	 สถานทีแ่รกทีเ่ราไปคอื	เกาะนาม	ิหนึง่ในสถานทีถ่่ายทำาซรีย์ีเกาหลชีือ่ดงั “เพลงรกั
ในสายลมหนาว” เดนิทางโดยรถโค้ชขบัข้ามทะเลตะวนัตกด้วยสะพานแขวนยองจองหรอื
สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า	 4.42	 กม.	 และมียอดโดมสูง	 107	 เมตร	
และไปลงเรือเฟอร์รี่ข้ามฟาก	 สองข้างทางเต็มไปด้วยดอกไม้หลากสีสัน	 โดยเฉพาะดอก
พด-กด	หรอืดอกซากรุะ	ทีม่ใีห้เหน็เกอืบทกุที	่พวกเราไม่พลาดทีจ่ะถ่ายรปูคู่กบัรปูป้ันของ
พระนางจากซีรีย์ดังและทิวต้นสนไฮไลท์ของเกาะนามิซ่ึงปลูกเรียงรายได้ระดับอย่าง
สวยงาม
		 หลังจากทานอาหารเท่ียงแล้วเดินทางต่อไปยังสะพานกระจกแก้วซุยังคัง	
(Soyanggang	Sky	walk)	สถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ทีส่ร้างความท้าทายสัมผัสความเสียว
ด้วยการเดนิบนสะพานกระจก	ส่วนอาหารมือ้คำา่ก่อนเข้าทีพ่กัคอื	ชาบ	ูชาบ	ูก่อนเข้าทีพ่กั
ยังแวะซื้อผลไม้สดๆ	เช่น	สตอเบอรี่	ส้ม	ลูกพลับ	ตุนไว้เป็นเสบียงอีกด้วย	คำ่าคืนนี้เราพัก
กันที่	SEORAK	PING	RESORT	หรือ	SEORAK	KUMHO	RESORT

โดย	มิสสุวัฒนา	มั่นภาวนา	

	 เช้าวันรุ่งขึ้นเราเดินทางสู่อุทยาน
แห่งชาติซอรัคซาน	 สถานที่ท่องเที่ยวที่
สามารถเที่ยวได้ทุกฤดูกาล	เป็นอุทยานที่
เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์	 มีอุโมงค์
ซากรุะ	ประกอบด้วยต้นซากรุะนบัพนัต้น
โค้งเข้าหากนั	ภายในอทุยานมวีดัศกัดิส์ทิธิ์
ที่คนไทยและคนเกาหลีนิยมมาขอพรคือ	
วัดซินฮึงซา	 มีพระพุทธรูปปางสมาธิองค์
ใหญ่ตั้งอยู ่กลางแจ้ง	 เป็นวัดเก่าแก่ใน
นกิายเซน	เชือ่กนัว่าหากมาขอพรท่ีวดัแห่ง
นี้จะสมหวังดั่งคำาอธิษฐานเกือบทุกราย	
สำาหรบัอาหารกลางวนัเราได้สมัผสัรสชาติ
เมนู	Pork	Calbi	หมูย่างเกาหลีต้นตำารับ
ที่อร่อยสมคำารำ่าลือ	จากนั้นจึงเดินทางมุ่ง
สู ่สวนสนุกเอเวอร์แลนด์	 (EVERLAND	
THEME	PARK)	ที่ถูกขนานนามว่า	ดิสนีย์
แลนด์แดนเกาหลี	 สวนสนุกกลางแจ้งท่ี
ใหญ่ที่ สุดของประเทศเกาหลี	 ตั้งอยู ่
ท่ามกลางหุบเขา	 เพลิดเพลินกับการถ่าย
ภาพกับสวนดอกไม้สี่ฤดู	 (Four	Season	
Garden)	 ในช่วงเวลาที่เราไปน้ันเขาจัด
เป็นสวนดอกทวิลิป	(Tulip	Festival)	และ
ดอกกุหลาบ	 จากน้ันเราเดินทางเข้ากรุง
โซลเมืองหลวงที่มีจำานวนประชากรอาศัย
อยู่มากที่สุดของประเทศ	
	 เช้าของวันที่สามในแดนกิมจิ	 ไกด์
ฮงพยายามส่ือสารกบัพวกเรา	ซึง่ฟังเข้าใจ
บ้างไม่เข้าใจบ้างแต่ก็พยายามแนะนำาสิ่ง
ต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นสถานที่	 สินค้า	 หรือ

ประวัติศาสตร์ท่ีชาวเกาหลีต้องเผชิญมา
ในช่วงทีเ่คยตกเป็นอาณานคิมของประเทศ
ญีปุ่น่	ทำาให้ได้รูว่้าทำาไมชาวเกาหลจีงึไม่ใช้
สนิค้าของญีปุ่น่และไม่ชอบคนญีปุ่น่	ความ
น่ารกัของไกด์ท้องถิน่กเ็ป็นจดุหนึง่ทีท่ำาให้
เราเพลิดเพลิน	วันนี้่ไกด์ฮงพาไปยังสถาน
ที่ที่รัฐบาลกำาหนด	 เช่น	 ศูนย์จำาหน่าย
สมุนไพรโสมเกาหลีหลงซาน	 หรือราชา
แห่งมวลสมุนไพรในตำารายาแผนโบราณ
จีน	และโรงเรียนสอนทำากิมจิ	แต่เราไม่ได้
ทำากมิจแิต่เป็นการทำาข้าวป้ันสไตล์เกาหล	ี	
อาหารกลางวัน	 มื้อนี้เป็นเมนูไก่ตุ๋นโสม
อาหารบำารุงสุขภาพ	 ไก่ตัวขนาดกำาลัง
เหมาะยัดไส้ด้วยโสม	 แปะก๊วย	 และ
สมุนไพรบำารุงร่างกาย	 เสิร์ฟในหม้อดิน
ร้อนๆ	คนละ	1	ตัว	ที่ขาดไม่ได้ทุกมื้อคือ
กิมจิอร่อยๆ	 กิมจิ	 จัดว่าเป็นเครื่องเคียง
ประจำาโต๊ะอาหารเกาหลทีกุมือ้	ในช่วงบ่าย
กำาหนดการพวกเราต้องเท่ียวพระราชวัง

เคียงบงกงุแต่เกดิมกีารประท้วงของกรรมกรบริเวณหน้าพระราชวัง	 การประท้วงของคน
เกาหลีเป็นแบบสันติวิธี	ไกด์ฮงอธิบายว่าผู้ประท้วงต้องมีการแจ้งกับรัฐบาลก่อนล่วงหน้า	
เช่น	 ประท้วงวันไหน	 ใช้เวลาเท่าไหร่	 โดยจะมีตำารวจมาดูแลอำานวยความสะดวกในการ
ประท้วง	ต่างกบัการประท้วงในประเทศไทยโดย	สิน้เชงิ	พวกเราจงึต้องเปลีย่นสถานท่ีท่อง
เทีย่วไป	โซลทาวเวอร์	(N	SEOUL	TOWER)	หรอื	“นมัซนัทาวเวอร์”	(NAMSAM	TOWER)	
ที่ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล	 เป็นจุดท่องเที่ยวไฮไลท์สำาคัญของกรุงโซลที่นัก
ท่องเที่ยวทุกคนต้องมาแวะเช็คอิน	เพราะสามารถมองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซลอีกด้วย	มื้อคำ่า
เราได้กินอาหารบุฟเฟ่ต์	SEA	FOOD	ขาปูยักษ์	และอาหารนานาชาติก่อนที่จะไปช้อปปิ้ง
ที่ตลาดเมียงดง	หรือสยามสแควร์เกาหลี	ทำาให้คณะทัวร์ของเรากระเป๋าเบาไปตามๆ	
	 วันสุดท้ายของการทัศนศึกษาคณะของเราเดินทางไปชม	 พระราชวังเคียงบกกุง	
พระราชวังเคียงบกกุงผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาหลายครั้งหลายครา	เคยถูกทำาลายในช่วงที่
ญีปุ่น่เข้ามาบกุรกุในปลายศตวรรษท่ี	16	และถกูทำาลายอีกครัง้โดยจกัรวรรดญิีปุ่น่ในสมยั
ศตวรรษที	่20	ทกุวนันีง้านบรูณะปฏสิงัขรณ์กย็งัคงดำาเนนิการอย่างต่อเนือ่ง	เพ่ือให้อาคาร
กว่า	300	อาคาร	คนืสูส่ภาพงดงามดงัอดตี	เป็นสญัลกัษณ์และแหล่งท่องเท่ียวยอดฮติของ
กรงุโซล	จากนัน้จงึไปเยีย่มชม	RED	PINE	เป็นผลติภณัฑ์ทีส่กัดจากนำา้มนัสน	ท่ีมสีรรพคณุ
ช่วยบำารุงร่างกาย	ลดไขมัน	ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย	และเยี่ยมชม
โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส	 พลอยสีม่วง	 พลอยแห่งสุขภาพและนำาโชค	 มีตั้งแต่สีม่วง
อ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์	สำาหรับมื้อสุดท้ายที่เกาหลีพวกเราไปทานโอซัม	บุลโกกิ	เป็น
อาหารซึง่ประกอบด้วย	ปลาหมกึสดและเนือ้หมสูไลด์ผ่านการหมกัด้วยเคร่ืองปรุงสตูรต้น
ตำารบั	ก่อนกลบัคณะของเรายงัเพลดิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากท่ีซปุเปอร์มาร์เก็ต	(ร้าน
ละลายเงินวอน	 ซื้อ	 5	 แถม	 1)	 ก่อนจะเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน	
เครื่องออกเวลาออก	19.55	น.	กลับมาถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา	23.35	น.	
เวลาประเทศไทย					
	 ในการเดินทางไปทัศนศึกษาครั้งนี้ขอขอบคุณภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ที่ให้
โอกาสคณะครูและพนักงานได้ไปสัมผัสเกาหลีใต้	 แดนกิมจิอันเป็นการเปิดประสบการณ์
ทำาให้เห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศเพื่อนบ้านเรา	 ได้เห็นสีสันของหนุ่มสาวในยุค
สมยัใหม่ซึง่คนไทยนยิมตามแฟชัน่กนัมากทีส่ดุ	ได้สมัผสักบัธรรมชาตทิีเ่ตม็ไปด้วยสสีนัอนั
สวยงาม	การได้พกัผ่อนอย่างเตม็ท่ีเปรยีบเหมอืนการเพิม่พลงัพร้อมสำาหรบัการทำางานใน
ปีการศึกษาต่อไป...



ทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	ภราดากุลชาติ จันทะโชโต	คณะครูสำานักผู้อำานวยการ	ฝ่ายกิจการ
นักเรียน	ฝ่ายอาคารสถานที่	ฝ่ายบริหารทั่วไป	และพนักงานที่ได้รับการคัดเลือก	รวมทั้งสิ้น	40	คน	เดินทางไปทัศนศึกษา	
ณ	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี		เมื่อวันที่	16	–	20	เมษายน	2562

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดพิธีประดับเข็มวิทยฐานะตราคณะเซนต์คาเบรียล	 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา						
ปีที่	 4	 โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ	 คณะภราดา	 และคณะครู	 ให้เกียรติร่วมประดับเข็มให้								
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ในวันอังคารที่	 14	พฤษภาคม	2562	 เวลา	 14.00	น.		ณ	หอประชุมหลุยส์	 ชาแนล							
ตึกวัชรสมโภช	



	 การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี	 21	 อุปกรณ์และเครื่องมือสมัยใหม่เป็นส่วนสำาคัญที่ช่วยให้การเรียนการสอน										
น่าสนใจมากข้ึน	เพยีงแต่ต้องรูจ้กัใช้เครือ่งมอืนัน้ให้ด	ีและนำาไปใช้ให้เหมาะกบัผูเ้รยีนโดยเฉพาะเดก็ในยคุปัจจบุนั	
วิธีการ/กระบวนการสอน	 เป็นสิ่งสำาคัญที่จะช่วยให้เด็กเกิดความสนใจ	 และสนุกสนานกับการเรียนรู้	 ห้องสมุด							
จงึได้พยายามจดัให้บรกิารสือ่และเทคโนโลยสีารสนเทศ	ทีเ่อือ้ให้ผูเ้รยีนเรยีนรูด้้วยตนเองและเรยีนรูแ้บบมส่ีวนร่วม
สำาหรับผู้เรียนในศตวรรษที่	21

“ห้องสมุดกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”

	 การอ่านนทิานชาดก	ทีห่ลายคนคดิว่าเป็นเรือ่งราวทีไ่กลตวั
และเข้าถงึยาก	และด้วยยคุสมยัทีเ่ปลีย่นไป	สงัคมเร่ิมห่างเหินจาก
ความมีคุณธรรมมากขึ้น	 โครงการบารมีดีที่ตน	 จึงมีแนวคิดเสริม
สร้างและปลูกฝังคุณธรรม	ความดี	ศีลธรรม	และจริยธรรมให้กับ
เด็กๆ		ด้วย	
	 หนงัสอืนทิานชาดกยคุใหม่	ทีม่เีนือ้หาทีส่นกุ	อ่านง่าย	พร้อม
ภาพประกอบที่ทันสมัย		
 เล่ม ๑ สสปัณฑิตชาดก	เรื่อง	กระต่ายบัณฑิต	
	 	 ผู้สละทานอันยิ่งใหญ่
 เล่ม ๒	 ฉัททันตชาดก	เรื่อง	พญาช้างผู้รักษาศีลด้วยชีวิต	
 เล่ม ๓	 อโยฆรชาดก	เรื่อง	เจ้าชายผู้ไม่กลัว
 เล่ม ๔ เสนกชาดก	เรือ่ง	เสนกบณัฑติผูเ้ป่ียมด้วยปัญญา	
 เล่ม ๕ มหากปิชาดก	เรือ่ง	ความพากเพยีรของพญาวานร	
 เล่ม ๖	 ขนัตวิาทชีาดก	เรือ่ง	กณุฑลดาบส	ผูย้ดึมัน่ในขนัติ
 เล่ม ๗	 วฏัฏกชาดก		เรือ่ง	พลงัแห่งสจัจะของนกคุม่น้อย	
 เล่ม ๘	 กุกกุรชาดก	เรื่อง	ความตั้งมั่นและกล้าหาญ
	 	 ของพญาสุนัข	
 เล่ม ๙ 	 กัณหทีปายนชาดก	เรื่อง	กัณหทีปายนดาบส
	 	 ผู้เปี่ยมด้วยเมตตา
 เล่ม ๑๐ มหิสชาดก	เรื่อง	พญากระบือผู้ถืออุเบกขา	

เรียบเรียงโดย :	 พระมหาปกรณ์	กิตติธโร	ป.ธ.๙	,	
	 พระมหาไมตรี	ปุญญามรินโท	ป.ธ.๙	
	 และ	ดร.ชัชพล	ไชยพร
ภาพประกอบโดย :	 ศิลปินวาดภาพที่มีชื่อเสียง	5	ท่าน
	 ได้แก่	ครูโต	หม่อมหลวงจิราธร	จิรประวัติ,	ครูปาน	สมนึก	
คลังนอก,	แป้ง	ภัทรีดา,	นวล	นวลตอง	และเพียว	โลกุตรา	มาช่วย
เล่าเรื่องราวผ่านภาพประกอบนิทานในรูปแบบและสไตล์ที่เป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละท่าน

หนังสือนิทานน่าอ่านเหล่านี้ มีให้บริการที่ห้องสมุดแล้วนะค่ะ
ติดตามข้อมูลข่าวสารและฟังนิทานเพิ่มเติมได้จาก
https://www.facebook.com/Baramidee/

 หนังสือนิทานชาดกชุดน้ียังมีความพิเศษมากขึ้นด้วย  
แฟลชไดร์ฟ บันทึกเสียงเล่านิทานชาดก 10 บารมี ที่ได้ศิลปิน 
ทีม่ชีือ่เสยีง 10 ท่าน มาร่วมเล่านทิานเพือ่ให้เรือ่งราวสนกุยิง่ขึน้ 
ได้แก่ ณเดชน์, ญาญ่า, เจมส์ จิรายุ, ต่อ ธนภพ, ทาทา ยัง, 
กาละแมร์, ปาน ธนพร, ไก่ มีสุข, ดีเจพี่อ้อยแห่งคลื่น 
Greenwave และพี่ตูน Bodyslam และได้ทีมงานผลิตท่ี        
มีคุณภาพ ก�ากับการเล่านิทาน โดยครูหนิง พันพัสสา ธูปเทียน 
ก�ากบัดนตรปีระกอบโดย รพเีดช กลุบศุย์ เพือ่ให้เสยีงเล่านทิาน
ทั้ง 10 เรื่องเป็นที่เพลิดเพลินในการฟัง



พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน	พร้อมด้วย
คณะภราดา	คณะครู	นักเรียน	เจ้าหน้าที่	พนักงานของโรงเรียน	สมาคมศิษย์เก่าฯ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	
พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	3	มิถุนายน	2562	ในวันศุกร์ที่	31	พฤษภาคม	
2562	เวลา	08.00	น.	ณ	สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจ�าปีการศึกษา 2562

	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดพิธีมอบรางวัลเรียนดี	และรางวัลเชิดชูเกียรติ	ประจำาปีการศึกษา	2561	โดย	ภราดา 
ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ อธกิารเจ้าคณะเซนต์คาเบรยีลแขวงประเทศไทย	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ	ี	และภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ 
ผูอ้ำานวยการ	คณะภราดา	คณะคร	ูสมาคมศษิย์เก่าฯ	สมาคมผูป้กครองฯ	และผูป้กครองนกัเรยีน	ร่วมแสดงความยนิดีกบันกัเรียนทีรั่บรางวลั	
เมื่อวันเสาร์ที่	14	มิถุนายน	2562	เวลา	08.00	-11.30	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช



พิธีไหว้ครู ประจ�าปีการศึกษา 2562

	 เวลา	08.00	น. ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นประธานพิธีไหว้
ครู	ของแผนกปฐมวัย	ปีการศึกษา	2562	เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2562	ณ	ตึกเรยีนา	เชลี
	 เวลา	10.00	น.	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	และ	เวลา	13.00	น.	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ณ	หอประชุมหลุยส์	
ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช



	 คณะกรรมการศษิย์เก่า	ACS	รุ่น	4932	นำา
โดย	นายภูษิต ธรรมค�าภีร์ ประธานจัดงาน	
วันคืนสู่เหย้า	 ปีการศึกษา	 2562	ดร.สฎายุ   
ธีระวณิชตระกูล และกรรมการจัดงาน									
เข้าแสดงความยินดีกับภราดา ดร.วีรยุทธ  
บญุพราหมณ์	โอกาสเข้ารับตำาแหน่งผูอ้ำานวย
การโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เมื่อวันที่	 5	
มถินุายน	2562	เวลา	14.00	น.	ณ	ห้องรบัรอง	
อาคารศักดา	กิจเจริญ

5 มิถุนายน 2562

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์             
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 มอบ
ช่อดอกไม้แสดงความยนิดกีบั	นายธรรมปพน 
ปานทิพย์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6/5					
ที่ได ้รับการคัดเลือกให้เป ็นประธานสภา
นักเรียน	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 และ							
รองประธานสภานักเรียน	 นายศักดิธัช          
วันจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/2		
เมื่อวันศุกร์ที่	 24	 พฤษภาคม	 2562	 เวลา	
08.15	น.	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่

24 พฤษภาคม 2562

	 การประชมุคณะกรรมการสมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ครั้งท่ี	
1/2562	 โดยคุณพงษ์สวัสด์ิ รัตนะเหลี่ยม 
นายกสมาคมฯ	 เป็นประธานในการประชุม	
และภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์            
ผู้อำานวยการโรงเรียน	 เป็นอุปนายกคนท่ี	 1	
ร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางแผนดำาเนินงาน
ของสมาคมฯ	 ในปีการศึกษา	 2562	 เมื่อวัน
จันทร์ที่	27	พฤษภาคม	2562	เวลา	13.30	น.	
ณ	ห้องประชุมสมาคม

27 พฤษภาคม 2562

	 งานทนัตสาธารณสขุโรงพยาบาลแหลมฉบงั	มาจดักจิกรรมส่งเสรมิ
ป้องกันทันตสุขภาพนักเรียน	ระดับประถมศึกษาปีที่	3,	4	และ	6	เมื่อ
วันที่	28-29	พฤษภาคม	2562		ณ	ลานใต้ตึกโดนาเซียง

28-29 พฤษภาคม 2562

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ	 มอบรองเท้า
ฟุตบอลที่รับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า	ACS	รุ่น	3215	ให้แก่ผู้ฝึกสอน
ทีมโรงเรียน	 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาของโรงเรียน	 เมื่อวันที่	
31	พฤษภาคม	2562

31 พฤษภาคม 2562

 ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	และคณะครู	
ให้การต้อนรบั	พ.ท.ศกัดิส์ทิธิ ์ไพฑรูย์วงศ์ รองผูบ้งัคบัศนูย์ฝึกนกัศกึษา
วชิาทหาร	มณฑลทหารบกท่ี	14	และคณะครูฝึก	เพ่ือปรึกษาหาแนวทาง
เตรียมสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ	 สำาหรับการเรียนการสอนนักศึกษา
วิชาทหาร	ปีการศึกษา	2562	เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	2562	ณ	โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา

10 มิถุนายน 2562

	 คณะกรรมการนักเรียน	TO BE NUMBER ONE ACS  CLUB       
จัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์การงดสูบบุหรี่	 เนื่องในวัน “งดสูบบุหรี่โลก” 
31	พฤษภาคม	2562	ณ	ลานอเนกประสงค์ใต้ตึกยอห์น	แมรี่

30 พฤษภาคม 2562

	 กลุ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนาและวัฒนธรรม	 จัดให้มีพิธีแสดงตน
เป็นพุทธมามกะ	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีท่ี	 1	 ณ	 ลาน
อเนกประสงค์	ตึกยอห์น	แมรี่

26 มีนาคม 2562 	 ระดบัประถมศกึษา	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จดัให้มกีารเลอืกตัง้
ประธานนักเรียน	 ระดับประถมศึกษา	 โดยผู้ที่มีลงเลือกตั้งจะต้อง							
เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	เท่านั้น	ซึ่งผลการเลือกตั้ง เด็กชาย
ภูผาภักดิ์ดี พงษ์พนัส หรือน้องกัปตัน	นักเรียนชั้น	ป.6/3	ได้รับความ
ไว้วางใจให้เป็นประธานนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา	ประจำาปีการศกึษา	
2562	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม		2562	ณ	ลานใต้ตึกโดนาเซียง	

16 พฤษภาคม 2562



	 ชวีตินกัเรยีนกางเกงขาสัน้มธัยมปลายจะได้มโีอกาสเรยีนกบันกัเรยีนหญงิ	ถอืว่าเป็นเรือ่งทีน่่าตืน่เต้น	เพราะ
สมัยก่อนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีนักเรียนหญิงเฉพาะมัธยมปลายเท่านั้น	 นักเรียนชายที่เข้าเรียนตั้งแต่													
ชั้นอนุบาลก็เรียนแบบชายล้วนมาตลอด	 ถ้าโชคดีก็อาจจะมีแค่ตุ๊ดเท่านั้นที่สร้างสีสันให้	 ส่วนนักเรียนหญิงจะมา
เรียนในระดับชั้นมัธยมปลายเท่านั้น	 นักเรียนหญิงบางคนก็เคยเรียนในโรงเรียนหญิงล้วนเช่นกัน	พอมาเข้าเรียน
มัธยมปลายท่ีอัสสัมชัญศรีราชาก็ได้มาเรียนกับนักเรียนชาย	 ความตื่นเต้นสำาหรับนักเรียนกลุ่มนี้ก็ไม่แพ้กัน											
ต้องปรับตัว	ความเขิน	การวางตัวดูจะเป็นเรื่องที่สำาคัญ	และวัยนี้การที่มีความสนใจเพศตรงข้ามเป็นเรื่องปกติ
	 นักเรียนหญิงของท่ีน่ีจะได้เปรียบเพราะมีจำานวนน้อย	 เมื่อผ่านสายตานักเรียนชายแล้ว	 น่ารักทุกคน										
สวยววัตาย	ควายล้มไปเลย	ไม่เว้นแม้หน้าตาของ
หล่อนที่ เหมือนยังไม่ได ้ถอดหน้ากากในวัน
ฮาโลวนีออกกม็	ี	โดยเฉพาะนกัเรยีนชายรุน่พี	่ม.6	
จะให้ความสนใจน้องๆ	 นักเรียนหญิงชั้น	 ม.4			
เป็นพิเศษ	 เพราะเป็นน้องใหม่	และถือว่าตัวเอง
เป็นพีใ่หญ่	ชงิความได้เปรยีบ	โชว์เพาเวอร์	ความ
เป็นสุภาพบุรุษ	 ความเป็นแมน	 ท่ีจะอาสาดูแล
น้อง	 แต่เบ้ืองหลังสันดานของตนเอง	 ครูและ
เพื่อนๆ	ด้วยกันจะรู้กันดีว่าใครเป็นอย่างไร	บาง
คนอาศัยความหน้าตาดี	 ไปตีสนิทชวนน้องคุย	
และไปให้ความหวงัน้องเขา	ซึง่พวกนีม้ไีม่กีส่าเหตุ
หรอก	 คือ--กำาลังเหงา	 คุยเผื่อเลือก	 และเหี้ยม	
(ม.ม้าวิ่งหนี)

โดย..ครูเก่า

	 แต่สำาหรับนักเรียนหญิง	 ม.5	 หลังจากปีที่ผ่านมาเริ่มรู้ไส	้				
รู้สันดานพี่ๆ	 จึงขออยู่เงียบๆ	 แต่ลำาพังดีกว่า	 ส่วนนักเรียนหญิง				
ม.6	 ก็เริ่มแก่ชราปลดระวางไปตามกาลเวลา	 อย่างมากก็หันมา	
ส่องกินเด็กก็มีบ้าง	 นักเรียนชายม.4	 และม.5	 จะคิดจะมาเป็นคู่
แข่งพี่	ม.6	เรอะ!	ถ้าไม่เจ๋งพอ	ก็จะประสบความสำาเร็จยาก	เพราะ
ต้องผ่านไอ้รุ ่นพี่หมาหวงก้าง	 สายโหด	 สายหื่นอีก	 แต่ก็ไม่ใช่
นกัเรยีนทกุคนเป็นเช่นนัน้	เพราะบางคนมาจากสายเรยีน	“รกัไม่ยุง่ 
มุ่งแต่เรียน”
	 “คนนั้นน่ารักว่ะ”
	 “ใช่เลย	แม่ของลูก”
	 “น้องคนนั้นหน้าตาเหมือนดาราเลยเนอะ”
	 เป็นส่วนหนึง่ของคำาพดูของรุน่พีบ่างคนทีเ่คยได้ยนิ	แบบไม่
ได้ตัง้ใจ		บางคนใจไม่ถงึหรอืใจไม่สู	้ซึง่เขาเรยีกกนัว่า	“ป๊อด”อยาก
คุยแทบตาย	แต่ทำาได้แค่ส่อง	บางคนเวลาคุยกบัผูห้ญงิต้องเอามอื
ปิดตาไว้ข้างหนึง่	เพราะแอบรกัเขาข้างเดยีว	นกัเรยีนหญงิบางคน
กห็ลงคารมนกัเรยีนชายคบกนัเป็นเพือ่นพเิศษ	ทีเ่รยีกกนัทัว่ไปว่า	
“แฟน”		ช่วงที่คบกันในโรงเรียน	ก็ต้องระมัดระวังสายตาของครู
ฝ่ายปกครอง	 หากมีครูพบเห็นว่าเกินเลยไป	 เช่น	 นั่งชิดติดกัน						
นั่งหาเหาให้กัน	หาผมหงอกให้กัน	ครูฝ่ายปกครองก็ต้องเรียกมา
เข้าเฝ้า	 ซึ่งบางคนก็ไม่อยากที่จะถูกกีดกัน	 ก็เลยไม่คบใครใน
โรงเรียนเดียวกัน	 ก็ไปคบหาต่างโรงเรียน	 ในละแวกแถวศรีราชา	
เช่น	 เซนต์ปอลฯ	 ดาราสมุทร	 ศรีราชา	 สุรศักดิ์	 หรือไม่ก็ไป													
วัดราษฎร์นิยมธรรม	บ้านศรีมหาราชา	หรือไม่ก็ข้ามนำ้าข้ามทะเล
ไปคบเด็กเกาะสีชัง	 ให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลย	 ซึ่งมองดูเหมือนว่า	
การท่ีมแีฟนเป็นเรือ่งเท่อย่างหนึง่	บางคูก่ร็กักนัมากจนไม่คดิว่าจะ
เลิกกันได้	 แต่พอเลิกกัน	 กลับมาพูดถึงอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนไม่เคย
รักกันมาก่อนเลย	 หลายคู่เริ่มต้นด้วยความรักอันแสนหวาน	 พอ
ปิดฉากลงทรมานเจบ็เจยีนตาย	บางครัง้ความเจบ็ปวดมนักอ็ธบิาย
ออกมาเป็นคำาพูดไม่ได้	 ก็มีแต่นำ้าตาและเวลาเท่านั้นที่จะช่วยให้
ทุกอย่างดีขึ้น	
	 วันหนึ่งใกล้ถึงวันวาเลนไทน์	 นายหนึ่งเข้ามาพบท่ีห้อง
ทำางาน	เพือ่มาขอคำาปรกึษาเรือ่งส่วนตวั		“มาสเซอร์ครบั	ผมชอบ
ผูห้ญงิคนหนึง่อยูห้่องเดยีวกนั	ผมชอบเขามาก	แต่ไม่รูว่้าจะเริม่ต้น
ยังไงกับเธอ	เพื่อให้เธอรู้	และประทับใจในตัวผม	ผมขอมุขจีบสาว
จากมาสเซอร์หน่อยครับ”
	 “โอ๊ย!!	ผมไม่มีมุขอะไรหรอก	มุขต้องไปหาเอาในทะเลจะดี
กว่านะ”	
	 “อีกไม่กี่วันก็ถึงวันที่	 14	 กุมภาพันธ์แล้ว	 แฟนยังไม่มีเลย	
เดี๋ยวเดือนหน้าเอ็งน่าจะมีแล้วนะ”	
	 “เดือนหน้าแน่เหรอครับ”
	 “แน่นอนครับ	 ชัวร์สลีป	 ชัวร์แปลว่าแน่	 สลีปแปลว่านอน	
ชัวร์สลีปแปลว่าแน่นอน”

	 “มาสเซอร์รู้ได้ยังไง	มาสเซอร์ดูดวงให้ผมเหรอครับ”		
	 “เปล่าครับ”	ผมก็ตอบตามความเป็นจริง	
	 “เดือนนี้กุมภาพันธ์	เดือนหน้าก็มีนาไง	ไม่ใช่มีแฟน”
	 “เงิบเลย	ผมเอาจริงนะครับ	ขอความกรุณาสัก	1	มุขครับ”	
	 “ลองเอามขุนีไ้ปใช้ด	ูมคีนเอาไปใช้แล้วได้ผลนะ	เข้าไปชวน
เธอคุยก่อน	แล้วหาจังหวะให้เธอนับเลข	1	ถึง	5	พอเธอนับถึง	5	
แล้ว	ถามเลยว่าครบหรือยัง	ถ้าเขาตอบว่าครบแล้ว		เราก็บอกว่า
คบแล้วห้ามเลิกกันนะ”
	 “จะบอกความจรงิกบัเอง็	ตวัของมาสเซอร์เองก็ยงัไม่มแีฟน
กับเขาเลยว่ะ	โสดสนิท	แต่ความโสด	ไม่ใช่ปัญหาของชีวิต	ที่ผ่าน
มาผมก็เคยมีคนคุยๆ	 บ้าง	 แต่อย่างว่าคงทำาบุญร่วมกันมาน้อย				
ได้แต่คยุแต่ไม่ได้คบว่ะ	จบนะ!	ทำาให้เข้าใจว่าความรักทีผ่่านเข้ามา	
มันสอนให้เรารู้ว่าคนที่เรารักเขาไม่จำาเป็นต้องรักเราเสมอไป”
	 “แล้วมาสเซอร์ไม่มีแฟนไม่เหงาเหรอ?”
	 “ก็เวลาเหงาให้เราจับอวัยวะ	2	ส่วน	คือ	1	ศีรษะ	เพราะ
ทำาให้รู้ว่า	 “คุณยังมีผมอยู่”	 2	 พุง	 เพราะทำาให้รู้ว่า	 “เธอยังมี							
ชั้นอยู่”

 “ตั้งใจเรียนก่อนเถอะนายหนึ่งเชื่อผม!! จะได้มี
สมาธิในการเรียน ไม่งั้นโลกจะไม่มีแรงโน้มถ่วงในตัว
ของเอ็งนะ ท�าให้ใจเอ็งลอยได้นะ คิดตี้อาจเป็นแมว 
คิดถึงอีกแล้วอาจเป็นเธอ การพยายามหยุดคิดถึงใคร
คนนึงมันยากนะ เพราะแค่เราเริ่มพยายาม เราก็ก�าลัง
คิดถึงเขาอีกรอบหนึ่งแล้วล่ะ เอ็งรู้หรือเปล่าใส่รองเท้า
ผิดข้างยังพอทน แต่ใส่ใจผิดคนมันเสียเวลานะโว๊ย    
ตอนนี ้ชอบใครกเ็กบ็ไว้ในใจ คยุกนัไปตามธรรมดาแล้ว
ปล่อยให้เวลาท�าหน้าที่ของมัน ถ้าเกิดมาคู่กัน สักวัน 
ทุกอย่างชัดเจนเอง”



 คณะภราดา คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดภาวนาและพิธีบูชาขอบพระคุณ	 อุทิศแด่ผู ้ล่วงลับ																												 
โทมัส ชาญยุทธ นิกรปกรณ์ บิดามิสชญาพร นิกรปกรณ์ เมื่อวันที่	8	มิถุนายน	2562	เวลา	19.00	น.	ณ	วัดพระหฤทัยพระเยซูเจ้า	ศรีราชา

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	 พร้อมด้วยคณะครู	ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม
บำาเพ็ญกุศลศพ คุณพ่อส�าราญ ธรรมเจริญ บิดามิสจันทร์เพ็ญ      
ธรรมเจรญิ	เมือ่วนัที	่21	เมษายน	2562	ณ	วดัท่าเกวยีน	อ.พนมสารคาม	
จังหวัดฉะเชิงเทรา

 มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน	เป็นตัวแทน
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เข้าร่วมประชุมผู้รับใบอนุญาต
โรงเรียนเอกชนในระบบและโรงเรียนเอกชนนอกระบบ	 เมื่อวันที่	 24	
พฤษภาคม	2562		เวลา	09.00	-12.00	น.	ณ	ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

	 คณะครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ไปร่วมพธิบีชูาขอบพระคณุและพธิปีลงศพ	เปาโล ไพจติร กจิบ�ารงุ บดิามสิแสงเดอืน กจิบ�ารงุ	เมือ่วนัที	่15	เมษายน	
2562	ณ	สุสานวัดนักบุญเปโตร	อำาเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม

15 เมษายน 2562

8 มิถุนายน 2562

21 เมษายน 2562 24 พฤษภาคม 2562

31 พฤษภาคม 2562

	 คณะภราดา	คณะครู	และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นเจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ	คุณแม่ล�าใย ศรีค�าขลิบ มารดาของ         
มิสสุภาวดี เสือวงษ์ และมิสสมพร เสือวงค์ ณ	วัดวังชุมพร	ต.เขาชนกัน	อ.แม่วงก์	จ.นครสวรรค์

10 มิถุนายน 2562

 ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์             
ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	พร้อม
คณะภราดา	คณะครู	เข้าคำานับพระสังฆราช 
ซลิวีโอ สริพิงศ์ จรสัศร ีมขุนายกสังฆมณฑล
จันทบรีุ ในโอกาสฉลองศาสนนามพระสงัฆราช	
และในโอกาสที่ 	 ภราดา ดร. วีร ยุทธ               
บุญพราหมณ์ มาประจำาที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	ในปีการศึกษา	2562	นี้	ณ	บ้านพัก
พระสังฆราช	 สังฆมณฑลจันทบุรี	 อ.ศรีราชา	
จ.ชลบุรี

 ภราดา ดร.วีร ยุทธ บุญพราหมณ์             
ผู้อำานวยการ	คุณพงษ์สวัสดิ์  รัตนะเหลี่ยม 
นายกสมาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม
ผู ้ปกครอง	 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารสมาพันธ์สมาคมผู ้ปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	 คร้ังที่	 1/2562	ณ	 ห้อง
ประชมุ	Centenary		Hall	ชัน้	4	อาคารมลูนธิิ							
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

4 มิถุนายน 2562



	 สวสัดนีกัเรยีนประจำาอสัสมัชญัศรรีาชาทีร่กัทกุคน	นกัเรยีน
ทกุคนได้กลบัเข้าทีพ่กัของตนเอง	เป็นทีเ่รยีบร้อยแล้ว	หลงัจากได้
พักผ่อนกับครอบครัวมาเป็นเวลาเกือบ	2	เดือน	เปิดปีการศึกษา	
2562	เป็นที่ทราบกันแล้วว่า	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ได้มาดำารงตำาแหน่งเป็นผูอ้ำานวยการและเป็นหวัหน้าฝ่ายนกัเรยีน
ประจำา	พร้อมทั้งภราดากฤษฎา งามวงศ์ เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
นกัเรยีนประจำา	นอกจากนีย้งัมคีณะภราดาอกี	3	ท่าน	มาช่วยดแูล
นักเรียนอย่างใกล้ชิดพร้อมให้คำาปรึกษา	สนับสนุนกับคณะครู	ให้
การทำางานไปในทศิทางเดยีวกนั	ช่วยกนัปรบัแก้ไขภาพลกัษณ์ของ
ฝ่ายนักเรียนประจำา	และช่วยดูแลปรับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์	
ให้นกัเรยีนประพฤตปิฏบิตัใินแนวทางทีส่ร้างสรรค์เพือ่ให้	นกัเรยีน
มีคุณลักษณะที่ดี	 ท่านผู้อำานวยการได้เล็งเห็นถึงเอกลักษณ์ของ	
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนประจำามาก
ที่สุดในประเทศไทย	ดังนั้นนักเรียนที่จบจากอัสสัมชัญศรีราชาจึง	
ต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะ	 4	 ประการ	 คือ	 การตรงต่อเวลา	 การมี
ระเบียบวินัย	 ความสะอาด	 ความสุภาพ	 อ่อนน้อมถ่อมตน	 ซึ่ง
คุณลักษณะ	 4	 ประการน้ีท่านผู้อำานวยการได้ทำาความเข้าใจกับ
คณะภราดาและครทูีด่แูลนกัเรยีนประจำา	โดยขอความร่วมมอืช่วย
กนัอบรมให้คำาแนะนำานกัเรยีนโดยจะปฏบิตัอิย่างค่อยเป็นค่อยไป	
นอกจากนี้ได้มอบหมายให้ภราดากฤษฎา	 งามวงศ์	 และภราดา					
จำารัส	 แก้วอำาคา	 มาพักอยู่ท่ีตึกราฟาแอลและตึกเทโอฟานด้วย	
เพื่อช่วยคณะครูดูแลนักเรียนประจำาอย่างใกล้ชิด

	 ในปีการศึกษา	2562	มีนักเรียนประจำารวม	848	คน	แยก
เป็นนักเรียนประจำาชาย	721	คน	นักเรียนประจำาหญิง	127	คน	
หอพกัในโรงเรยีนมตีกึราฟาแอล	เป็นทีพ่กัของนกัเรยีนประจำาชาย	
ตัง้แต่ชัน้	ป.5	-	ม.2	ตกึเทโอฟานเป็นทีพ่กัของนกัเรยีนประจำาชาย
ตั้งแต่ชั้น	 ม.2-ม.6	 และหอพักคาเบรียลาเป็นที่พักนักเรียนหญิง
ตั้งแต่ชั้น	ป.5-ม.6	สำาหรับนักเรียนประจำาหอพักครูมีนักเรียนชาย	
จำานวน	6	หอพัก	มีนักเรียนหญิงจำานวน	1	หอพัก	 โดยนักเรียน
ประจำาทั้งหอพักโรงเรียนและหอพักครู	 ใช้ตารางเวลาเหมือนกัน	
ทำากิจกรรมทุกอย่างด้วยกัน	 โดยจะมีคณะภราดาไปตรวจเยี่ยม
ตามหอพักครู	เป็นประจำาด้วยเช่นกัน	ทางโรงเรียนมีนโยบายที่จะ

พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขในสิ่งต่างๆ	เพื่อให้	
นกัเรยีนประจำาได้อยูอ่ย่างมคีวามสขุ	ไม่สร้าง
ปัญหาหรือทำาให้เพื่อนๆ	 ไม่สบายใจ	 ทุกคน
เป็นครอบครัวเดียวกัน	 ให้มีความรัก	 ความ
สามัคคี	 พี่ต้องเป็นตัวอย่างที่ดี	 และช่วย			
แนะนำาสิ่งดีๆ	 แก่น้อง	 ส่วนน้องก็ต้องรู้จัก
เคารพรุ่นพี่	ความเป็นอยู่ขณะที่เป็นนักเรียน
ประจำาช่วงนี้จะก่อให้เกิดซึ่งความรักความ
ผูกพันซึ่งกันและกันไปโดยไม่รู้ตัว	 และเมื่อ	
จบการศึกษาไปในอนาคต	 เหตุการณ์ต่างๆ	
เหล่านี้จะ	ย้อนกลับมาให้เป็นความทรงจำาที่
ดี	ได้คิดถึงบรรยากาศเก่าๆ	ด้วยความรู้สึกที่
หลากหลายเกินคำาบรรยาย	 นักเรียนประจำา
ทุกคนคงทราบว่าคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจส่งให้
พวกเราเข้ามาใช้ชีวิตนักเรียนประจำา	 ได้รับ
ประสบการณ์ชีวิตที่มีค่า	 นักเรียนได้ฝึกการ
แก้ไขปัญหา	การปรบัตวัเข้ากบัผูอ่ื้นได้	ซึง่จะ	
ทำาให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	
ขอให้พยายามเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่	
และเป็นศิษย์ท่ีน่ารักของคุณครู	 พบกัน				
ฉบับหน้า	สวัสดี



	 สวัสดีพี่น้องชาว	ACS	ขอต้อนรับเปิดปีการศึกษา	2562	ปีที่โรงเรียนของเรามีอายุครบ	75	ปีแล้ว	ซึ่งในปี
การศึกษานี้พี่ไกด์ก็มีเรื่องราวดีๆ	มานำาเสนอค่ะ
	 ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมาพี่ไกด์ได้ติดตามข่าวทุกวัน	ทำาให้ทราบว่าในปัจจุบันมีคนไทยฆ่าตัวตายค่อนข้างมาก	
โดยข้อมูลกรมสุขภาพจิต	(หมอชาวบ้าน,	2559)	มีรายงานว่า	คนไทยเสียชีวิต	จากการฆ่าตัวตายประมาณ	4,000	
รายต่อปี	หรอืมากกว่า	300	รายต่อเดอืน	โดยอัตราเฉลีย่อยู	่ท่ี	6	รายต่อประชากร	100	คน	และมคีนทีย่งัพยายาม
ฆ่าตัวตายอีกมาก	 ปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าตัวตายหรือการพยายามฆ่าตัวตาย	 คือ	 โรคทางจิตเวช	 เช่น	
โรคจิตเภท	โรคซึมเศร้า	และโรคอารมณ์	2	ขั้ว	ส่วนในวัยรุ่นไทยอายุ	10	-	19	ปี	(ไทยรัฐ,	2561,	ออนไลน์)	มีความ	
เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสูงร้อยละ	44	หรือประมาณ	3	ล้านกว่าคน	จากจำานวนวัยรุ่นทั้งหมด	ประมาณ	8	ล้านคน	
อัตราป่วยร้อยละ	18	ซึ่งคาดว่าป่วยแล้วกว่า	1	ล้านคน	นับว่าเป็นตัวเลขที่	ไม่น้อยเลยทีเดียว
	 พีไ่กด์เลยจะขอนำาเสนอข้อมลูเกีย่วกบัโรคซมึเศร้าให้ทกุคนรูจ้กักนั	หลายคนคงสงสยักนัใช่ไหมว่าตวัเองจะ
เป็นโรคนี้หรือเปล่า	คนส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้ค่อนข้างน้อย	ที่สำาคัญมีผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว
ว่าตนเองเป็นโรคนี้	ซึ่งส่งผลให้ไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมจนอาการรุนแรงเกินจะรักษาได้
	 เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะมีสาเหตุมาจากอะไรบ้าง

 “โรคซึมเศร้า” เป็นโรคเกี่ยวกับอารมณ์อย่างหนึ่ง	ผู้ป่วยบางรายมีอาการซึมเศร้ามาจากความสัมพันธ์
ของหลายๆ	ปัจจัย	ทั้งจากด้านกรรมพันธุ์	การสูญเสียคนที่รัก	พัฒนาการของจิตใจ	รวมถึงปัจจัยทางชีวภาพ	คือ

1. เกิดจากการท�างานของสารเคมีในสมองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากปกติอย่างชัดเจน	ปัจจุบันเชื่อกัน
ว่าเป็นความบกพร่องในการควบคุมประสานงานร่วมกันของเคมีในสมองมากกว่าเป็นความผิดปกติที่
ระบบใดระบบหนึง่	ยาแก้ซมึเศร้าที	่ใช้กนันัน้กอ็อกฤทธิโ์ดยการไปปรบัสมดลุย์ของระบบสารเคมนีัน่เอง

2. เกิดจากความเครียดที่มากเกินไป หรือความเครียดเรื้อรัง	หรือลักษณะนิสัยบางคนมีแนวคิดที่ทำาให้
ตนเองซึมเศร้า	เช่น	มองตนเองในแง่ลบ	มองอดีตเห็นแต่	ความบกพร่องของตนเอง	หรือมองโลกในแง่
ร้าย	เป็นต้น	บุคคลเหล่านี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดัน	เช่น	ตกงาน	หย่าร้าง	ถูกทอดทิ้งก็มีแนว
โน้มที่จะเกิด	อาการซึมเศร้าได้ง่าย	เพราะนิสัยคิดลบหรือความเครียดที่มากจะไปปรับการทำางานของ
สารเคมีในสมอง	ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอาการอาจมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้

3. สาเหตทุีม่าจากกรรมพนัธุ ์ถ้าครอบครวัเคยมคีนป่วยเป็นโรคซมึเศร้า	กม็คีวามเสีย่งทีจ่ะมกีารถ่ายทอด
มายังลูกได้

	 ช่วงนี้ไม่รู้จะชิมอะไรดี	ร้านโน้นก็ไม่อร่อย	ร้านนี้ก็งั้นๆ	แหละ	ส่วนร้านอร่อยเขาก็ชิงไปลง	
Page	อื่นกันหมดแล้ว	ฉบับนี้ขอไปชิมกาแฟสด	กันดีกว่า...
	 พดูถงึร้านกาแฟสด	ศรรีาชาเรามเีกอืบๆ	ร้อยร้าน	รสชาตกิค็ล้ายๆ	กนั	เพราะคนขายกาแฟ
ต้องไปเรยีนวธิชีงกาแฟสตูรเดยีวกนัหมด	อยูท่ีว่่าใครจะใช้กาแฟพนัธุอ์ะไร	จากแหล่งไหน	กนิแล้ว
กเ็หมอืนๆ	กนั	ทนีีร้้านกาแฟกต้็องแข่งขนักนัด้วยบรรยากาศ	การตกแต่งร้าน	เค้ก	และการบรกิาร
	 ฉบับนี้	 ขอนำาเสนอร้านกาแฟที่ไม่ไกลจากโรงเรียนเรานัก	 อยู่เส้นทางอัสสัมชัญ-หนองค้อ	
ร้านนี้อยู่ก่อนถึงทางแยกเข้าวัดนาพร้าว	(ซ้ายมือ)	เป็นร้านที่อยู่ท่ามกลางสวนไม้ดอกแบบไทยๆ	
เช่นจำาปี	จำาปา	กระดงังา	สายหยดุ	ฯลฯ	ทำาให้บรรยากาศร่มรืน่มโีต๊ะ
นัง่เยน็สบาย	ทีจ่อดรถเหลอืเฟือ	จอดได้ตรงไหล่ทางทีก่ว้างขวาง	และ
จอดได้ทีล่านตลาดนดั	เจ้าของร้านเป็นศษิย์เก่ารุน่	4427	ชือ่	กติภิทัฑ์	
สุขะมงคล	ศิษย์เก่าตั้งแต่อนุบาล	St.	Peter	ข้างในร้านเป็นห้องแอร์	
มีกาแฟสดให้เลือกหลากหลายแบบทั่วๆ	ไปของกาแฟสด	นอกจากนี้	
กม็เีครือ่งดืม่อืน่ๆ	และเค้กอร่อยๆ	อกีมากมาย	สำาหรบัเค้กนัน้	ภรรยา
เจ้าของร้านทำาเองอร่อยแบบถงึนมถึงเนย	เปิดมาแล้ว	3	ปี	ร้านนีเ้ป็น
ทีช่มุนมุพบปะของบรรดาศษิย์เก่า	ACS	เพราะมทีีน่ัง่ให้เลือกมากมาย	
ที่จอดรถจอดได้ไม่อั้น	 เจ้าของร้านถ่อมตนว่าเป็นท่ีของญาติๆ	 แต่มี
คนแอบรู้มาว่าเป็นของเขาเอง	ว่างๆ	ไม่รู้จะไปนั่งที่ไหนก็ลองไปนั่งดู	
Sweet Home อยู่ซ้ายมือก่อนถึงแยกเข้าวัดนาพร้าว	หาไม่ยากเลย
จะนั่งตั้งแต่เช้าจรดเย็นก็ย่อมได้เจ้าของใจดีมาก



โรคอื่นที่มีอาการคล้ายคลึงกับโรคซึมเศร้า 
(มาโนช	หล่อตระกูล,2562)

	 ภาวะอารมณ์ซึมเศร้าจากการปรับตัวไม่ได้กับปัญหาที่มา
กระทบ	 เป็นภาวะที่เกิดจาก	การปรับตัวไม่ได้กับปัญหาต่างๆ	ที่
เข้ามากระทบ	เช่น	ย้ายบ้าน	ตกงาน	เกษียณ	เป็นต้น	โดยจะพบ
อาการซึมเศร้าร่วมด้วยได้	 แต่มักจะไม่รุนแรง	 ถ้ามีคนมาพูดคุย	
ปลอบใจกจ็ะดขีึน้บ้าง	อาจม	ีเบือ่อาหารแต่เป็นไม่มาก	ยงัพอนอน
ได้	 เมื่อเวลาผ่านไป	ค่อยๆ	ปรับตัวได้กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป	
ภาวะอารมณ์ซึมเศร้าที่มีก็จะทุเลาลง
	 โรคอารมณ์สองขั้ว	ในโรคอารมณ์สองขั้ว	ผู้ป่วยจะมีอาการ
เหมือนกับโรคซึมเศร้าอยู่ช่วงหนึ่ง	 และมีอยู่บางช่วงที่มีอาการ		
ออกมาในลักษณะตรงกันข้ามกับอาการซึมเศร้า	 เช่น	 อารมณ์ด	ี
เบกิบานมากผดิปกต	ิพดูมาก	ขยนัมาก	เชือ่มัน่ตวัเองมากกว่าปกต	ิ
ใช้เงินเปลือง	 เป็นต้น	 ซึ่งทางการแพทย์เรียกระยะนี้ว่า	 ระยะ							
แมเนีย	 ผู้ท่ีเป็นโรคอารมณ์สองขั้วบางครั้งจะมีอาการของโรค					
ซึมเศร้า	บางครั้งก็มีอาการของภาวะแมเนีย

	 โรควติกกงัวล	พบบ่อยกว่าผูท้ีเ่ป็นโรคซมึเศร้ามกัจะมอีาการ
วิตกกังวล	 ห่วงโน่นห่วงนี่	 ซึ่งเป็นอาการหลักของโรควิตกกังวลที่
ต่างกนัคอืในโรควติกกงัวลนัน้	จะมอีาการหายใจไม่อิม่	ใจสัน่	สะดุง้	
ตกใจง่าย	ร่วมด้วย	อาการเบื่ออาหารถึงมีก็เป็นไม่มาก	นำ้าหนักไม่
ลดลงมากเหมือนผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	 และโรคซึมเศร้านั้นนอกจาก
อาการวติกกงัวลแล้วกจ็ะพบอาการซมึเศร้า	ท้อแท้	เบือ่หน่ายชวีติ	
ร่วมด้วยโดยที่อาการอารมณ์เศร้านี้จะเหน็เด่นชัดกว่าอาการวิตก
กังวล
	 ตอนนี้หลายคนคงเริ่มรู้จักโรคซึมเศร้ากันมากขึ้นแล้ว	 ว่ามี
สาเหตุ	 มาจากอะไร	 มีอาการอย่างไร	 ต่างจากภาวะเศร้าปกติ
อย่างไร	มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อป่วย	เป็นโรคซึมเศร้า
	 ในฉบับหน้า	 พี่ไกด์จะมาให้ข้อมูลถึงแนวทางในการดูแล
รักษา	 และข้อควรระวังในการแสดงออกของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	
และคนที่ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	สวัสดีค่ะ
 

การเปลี่ยนแปลงในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า 
(หมอช้าวบ้าน, 2559)

ลััักษณะการเปล่ีี่่ียนแปลงท่ี่ีี่สําคัััญ

 แล้วเราจะรูไ้ด้อย่างไรว่าเป็นโรคนีห้รอืเปล่า
	 ตอนนี้หลายคนอาจรู้สึกว่าตนเองก็มีอะไรหลายๆ	
อย่างใกล้เคียงกับสาเหตุของโรคซึมเศร้า	 แต่ก็มีหลายๆ	
อย่างที่ไม่เหมือนทีเดียวนัก	 ทำาให้อาจสงสัยว่าจะรู้ได้
อย่างไรว่าตนเองเป็นหรือเปล่า	 จากข้อมูลที่พี่ไกด์ศึกษา
พบว่าอาการซึมเศร้านั้นมีด้วยกันหลายระดับ	 ตั้งแต่มี	
อาการเศร้าเพยีงเลก็น้อยทีเ่กดิขึน้ได้ในชวีติประจำาวนั	ไป
จนมีอาการซึมเศร้าท่ีเริ่มมีผลกระทบต่อการดำารงชีวิต	
ประจำาวนั	และบางคนอาจเป็นถงึระดบัของโรคซมึเศร้าที่
รนุแรง	อาการทีพ่บร่วมกนัอาจเริม่ตัง้แต่รูส้กึเบือ่หน่าย	ไม่
อยากทำาอะไร	ไม่สนใจอะไร	เศร้าเสียใจ	หดหู่	ท้อแท้	ไม่
อยากออกไปเจอสังคม	ทำาร้ายคนเอง	และพยายามฆ่าตัว
ตาย	ลองวิเคราะห์ดูว่ามีอาการดังต่อไปนี้	5	อาการหรือ
มากกว่าหรือไม่

1. มีอารมณ์ซึมเศร้า (ในเด็กและวัยรุ่นอาจเป็น
อารมณ์หงุดหงิดก็ได้)

2. ความสนใจหรือความเพลินใจในกิจกรรมต่างๆ
แทบทั้งหมดลดลงอย่างมาก

3. น�้ าหนั กลดลงหรื อ เพิ่ มขึ้ นมาก  (น�้ าหนั ก
เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 5 ต่อเดือน) หรือมี
การเบื่ออาหารหรือเจริญอาหารมาก

4. นอนไม่หลับหรือหลับมากไป
5. กระวนกระวายอยู่ไม่สุขหรือเชื่องช้าลง
6. อ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรง
7. รู้สึกตนเองไร้ค่า
8. สมาธิลดลง ใจลอย หรือลังเลใจไปหมด 
9. คิดเรื่องการตาย คิดอยากตาย

หมายเหตุ
- ต้องมีอาการในข้อ 1 หรือ ข้อ 2 อย่างน้อย 1 ข้อ
- ต้องมีอาการเป็นอยู่นาน 2 สัปดาห์ขึ้นไป และต้องมี
 อาการเหล่านีอ้ยูเ่กอืบตลอดเวลาแทบทกุวนัไม่ใช่เป็นๆ
 หายๆ เป็นเพียงแค่วันสองวันหายไป แล้วกลับมา
 เป็นใหม่

การเปรียบเทียบระหว่างภาวะซึมเศร้า กับ โรคซึมเศร้า

ประเภท	 ซึมเศร้าอย่างอ่อน	 ซึมเศร้าอย่างรุนแรง

สภาพ	 รุนแรงน้อยกว่า	 รุนแรงมาก

รูปแบบของการป่วย	 ไม่ชัดเจน	 ชัดเจน

ระยะเวลาที่ป่วย	 ระยะยาว	(มากกว่า	2	ปี)	 ระยะสั้น	(เฉียบพลัน)

ผลกระทบต่อการ ด�าเนินชีวิตประจ�าวัน	 น้อย	 มาก

ภาวะสุขภาพ	 ไม่ค่อยเจริญอาหาร	 เบื่ออาหาร	มีอาการทางกายร่วม	
	 	 	เช่น	อาการปวดตามร่างกาย

ความสามารถในการท�างาน	 ลดน้อยลง	แต่ยังสามารถทำางานได้	 ไม่สามารถเรียนและทำางานได้

แนวโน้มที่จะฆ่าตัวตาย	 น้อย	 มาก

การรักษา	 ใช้ยา	การให้คำาปรึกษา	 ใช้ยา	การรักษาด้วยไฟฟ้า

การเข้าพักในโรงพยาบาล	 ไม่จำาเป็น	 จำาเป็นสำาหรับผู้ที่มีแนวโน้มสูง
	 	 		 ที่จะฆ่าตัวตาย

อนาคต	 อาจกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้	 อาจกลายเป็นโรคซซึมเศร้าเรื้อรัง	
	 	 		 หรือป่วยกลับมาเป็นอีกครั้งคราว

ภาวะจิตเศร้า โรคซึมเศร้า

ขอขอบคุณข้อมูล
-	 คมฆ์ธนนท์	ศุขอัจจะสกุลซ:	ฆ่าตัวตาย	;	หมอชาวบ้าน	ปีที่	38	ฉบับที่	445	;	2559	;	สำานักพิมพ์หมอชาวบ้าน,	กรุงเทพ.
-	 ไทยรัฐออนไลน์	;	2561	:	โรคซึมเศร้า	กับวัยรุ่นไทย	ต้นเหตุเสี่ยงฆ่าตัวตาย	จาก	www.thairath.co.th	สืบค้นเมื่อ	13	มิถุนายน	2562.
-	 คณะแพทยศาสตร์	รพ.รามาธิบดี	;	ไทยรัฐออนไลน์,	2561:	โรคซึมเศร้ากับวัยรุ่น	เรื่องที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม	จาก	www.thairath.co.th	สืบค้นเมื่อ	13	มิถุนายน	2562.
-	 มาโนช	หล่อตระกูล	:	โรคซึมเศร้าโดยละเอียด;	คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี	มหาวิทยาลัยมหิดล;	2562	จาก	https://med.mahidol.ac.th/ramamental	
	 สืบค้นเมื่อ	13	มิถุนายน	2562.

อารมณ์
•	 รู้สึกเศร้าตลอดเวลา	ร้องไห้โดยไม่มีสาเหตุ
•	 ไม่สนใจสิ่งที่เคยสนใจ
•	 หงุดหงิดกระวนกระวายใจ
•	 รู้สึกช่วยเหลือตนเองไม่ได้	จนแต้ม	รู้สึกผิด

ความคิด
•	 เฉื่อยชา	มองโลกในแง่ร้าย	ขาดความมั่นใจ
•	 ความจำาเสื่อมลง	ไม่มีสมาธิ
•	 คิดช้า	ตัดสินใจไม่ได้
•	 โทษตนเอง	มีความรู้สึกผิดอย่างรุนแรง
•	 คิดอยากฆ่าตัวตาย

พฤติกรรม
•	 เคล่ื่อนไหวช้า
•	 ไม่สนใจรูปร่างหน้าตาของตนเอง
•	 แยกตัวออกจากกิจกรรมต่างๆ	ของสังคม
•	 ขาดแรงจูงใจ

ทางด้านร่างกาย
•	 นอนไม่หลับ	ตื่นเร็วเกินไป	หรือ	นอนมากเกินไป
•	 ความต้องการทางเพศลดลง
•	 เบื่ออาหารหรืออยากอาหารมากขึ้น
•	 มีจิตใจห่อเห่ี่ยวในช่วงเช้า	ดีขึ้นในช่วงบ่าย
•	 รู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา
•	 นำ้าหนักเพิ่มมากขึ้น	หรือลดลงอย่างเห็นได้ชัดในเวลาอันสั้น
•	 มีปัญหาสุขภาพท่ีไม่มีสาเหตุบ่อยๆ

อาการโรคจิต
•	 จะพบในรายที่เป็นรุนแรง	มีอาการซึมเศร้ามากแล้ว
•	 มีอาการของโรคจิตได้แก่	อาการหลงผิดหรือประสาทหลอน
	 ร่วมด้วยที่พบบ่อยคือ	จะเชื่อว่ามีคนคอยกลั่นแกล้ง
	 หรือประสงค์ร้าย	ต่อตนเอง	อาจมีหูแว่วเสียงคนมาพูดคุยด้วย
•	 ตามอาการเหล่านี้จะเป็นเพียงชั่วคราว	เมื่อได้รับการรักษา	
	 อารมณ์เศร้าดีขึ้น	อาการโรคจิตจะทุเลา



	 ก ลุ ่ มสาระการ เรี ยนรู ้ คณิตศาสตร 	์													
เข้ารับการอบรมการใช้งาน	 Google	 Drive	
โดยมี	 มาสเตอร์ประสิทธิ์ จิตร์นิยม	 และ				
มาสเตอร์ณัฐนัย แก่นสิงห์ เป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู ้แก่คุณครูในกลุ่มสาระฯ
คณิตศาสตร์	 เมื่อวันพฤหัสที่	 30	 พฤษภาคม	
2562	เวลา	13.50-14.40	น.	ณ	ห้อง	ROOM	
310	ตึกยอห์น	แมรี่

30 พฤษภาคม 2562

 มิสนิตยา สืบสาย ครูผู้สอนแผนก	MLP	นำานักเรียนจำานวน	10	คน	
เข ้าร ่วมโครงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมมลรัฐฮาวาย	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 โดยนักเรียนที่สมัครเข้าร่วมโครงการได้เข้าเรียนภาษา
อังกฤษ	ณ	สถาบัน	Global	Village	Hawaii	ระหว่างวันที่	30	มีนาคม	
-	15	เมษายน	พ.ศ.	2562

30 มีนาคม - 15 เมษายน 2562 มิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล หัวหน้าแผนกธุรการ	และมิสวรรณวิสา 
จิตต์บุญ เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในโครงการให้ความรู้และ	
วิธีเขียนบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของวัด	 โรงเรียน	 และองค์กร
หน่วยงาน	 หัวข้อ	“การเขียนบันทึกเหตุการณ์ และการเขียน
จดหมายเหตดุจิทัิล” โดย ดร.สขิเรศ ศริากานต์ นกัวชิาการอสิระด้าน
สื่อดิจิทัลและสื่อใหม่	อาจารย์พิเศษสาขาวารสารศาสตร์	นิเทศศาสตร์	
และสือ่สารมวลชน	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่30	พฤษภาคม	2562	ต้ังแต่เวลา	
08.00	-	15.00	น.	ณ	ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

30 พฤษภาคม 2562

	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรในฝ่ายเรื่อง “ร้อยเรื่องราวความส�าเร็จ ร้อยใจทีมงาน” วันเสาร์ที่	 30	 มีนาคม	
2562	เวลา	08.30	–	16.00	น.	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	2	ตึกโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

30 มีนาคม 2562

	 งานบุคลากรจัดฝึกอบรมให้กับครูและ
บุคลากรในโรงเรียน	เรื่อง	“ฟื้นฟูเพิ่มพูนและ
พัฒนาทักษะการสอนว่ายน�้าและช่วยชีวิต
คนจมน�้า” ทุกวันอังคาร	 ระหว่างวันท่ี	 4	
มิถุนายน	-	30	กรกฎาคม	2562	ตั้งแต่เวลา	
08.30	-	10.30	น.	ณ	สระว่ายนำา้เลโอ	โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา

4 มิถุนายน - 30 กรกฎาคม 2562

 ดร.ธีระยุทธ บุญมา (ดร.พ่ีน็อต)	 คณะ
วิทยาศาสตร์	 (เคมีเทคนิค)	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	จากสถาบนั	Learn	Coporation	
“TCASter”	 ร่วมกับ	Ondemand	บรรยาย	
“ระบบTCAS”	ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี	 5-6	 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อม	
ค้นหาตัวเอง	 ตั้งเป้าหมาย	 สำาหรับเตรียมตัว
เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างแม่นยำา	 อีกทั้งยัง
แนะนำาให้นกัเรียนได้รู้จกัการใช้	Application	
“TCASter”	 เพื่อเป็นตัวช่วยในยุคเทคโนโลยี
ได้เป็นอย่างดี	เมื่อวันที่	4	มิถุนายน	2562	ณ	
หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	ตึกวัชรสมโภช

4 มิถุนายน 2562

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา
และวฒันธรรมจดักิจกรรมชมุชนแห่งการเรียน
รู ้ทางวิชาชีพ	 (Professional	 Learning	
Community	:	PLC)	โดยเป็นกจิกรรมทีค่รูมา
แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
สอน	การถอดบทเรียน	การเรียนรู้สะท้อนคิด
อย่างต่อเนื่อง	เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรยีนการสอนให้เกดิประโยชน์สงูสดุแก่ผูเ้รียน
ในทุกระดับชั้น	วันที่	4	มิถุนายน	2562

4 มิถุนายน 2562



	 พวกเราเดนิทางสูเ่มอืงเซีย่งไฮ้เมอืงทีไ่ด้รบัการขนานนามว่าเป็น	“นครปารสีแห่งตะวนัออก” 
ซึ่งถูกจัดอยู่ในกลุ่มมหานครไฮโซอันดับ	 5	 ของโลกรองจากกรุงวอชิงตัน	ดี.ซี.	 นิวยอร์ก	 ลอนดอน	
และปารสี	ปัจจบุนัเซีย่งไฮ้นบัเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีส่ดุเมอืงหนึง่ของโลกและมปีระชากรมากเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศจีน	เป็นศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ	เมืองเซี่ยงไฮ้แบ่งออกเป็นสองฝั่ง	
คัน่ด้วยแม่นำา้หวงผูซ่ึง่ไหลผ่านกลางเมอืง	เรยีกฝ่ังตะวนัตกของแม่นำา้ว่าผูซ่	ีฝ่ังตะวนัออกว่าผูต่ง	โดย
ฝั่งผู่ซีเป็นฝั่งเมืองเก่าท่ีถูกพัฒนามาเป็นแหล่งท่องเท่ียว	 บ้านเรือนยังคงไว้แบบเก่า	 สถาปัตยกรรม
โบราณ	ในขณะที่ผู่ตงเป็นบรรยากาศของตึกสูงระฟ้าศูนย์กลางเศรษฐกิจและการเงิน	มีเทคโนโลยี
ไฮเทค	 ทางฝั่งตะวันออกบ้านเรือนจะทันสมัยไม่มีสายไฟระโยงระยางเหมือนฝั่งตะวันตกช่วงที่เรา
เดินไปนั้นเป็นช่วงที่อากาศเย็นสบายประมาณ	10	องศาเพราะเป็นฤดูใบไม้ร่วง	
	 เราไปขึ้นหอไข่มุกหรือ	Oriental	Pearl	Tower	สัญลักษณ์ของนครเซี่ยงไฮ้					ชมวิวที่สูงที่สุด
ในเอเซียและสูงเป็นอันดับ	3	รองจากแคนาดาและรัสเซีย	มีความสูง	468	เมตร	สาเหตุที่เรียกว่าหอ
ไข่มุกเนื่องจากด้านบนสร้างเป็นรูปไข่มุก	 3	 เม็ด	 ขนาดลดหล่ันกันไปในแนวตั้ง	 โดยไข่มุกเม็ดที่	 1	
แสดงถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของนครเซี่ยงไฮ้	 เม็ดที่	 2	 เป็นส่วนที่ใช้สถานีรับส่งสัญญาณ
วิทยุและโทรทัศน์ของเซี่ยงไฮ้และเม็ดที่	3	เป็นส่วนของร้านอาหารและโรงแรม	สามารถขึ้นไปชมวิว
ทิวทัศน์ของแม่นำ้าหวงผู่	 ซึ่งในเวลากลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับตกแต่งอย่างสวยงามมองวิวได้	
360	องศา	ลงจากหอไข่มกุคณุภผูาไกด์ท้องถิน่พาเราไปลอดอโุมงค์เลเซอร์	(The	Bund	sightseeing	
tunnel)	สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิต			ของเซี่ยงไฮ้	เป็นอุโมงค์ลอดแม่นำ้าสายแรกในประเทศจีน	เชื่อม
ต่อระหว่างเดอะบันด์หรือหาดไว่ทัน	(Waitan)	กับหอคอยไข่มุก	มีจุดเด่นอยู่ที่เทคโนโลยี	แสง	สี	เสียงที่สวยแปลกตาเหมือน
หลดุไปอยูใ่นโลกแห่งอนาคต	อโุมงค์มคีวามลกึลงไปจากพืน้แม่นำา้	9	เมตร	ความยาว	646.70	เมตรสร้างเสรจ็เมือ่ปี	ค.ศ.	2000	
ใช้เวลาแค่	3	นาทใีนการนัง่รถรางชมอโุมงค์	จากนัน้กไ็ปเขตไว่ทนัเขตเช่าของกลุ่มพ่อค้าชาวตะวนัตกสมยัทีม่กีารล่าอาณานคิม	
เดินชมความแตกต่างระหว่างอาคารสองฝั่งที่เป็นสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างตะวันออกและตะวันตก	จากนั้นพวก
เราไปทานอาหารเย็นมื้อแรกที่เซี่ยงไฮ้	และเข้าสู่ที่พัก	KINGTOWN		HOTEL	SHANGHAI	HONGKOU	ห้องพักที่นี่ไม่มีแอร์
เพราะว่าอยู่ในฤดูที่อากาศเย็นอยู่แล้ว	 โรงแรมจะเปิดแอร์เฉพาะช่วงฤดูร้อนเท่านั้น	พวกเราบางคนที่ยังมีแรงก็พากันออกไป
เดินดูร้านรวงรอบๆ	โรงแรม	ซึ่งมีร้านบางร้านยังเปิดอยู่	อากาศเย็นจึงทำาให้ไม่รู้สึกเหนื่อยกัน
	 วันศุกร์ที่	26	เมษายน	2562	ทานอาหารเช้าที่โรงแรมแล้วก็ได้เวลาศึกษาดูงานกัน	สถานที่แรกคือมหาวิทยาลัย	EAST	
CHINA	UNIVERSITY	ที่นี่อากาศอากาศดีมากคณะอาจารย์ที่มาต้อนรับบอกว่ามีนักศึกษาจากหลายประเทศมาเรียนที่นี่	จาก
นัน้กถ็งึเวลาอาหารกลางวนัของพวกเราเมนอูาหารมหีลากหลายทัง้ขาหมู	อาหารทะเลพวกปลาและกุง้	มือ้นีม้นีำา้พรกิจากเมอืง
ไทยและนำ้าจิ้มแจ่วที่ทางคุณเต้ย	World	 De	 Light	 Plus	 เตรียมให้ด้วย	 หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่โรงเรียน	

SHANGHAI	FOREIGN	LANGUAGE	SCHOOL	เป็นโรงเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น	 จัดการเรียนการสอนหลายภาษา	 เช่น	 รัสเซีย	
ฝรั่งเศส	 เยอรมัน	 สเปน	 และญี่ปุ่น	 คำาขวัญของโรงเรียนนี้กล่าวว่า	
“การเรียนรู้ไม่มีท่ีสิ้นสุด”	 เราเดินดูนักเรียนตามห้องเรียนต่างๆ	
นกัเรยีนตัง้ใจเรยีนมาก	ประชาชนของเขาให้ความสำาคญัของการเรยีน
มากกว่าสิ่งอ่ืน	 เราเห็นธงชาติของประเทศต่างๆ	 แสดงให้เห็นว่ามี
นักเรียนจากประเทศอะไรไปเรียนบ้างหนึ่งในนั้นมีธงชาติไทยด้วย	
ก่อนทานข้าวเย็นไกด์พาเราไปดูร้านกาแฟ	 Starbucks	 ท่ีใหญ่ท่ีสุด
หรหูราและมคีนเยอะมาก	หลงัจากทานข้าวเยน็เรานัง่รถมาชมความ
สวยงามของถนน	“นานกงิ”	คล้ายย่านสลีมของเมอืงไทย	ถนนนานกงิ
ถอืเป็นย่าน	Shopping	ทีเ่ก่าแก่และมชีือ่เสยีงทีส่ดุแห่งหนึง่ในเซีย่งไฮ้	
ในตอนเย็นจะเป็นช่วงที่ร้านค้าและบาร์ต่างๆ	 คึกคัก	 มีนักดนตรี							
ริมถนน	 เต็มไปด้วยแสงสีเสียงเหมาะกับการเดินเล่นหรือนั่งรถราง		
ชมบรรยากาศรอบๆ	มาก	
	 วันเสาร์ที่	27	เมษายน	2562	หลังจากทานอาหารเช้าเสร็จจึง
ออกเดินทางไปหมู่บ้านโบราณจูเจียเจี่ยว	(Zhujiajiao)	เมืองโบราณ
ที่อยู่ไม่ไกลจากเซี่ยงไฮ้	 ได้ชื่อว่าเป็น	 “ไข่มุกใต้แม่น�้าแยงซีเกียง” 
สองฝั่งเชื่อมต่อกันด้วยสะพานหินกว่า	 36	 สะพาน	ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็น
เวนสิแห่งตะวนัออก	เป็นชมุชนโบราณอายกุว่า	1,700	ปี	ตัง้อยูร่มินำา้	
มีคลองเล็กๆ	ไหลผ่านเมืองและใช้ในการสัญจรไปมา	ปัจจุบันถึงจะมี
ความเจริญอยู่รอบด้าน	 ผู้คนท่ีน่ีก็ยังใช้ชีวิตและความเป็นอยู่แบบ
ดั้งเดิม	สิ่งก่อสร้างทั้งหมดก็ได้รับการรักษาไว้อย่างดี	ทั้งบ้านเก่าและ
สะพานหิน	 Fang	 Sheng	 Bridge	 สร้างขึ้นในช่วงราชวงศ์หมิงและ
ราชวงศ์ชงิ	เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงนำา้แห่งนี	้และเพือ่ให้ได้บรรยากาศ
เมืองนำ้าโบราณท้ังทีไม่ได้นั่งเรือเท่ียวก็เหมือนมาไม่ถึง	 ออกจาก
หมูบ้่านแวะทานข้าวกลางวนัแล้วเดนิทางต่อไปท่ีร้านบวัหิมะชมการ
สาธติการใช้กำาลงัภายในรกัษาโรคโดยหมอทีม่าจากทเิบตและแช่เท้า
ในนำ้ายาที่มีสรรพคุณหลายอย่างซื้อบัวหิมะกันมาพอสมควรจึงเดิน
ทางสูย่่านศลิปะถนนเทยีนจือ่ฟาง(Tainzifang)	เป็นย่านทีเ่ตม็ไปด้วย
ตรอกซอยเล็กๆ	อาคารบ้านเรือนแถวนี้เป็นสไตล์ยุโรปผสมกับสไตล์
จีน	 ภายในร้านค้าขายของท้องถิ่นท้ังของใช้และของท่ีระลึกจาก
เซี่ยงไฮ้	 นอกจากนั้นยังมีคาเฟ่และร้านอาหารให้นั่งกิน	 เราเลือกซื้อ
ของกนัคนละนดิละหน่อย	หลงัจากนัน้จงึไปทานข้าวเยน็กนัก่อนกลบั
โรงแรมที่พัก

โดยมิสแตน

	 วนัอาทติย์ที	่28	เมษายน	2562	วนัสดุท้ายของการเยอืน
เซี่ยงไฮ้	หลังอาหารเช้าเราแวะไปที่โบสถ์	St.	Peter	Church	
Catholic	Diocese	of	Shanghai	ตั้งใจว่าจะเข้าไปไหว้พระ						
และสวดภาวนาสักแป๊บนึง	 แต่ปรากฏว่าที่โบสถ์กำาลังมีพิธี
มสิซา	บราเดอร์ลงความเหน็ว่าถ้าพวกเราร่วมฟังมสิซาจะทำาให้
โปรแกรมวันนี้คลาดเคลื่อนจึงเดินทางต่อไปวัดพระหยกขาว		
(ยู่โฝ่สือ)	 เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธที่สำาคัญอันดับหนึ่ง
ของเซี่ยงไฮ้	 ก่อสร้างขึ้นตั้งแต่ปี	 ค.ศ.	 1882	 เพ่ือเก็บรักษา
โบราณวัตถุลำ้าค่าในสมัยราชวงศ์เว่ย	ถัง	ซ่ง	หยวน	หมิงและชิง	
เช่น	พระพุทธรูป	ภาพวาดโบราณ	คัมภีร์พระไตรปิฎก	รวมถึง
พระพุทธรูปหยก	2	องค์ที่นำามาจากประเทศเมียนมา	ภายใน
วัดบรรยากาศร่มรื่น	 เงียบสงบ	 อบอวลไปด้วยกลิ่นธูปหอม	
พร้อมเสยีงสวดมนต์ของพระสงฆ์ท่ีอยูภ่ายใน	มร้ีานท่ีจำาหน่าย
เครือ่งรางและของทีร่ะลกึต่างๆ	เราเข้าไปไหว้ขอพรพระแต่ละ
องค์	ซึง่การขอพรจะไม่เหมอืนกนับางองค์ขอให้ตวัเองบางองค์
ขอให้พ่อแม่และบางองค์ขอให้ลกู	หลงัทานข้าวกลางวนักนัแล้ว	
จึงเดินทางสู่ตลาดเฉินหวังเมี่ยวหรือตลาดโบราณ	100	ปี	ของ
นครเซี่ยงไฮ้	เป็นศูนย์รวมสินค้าและอาหารพื้นเมือง	ออกจาก
ตลาดเดินทางสู่แหล่ง	 Shopping	 เรียกกันว่า	 ตลาดก๊อปปี้							
มีสินค้าราคาถูก	 สินค้าก๊อปปี ้ทุกยี่ห้อ	 ชาวจีนเลียนแบบ									
แบรนด์เนมได้เก่งมากภผูาไกด์ของเราบอกว่าเขาจะตัง้ราคาสงู
ไว้มากให้ต่อรองราคาด	ูพวกเราได้ของถกูใจกันมาหลายชิน้	เรา
แวะทานอาหารเยน็ก่อนเดนิทางสูส่นามบนิผูต่งในเวลา	19.30	น.	
และขึน้เครือ่งกลบัไทยถงึสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพใน
เวลาตีหนึ่งกว่าๆ	 ของเช้าวันจันทร์	 ความเจริญก้าวหน้าของ
เซี่ยงไฮ้	 ทำาให้	 เซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางของโลกทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ	การค้า	แฟชั่น	 เทคโนโลยี	และการคมนาคม	ถ้ามี
โอกาสควรจะมาสกัครัง้หนึง่ในชวีติ	ลาก่อนเซีย่งไฮ้	ในการเดนิ
ทางครั้งนี้ทางคณะครูขอขอบคุณภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารัก
ผล	ผูอ้ำานวยการโรงเรยีนอัสสมัชญัศรีราชาเป็นอย่างสงูทีใ่ห้การ
สนับสนุนและให้โอกาสพวกเราได้มาเปิดหูเปิดตา	 ได้รับ
ประสบการณ์แปลกใหม่ในการมาเยอืนมหานครเซีย่งไฮ้ในคร้ัง
นี้	Good	bye	Shanghai.



คณะผู้ร่วมบริหารไปศึกษาดูงาน ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน

	 คณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	นำาโดย ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 เดินทางไป
ศึกษาดูงาน	ณ	มหานครเซี้ยงไฮ้	ประเทศจีน	ได้ฉายาว่าเป็นนครปารีสแห่งตะวันออก	ศูนย์กลางความเจริญและทันสมัย	ในการ
ไปศึกษางานครั้งนี้ได้ลงนามความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการกับมหาวิทยาลัย	EAST CHINA NORMAL UNIVERSITY 
และไปศึกษาดูงานโรงเรียนมัธยม SHANGHAI FOREIGN LANGUAGE SCHOOL ระหว่างวันที่	25-28	เมษายน	2562

การแข่งกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาส่งนักกีฬาพนักงาน	 เข้าร่วมการแข่งขัน	 “กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย” ผลการแข่งขันมีดังนี้		รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปตอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาวอลเล่ย์
บอลและกองเชียร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขันพายเรือคายัก และกีฬาโปโลน�้า	 ระหว่างวันที่	 30	 เมษายน	 -	1	
พฤษภาคม	2562	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	จังหวัดสมุทรสาคร	



พูดจาภาษาไทย
โดย	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล

	 คณะของเราออกเดนิทางไปเมือ่	23	มนีาคม	62	
กท็มีเดมินัน้แหละ	มมีสิทพิย์ประภา	แอร์	ฝ้าย	โจ้	และ
เรา	โดยมีอั๋นไปรออยู่ที่โน่นแล้ว	บริษัทส่งให้ไปแสดง
สินค้า	Expro	และก็ฉวยโอกาสลาต่อเพื่อรอพวกเรา
บินไปสมทบท่องเที่ยวกันต่อไป
	 ถึงสนามบินโฮจินมินห์	 ก็แวะชิมกาแฟสดกับ
เค้กที่ร้านทางออกของสนามบินเป็นซุ้มเล็กๆ	 แต่
ความอร่อยไม่เลก็เลย	กาแฟส่งกลิน่อบอวลหอมชวน
ลิม้ลอง	ส่วนเค้กนัน้ไม่ต้องพดูถงึ	อร่อยถงึขัน้มากมาย
ก่ายกองจริงๆ	สมกับเคยเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส
	 เราเดนิทางไปโรงแรม	Paradise	Saigon	Hotel	
เกบ็สมัภาระเสรจ็กไ็ปกนิอาหารเวยีดนาม	(แท้)	สัง่มา
แต่ละอย่างหน้าตากเ็หมอืนในเมอืงไทย	รสชาตกิแ็ตก
ต่างไปบ้างเล็กน้อยแต่อร่อย	 มีซอสพริกคล้ายซอส
พริกศรีราชา	 ซึ่งผลิตในเวียดนามรสชาติออกหวาน

มากกว่าของไทย	 อาจจะชินกับรสชาติของไทยก็ได้	 ทำาให้รู้สึกว่าของไทยเรา
อร่อยกว่า
	 อิ่มแล้วก็ไปพักผ่อนกันที่ตึก	 Saigon	Skydeck	 เป็นตึกสูงโดดเด่นเป็น
สง่าอยู่ใจกลางเมืองโฮจินมินห์	เป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุด	มีกี่ชั้นก็ไม่รู้	แต่เราขึ้น
ไปที่ชั้น	49	เดินชมวิวได้	360	องศา	มองเห็นแม่นำ้าไซ่ง่อนไหลคดเคี้ยว	วกไป
วนมาอยู่ในเมืองนี้อย่างสวยงาม	 ท่ามกลางตึกรายล้อมและมีถนนคู่ขนานไป
กบัแม่นำา้ตลอด	สามารถขบัรถชมรมิแม่นำา้ได้ตลอดเส้นทีว่กวนของแม่นำา้	ทำาให้
มองเห็นแผ่นดินเป็นเกาะเล็กเกาะน้อยโอบไปด้วยแม่นำ้า	การเชื่อมต่อไปจุดที่
เป็นเกาะนัน้ทางเวยีดนามได้ทำาถนนลอดใต้แม่นำา้ทกุจดุ	เราวเิคราะห์ดแูล้ว	ไม่
แปลกใจเลยทำาไมนำา้จงึท่วมเมอืงนีบ่้อยๆ	เพราะแม่นำา้ขดตวัอยูใ่นเมอืงนีน้ัน่เอง	
พอฝนตกหนักๆ	นำ้าก็ไม่สามารถจะไหลคดเคี้ยวตามแม่นำ้าได้ทัน	ก็ทำาให้ท่วม
เมืองเป็นประจำา
	 เรานั่งพักผ่อนชมวิว	ถ่ายรูปกันจนหายเหนื่อยก็อำาลาตึกนี้	ดูความเจริญ
ก้าวหน้าของเวียดนามด้วยความทึ่ง	เขากำาลังก่อสร้างทางรถไฟฟ้าใต้ดิน	ไม่มี
สาวๆ	ใส่ชดุ	อ๋าวใหญ่ขีจ่กัรยานแล้ว	มแีต่รถยนต์	และมอเตอร์ไซด์	(เยอะมาก)	
เด็กๆ	 ไปโรงเรียนใส่เครื่องแบบเหมือนโรงเรียนคาทอลิก	 ไม่มีชุดประจำาชาติ
แล้ว	เท่าที่ไปมา	3	วัน	เห็นจักรยานแค่	3	คันเท่านั้น	คือ	อาม่าขี่ขายของโช
ห่วย	 และอาแป๊ะขายผลไม้เท่านั้น	 ผิดกับสมัยก่อนโน้น	 มีจักรยานและใส่ชุด
ประจำาชาติให้เห็นกันเกล่ือนตา	 คงเหมือนกับสมัยที่สาวเชียงใหม่	 ขี่จักรยาน
กางจ้องนั่นแหละสูญพันธ์ไปกันหมดแล้ว

	 จากนั้นก็ไปเดินตลาดขายของก๊อปปี้	 ซึ่ง
ราคาแพงพอสมควรพอช่วงเย็นก็ไปกินอาหารท่ี	
Big	 Food	 ประเภทอาหารทะเลเผาๆ	 ปิ้งๆ	 ก็
อร่อยและสนุกดี
	 รุง่เช้า	เราเช่ารถแก๊ปรุน่ใหม่สงูจนยนืได้ไป
เที่ยวปากแม่นำ้าโขง	 ออกนอกเมืองไปนานพอ
สมควร	ผ่านทุ่งนาบ้านนอกชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆ	
มองบ้านคน	 ฮวงซุ ้ยฝังศพและแปลงปลูกผัก	
สังเกตว่าตรงไหนที่มีฮวงซุ้ย	ผักที่ปลูกติดฮวงซุ้ย
จะงามกว่าผักที่ปลูกแล้วไม่มีฮวงซุ้ย	คงจะได้ปุ๋ย
ดีนั่นเอง
	 เรานั่งเรือฝ่าคลื่นปากแม่นำ้าโขงท่ีกว้าง
เวิง้ว้างเหมอืนมหาสมทุร	คลืน่แรงนำา้ขุน่รูส้กึกลวั
พอสมควร	แต่ก็แข็งใจไปให้ได้เพราะว่ายังไงก็ไป
แล้ว	นานพอสมควรจึงถึงเกาะเป้าหมายที่เราจะ
ไปเท่ียว	 เป็นเกาะใหญ่คล้ายกับบางกระเจ้าท่ี
สมุทรปราการ	ไปถึงก็จะมีการขาย	นำ้าผึ้ง	นมผึ้ง	
ชมการเลี้ยงผึ้ง	 และมีงูหลามตัวใหญ่ให้นักท่อง
เที่ยวถ่ายรูป	เรื่องอย่างนี้มิสทิพย์ประภาชอบอยู่
แล้ว	คว้างูมาพันคอแล้วถ่ายรูปทันที	
	 “ลองจับดูสิ	 สะอาดมากเลย	 ไม่เหนียว
เหนอะหนะเหมือนที่อื่น	 แสดงว่าเขาอาบนำ้า
ทำาความสะอาดให้ทุกวันไม่เชื่อก็ลองจับดูสิ...				
เอ้า!	เจ๊นึกลองจับดูสิ!”
	 เท่านั้นแหละเจ๊ก็หนีทันทีเลย	 ฉันเคยเชื่อ
และคล้อยตามเธอทุกอย่าง	 แต่ครั้งน้ีฉันไม่ยอม
เชื่อฟังเธอหรอกนะให้ตายสิ!
	 หลังจากหนีกระเจิงด้วยเรื่องของงูแล้ว	 ก็
เดินไปตามท้องร่องสวนที่มีลำาไยพันธุ์เก่า	 (เนื้อ
น้อยเมล็ดใหญ่)	 ส้มโอ	 พริก	 มะเขือ	 มีโกโก้นิด
หน่อย	 เดินผ่านบ้านคนดูวิถีชีวิตของชาวสวนก็

เหมอืนของไทยสมยัก่อน	แล้วกน็ัง่รถม้าชมหมูบ้่าน	ลงจากรถม้าก็เดนิเข้าไปในสวน	
แล้วกไ็ปลงเรอืพายขนาดเลก็	คนพายพาไป	ล่องคลองเป็นป่าจากชายเลนร่มรืน่	แต่
ต้องระวังมือให้ดีอย่าไปเกาะขอบเรือเด็ดขาด	เพราะเรือจะพายกระแทกกันตลอด	
คลองแคบแต่มีเรือเกือบ	100	ลำาพายพานักท่องเที่ยวชมวิวทิวทัศน์	ไม่รู้จะเปรียบ
กับที่ไหนของไทยดีจะเปรียบกับตลาดนำ้าดำาเนินสะดวกก็ไม่ได้	 ของเรากว้างกว่า	
สรุปแล้วเรือพายกันยุบยับเต็มคลองก็เป็นสีสันอีกอย่างหนึ่งของการท่องเที่ยววิถี
ชุมชน	อ้อ!	ลืมบอกไปว่า	2	ฝั่งป่าจากนั้น	คนขับเรือบอกว่ามีจระเข้ด้วย
	 เราไปรบัประทานอาหารกลางวนัในสวน	ทีน่ัง่รับประทานจดัเป็นโซนๆ	สลบั
กับสวนผลไม้อันได้แก่	โกโก้	ลำาไย	มะม่วง	ทุกเรียนมีบ้างเล็กน้อย	ฯลฯ	ขากลับก็
กลับเรือแจว	แล้วต่อด้วยเรือใหญ่ข้ามปากแม่นำ้ากลับขึ้นฝั่งเหมือนเดิม	ทริปนี้สนุก
ตืน่ตาตืน่ใจและตืน่เต้นทีส่ดุเพราะฝากชวีติไว้กบัเรอืและสายนำา้อนัเชีย่วกราก	โดย
เฉพาะช่วงปากแม่นำ้าโขงท้ังเชี่ยว	 ท้ังขุ่นท้ังคลื่น	 แต่คณะของเราก็เที่ยวกันอย่าง
ปลอดภัย
	 มื้อเย็นไปกินอาหารทะเล	 ปิ้ง	 ย่าง	 คล้ายๆ	 ตลาดนัดอยากกินอะไรก็ชี้เอา	
บางคนกไ็ปมงุดเูขาป้ิงย่าง	บางคนกไ็ปดเูขาทำาอาหารสดๆ	กนั	ปรากฏว่ามชีาวญีปุ่น่
สั่ง	 ตะพาบนำ้าเป็นๆ	 แล้วให้ร้านชำาแหละปรุงอาหารเดี๋ยวนั้นเลย	 แต่บังเอิญพวก
เรากินอิ่มแล้ว	ความสยดสยองและคลื่นเหียนจึงลดน้อยลง	ก็แปลกไปอีกรูปแบบ
หนึ่งท่ีได้เห็น	 อ่ิมแล้วก็ไปท่องเมืองท่ีเลียนแบบย่านช้อปปิ้งไฮโซของยุโรป	 แต่ละ
ตกึขายของแบรนด์เนมยโุรป	เช่น	หลยุส์วติตอง	กุด๊ซี	่ฯลฯ	และมบีนัไดสเปน	เหมอืน
ยุโรปยังไงยังง้ันเลย	 แล้วก็ไปดูแสง	 สีของตึกต่างๆ	 คอนโดสูงๆ	 เขาจะปล่อยไฟ
เลเซอร์	แข่งขันกันอย่างสวยงามให้คนไปชมและถ่ายรูปกัน	โดยปิดถนนให้คนเดิน
เล่นและพักผ่อน	กลางลานใหญ่ติดจอ	LCD	ไว้ประมาณ	20	กว่าจอ	ติดตั้งเครื่อง
เสียงอย่างดีเพื่อถ่ายทอดฟุตบอลชิงแชมป์ระหว่างไทยกับเวียดนาม	 ให้ประชาชน
ไปนั่งชมกัน	 พอบอลเริ่มเล่นประชาชนก็ไปจับจองที่นั่งกันเต็มทุกจอ	 พร้อมทั้งมี
แม่ค้าพ่อค้ามาขายของกันเหมือนงานวัดของไทยเราเมื่อ	50	ปีที่แล้ว	เช่น	มะม่วง
ดอง	ขนมเบื้องญวน	นำ้าแข็งใส่นำ้าหวาน	หมึกย่าง	เป็นต้น



	 จากนัน้	อัน๋	กพ็าคณะของเราไปท่องราตรแีดนโลกย์ี	ของชนชัน้กลางกนั	อัน๋
พาเดนิเลาะลดัไปชัว่อดึใจเดยีวกถ็งึแล้ว	เขาปิดถนนให้ประชาชนเดนิไปเลอืกนัง่ดืม่
เบยีร์กนัตามอธัยาศยั	คอืเจ้าของตกึแถว	2	ข้างทาง	จะนำาโต๊ะและเก้าอีเ้ตีย้ๆ	เลก็ๆ	
มาตั้งหน้าร้านของตนเองเป็นชุดๆ	 เพื่อขายเบียร์แช่เย็น	 ขอยำ้าว่าขายเบียร์อย่าง
เดียวจริงๆ	กับแกล้มไม่มี	นำ้าแข็งไม่มีแก้วไม่มีใช้วิธียกขวดดื่มกัน	ส่วนกับแกล้มจะ
มคีนเร่เดนิมาขายพกิารบ้าง	ไม่พกิารบ้าง	คล้องคอมา	เขน็จกัรยานมา	ประเภท	ถัว่
คั่ว	 มะม่วงดิบ	 มะม่วงดอง	 ปลาหมึกย่าง	 ฯลฯ	 เก้าอี้ที่น่ังน้ันเบียดชิดกันชนิด
ขยับเขยื้อนไม่ได้เลย	เพื่อที่จะรองรับลูกค้าให้มากที่สุด	และแต่ละร้านจะไม่มีการ
ตั้งเก้าอี้	ลำ้าแดนกันเด็ดขาด	จะมีเสียงโวยวายของเจ้าของร้านทันที	บางจุดก็มีการ
เปิดเพลงเสียงดัง	 บางจุดก็มีดนตรีเล่น	 ลูกค้าท่ีไปใช้บริการนอกจากนักท่องเที่ยว
ต่างชาติแล้ว	ส่วนใหญ่จะเป็นชาวเวียดนามกันเอง	มีทั้งคนแก่เดินให้ลูกจูงมา	คน
หนุม่สาวคนมคีรอบครวักจ็งูเดก็เลก็เข้ามานัง่ดืม่กนิด้วย	เดก็ๆ	คงไม่ได้ดืม่แอลกอฮอ
หรอกนะ	คงจะไม่มใีครเลีย้งด	ูเบยีร์เวยีดนามนัน้ราคาถกูมาก	ขนาดมาขายในถนน
สายนีน้บัว่าแพงแล้ว	กย็งัถกูสดุๆ	สำาหรบัพวกเราประมาณ	40	บาท	ราคาปกตติาม
ร้านค้าทั่วไปขวดละ	10	กว่าบาท		เท่าที่สังเกตดูก็คนละขวดเท่านั้นเอง	ส่วนใหญ่
จะมาพักผ่อนพบปะกนั	โดยเฉพาะหนุม่สาวนัน้	เขาไม่มทีีจ่ะพบกนัได้สะดวก	เพราะ
แต่ละครอบครัวอยู่ห้องเช่าแคบๆ	กันทั้งนั้น	มานั่งที่นี่จะสะดวกกว่า

ไปเรื่อยเปื่อย	 เรามองดูแม่ค้าหน้าตาสวยงามแต่
ขาพิการไม่มีนิ้ว	 บางคนก็ไม่มีนิ้วที่ขา	 บางคนก็
ไม่มีนิ้วที่แขน	 แสดงถึงผลของยีนส์ที่เกิดจาก
สงครามฝนเหลืองในสมัยโน้น	 ยังส่งผลมาถึงลูก
หลานในยุคปัจจุบันได้ซึ่งก็ผ่านมา	50	กว่าปีแล้ว	
คนที่อายุ	25-30	ปี	ยังมีให้เห็นอยู่ว่าผลของพิษ
ฝนเหลือง	ทำาให้เขาเกิดมาไม่มีนิ้วมือและนิ้วเท้า	
มองแล้วทำาให้คิดอะไรๆ	ขึ้นมาหลายอย่าง...	คือ
สงครามนี้ไม่เกิดขึ้นในเมืองไทยเป็นเพราะผู้นำา
ของเราเก่งนั่งเอง	
	 รุง่เช้าเรากเ็ทีย่วแถวๆ	รอบโรงแรมทีพ่กั	ไป
ไหนไกลๆ	ไม่ได้	เพราะต้องรอเวลากลบัสนามบนิ
เรามองหาทเุรยีนเวยีดนามกไ็ม่มี	ลืมบอกไปว่าวนั
แรกที่ เดินผ ่านตลาดจะไปขึ้นตึก	 Saigon	
Skydeck	นั้นมีวางขายมากพอสมควร	 แต่คณะ
ของเราเดนิกนัเรว็มาก	เราจงึไม่มโีอกาสได้ซือ้	แต่
คิดว่าวันต่อ	ๆ	มาอาจจะเจออีก	แต่แล้วก็ไม่เจอ
ทุเรียนเวียดนามอีกเลย	 จึงไม่สามารถจะเปรียบ
เทียบได้ว่าทุเรียนเวียดนามกลิ่นและรสชาติเป็น
เช่นไร	 ไปทั้งทีก็เสียดายอยู่เรื่องเดียวคือเรื่อง
ทุเรียนนี่แหละ!	
	 เรามาที่สนามบินและเดินทางกลับ	เครื่อง
ออกเวลา	 18.00	 น.	 ใช้เวลาช่ัวโมงกว่าก็ถึง
สุวรรณภูมิแล้ว	ลาก่อนเมืองไซ่ง่อน	ที่ถูกเปลี่ยน
ชื่อเป็น	นครโฮจินมินห์

	 รุง่เช้าไปเทีย่วโบสถ์ครสิต์	และหออาคารไปรษณย์ี	ซึง่เป็นอาคารเก่าแก่สมยั
ฝรั่งเศส	มีการทำางานกันจริงๆ	และเน้นขายของที่ระลึก	ย่านนี้จะมีโรงแรมระดับ	5	
ดาว	ร้านขายหนังสือ	ห้องสมุด	ร้านกาแฟเชื่อมต่อกันหมด	ถนนที่นี่ก็จะร่มรื่นไป
ด้วยต้นไม้ใหญ่ๆ	 เราแวะไปกินกาแฟสตาร์บัค	 รสชาติของเวียดนามจะอ่อนกว่าที่
เมอืงไทย	กนิคนละแก้วแต่นัง่ซะเกนิราคาทีน่ัง่นานเพราะเดนิจนเมือ่ยล้ากนัทกุคน	
กินเสร็จก็เดินไปเข้าห้องนำ้าของโรงแรม	 5	 ดาว	 ก่อนออกจากห้องนำ้า	 น้องฝ้ายก็
อุทานออกมาว่า
	 “อุ๊ย!	มีโลชั่นทามือด้วย”	ทุกคนก็หยิบโลชั่นมาทากันยกใหญ่ทั้งๆ	ที่จะออก
จากห้องนำ้ากันแล้วด้วย	“หอมจังเลย”	น้องแอร์บอกดังๆ	ส่วนมิสทิพย์ประภาก็ทา
ทั้งมือ	แขน	ขา	ส่วนเราก็เอากะเขาด้วย	พร้อมกับบ่นว่า	
	 “พักก็ไม่ได้พักโรงแรมเขา	 แถมยังมาฉี่ห้องนำ้าของเขา	 แล้วยังเอาโลชั่นของ
เขามาทาฟรีๆ	อีก”	แล้วก็หัวเราะกันทั้งทีม	นี่แหละนิสัยคนไทยอย่างเราๆ	
	 ช่วงเยน็หลงัจากกนิอาหารกนัแล้ว	อัน๋กพ็าไปตลาดย่านสนิค้าราคาถกู	เสือ้ผ้า
ตัวละ	 100	บาท	 เป็นชุดกีฬาที่โด่งดังมีชื่อเสียง	 ทุกอย่างชิ้นละ	 100	บาท	พวก
ประเภทนักวิ่ง	 ล่าเหรียญทั้งหลายน่าซื้อมาก	 ขายเป็นชุดๆ	 ตัวเดียวก็ขาย	 ส่วน
เสื้อผ้าแฟชั่นก็มีราคา	 100	กว่าบาท	 รองเท้า	 กระเป๋าเยอะแยะไปหมด	 เลือกไม่
หวาดไม่ไหว	เดินกันทั้งคืน	เข้าตลาดโน้น	ออกตลาดนี้เหนื่อยก็กินชาไข่มุกอิสลาม

	 ปีการศึกษา	 2562	 มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารใหม่	 ซึ่ง
เป็นการโยกย้ายตามวาระของมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล
แห่งประเทศไทย	

	 ขอแสดงความยินดีกับภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ ์
ได้ดำารงตำาแหน่งอธิการเจ้าคณะแขวงประเทศไทย

 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวย
การ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ชาวอัสสัมชัญศรีราชา	
ศิษย์เก่าและผู้ปกครองยินดีต้อนรับ

	 ส่วนภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ได้ย้ายไปดำารง
ตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 ทางด้านภราดากลุชาต ิจันทะโชโต จากศรรีาชา	ไปดำารง
ตำาแหน่งผู้บริหารที่โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก

 ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธ์ิ ยังคงดำารงตำาแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายวิชาการเหมือนเดิม	 และเร่งขับเคลื่อนงาน
วิชาการให้ก้าวไปข้างหน้าตลอดเวลา

 ภราดา ดร. อานันท์ ปรีชาวุฒิ เป็นที่ปรึกษาผู้อำานวย
การและที่ปรึกษาแผนก	MLP

 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ อธิการบ้านยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่	
และเพิ่มเติมคือ	ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายปกครอง

	 ทางด้านภราดา ดร.เลอชยั ลวสตุ เป็นทีป่รกึษาผูอ้ำานวย
การเหมือนเดิม

	 ยินดีต้อนรับภราดาที่มาดำารงตำาแหน่งใหม่	3	ท่าน	ได้แก่	
ภราดารัชชานนท์ อุดมสูงเนิน	 ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย	
และที่ปรึกษางานอภิบาล ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าคา 

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ	พบกันเหมือนเดิมค่ะ	เรามีข่าวต่าง	ๆ	ในแวดวงแดง-ขาว	มารายงานเหมือนเช่นเคย โดย ม. เม้า

ตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	 และที่ปรึกษาฝ่าย
อาคารสถานท่ี	 และภราดากฤษดา งามวงศ์ รับหน้าที	่	
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำา



	 ทางด้านหวัหน้าฝ่ายกจิกรรมยงัคงเป็น ม.เชดิชยั ยงัให้ผล
และหัวหน้าฝ่ายธุรการ	 การเงิน	 ก็ยังเหมือนเดิมคือ       
มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี

 มสิสายทพิย์ สวสัดกิลู ตำาแหน่งรองหวัหน้าฝ่ายวชิาการ
 มิสปริชมน (มิสกุ้ง) ศุภวัฒน์วิมล หัวหน้าศูนย์พัฒนา
บุคลากรส่วนมิสคนึงนุช พุ่มแจ้ง	ยังคงตำาแหน่งหัวหน้า
งานบุคลากรเหมือนเดิม

	 ผ่านพ้นไปเรยีบร้อยแล้วสำาหรบักจิกรรมรบัรางวลัเรยีนดี
และรางวัลเชิดชูเกียรติประจำาปีนี้	 โดยได้รับเกียรติจาก	
ภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะแขวง
ประเทศไทย	เป็นประธานในพิธี	เมื่อ	15	มิ.ย.	62

	 ส่วนสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุข	 ระหว่าง							
วันที่	 21	–	28	มิ.ย.	 62	 เริ่มจาก	มินิคอนเสิร์ตต่อต้าน			
ยาเสพติด	ณ	 อาคารยอห์นแมรี่	 21	 มิ.ย.	 สาธิตศิลปะ
ป้องกันตัว	จาก	CK	มวยไทย	(จากศิษย์เก่า)	ณ	อาคาร
ยอห์นแมรี่	24	มิ.ย.

	 25	 มิ.ย.	 กิจกรรมแข่งขันวาดภาพ	 สุนทรภู ่กวีไทย									
ต้านภัยยาเสพติด

	 26	มิ.ย.	กิจกรรมเกมคาหุ	ส่วน	ACS	Rapper	จัดวันที่	
27-28	มิ.ย.	งานนี้พื้นลุกเป็นไฟแน่เลย

	 ชุดนี้พานักเรียน	 27	 คน	 ไปร่วมแข่งขัน	 แม็กซ์พลอยส์					
ครอสเวิร์ดเกม	 เอแม็ท	 คำาคมและชูโดกุ	 ชิงแชมป์ภาค
ตะวนัออก-ภาคกลาง	ครัง้ที	่19 มสิรชัตวรรณ์ ศรสีวุรรณ 
และมิสรัตนา นามวงษ์ ณ	ห้างโรงบินสัน	ศรีราชา	เมื่อ	
15	–	16	มิ.ย.	62

 “ฉลามจูเนียร์”	 นักฟุตบอลโครงการช้างเผือกของ								
อัสสัมชัญศรีราชา	 ประกาศทวงบัลลังก์แชมป์ฟุตบอล				
ขาสั้นคืนแน่นอน	โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหณ์   
ผู้อำานวยการ	 ประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจน	 ผ่าน
หนังสือพิมพ์สยามกีฬา	 และสยามรัฐออนไลน์	 เมื่อ	 10	
มิ.ย.	62	โดยมีสต๊าฟโค้ชที่เข้มแข็งช่วยกันอย่างเต็มที่

	 พิธีไหว้ครูประจำาปี	 2562	 ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้ว	 ปีนี้
จัดพิธีทั้งหมด	 4	 รอบด้วยกัน	 เริ่มตั้งแต่ระดับปฐมวัย					
จดัทีแ่ผนกปฐมวยั	ส่วนระดบัประถม	มธัยมต้น	และมธัยม
ปลาย	 จัด	ณ	 หอประชุมหลุยส์ชาแนล	 ตึกวัชรสมโภช	
ประธานในพิธีคือ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์       
ผู้อำานวยการโรงเรียน	เมื่อวันที่	6	มิ.ย.	62

	 ปีการศึกษา	 2562	 น้ีโรงเรียนของเรามีอายุครบ	 75	 ปี	
แน่นอนที่สุด	 เราต้องมีการเฉลิมฉลองให้สมศักดิ์ศรีของ
อายุ	75	ปี	มีงานยิ่งใหญ่มากมาย	อาทิ	งาน	ACS	Day	
และมิสซา	75	ปี	(16	ส.ค.)	ฯลฯ

	 สำาหรบัโค้ชฟตุบอลโครงการพเิศษ	(นกัฟตุบอลช้างเผอืก)	
มีห้องทำางานเป็นสัดส่วนอย่างถาวรแล้วคือ	 อาคาร					
อุดมประเสริฐ	 ได้แก่ ม.ศราวุธ เหลาโพธ์ิ ม.วีรพงศ์      
ศรีเพ็ชร ม.นิกร พิมเสน ม.มาโนช ปัญญาคง	 และ								
พี่ใหญ่สุด ม.ตาล นครดี ...	 ท่านใดมีธุระติดต่อได้ตาม
อาคารดังกล่าว

	 แจ ้งข ่าวหัวหน้าที่มีการปรับเปลี่ยน.. .	 มิสนนทลี               
ชืน่อารมณ์ รบัตำาแหน่ง	ผูช่้วยหัวหน้าฝ่ายวชิาการระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร ตำาแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
วิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และรั้งตำาแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	อีกด้วย

 มิสบุปผาชาติ บุญสมภพ	 ทำาหน้าท่ีหัวหน้ากลุ่มสาระ
ภาษาไทย

 ม.ตฤณ โกมลธนกิจ	 รับตำาแหน่งหัวหน้ากลุ ่มสาระ						
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...	 คนนี้มีความสามารถทั้ง
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ

	 ทางด้านมิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล รับหน้าที่หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 มิสจุรี เรืองทองด	ีเลือ่นมาเป็นหวัหน้ากลุม่สาระการเรียน
รู้สุขศึกษาและพลศึกษา...	 ถือว่าเป็นหัวหน้ากลุ่มสาระ
หญงิคนแรกของกลุม่พละ-สขุศกึษา...	หญงิเหลก็อยูแ่ล้ว!

 ม.วธัญญู เกตุน้อย ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ ปีนี้ลุยงาน
กจิกรรมและงานอภบิาลจนหน้าดำาครำา่เครียด	(ขีม่อเตอร์
ไซด์ตากแดด)	 ท้ังกิจกรรมภายนอกภายใน	 อีกทั้งงาน
อภิบาลท่ีมีเป็นระยะๆ	 โดยมี	ม.เชิดชัย ยังให้ผล	 เป็น				
ผู้คุมบังเหียนและให้กำาลังใจ



	 ขอแสดงความยินดีกับ	มิส ดร.สุดา มงคลสิทธิ์ ที่ไปรับ
ปริญญาเอกที่ประเทศฟิลิปปินส์	เมื่อ	14	มิ.ย.	62

	 เข้มขัดสั้นไปซะแล้ว	 ฮือฮากันไม่รู้จบ...	 งานวันกินเลี้ยง
ปิดภาคปีการศกึษา	2561	ภาพเปิดจัว่หวัเรือ่งเกบ็ตกด้วย	
“โรงเรียนกูมี” ของ ม.ถาวร เจริญเตีย ด้วยลีลาร้องเล่น
เต ้นแร ๊ฟ	 ทุกคนคาดไม่ถึงว ่าจะทำาได ้	 แม ้กระทั่ง																	
มิสกมลวรรณ ศรีภรรยายังงงๆ	 ไม่หายเลย	 ขณะนี้โจอี้
บอยพาไปเก็บตัวเรียบร้อยแล้ว

	 ทางด้านมสิสจุติรา ข�าประเสรฐิพร	กเ็ปิดตวัด้วยนางเอก
ของบ้านทรายทอง	“หนูพจมาน สว่างวงศ์”	ก็น่ารักน่า
เอ็นดูดี...	เป็นสตอรี่ของครูเกษียณปี	2561

	 พูดถึง	ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ แล้วต้องขออภัยด้วย	
คือขณะนี้ท่านเปลี่ยนชื่อใหม่ให้ถูกโฉลกกับโชคชะตาไป
เรียบร้อยแล้ว	เปลี่ยนเป็น	“บุญส่ง”...	คือนอกจากขับรถ
ส่งลกู	ส่งเมยี	ส่งแม่	และส่งญาตพิีน้่องแล้วนัน้	ท่านยงัขบั
รถส่งคนไปคลอดลูกด้วย...	

	 ฉบับนี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน	 ขอให้ทุกท่านมีความสุข
กับการทำางานและใช้ชีวิต	 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ...	
สวัสดีค่ะ

 ม.ภวัต ไพรเลิศ รับหน้าที่ประธานสวัสดิการครู	 โดยม	ี
ทีมงานที่เข้มแข็งร่วมด้วยช่วยกันได้แก่ ม.ปรัชญา วิชา 
ม.วิษณุ ขันทะโฮม ม.เชิดชัย ยังให้ผล ม.ธนาวุฒิ      
นวลเอ้ย มิสคนึงนุช พุ่มแจ้ง มิสฐิติกัญญ์ เดชผดุง      
มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี และม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์... 
บริหารเงินหาเงินเข้าสวัสดิการครูกันอย่างเต็มที่

 มสิศรตุา นจินรินัดร์กลุ ตวินกัเรยีนทีไ่ปแข่งขันครอสเวร์ิด
เกม	เอแม็ท	คำาคมฯ	จนได้รับรางวัลถ้วยรวม...ขอแสดง
ความยินดีด้วย	ฝีมือระดับนี้คว้ารางวัลมาทุกปี

	 ขอแจ้งข่าวบางแผนกมีการโยกย้ายห้อง	 โดยเฉพาะห้อง
วิชาการ	 ได้แยกไปอยู ่ท่ีชั้นล่างอาคารยอห์นแมรี่	 มี	
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ			
มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล มิส ดร.นันทา ลีนะเปสนันท์ 
ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร มิสนนทลี ชื่นอารมณ์ และ     
มิสพลอยมาดา วิญญาสุข	 น่ังประจำาท่ีน่ี...	 ครูและ
นักเรียนจะได้ติดต่อได้อย่างสะดวกสบาย

	 บางส่วนของห้องวชิาการยงัคงอยูท่ีอ่าคารศกัดา	คอืห้อง
วัดผลและห้องผลิตเอกสาร

	 งานอนามัยของ มิสจันทร์เพ็ญ ธรรมเจริญ	 และคณะ			
ได้จัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันไขหวัดใหญ่ประจำาปี							
เมือ่วนัที	่13-14	และ	20-21	ม.ิย.	62	เราจะลดโรคไข้หวดั
ใหญ่กันทุก	ๆ	ปี

 มิสชมพูนุช ลลิตมงคล และมิสสุภาวดี สุมาลัย แผนก	
MLP	 เข้าร่วมอบรมครูสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล	
ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา	ณ	ศูนย์การอบรม
โรงเรียนประภัสสรวิทยา	เมื่อเดือน	พ.ค.	ที่ผ่านมา

	 พักนี้ถ้าพบปะมิสมนทิพย์ คชวัฒน์ (ครูนิด)	ดูผอมไปไม่
ต้องตกใจนะคะตั้งใจให้ผอมน่ะ

 มิสวาสนา	(ครูซูโม่)	เป็นดาวเต้นของฝ่ายอนุบาลไปแล้ว	
เป็นผู้นำาที่น่ารักมาก

	 เช้าขึ้นมาแผนกอนุบาลได้ประชาสัมพันธ์เสียงดี	จะมีใคร
ล่ะนอกจากเสียงของ	ม.เอกชัย อุดมเกตุ	ของเราถือไมค์
รับใช้อยู่ใต้ต้นไทร

 มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี หัวหน้าแผนกของเราเดินไปเดิน
มาระหว่างตึกเรยีนา	และสำานักผู้อำานวยการวันละหลาย
รอบ...เดือนก.พ.	 ก็ลงแข่งขันเดินเร็วในคืนสู่เหย้าก็แล้ว
กันค่ะ

	 ทางระดบัปฐมวยัได้ทีป่รกึษาใหม่ไฟแรง	ภราดารชัชานนท์ 
อุดมสูงเนิน มาดูแลและให้กำาลังใจครูและเด็กๆ	 กัน						
ทุกวัน

	 ขอแสดงความเสยีใจกบัมสิชญาพร นกิรปกรณ์ ทีส่ญูเสีย
บิดาไปเมื่อเร็วๆ	นี้

	 ส่วนมสิสภุาวดแีละมสิสมพร เสอืวงษ์ สญูเสยีมารดาไป
เช่นกัน	ขอแสดงความเสียใจด้วย

โดย พี่ ม.ปลาย

 เริ่มต้นจากคนเก่งๆ	กันก่อน...	ยินดีด้วยกับ น.ส.นวพร 
วิจิตรเตมีย์ ชัน้	ม.6/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิระดบัจงัหวดั	
และได้เป็นตัวแทนยุวชนประชาธิปไตยประจำาจังหวัด
ชลบรุ	ีและไปร่วมกจิกรรมยวุชนประชาธปิไตยระดบัชาติ	
จำานวน	7	วัน	6	คืน	ซึ่งจัดโดยสำานักงานงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร

 ยินดีด้วยกับนายเนติธร แก้วเจริญ ม.6/9	 ติดทีมชาติ
ประเภทนักฟุตบอล

 กลุม่นีก้ไ็ด้รบัรางวลักนัหลายอย่าง...	จากการแข่งขนักฬีา
เยาวชนแห่งชาติครั้งที่	35	บุรีรัมย์เกมส์	ตะกร้อทีมเดี่ยว
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	และตะกร้อชายหาด	ได้รับ
รางวลัเหรยีญเงิน	รายชือ่นกักฬีาตะกร้อได้แก่	นายคงคา 
มาเหล่านาถ	ม.5/9	นายปริญญา จารุกรโชติมา	ม.5/9	
นายวุฒิพงศ์ สอนเต็ม ม.5/9	และนายพันธกานต์ จุไร 
ม.6/9...	 งานนี้	ม.เสกสันต์ ตะพิมพ์ ม.วิชญ์พลเดชา   
ท�าทอง	และม.เอกสิทธิ์ สุทธะ หายเหนื่อยทันที

 งานเดียวกันน้ี	 นายพัทธ์ คงกิจภากรณ์ ม.6/9	 ได้			
เหรียญทอง	 เทนนิสประเภทคู ่ นางสาวรติกานต์        
อุบลจันทร์ ได้เหรียญเงิน	 เทควันโด	 ประเภททีม	 และ			
นายกษดิศิ นวุงษ์	ได้เหรยีญทองแดง	ว่ายนำา้ประเภททมี

 นีก่ค็นเก่ง...	นายกนกกร ศักดิน์าวา	ม.6/3	ตดิคณะแพทย์
ที่	ม.ศรีนครินทรวิโรฒ...	ยินดีด้วยคุณหมอ

 ชื่อนี้ดีจริงไม่มีรูปสระเลย... นายหฏฐกร รื่นวงษา ชั้น		
ม.5	ไปแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	ระดับประเทศได้

	 สวัสดีครับน้อง	 ๆ	 เพื่อน	 ๆ	 และพี่	 ๆ	 ทุกท่านเปิดปีการศึกษาใหม่หลายคนมีการเปลี่ยนแปลงมากมาย			
บางคนเพียงปรับตัวในการมาเรียนที่	ACS	บางคนมีการพัฒนาเลื่อนชั้นและได้พบกับเพื่อนใหม่ๆ	อีกมากมาย	
หลายคนอาจคิดถึงเพื่อนท่ีออกไปศึกษาต่อท่ีอ่ืน	 และหลายคนมีความสุขกับการท่ีได้มาเรียนกับเพื่อนๆ								
หลังจากพักผ่อนกันเป็นเวลานาน	แต่ยังไงก็แล้วแต่	พี่ม.ปลายก็มีข่าวมาเสนอเหมือนเช่นเคย

รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	3	ณ	มหาวทิยาลยัศลิปากร...	
ยินดีด้วยอย่างยิ่ง

 ประกาศให้ทราบ...	นายธรรมปพน ปานทิพย์ ม.6/5			
ได้รับเลือกให้เป็นประธานสภานักเรียน	 ประจำาปี										
การศกึษา	2562	และรองประธานสภาฯ	ได้แก่ นายศกัดิธ์ชั 
วันจันทร์ ม.6/2...	ยินดีด้วยครับ

 ส่วนประธานสภานกัเรยีนระดับประถมศกึษา	ได้แก่	ด.ช. 
ภผูาภกัด ีพงษ์พนศั	ป.6/3...	คนนีเ้ก่งด้านเปียโนอกีด้วย

 เป็นที่ฮือฮากันพอสมควร...	 ม.6	 ปีนี้ได้ประธานรุ่นเป็น
หญิงคนแรกของ	ACS	รุ่น	7356	คอื	นางสาวชตุกิาญจน์ 
วุฒิปัญญารัตนกุล ม.6/6	 ถือว่าฉลองครบ	 75	 ปี	 ได้
ประธานรุ่นหญิงคนแรก...	ขอแสดงความยินดีด้วยครับ



 อนบุาล	1/B เดก็ชายปญญพฒัน์ พรมนกิร	และเดก็หญงิ
ธัญพร กิจเจริญค้า

 อนุบาล	 2/1	 เด็กชายกันต์ทวรรธ พิเชียรเสถียร	 และ		
เด็กหญิงณิชชาอร หลักหมั่น

 อนุบาล	 2/2 เด็กชายกิตติธัด พัทพงศ์ และเด็กหญิง
นาราภัทร ปรีดากรณ์

 อนุบาล	2/3 เด็กชายพิชัย ดวงชัย และเด็กหญิงวงศินี 
อาณาเขตต์

 อนุบาล	 2/4	 เด็กชายกฤษฎา สมมาตร และเด็กหญิง 
ณัฐนันท์ ภมร

 อนุบาล	 2/A เด็กชายอภิววิชญ์ นิลจู และเด็กหญิง   
นันทภัท อนุญาโต

 นายศตวรรษ พิธกิจ ชั้นม.6	 ติดคุรุศาสตร์จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย...	ได้ครูเพิ่มอีก	1	แล้ว...	ดีใจด้วย

 ทางด้านนายอภิวัชร ฉิมกล่อม	 ติดคณะแพทย์	 ของ
จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั...	นีก่เ็พิม่หมออกี	1	คน	เช่นกนั

 นางสาวพริมา เต็มพิริยะกุล ติดนิติศาสตร์	ธรรมศาสตร์	
ในระบบ	TCAS

 ส่วนนายนนดารุจ รัตนยานนท์ ได้คณะแพทยศาสตร์	
ม.เกษตรศาสตร์

 คนนี้ไม่พูดถึงคงไม่ได้...	นายสิปปนนท์ มะปรางหวาน 
ขณะที่เขียนข่าวอยู่น้ี	 ติดคณะสัตวแพทย์ท่ีม.เทคโนโลยี
ราชมงคลภาคตะวันออก...	มิสธารินี คงจะเริ่มเลี้ยง
สิงสาราสัตว์ไว้เตรียมให้ทดลองล่วงหน้าแล้วละ

 กลุ่มผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต	 เก็บกระเป๋าสตางค์และของ	
มีค่าได้	 นำาส่งฝ่ายปกครองและครูประจำาชั้น...	 มีหลาย
รายด้วยกัน	ด.ช.สุริโยทัย อุชุภาพ ม.2/2	ด.ช.ธนกฤษ 
ทองสุข ป.6A ด.ช.ศักรินทร์ บุญไพโรจน์ และ											
ด.ช.อัสฎายุทธ เข็มจันทร์ ชั้น	ม.2	ฯลฯ

 ส่วนกลุ ่มนี้มีจิตอาสาช่วยเข็นรถให้น้องไปทานข้าว				
กลางวันที่ตึกราฟาแอล	 แต่ไม่บอกว่าชื่ออะไร	 เพียงแต่
บอกว่าอยู่ห้องมิสสุนิธ...	นี่แหละครูประจำาชั้นอบรมมาดี
เยี่ยมมีนำ้าใจจิตอาสาเต็มเปี่ยม

 ศภรณัฐ เจี้ยเจริญ ป.5/1	 เก็บเงินได้	500	บาท	ส่งหา
เจ้าของเรียบร้อยแล้ว

 ด.ญ.รดา วงศ์ยัง่ยืนและด.ญ.กลัยกร โพนทะยาน	ช้ัน	ป.6	
พบสตางค์และให้ฝ่ายปกครองประกาศหาเจ้าของ	ต่อไป

 อัสสัมชัญศรีราชาเป็นแหล่งต้นกำาเนิด	 “สับปะรด
ศรีราชา”	ปีนี้นางสาวภัคมัย คงค�า ม.6/7	ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ธิดาสับปะรดและรางวัลพิเศษ						
นำาเสนอพรีเซนต์เป็นภาษาอังกฤษ	 สมศักดิ์ศรีโรงเรียน
และแหล่งกำาเนิดสับปะรดศรีราชาในงานสับปะรดหวาน
ฉำ่าและของดีศรีราชาครั้งที่	 3	 ในงานเดียวกัน	นางสาว
รุจิรา เห็นใจชน ม.6/2	ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนด้วย
อีกคนหนึ่ง...	ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนท่ีเป็นตัวแทนถือพานไหว้
ครูของห้องเรียนถือว่าเป็นเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวงศ์
ตระกูลดังนี้นะครับ

 อนุบาล	 1/1 เด็กชายธนกร ทวีนุช และเด็กหญิง        
วนัสนัน วรรณาชัยสิทธิ์

 อนุบาล	 1/3 เด็กชายธีภพ ชัยจันทร์ และเด็กหญิง      
ปนิตา วงษ์ระเบียบ

 อนุบาล	1/4 เด็กชายฐิติกร สาหร่ายทอง	และเด็กหญิง
หันษา มหาสันต์

 อนุบาล	1/A	เด็กชายกนัติวิชญ ์ขุนจันทร์ และเด็กหญิง
ภัทรภร ตาดี

 อนุบาล	 2/B	 เด็กชายศุภกร ธนโชคศิริวรกุล และ									
เด็กหญิงวรรษมน วิชา

 อนุบาล	3/1 เด็กชายกษิดิศ ภูตะอินทร์ และเด็กหญิง
เฌอฟ้า สุวรรณทัต

 อนุบาล	3/2 เด็กชายสิงหากรณ์ โอโนะ และเด็กหญิง
สุณฏฐิกา โจสรรค์นุสันธิ์

 อนุบาล	3/3 เด็กชายปัณณทัต ค�าแสน และเด็กหญิง
นพธารา คู่พิมาย

 อนุบาล	 3/4	 เด็กชายจิรัฏฐ์ ภัคคพงศ์ธนาวุฒิ และ						
เด็กหญิงจิรัชญา พระสงฆ์

 อนุบาล	3/A เด็กชายคุณากร เกียรติสุอาภานนท์ และ
เด็กหญิงพลอยชมพู พิพัฒน์ชลธี

 อนุบาล	3/B เด็กชายภัทรพร จันทร์เกตุ และเด็กหญิง
ปริณรดา ปานแดง	...	เก่งๆ	กันทั้งนั้นนะครับ	อัสสัมชัญ
ศรีราชาของเรา

 น้องพีช (ช)	อนุบาล	3/4	บอกว่าอาหารอร่อยมากครับ
 น้องมิน น้องกิว วันไหว้ครูหล่อสวยทั้งคู่เลยจ้า
 อนุบาล	1/1	เก่งแล้วนะคะ	ไม่ร้องไห้งอแงแล้วจ้า	ครูกิ๊ก
ปลื้มมาก

 น้องไดเมียม อนุบาล	1/A	ตั้งใจมาโรงเรียนทุกวัน	เพราะ
อาหารที่โรงเรียนอร่อยดี	อิอิ

 น้องนิวตัน น้องพิน อนุบาล	2/A	ไหว้ครูปีนี้เด็กน้อยไหว้
สวย	เพราะครูสวย

 เด็กชายสิรภพ แสงสว่าง (น้องแซม) ชั้นอนุบาล	3/3	
อาชพีในฝันของผมคอืนกักฎหมายสอบถามและให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างดีครับผม

 พี่เฟิร์มและน้องฟิน แฝดคู่น้ีรักและดูแลกันเป็นอย่างดี	
คุณแม่สอนมาดี	คือให้ช่วยเหลือตัวเองเดินมาจากที่จอด
รถกัน	2	คน	ไม่มีผู้ใหญ่มาส่งเลย	(ขอชื่นชมค่ะ)

	 ฉบบันีข้อยตุแิต่เพยีงเท่านีก่้อน	แล้วพบกนัใหม่ฉบบัหน้า	
สวัสดีครับ
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