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“Give back teachers and return classrooms to students”

“Welcome students and parents to the 2022 Academic Year. ”
We are delighted and excited to meet you all. Although the Covid-19 pandemic has been
downgraded to an epidemic and is now announced as endemic, it will be something we all have
to live with for a while. There is no avoiding that truth.
The Covid-19 pandemic has been a global catastrophe and is still a tragedy on many levels.
Millions of people have lost their lives, families grieve and many countries face economic hardship.
Over the past two years Assumption College, Sriracha, like many schools across the country has
offered students a safer online alternative to the classroom, a virtual learning environment. Everyone
did their best in very difficult and constantly changing circumstances, and many students coped
well with that “new normal”. But some students did suffer when isolated from friends, teachers
and the classroom setting. Some students struggled to maintain motivation and focus. Nevertheless,
after several months of disrupted learning and online education, ACS staff and students have eventually
returned to school, to resume on-site class for the 2022 academic year.
We cannot afford or allow present day tragedies to cause us to lose hope. It is a time for
us to adjust, adapt and get on with living. We need to use this current situation as an opportunity,
to drive education forward so that our students can have a better future. Now, our school is open
again because schools are about the future, not the past. Strict health and safety procedures are
in place to mitigate the spread of any infection, and contingency plans have been prepared for any
foreseeable problems.

It is time to give back what some students have lost, and we have all witnessed firsthand
how online learning cannot be compared to classroom learning even with the use of modern
technology. Online-education offers students development in only an intellectual dimension. This is
why Assumption Sriracha opens with this determined policy “Give back teachers and return
classrooms to students”.
School must restore classrooms, restore knowledge, and restore the moments and learning
opportunities that have been lost. We invite students to return and to allow them to interact socially
with their friends, peers and teachers and have the opportunity to learn together as a community.
We need to open up all the dimensions of learning: the social dimension, the physical dimension,
the emotional dimension, the spiritual dimension as well as the provision of desirable values,
morality and core ethics. Students can once again participate in extra-curricular activities to develop
their abilities and potential in all five dimensions (Holistic Student Development).
I sincerely hope that when the the COVID19 situation improves it will be declared endemic.
Already, measures are in place to relax and enable a return to a ‘New Normal’, a fully on-site teaching
and learning experience. All students can enjoy their school life in this school with their peers in this
new learning environment. The school will arrange teaching materials and modern technology to
enable students to realise their full potential and to replace any missing learning opportunities.
At the beginning of this new academic year, after a prolonged period of school closure it
may be difficult for students to adjust to school life again. Please help encourage our students. With
your support we will overcome.
Finally, I would like to take this opportunity to thank all parents for entrusting your children
to study in Assumption College Sriracha, the 5th school under the St. Gabriel Foundation with a
long and prestigious history. As we proudly enter the 78th year of our establishment, let us
intercede Our Lady of Assumption, the patron Mother of the school, to bless everyone with
happiness, good health, protecting you and your children from all harm.

May our Lady of Assumption bless us all

Bro.Pisutr Vapiso, Ph.D
Director

Main Policies of ACS for the
2022 Academic Year.

นโยบายการบริหารงาน

1. Management
1.1 Good Governance Management.
1.2 Transparency and accountability, Costeffectiveness and economy
1.3 To put into practice Pope Francis’
Encyclical Letters :
- Laudato Si : creating cleanliness,
pleasant ambience, orderliness and
environmental friendliness (We care
for our Common Home)
- Fratelli Tutti : on fraternity and social
friendship
1.4 To introduce the spirit and vision of the
“Global Impact on Education” :
educating students to learn to overcome
divisions and conflicts, promoting
hospitality, justice and peace.
1.5 Effective implementation of the
Montfortian Education Charter (MEC) in
school-operation and syllabus.
1.6 Aim for quality, excellence, efficiency
and effectiveness in all departments.
(TQA)

1. การบริหารจัดการ School Management
1.1 บริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล (Good
Governance)
1.2 ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ ความคุม้ ค่า และ
ความประหยัด
1.3 น� ำ จิ ต ตารมณ์ จ ากสมณสาสน์ ข องสมเด็ จ พระ        
สันตะปาปาฟรังซิสไปสู่การปฏิบัติ
- Laudato Si : ความสะอาด บรรยากาศที่
สวยงาม ความเป็นระเบียบ และเป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม (We care for our Common Home)
- Fratelli Tutti : ทุ ก คนเป็ น พี่ น ้ อ งกั น :
ภราดรภาพและมิตรภาพทางสังคม
1.4 การน�ำจิตวิญญาณและวิสัยทัศน์ของ “ผลกระทบ
ต่อการศึกษาระดับโลก” ไปใช้ในหลักสูตรของ
โรงเรียน เพือ่ เอาชนะความแตกแยกและความขัดแย้ง
ส่งเสริมการต้อนรับ ความยุติธรรม และสันติภาพ
1.5 สร้างความโดดเด่นในการ จัดการศึกษาในแนว   
มงฟอร์ตในศตวรรษที่ 21 (Monfortian Education
Charter)
1.6 มุ่งสู่คุณภาพ ความเป็นเลิศ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการบริหารจัดการ (TQA)

ปีการศึกษา 2565

1.7 Six-Year Strategic Plan of the Foundation
(2565-70) to be implemented in school
with internal and annual action planning
and budgeting, to ensure continuity and
sustainable development of the mission.
1.8 A Catholic School as a witness of Gospel
Values, core ethics and moral standards.
2. Quality Education
2.1 School strives towards international
standards with concrete action to achieve
higher academic outcomes with a special
attention to national tests and international
standardized tests.
2.2 Continued integration of technology (
Digital Age ) and various Learning
resources in teaching and learning.
2.3 Q u a l i t y A s s u r a n c e a n d c a p a b l e
monitoring/auditing teams/experts to
supervise/evaluate teaching and learning.
2.4 Robotics/AI and STEM Education must
be materialized effectively.

1.7 การน�ำแผนยุทธศาสตร์ 6 ปี ของมูลนิธิคณะเซนต์        
คาเบรียลฯ (2565-70) ไปสู่การจัดท�ำแผนปฏิบัติ
การประจ�ำปีและงบประมาณ เพือ่ ให้พนั ธกิจเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
1.8 จัดการศึกษาคาทอลิก คุณค่าพระวรสารทีส่ อดคล้อง
กับแนวมงฟอร์ตที่จะหล่อหลอมในตัวบุคคลเกิด
การเปลี่ยนแปลงจริยธรรมหลักและมาตรฐานทาง
ศีลธรรม
2. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา Quality Education
2.1 มุ่งมั่นสู่มาตรฐานสากลด้วยการด�ำเนินการที่เป็น         
รูปธรรมเพื่อให้บรรลุผลการเรียนที่สูงขึ้นโดยให้
ความสนใจเป็นพิเศษกับการทดสอบระดับประเทศ
และการทดสอบที่ได้มาตรฐานระดับสากล
2.2 ส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการอย่ า งต่ อ เนื่ อ งการใช้
เทคโนโลยี Digital Age ที่ทันสมัยในการเรียนการ
สอนและแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
2.3 สร้างระบบการประกันคุณภาพและความสามารถ
ในการเฝ้าติดตามทีม/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อก�ำกับดูแล/
ประเมินผลการเรียนการสอน
2.4 ส่ ง เสริ ม วิ ท ยาการหุ ่ น ยนต์ Robotics/ปั ญ ญา
ประดิษฐ์ AI และ STEM Education อย่างมี
ประสิทธิภาพ

3. Personnel Management
3.1 F o c u s o n t h e p e r f o r m a n c e a n d
development of individual teachers in
their role as “Modern instructor for
Modern Education”. (Facilitator / Coach
not Lecturer)
3.2 Teacher as a Coach.
3.3 Ongoing training and professional
development for all teachers, technological
media training and English language
training for communication (Thai staff).
3.4 Emphasis on genuine team working ,
sharing of best practices and good
communication with all Thai and foreign
staff.
3.5 Role of teachers to provide pastoral care
and counseling to promote the well-being
of students.

3. เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารงานทรั พ ยากรมนุ ษ ย์
Personnel Management
3.1 มุง่ เน้นการปฏิบตั งิ านและการพัฒนาครูแต่ละคนใน
บทบาท “ครูสมัยใหม่เพื่อการศึกษาสมัยใหม่”
3.2 บทบาทครูผู้สอน มุ่งเน้นให้ครูท�ำหน้าที่เป็นโค้ช
Teacher as a Coach
3.3 การฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาวิชาชีพ
ส� ำ หรั บ ครู บุ ค ลากรทุ ก คน การฝึ ก อบรมสื่ อ
เทคโนโลยี และการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร
3.4 เน้นการท�ำงานเป็นทีมอย่างแท้จริง การแบ่งปันแนว
ปฏิบัติที่ดี และการสื่อสารที่ดีกับบุคลากรไทยและ
ชาวต่างประเทศทุกคน
3.5 บทบาทของครูในการดูแลอภิบาลและให้คำ� ปรึกษา
เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีทั้งครบ (Well -Being)
ของนักเรียน

4. Student Development
4.1 Provision of core ethics, religious values,
desirable values, right and duty and spirit
of conservation of our world for all
students. (Be Smart, Disciplined, Social
Conscious, Work Hard, Persevere and
abiding by the Truth.)
4.2 Promote and encourage cleanliness,
discipline and academic excellence
among student.

4. การพัฒนานักเรียน Student Development
4.1 ส่งเสริมให้นักเรียนมีหลักจริยธรรม หลักธรรมทาง
ศาสนา ค่านิยม สิทธิและหน้าที่ และจิตวิญญาณ
ของการอนุรักษ์โลก (ฉลาด มีวินัย มีจิตอาสา ขยัน
อดทน และองค์ ธ รรมสู ง สุ ด ตามความเชื่ อ ของ
ตนเอง)
4.2 ส่งเสริมความสะอาด วินัย และความเป็นเลิศทาง
วิชาการของนักเรียน

4.3 Improve student developments to their
full potential (Aesthetics). Organize
extra-curricular activities (sports, music,
clubs, performing arts, etc., and learning
opportunities to help students develop to
their full potential in all dimensions.
(social, spiritual, emotional, physical and
intellectual)
4.4 Teach and encourage students to use
critical thinking when solving problems.
(21st century Learning Skills)
5. Collaborative Network to support school
development
5.1 S c h o o l m a n a g e m e n t w o r k s i n
collaboration with Parents and Teachers
Association (PTA), Alumni Association
(ACSA), Confederation of St.Gabriel’s
Foundation of Thailand Parent and
Te a c h e r A s s o c i a t i o n ( C G A ) ,
Confederation of St.Gabriel’s Foundation
of Thailand of Alumni (CGPTA),
stakeholders and communities.
5.2 Parental involvement for the well-being
of the school.
5.3 Support for public relations through clear
and up-to-date school information on a
school website, magazine, LINE
application Facebook and other media.

4.3 ยกระดับพัฒนาการด้านสุนทรียภาพของผูเ้ รียนเต็ม
ศักยภาพ  (Aesthetics) จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
(กีฬา ดนตรี ชมรม ศิลปะการแสดง และอื่นๆ และ
โอกาสในการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ ช่ ว ยให้ นั ก เรี ย นพั ฒ นา
ศั ก ยภาพอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นทุ ก มิ ติ (ด้ า นสั ง คม จิ ต
วิญญาณ อารมณ์ ร่างกาย และสติปัญญา)
4.4 ส่งเสริมให้นกั เรียนใช้การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณใน
การแก้ปญ
ั หา (ทักษะการเรียนรูแ้ ห่งศตวรรษที่ 21)
5. ขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการ
ศึกษา
5.1 สนับสนุนการท�ำงานร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและ
ครู (PTA) สมาคมศิษย์เก่า (ACSA) สมาพันธ์สมาคม
ศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย (CGA) สมาพันธ์สมาคมผูป้ กครอง
และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย (CGPTA) ผู้ประกอบธุรกิจ ชุมชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
5.2 สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน
5.3 สนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านข้อมูลโรงเรียนที่
ชัดเจนและเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของโรงเรียน
นิตยสาร แอปพลิเคชั่น LINE Facebook และสื่อ
อื่นๆ

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษาแผนก MLP

ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
ที่ปรึกษาฝ่ายอาคารสถานที่

ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี ภราดาวิหาร ศรีหาพล
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน
ภราดากรกวี ยินดีเวท
ภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ภราดาวินธกร ป้องศรี
ที่ปรึกษาระดับปฐมวัย
หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�ำ รองหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�ำ
ที่ปรึกษางานอภิบาล

14 พฤษภาคม 2565

งานเลี้ยงต้อนรับคณะภราดา

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะภราดา “Welcome, It’s a pleasure and an honor to have you.” วันเสาร์ที่          
14 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช โดยมีภราดาที่ย้ายมาประจ�ำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ดังนี้ ภราดา
ดร.พิสูตร วาปีโส ด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ, ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ และที่ปรึกษาแผนก MLP ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ที่ปรึกษาฝ่ายอาคารสถานที่ ภราดา
วิหาร ศรีหาพล หัวหน้าฝ่ายธุรการ การเงิน ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ภราดากรกวี ยินดีเวท ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย
และที่ปรึกษางานอภิบาล

12-13 พฤษภาคม 2565

สัมมนาครูและเจ้าหน้าที่ ประจ�ำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดสัมมนาครูและเจ้าหน้าที่ ประจ�ำปีการศึกษา 2565 โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการบ้านภราดาและ   
ที่ปรึกษาฝ่ายอาคารสถานที่ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ แถลงนโยบายและแนวทางการจัด        
การศึกษาของโรงเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2565 และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ชีแ้ จงแนวทางการด�ำเนินงานของแต่ละฝ่าย ระหว่างวันที่ 12-13 พฤษภาคม
2565 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3
ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ

นางสาวนัชศนันท์ ค�ำพึ่ง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัล   
ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ ในรายการ Optimist Thai Junior Golf
Guardian Association อายุ 10 -18 ปี แข่งขันแบบสะสมคะแนน
ทั้งหมด 8 Tournament ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565  ณ
สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ. นครนายก เพื่อ
ไป qualified รอบสุดท้ายที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในล�ำดับต่อไป

กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Envi Mission
ภารกิจรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีที่ 3 Make IT Balance : มั่นคงรอบด้าน
อาหาร - น�้ำ  - พลังงาน เพื่อสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนส�ำหรับ
เยาวชน ผลงานของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ทีม Minimart
ได้รับการคัดเลือกผ่านเข้ารอบจาก 30 ทีมทั่วประเทศ และเข้าร่วม
อบรม Workshop ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรูเ้ พือ่ ภูมภิ าค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2565
จัดโดย สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชา
วิศวกรรมสิง่ แวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รายชื่อนักเรียน
1. นายรุจิภาส จงศักดิ์สวัสดิ์ ม.6/1 (สสวท.)
2. นายภัทรพล แซ่เฮ้ง ม.6/5 (วิทย์-คอม)
3. นางสาวนลนภัส ติวิทย์ศิริกุล ม.6/4 (วิทย์ - คณิต)
ครูที่ปรึกษา ม.เดชา ขันธจิตต์, ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร

รางวัลชนะเลิศกีฬาเทนนิส

ยอดนักอ่าน

นายกรวิชญ์ สุรฤทธิ์โยธิน นักกีฬาเทนนิส  โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ กีฬ าเทนนิส ประเภททีม ชาย ในการ
แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 รอบคัดเลือกภาค 1 ปทุมธานี
เกมส์  จังหวัดปทุมธานี ระหว่างวันที่ 20-30 เมษายน 2565 และได้
เป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับประเทศ “พัทลุงเกมส์” ในระหว่างวัน
ที่ 27 กรกฎาคม ถึง 14 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดพัทลุง
เด็กชายกานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
เทนนิส รนุ่ อ ายุไม่เกิน 14 ปี รายการ Bangkok Tennis Juniors 2022
ณ สนามเทนนิส FBT sport park BKK ระหว่างวันที่ 4-5 มิถุนายน
2565
เด็กชายกานต์ธชั สุรฤทธิโ์ ยธิน ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ประเภทชาย
เดี่ยว รุ่นอายุไม่ เกิน 14 ปี ในการแข่งขันเทนนิส PTT-NSDF
ลอนเทนนิส พัฒ นาฝีมือ ภาคก ลาง ครั้งที่ 4 ระหว่างวัน ที่ 11-13
มิถุนายน 256 5 ณ สนา มเทนนิสศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่ งชาติ
เมืองทองธานี

รางวัล “ยอดนักอ่าน” ประเภทผู้บริหาร ครู อาจารย์
ประจ�ำปี 2564
มิสสุดา มงคลสิทธิ์ ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
เข้ารับรางวัล “ยอดนักอ่าน” ประเภทผูบ้ ริหาร ครู อาจารย์ ประจ�ำปี
2564 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จ
พระกนิษฐาธิรา ชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี เป็น ผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565

คณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ
กีฬาหมากล้อม

ผลการแข่งขันกีฬาหมากล้อมในรายการ Si Racha-Thailand
Junior Go 2022 จัดโดย ชมรมหมากล้อมจังหวัดชลบุรรี ว่ มกับสมาคม
หมากล้อมแห่งประเทศไทย ในวันที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัล ศรีราชา
ประเภท Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ เด็กชายกฤษณ์กวิน วิญญาสุข ชั้น ม.3/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 เด็กชายฐปนนท์ ศรีสวุ รรณ ชัน้ ม.3/7
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 เด็กชายจตุพันธ์ มาลัย ชั้นม.3A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ4 เด็กชายนพรุจ กมลมงคลสุข ชัน้ ม.3/7

ชนะเลิศเทควันโด้
การแข่งขันฟุ ตบอลต้านยาเสพติด

นักกีฬาฟุ ตบอลอัสสัมชัญศรีราชา ชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล
ต้านยาเสพติด อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ประจ�ำปี 2565 จัดโดย
อ�ำเภอศรีราชา มีทมี นักฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม เมือ่ วันที่ 24
มิถุนายน พ.ศ.2565

เด็กชายภัทรกิตติ์ สุขกิตติสิริวงศ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้รับ
รางวัลชนะเลิ ศ รุ่นคาเด็ทชาย ประเภทต่อสู้ น�้ำหนักไม่เกิน 33 กก.
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ประจ�ำปี 2565 (รอบคัค
เลือกภาค 1) “ปทุมธานีเกมส์” ได้เป็นตัวแทนภาค 1 ไปแข่งขันต่อ   
ในระดับปร ะเท ศ ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37
“พัทลุงเกมส์” จังหวัดพัทลุง

เด็กหญิงกัญณัชชา ประสงค์ปัญญา (น้องเพลิน) นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 (สสวท.) ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
- รายการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ GMEC 2022
(Global Mathematics Elite Competition Thailand 2022)
- รางวัลโทรฟี่ GMEC 2022 1st Runner up
- รางวัลโทรฟี่ GMEC 2022 คะแนนรวมสูงสุดในรุ่น (โอลิมปิก)
- รางวัลเหรียญทองรอบโอลิมปิก Olympics Math
- รางวัลเหรียญเงินรอบประเทศ Basic Math  
สอบเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ประกาศผลเมื่อ 13 พฤษภาคม
2565 มีประ เทศ ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 13 ประเทศ จัดโดย GMEC
Thailand ร่วมกับประเทศฮ่องกง

ขอแสดงยินดีกับคณะครู ACS

รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจ�ำปี 2565
จากส�ำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงยินดีกับคณะครูที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 และ เครื่องราช
อิสริยาภรณ์เบญจดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ประจ�ำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ แนล
อาคารวัชรสมโภช โดยมีรายชื่อดังนี้

ครูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5
ประจ�ำปี 2563

ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ

ภาษาไทย

ม.วัชราวุธ ยางตลาด

นายอภิชาติ จิตประสาท

นางสาวจิตวลี ใช้ฮวดเจริญ

นางพรทิพย์ ภูจอมจิตร

ครูรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4
ประจ�ำปี 2563

มิสกิง
่ แก้ว พงษ์ศิริ

ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ครูผู้สอนดีเด่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่าง
ประเทศ

คณิตศาสตร์

(ภาษาอังกฤษ)

มิสสิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์

นายจักรพั นธ์ ถาวิกุล

นายพี รัชชัย ศรีสาลีกุลรัตน์

นางสาวณัฐชยา ไพรเลิศ

มิสมัทรียา อาจธินาค

นางปรารถนา วิโสรัมย์

ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

รับเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ
ในจังหวัดชลบุรี ประจ�ำปี 2565
มิสลัดดาวรรณ ฮวบนรินทร์
นางสาวศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์

นางสุนิธ พิ ทักษ์กรณ์

นางหทยากาญจน์ ดุจดา

นางสาววรรณา จรัลเวชสุทธิ

17 พฤษภาคม 2565

การปฐมนิเทศนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ�ำปีการศึกษา 2565  
“Student’s Orientation ACS Pathway to University” พร้อมทั้งแถลงนโยบายการบริหารงาน มาสเตอร์ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ การชี้แจงแผนการเรียนส�ำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มุ่งสู่เป้าหมายการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มาสเตอร์วิชัย
โพนทะยาน หัวหน้าฝ่ายปกครอง ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนของนักเรียน และ มาสเตอร์ปรัชญา วิชา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมแนะน�ำกิจกรรม
เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

24 พฤษภาคม 2565

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ ประธานในพิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วย
คณะภราดา คณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ   คณะครู และนักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 5    
เข้าร่วมพิธีการประดับเข็มวิทยฐานะเป็นสัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะของการเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน   
รักสถาบัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นเครื่องเตือนใจไม่ให้นักเรียนกระท�ำการใดๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงของสถาบัน         
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 14.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

MLP Students’ Orientation Meeting 2022
On May 25, the MLP organized an orientation
meeting for all the students. The main purpose was to
introduce our new Brother Director Pisutr Vapiso. He
received a warm welcome from the students and gave an
inspiring speech about his vision on education and what
he would like to achieve together with the MLP. After he
finished his speech, some of our students who positively
contributed to the school’s reputation received his praise
and pictures were taken together. Our students excelled in
academic, sport and volunteer activities. Finally, Miss
Jongjit took the opportunity to talk with the students and
clarified the school disciplinary rules.

to our grade 12 students!
This is our first grade 12 MLP graduating class and we are so happy that many of our students have been
accepted to university! We have watched these students grow and learn over many years and all MLP teachers are
so proud of their achievements. They have studied well and worked hard for their future. This is the start of the next
step of their journey, and we hope that all our Grade 12 students will be happy and successful in their future. Good
luck!

Hard & Soft Skills in 2022
In the 21st century, both hard and soft skills
are unquestionably important. Many schools had
the idea of incorporating all of these elements into
the curriculum in order to develop student
standards and guidelines for their future careers.
Because our world has changed and technology
is constantly evolving, MLP is preparing for the
next step in their education. We completely
understand how difficult and competitive this era
is. MLP paves the way for our students by
incorporating current skills into the curriculum.
For example, business studies, robotics, coding,
etc. It is also necessary to cultivate soft skills for
the quality of our students’ future.

On June 11, our secondary students joined the Max Ploys
Ed-Sport Crossword Game, A-Math Kumkom and Sudoku
Eastern & Central Championship 2022 at Pacific Park Sriracha.
Our students were very excited and enjoyed competing in the
games. It was a great experience for them to develop their skills.
Some of our students performed outstanding and achieved the
following successes:
IQ-Wordup: Secondary
1st Place: Chayatorn Meelarp G.11EM
2nd Place: Patcharapol Wattanasuphakul G.9B
Sudoku: Secondary / 4th Place: Pavitraporn Surapipit G.8B

MLP - Achieving Excellence Together!
How do you feel about being the new school president?
“I’m so happy and excited to be chosen for this role. I’ll
do my best to help my peers and teachers and would like to
thank you for all the trustworthiness and support to let me
stand right here and also for the fact that MLP always pushes
and guides me in many ways.”
And you did it very well, Leo. So how about your
inspiration? Why did you jump into this? As an example,
explain why you want to be school president and what
motivates you throughout the process.
“First of all, I would like to turn back to 3–4 years ago.
I got an opportunity to work with the previous school
presidents, but only one of them got me feeling impressed
with his way of working and standpoint for being a school
president. He was eager to help the school, teachers, and ACS
students. He was so kind and always listened to others. I
definitely respected him. From that moment, I set a goal of
being a school president and told myself that I want to be like
him, and encourage our classmates and friends to do the same.”

MLP LET’S TALK
Hello and welcome to MLP Let’s Talk.
Today we have the fantastic opportunity to have
an interview with our lovely student as the new
school president, “Leo.”
Have a seat! So introduce yourself to
let everyone know who you are.
“My name is Kongkrit Lamomprom and
my nickname is Leo. I am studying at MLP
Grade 12SM.”

And what would you like to achieve successfully as the
school president.
“Yeah, many things (laugh). Um, The first thing I want
to realize is to have a coverd walkway between John Mary
building and the school canteen. During the rain, there was no
shelter to walk under, causing inconvenience. There are also
many projects in my head to realize with benefits for us.”
Being a school president is not that easy, is it? We discussed
enough of the school president’s character but what about
your student responsibilities? Is your new role conflicting
with your studies? Or what do you think about your extra
duties and your studies at the same time?
“In my opinion, it’s about allocating the time correctly.
I have to say that I do this activity A LOT! But I never lowered
the significance of my studies. My studies are my priority, so
I have to focus on them first. If I have a lot of activities, I have
to set a time for homework and studying, to compensate for
the time that I have spent working for others.”
Excellent! Lastly, do you have anything to say to our
friends?
“As the school president, I will do my best to look after
the school and not disappoint those who selected me to be
here. Please support our school and be helpful to each other
as we’re all one big family. Let’s be happy!”

The MLP at ACS offers a coherent and consistent K-12
curriculum. The student-centered educational program seeks to
provide a stimulating learning environment and places great
importance on developing the knowledge and skills of students
through interdisciplinary activities, projects, and research tasks
supported by information technology. The objectives of this
program are to help all students:
• Acquire fundamental knowledge and skills
• Encounter and reflect on cultural and
		 cognitive perspectives
• Develop awareness of global issues and their
		 implications for Thailand
• Engage in peaceful conflict resolution
• Develop creativity and awareness
• Learn the meaning of “responsible citizenship”
		 by means of activities within and outside the school
• Obtain critical thinking and problem solving skills
• To be exposed to English as the universal language
Our curriculum includes Social Sciences, Mathematics,
Science, Physics, Chemistry, Business Studies, ICT and Home
Economics which are all taught entirely in English. The
program’s success in language education has been proven by
our graduates’ fluency in English. Chinese is also offered as a
second foreign language starting in first grade in order to assist
students in achieving proficiency in their second foreign
language.
The MLP faculty consists of 27 foreign teachers from
many different countries, providing a wealth of diversity and
experience and exposing our students to English as a global
language. Teachers take a holistic view of their students. As well
as academic progress and the development of creativity and
critical thinking, the development of essential social and study
skills is encouraged.

We at MLP use clearly defined and
communicated academic standards embedded in
a rigorous process of assessment and feedback to
provide students with equal access to the curriculum
as well as providing opportunities for independent
study. In this way, we help our students to become
confident and fluent users of the English language
enabling them to meet the personal, professional
and academic challenges that lie ahead of them.
Specifically, our standards aim at helping
the students develop their academic and creative
writing, their oral presentation skills, their
multidisciplinary English listening and reading
proficiency and their confidence to meet the many
academic and personal goals ahead of them.
Teaching and learning therefore focuses on
collaboration skills, creativity, knowledge of
contemporary media and information practices as
well as reinforcing the value of close reading, open
mindedness, sense making and insight.

รู้จักการสอบ
วัดระดับทางภาษา
น�ำไปใช้เพื่ อการศึกษาต่อ
By Teacher Bank

เคยสงสัยกันไหมครับ ว่าท�ำไมปัจจุบัน
การสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัย หรือการไป
ศึกษาต่อต่างประเทศ ต้องใช้การสอบวัดระดับ
ทางภาษาอังกฤษ เป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งด้วย เหตุผลหนึ่ง
ที่เป็นเหตุผลยอดฮิต คือ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ที่ใช้กันในการสื่อสารทั้งในชีวิตประจ�ำวัน และทางวิชาการ
ค่อนข้างมาก การมีพื้นฐาน ทักษะทางภาษาดังกล่าว อยู่บ้างจะเป็นผลดีกับผู้เรียนที่จะน�ำไปใช้ในการเรียนและ
การสื่อสารในอนาคตต่อไป
ในทิวสนฉบับนี้ จะขอน�ำเสนอ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษหลักๆ ที่หลายคนอาจจะคุ้นหู แต่ยังไม่รู้ว่าจริงๆ
แล้วมันคือการสอบอะไร  สอบอย่างไร และน�ำไปใช้อะไรได้บ้าง มา...มาติดตามกันเลยครับ

IELTS

(International English Language
Testing System)
IELTS คือ การสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษระดับ
มาตรฐานสากล ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสือ่ สารหลักภายใน
ประเทศ การสอบนี้ มักใช้พจิ ารณาเพือ่ การศึกษาต่อ หรือการท�ำงานในยุโรป
อังกฤษ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ เป็นต้น รวมถึง
โครงการแลกเปลี่ยน Work and Holiday ด้วย

การสอบ IELTS มี 2 ประเภทหลักๆ คือ
Academic Modules :

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี - เอก

General Training Modules :

ส�ำหรับผู้ที่ต้องการท�ำงานหรือย้ายถิ่นฐานไปออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

โดยการวัดผลของ IELTS นั้นครอบคลุม 4 ทักษะ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน แต่จะคิดคะแนนออกมาเป็นคะแนนเฉลี่ยของ
ทั้ง 4 ทักษะด้วยการหาร 4 แล้วเทียบเป็น Band ตั้งแต่ 0.0 - 9.0 แทน

TOEFL
of English for
TOEIC (Test
International Communication)
TOEIC คือ การสอบวัดระดับความรูท้ างภาษาอังกฤษส�ำหรับ
การท�ำงานในองค์กรระดับนานาชาติ     ในปัจจุบันสถานศึกษาบางแห่งก็
บังคับให้ยนื่ คะแนนสอบ TOEIC ก่อนยืน่ จบการศึกษาด้วย เพือ่ เป็นประโยชน์
กับผู้ที่จะจบการศึกษาไปใช้ยื่นหรือสอบเข้าท�ำงานตามที่ตนเองต้องการ
การสอบ TOEIC นั้น ผลคะแนนจากการสอบ ถือว่า เป็นที่ยอมรับ
ขององค์กรมากมาย ใน 160 ประเทศทั่วโลก   ถือเป็นอีกหนึ่งการสอบวัด
ระดับทางภาษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

การสอบ TOEIC แบ่งเป็น 3 ประเภทหลักๆ คือ

(Test of English as
a Foreign Language)
TOEF L คือ  แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ ส�ำหรับผูท้ ไี่ ม่ได้ใช้ภาษา
อังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหลักภายในประเทศ มักใช้ในการ
สมัครงานหรือเรียนต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการ
แลกเปลี่ยนอื่นๆ เช่น โครงการ Work and Holiday บาง
ครั้งใช้ในการสมัครงานในโครงการ Work and Travel
นายจ้างก็จะขอดูคะแนน TOEFL ด้วย
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาการสอบ TOEFL มีการ
ปรับปรุงและพัฒนาข้อสอบอยู่บ่อยครั้ง ท�ำให้มีการสอบ
หลายรูปแบบ ยกตัวอย่างการสอบ TOEFL ที่ส�ำคัญ เช่น

TOEIC Listening and Reading Tests

TOEFL iBT Test

การสอบวัดระดับทักษะการอ่านและการฟัง ภาษาอังกฤษ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน

ย่อมาจาก Internet – based Format หรือ
การสอบผ่านอิน เทอร์เน็ต การสอบนี้ จะ
วัดผลครอบคลุม 4 ทักษะทั้ง การฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน ถ้าพูดถึงการสอบ
TOEFL แบบไม่เฉพาะเจาะจงก็จะหมายถึง
การสอบ TOEFL iBT Test นั่นเอง

TOEIC Speaking and Writing Tests

การสอบวัดระดับทักษะการพูดและการเขียน ภาษาอังกฤษ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการท�ำงานและการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน
TOEIC Speaking and Writing Tests

การสอบวัดระดับการอ่านและการฟังภาษาอังกฤษ ส�ำหรับ
ผู้เรียนในระดับเบื้องต้นจนถึงปานกลาง ข้อสอบแบบนี้
เหมือนเป็น ข้อสอบจ�ำลองของ TOEIC Listening and
Reading Test เหมาะส�ำหรับการวัดระดับความรู้ภาษา
อังกฤษก่อนเข้าเรียนในสถาบันต่างๆ
โดยการสอบ TOEIC Listening and Reading Test เป็นรูปแบบ
การสอบทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ดุ ข้อสอบ TOEIC Listening and Reading
Test จะมีทั้งหมด 200 ข้อ แบ่งเป็น  Part การอ่าน (Reading) 100 ข้อ และ
Part การฟัง (Listening) อีก 100 ข้อ คะแนนเต็มทั้งหมด 990 คะแนน
ในการศึกษาต่อและการสมัครงาน แต่ละองค์กรจะมีเกณฑ์คะแนน
ขัน้ ต�ำ่ ทีแ่ ตกต่างกัน ในความเห็นส่วนตัวนะครับ หากได้คะแนน 700 คะแนน
ขึ้นไป ถือว่าน่าจะไม่ต้องห่วงเรื่องผลคะแนน   เนื้อหาของข้อสอบ TOEIC
ประกอบไปด้วย การวัดทักษะการสื่อสารเชิงธุรกิจ เน้นบทสนทนาเกี่ยวกับ
การท�ำงานในบริษทั งบประมาณและการเงิน เทคโนโลยีการสือ่ สาร สุขภาพ
การเดินทาง และความบันเทิงต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ประจ�ำวัน  ด้วยเนือ้ หา
สามารถเข้าถึง และ เข้าใจได้งา่ ยส�ำหรับบางคน จึงเป็นทีน่ ยิ มในการสอบแบบ
นี้ค่อนข้างมาก

TOEFL ITP Test

หรือ TOEFL Institutional Testing Program
เป็นข้อสอบที่พัฒนาขึ้นมาทดแทนการสอบ
ด้วยกระดาษ (TOEFL PBT หรือ TOEFL
Paper – Based Test) ทีถ่ กู ยกเลิกไป การ
สอบ TOEFL ITP มักเป็นการสอบที่สถาบัน
ต่างๆ จัดขึน้ เพือ่ ใช้คะแนนยืน่ เข้าสถาบันนัน้ ๆ
โดยตรง ตัวอย่างเช่น MUIC (วิทยาลัย
นานาชาติ) ของมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น
นอกจากนี้   ยังมีการสอบ TOEFL Junior Test
ส�ำหรับเด็กในช่วงอายุ 11+ ปี และ TOEFL Primary Test
ส�ำหรับเด็กในช่วงอายุ 8+ ปีด้วย แต่จะเน้นวัดความ
สามารถและพัฒนาการด้านการสื่อสารเป็นหลัก

SAT

(Scholastic Aptitude Test หรือ
the Scholastic Assessment Test)

แม้ ว ่ า การสอบนี้ จ ะไม่ ใช่ ก ารสอบวั ด ระดั บ ความ
สามารถด้านภาษาโดยเฉพาะ แต่ส�ำหรับนักเรียนที่มีความ
สนใจ ที่อยากไปศึกษาต่อในต่างประเทศนั้น   ผลการสอบ
SAT ก็ถือว่าจ�ำเป็นมาก ๆ เพราะ SAT คือการสอบวัดระดับ
มาตรฐานความรู้ ส�ำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน
สหรัฐอเมริกา และหลักสูตรนานาชาติ ในมหาวิทยาลัยของ
ไทย การสอบนี้จึง เน้นวัดระดับความรู้ด้านการอ่านเขียน
ภาษาอังกฤษ การคิดวิเคราะห์ และการใช้เหตุผล
การสอบ SAT ปัจจุบันมีสอบเหลือเพียงแบบเดียว คือ
SAT Reasoning Test การสอบวัดระดับความรูท้ างภาษาอังกฤษ
และการใช้เหตุผลเชิงคณิตศาสตร์ ซึ่งก็คือ วิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาคณิตศาสตร์ นัน่ เอง ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1. Evidence - Based Reading
& Writing

วิ ช าภาษาอั ง กฤษ ประกอบด้ ว ยข้ อ สอบ
Reading และ Writing and Language ส�ำหรับ
ทดสอบการอ่ า นและเขี ย นภาษาอั ง กฤษ
(grammar โครงสร้างประโยคและ Tense
ต่างๆ ไม่มีการเขียนเรียงความ (Essay) แต่
อย่างใด)
2. Mathematics

ส�ำหรับทิวสนฉบับนี้ Teacher Bank ขอให้ความรู้เกี่ยวกับการ
สอบวั ด ระดั บ ทางภาษาเพื่ อ น� ำ ไปใช้ ต ่ อ ยอดเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ
มหาวิทยาลัยเพียงเท่านี้ นะครับ นอกจากการสอบที่ได้ยกตัวอย่างมานี้
บางมหาวิทยาลัยยังได้มีการจัดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษของ
ตนเอง เช่น CU-TEP ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย TU-GET ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  BUU test ของมหาวิยาลัยบูรพา เป็นต้น
ท้ายสุดนี้ ขอฝากข้อคิด สะกิดใจไว้สกั นิด ส�ำหรับนักเรียนทีพ่ ร้อม
จะสมัครและเตรียมตัวส�ำหรับการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษนะ
ครับ Teacher Bank ฝาก 3P ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ นั่น คือ Passion
Practice and Patient

2 มิถุนายน 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายศิลป์ธุรกิจ ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินส�ำหรับชีวิตในอนาคต และร่วมกิจกรรม
workshop การ trade หุน้ เพือ่ มุง่ เน้นให้ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งการวางแผนการเงิน การลงทุนและความส�ำคัญของตลาดทุน ณ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565

Passion

นักเรียนต้องมี Passion และเป้าหมายที่จะท�ำ กล่าวคือ ผลสอบ
ที่จะได้มาคือ ตัวชี้วัดของการก้าวต่อไปของอนาคตนักเรียน การ
มี Passion จึงส�ำคัญกว่าทุกสิ่ง ที่จะคอยกระตุ้นเราให้ท�ำ P ตัว
อื่นๆ

วิชาคณิตศาสตร์ เน้นทดสอบการวิเคราะห์
และการใช้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ ข้อสอบ
ประกอบด้วย part ค�ำนวณที่อนุญาตใช้เครื่อง
คิดเลขช่วยคิดได้ และ part ที่ไม่มีการค�ำนวณ
ที่ห้ามใช้เครื่องคิดเลขในการท�ำข้อสอบ

Practice – การฝึกฝน

จะบอกว่าการสอบ SAT คล้ายกับการสอบ GAT - PAT
ส�ำหรับแอดมิชชันของไทยก็ไม่ผิดนัก นอกจากใช้ยื่นเข้า
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิง่ มหาวิทยาลัย
ในสหรัฐอเมริกา) คะแนนสอบ SAT ยังจ�ำเป็นมากต่อการยื่น
เข้าคณะอินเตอร์ต่างๆ ในไทยอีกด้วย

Patient – ความอดทน

โดยเฉพาะทั ก ษะทางภาษาอั ง กฤษ และการเตรี ย มตั ว สอบ
วัดระดับทางภาษา มีความจ�ำเป็นอย่างมาก ยิ่งฝึกฝน ยิ่งท�ำให้
เกิดความเข้าใจ และช�ำนาญในการท�ำข้อสอบ อีกทั้ง ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษก็พัฒนาไปด้วย

8 มิถุนายน 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 โครงการ IPST ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ การจัดการเกษตรสมัยใหม่ ณ คูโบต้าฟาร์ม ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ
ในด้านของการเกษตร ซึ่งคูโบต้าฟาร์มเป็นฟาร์มสมัยใหม่บนเนื้อที่มากกว่า 220 ไร่ เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565

เป็นสิ่งหนึ่งที่นักเรียนต้องมีในขณะที่เตรียมตัว หรือ ฝึกฝน เพื่อ
ไปสอบ วัดระดับทางภาษา เพราะ ไม่ได้มีอะไรได้มาง่ายๆ ถ้าไม่
พบอุปสรรค และถ้าเราขาดความอดทน เราก็จะล้มเลิก และไม่
ตัง้ ใจท�ำมันอีกต่อไป ดังนัน้ เราจึงต้องมีความอดทนควบคูไ่ ปด้วย
“หากนักเรียนมี 3P
ในขณะเตรียมตัวสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ
เชื่อแน่ครับ ว่าความส�ำเร็จอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม”

29 มิถุนายน 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 สายศิลป์ธุรกิจ ร่วมกิจกรรม Young Business Planner Camp : เปิดมุมมองการเขียนแผนธุรกิจ
สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ นักเรียนได้เรียนรู้ และ Brainstorm การเขียนแผนธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ BMC (Business Model Canvas)
ในการออกแบบธุรกิจของตนเอง และแข่งขัน Piching business ideas ณ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565

11 มิถุนายน 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ จ�ำนวน 47 คน ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์
และการสร้างนวัตกรรม ได้เรียนรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม ที่สามารถน�ำไปใช้ในการศึกษาต่อในอนาคตได้ ณ สถาบัน iMake Thailand เมื่อวันเสาร์
ที่ 11 มิถุนายน 2565

28 มิถุนายน 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 - 6/9 แผนการเรียนสหศิลป์ และ MLP(EM) ศึกษาดูงานเพื่อเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนและแนวทาง
การศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ  คณะเศรษฐศาสตร์และการลงทุน
และคณะบริหารธุรกิจและคณะนิเทศศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

28 มิถุนายน 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรม One day trip ทัศนศึกษาเชิงวิชาการ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านวิถีเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยศาสตร์พระราชา
พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้กลางแจ้ง เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

28 มิถุนายน 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5 เข้าร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และ  
คณะบริหารธุรกิจ เพือ่ เป็นแนวทางในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ทีน่ กั เรียนสนใจอย่างตรงตามศักยภาพ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565

30 มิถุนายน 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนศิลป์ธุรกิจ ศึกษาดูงานระบบขนส่ง Logistics ระบบการท�ำงาน Raw Material ถึง Retailer    
เพื่อเชื่อมประสบการณ์ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียน ในหน่วยการเรียนรู้เรื่อง Supply Chain Management ณ บริษัท TTK Logistics เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565

5 กรกฎาคม 2565
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 - 6/9 ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ คณะดนตรี               
คณะนิเทศศาสาตร์ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ ที่นักเรียนสนใจอย่างตรงตามศักยภาพ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565

การพั ฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2566
ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

หลั ก สู ต รเป็ น หั ว ใจของการจั ด การศึ ก ษา เป็ น แก่ น ส� ำ คั ญ ในการวาง             
แนวทางการจัดการศึกษา เป็นตัวก�ำหนดทิศทางของการศึกษาในการที่จะให้     
ความรู้ การเสริมสร้าง เจตคติ ตลอดทั้งการฝึกฝนในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน        
เกิดการพัฒนารอบด้าน หลักสูตรเป็นหลักของการจัดการเรียนการสอนท�ำให้       
การศึกษาด�ำเนินไปสูเ่ ป้าหมายทีว่ างไว้และท�ำให้การศึกษามีประสิทธิภาพ หลักสูตร
เป็นเสมือนเบ้าหลอมพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพ

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามุ่งพัฒนาหลักสูตร รูปแบบการเรียน

การสอนทีต่ อบสนองความต้องการของผูเ้ รียนทีม่ คี วามหลากหลาย  และสอดคล้อง
กับการจัดการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 มุง่ เน้นให้เด็กได้เล่นและลงมือท�ำจริง (Activity
& Experience-based Learning) ซึ่งมาควบคู่กับความคิดที่ต้องการจะเติบโต
(Growth Mindset) เพิ่มการเรียนรู้ทักษะ Hard skills และ Soft skills พัฒนา    
ผูเ้ รียนให้เกิดการเรียนรูต้ ลอดชีวติ (Lifelong Learning) เพือ่ สามารถก้าวไปพร้อม
กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เรามีการจัดหลักสูตรที่มีความหลากหลาย เพื่อ
ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียนที่หลากหลาย ตามจุดเน้นของแต่ละแผน         
การเรียน

เราส่งเสริม สนับสนุนทุกก้าวของการเรียนรู้ สร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก      
(positive environment) ให้เด็กๆ มีห้องเรียนที่น่าเรียนรู้ อุปกรณ์การเรียน
ที่ทันสมัย เพิ่มทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy)
การเป็นผู้น�ำ  (Leadership) ทักษะความคิดสร้างสรรค์และการริเริ่มสิ่งใหม่
(Creativity, Originality and initiative) นอกเหนือจากการเรียนรูด้ า้ นวิชาการ
เราเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดลองท�ำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรร่วมผสมที่จะช่วยให้นักเรียนของเรามีทักษะ   
เฉพาะตัว และเติบโตได้อย่างครบถ้วนรอบด้าน

7 มิถุนายน 2565

กิจกรรมการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

การเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2565

ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2565 ผ่านระบบ
Moodle ผลการเลือกตัง้ นายกงกฤช ละม่อมพร้อม นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนก MLP ได้เป็นประธานนักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2565
โดยมีภราดากรกวี ยินดีเวท ทีป่ รึกษาฝ่ายกิจกรรม และทีป่ รึกษาแผนกปฐมวัย กล่าวแสดงความยินดี   เมือ่ วันอังคารที่ 7 มิถนุ ายน 2565 ณ หอ  
ประชุมหลุยส์ชาแนล อาคารวัชรสมโภช การเลือกตัง้ ประธานนักเรียนเป็นการส่งเสริมให้นกั เรียนได้เรียนรูแ้ ละฝึกตนเองตามระบอบประชาธิปไตย          
มีความรับผิดชอบ รู้จักความเสมอภาค และการรักษาไว้ซึ่งประโยชน์ทั้งปวงของโรงเรียน

ในช่วงแรกของการเปิดเรียนแบบ on-site เต็มรูปแบบภายใต้มาตรการการป้องกัน
โรคโควิด-19 เด็กๆ เริม่ เรียนรู้ และปรับตัวกับการมาโรงเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากการเรียน
รู้ในห้องเรียน การเตรียมความพร้อมของพัฒนาการ  ผ่านกิจวัตรประจ�ำวันต่างๆ แล้ว เด็กๆ
ยังได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาทักษะ
ทางภาษาจากครูเจ้าของภาษา กิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมดนตรี กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมจังหวะ
เคลื่อนไหว และกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เป็นต้น

1 กรกฎาคม 2565

พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนค�ำปฏิญาณตนเอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ฝ่ายวิชาการ จัดพิธีถวายราชสดุดีและทบทวนค�ำปฏิญาณตนเอง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ โดย ภราดากรกวี ยินดีเวท ที่ปรึกษาระดับปฐมวัยและที่ปรึกษางานอภิบาล เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และลูกเสือเนตรนารีสามัญรุน่ ใหญ่ ผบ.หทัยรัตน์ ส�ำเร็จผล หัวหน้างานลูกเสือ-เนตรนารี เป็นผูก้ ล่าวรายงาน  เมือ่ วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.
ณ สนามอุดมประเสริฐ

ฝ่ า ยกิ จ กรรม โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ศรี ราชา ในปีการศึกษา 2565 น�ำโดย
ม.ปรั ช ญา วิ ช า หั ว หน้ า ฝ่ า ยกิ จ กรรม        
รับหน้าที่บริหารงานตามโครงสร้างบริหาร
ซึ่งประกอบ ด้วย 9 งาน ดังนี้
งานบริหารฝ่าย
งานศูนย์ดนตรี
งานกิจกรรมพิเศษ
งานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจกรรมภายในภายนอก
งานอภิบาลและอาสาพัฒนา
งานสัมพันธ์ชุมชน
งานสภานักเรียน
งานนักกีฬาโครงการพิเศษ

งานกิจกรรมพิ เศษ

จัดการเรียนการสอนโดยแยกผูเ้ รียนออกเป็นกลุม่ ๆ ละ 10-20 คน ตามความถนัด
และความสนใจ เปิดสอน 11 ประเภท ได้แก่ เทนนิส, เทควันโด, แบดมินตัน, ปีน
หน้าผา, มวยไทย, หมากรุกไทย-สากล, เทเบิลเทนนิส, ฟุตบอล, ว่ายน�ำ้ , แดนซ์ และ
สแต็ค

งานศูนย์ดนตรี

จัดการเรียนการสอนโดยแยกผู้เรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 3-6 คน ตามความสนใจ
เปิดสอน 12 ประเภทดนตรี ได้แก่ เปียโน, ขับร้อง, กลองชุด, กีตา้ ร์เบส, กีตา้ ร์คลาสสิค,
กีต้าร์ไฟฟ้า, ดนตรีไทย, ไวโอลิน, อูคูเลเล่, Viola, Cello, วงโยธวาทิต

งานกีฬาและนันทนาการในปีการศึกษาใหม่
เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาทีมโรงเรียน (ช้างบ้าน) รุ่นต่างๆ
ประเภทกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล ฟุตซอล และ
กรีฑา เป็นต้น เพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ในนามทีมโรงเรียน
ซึ่งมีนักเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจ�ำนวนมาก

งานกี ฬ าและนั น ทนาการร่ ว มกั บ งาน
กิจกรรมพิ เศษจัดกิจกรรมออร์แกไนซ์เกมส์
ส�ำหรับนักเรียนประจ�ำให้นักเรียนเลือกเล่นกีฬาตามความถนัดและ
ความสนใจ ในคาบเรียนที่ 9 เวลา 16.45 – 17.45 น. ซึง่ มีประเภทกีฬา
ให้นักเรียนได้เลือกเล่นมากกว่า 20 ประเภทกีฬา

งานศูนย์ดนตรี
เปิดการแสดงดนตรีสด
โชว์ความสามารถพิ เศษ
ของนักเรียนในดนตรีประเภทต่างๆ
ช่ ว งเวลาพั ก กลางวั น ได้ รั บ ความ
สนใจจากนักเรียนจ�ำนวนมากเข้าชม
การแสดงซึ่งเป็นการใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์

งานนักกีฬา
โครงการพิ เศษ
ปีการศึกษา 2565
มี ก ารเปิ ด รั บ สมั ค รและเปิ ด  
คัดตัวเข้าเป็นนักกีฬาทุนโครงการ
พิเศษของโรงเรียนประเภท ฟุตบอล
และตะกร้ อ ส� ำ หรั บ ฟุ ต บอลเปิ ด    
คัดตัวรุ่นเดียว ได้แก่ รุ่นอายุ 13 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2552) มีนกั เรียนจ�ำนวน
มากมาเข้าร่วมคัดเลือกตัวในครั้งนี้

สรุปผลการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6
ปีการศึกษา 2564 รุ่น 7558
ผลการศึกษาต่อ
จ�ำนวน 324 คน
ศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
(297 คน)

ผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้น ม.6
จ�ำแนกตามรูปแบบการเข้าศึกษา รุ่น 7558
ผลการเข้าศึกษา TCAS65

จ�ำนวน 297 คน
รอบ 1
(PORTFOLIO)

รอบ 2
(QUOTA)

รอบ 4
(DIRECT ADMISSION)

รอบ 3
(ADMISSION 1-2)

ศึกษาต่อด้านศาสนา
(11 คน)
Gap Year
(13 คน)
ประกอบอาชีพ
(3 คน)
หมายเหตุ นักเรียนประกอบอาชีพ และ Gap Year จ�ำนวน 4.95 %

TOP 10

TOP 10

ที่มีนักเรียนสอบได้มากที่สุด
ปีการศึกษา 2564

ที่มีนักเรียนสอบได้มากที่สุด
ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยของรัฐ

มหาวิทยาลัยของเอกชน
NEW Update 25 ก.ค. 2565

NEW Update 25 ก.ค. 2565

มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

23.92 %

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีฯ
พระนครเหนือ

4.29 %
7 ที่นั่ง

มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ

30.23%

มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย

4.65 %

สถาบัน
เทคโนโลยีฯ
ลาดกระบัง

16.56 %

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

4.29 %

มหาวิทยาลัย
รังสิต

21.70 %

มหาวิทยาลัย
ดุสิตธานี

3.87 %

มหาวิทยาลัย
บูรพา

12.88 %

กลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล

4.29 %

มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ

16.27 %

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ไทย-ญี่ปุ่น

2.32 %

มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

6.74 %

มหาวิทยาลัย
มหิดล

3.68 %

มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม

7.75 %

มหาวิทยาลัย
เวสเทิร์น

1.55 %

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

4.90 %

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีฯ
ธนบุรี

3.06 %

มหาวิทยาลัย
รัตนบัณฑิต

6.97%

มหาวิทยาลัย
แสตมฟอร์ด

0.77 %

39 ที่นั่ง

27 ที่นั่ง

21 ที่นั่ง

11 ที่นั่ง

8 ที่นั่ง

7 ที่นั่ง

7 ที่นั่ง

6 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

จ�ำนวน 163 คน
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

3.06
3.06
3.06
2.45
1.22

%
%
%
%
%

วิทยาลัยอาชีวะหนองคาย
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง

39 ที่นั่ง

28 ที่นั่ง

21 ที่นั่ง

10 ที่นั่ง

9 ที่นั่ง

6 ที่นั่ง

5 ที่นั่ง

3 ที่นั่ง

2 ที่นั่ง

1 ที่นั่ง

จ�ำนวน 129 คน
0.61
0.61
0.61
0.61

%
%
%
%

มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเล

0.77
0.77
0.77
0.77
0.77

%
%
%
%
%

ผ่านการทดสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ
Cambridge Assessment English –
Key English Test (KET)

คณะที่มีนักเรียนสอบได้มากที่สุด
ปีการศึกษา 2564
NEW Update 25 ก.ค. 2565

1

5

คณะ
บริหารธุรกิจ

2

4

25.92 %

คณะ
วิศวกรรมศาสตร์

77

16.49 %

คณะ
วิทยาการจัดการ

49

10.77 %

ที่นั่ง

3

ที่นั่ง

คณะมนุษยศาสตร์/
อักษรศาสตร์

คณะ
วิทยาศาสตร์

7.74 %

นายปัญญา พวงสุข

23

9.76 %

ที่นั่ง

ได้คะแนน

29

150

คะแนน

จาก 150 คะแนน

ที่นั่ง

นายปัญฐารีย์ หงษ์ศิริมงคล

ได้คะแนน

143

คะแนน

จาก 150 คะแนน

นางสาวอาทิตยา คมคาย

ได้คะแนน

136

คะแนน

จาก 150 คะแนน

32
ที่นั่ง

6

10

คณะนิเทศศาสตร์/
ศิลปกรรม

7

9

6.39 %

คณะ
นิติศาสตร์

19

3.36 %

ที่นั่ง

10

8

คณะดิจิทัลศิลปะ
ภาพยนตร์

คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

2.69 %

ที่นั่ง

2.35 %

คณะ
รัฐศาสตร์

2.35 %
7

ที่นั่ง

นายกันต์กวี สีตลารมณ์

7

ได้คะแนน

ที่นั่ง

135

คะแนน

จาก 150 คะแนน

8

นายชาญชล ชัยวงศ์ศรีอรุณ

ได้คะแนน

134

คะแนน

จาก 150 คะแนน

นายปราณชล วัฒนแสงพันธ์

ได้คะแนน

130

คะแนน

จาก 150 คะแนน

ที่นั่ง

จ�ำนวน 297 คน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเภสัชศาสตร์
วิทยาลัยดนตรี ดนตรีการแสดง
คณะแพทยศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์

2.02
1.68
1.34
1.34
1.01
1.01
0.67

%
%
%
%
%
%
%

วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ
คณะอาชญาวิทยา ฯ
คณะโลจิสติกส์
คณะทันตแพทยศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

0.67
0.67
0.33
0.33
0.33
0.33
0.33

%
%
%
%
%
%
%

จากตารางนั ก เรี ย นที่ ส อบผ่ า นระดั บ A2
่ างโปรแกรม
แสดงว่าผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทีท
ก�ำหนดไว้คือ KET ระดับ A2 จ�ำนวน 4 คน และ
นั ก เรี ย นที่ ผ่ า นเกณฑ์ เ กิ น มาตรฐานที่ โ ปรแกรม
ก�ำหนดไว้ คือ PET ระดับ B1 จ�ำนวน 2 คน

(International English Language Testing System )
เป็นการสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ เพื่อประเมินทักษะของผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักใน           
การสือ่ สารส�ำหรับการท�ำงาน การศึกษาทัง้ ในและต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาผ่านการรับรองมาตรฐานแต่งตัง้ เป็นศูนย์สอบ
IELTS Test Centre เป็นที่แรกในภาคตะวันออก และมีนักเรียนที่ผลการสอบวัดระดับมาตรฐานเป็นที่น่ายินดีดังนี้

สรุปผลการสอบวัดระดับทักษะทางภาษาจีน
ประจ�ำปีการศึกษา 2565

ผลการสอบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 แผน
การเรียนสหศิลป์-ภาษาจีน เข้าร่วมการสอบวัดระดับทักษะ
ทางภาษาจีนจ�ำนวน ทั้งหมด 16 คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

HSK ระดับ 2

คะแนนเต็ม 200 คะแนน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน
120 คะแนน   มีผู้เข้าสอบจ�ำนวน 10 คน สอบผ่านเกณฑ์
จ�ำนวน 10 คน มีรายชื่อต่อไปนี้

HSK ระดับ 3

คะแนนเต็ม 300 คะแนน ผ่านเกณฑ์การสอบที่คะแนน
180 คะแนน มีผเู้ ข้าสอบจ�ำนวน 6 คน สอบผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน
6 คน มีรายชื่อต่อไปนี้

นางสาวกัลยกร

สวัสดี

นายวีรพงศ์

พรหมแจ้ง

นายจง เห ภูริ

โล่ย

นายปุญชรัสมิ์

เกื้อกูลธรรมกุล

นายภัทรภูมิ

ไพเราะ

นายวรพล

จันทพาล

นายกฤตภาส

บุญสา

นางสาวสิริกร

อภิจิรฉัตร

นางสาวพิ มพ์ นิภา

คนใจบุญ

นายภาณุภาคย์

สนธิลาภ

นายธนพั ฒน์

รัตนไลย

นายอนรรฆดนัย

ปุณยธรทรัพย์

นางสาวประดับดาว

ชมชื่น

นางสาวฮาเนิล

ลี

นางสาวสิริวรรณ

สัตย์ซื่อ

นายน่านน�้ำ	

แตงอ่อน

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด ภาคตะวันออก
จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 20

นายสิปปฟล เนตรศิริ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

(โครงการพี่ ติวน้อง สอวน.)
ผู้แทนศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยบูรพา
ครูผู้ดูแล มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ และ
ม.สรวิศ แก้วงาม

หมายเหตุ :
- ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/9 แผนการเรียนสหศิลป์-ภาษาจีน จะเข้าร่วม
การสอบHSK ระดับ 2 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2565 และสอบ HSK
ระดับ 3 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566
- ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/9 แผนการเรียนสหศิลป์-ภาษาจีน จะเข้าร่วม
การสอบHSK ระดับ 2 ช่วงเดือนธันวาคม 2565

11 มิถุนายน 2565

พิธีรับรางวัลเรียนดี ประจ�ำปีการศึกษา 2564

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดพิธีรับรางวัลเรียนดี ประจ�ำปีการศึกษา 2564 (Academic Awards Ceremony
2021) โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ อธิการเจ้าคณะแขวงมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วยผู้อ�ำนวยการ คณะภราดา นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการเข้าร่วมเป็นเกียรติ
แสดงความยินดีแก่ผทู้ ไี่ ด้รบั รางวัล เมือ่ วันเสาร์ที่ 11 มิถนุ ายน 2565 เวลา 08.00 - 11.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

26 พฤษภาคม 2565

16 พฤษภาคม 2565
ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับบริษัท BUG
SOLUTIONS ท�ำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโดยผลิตภัณฑ์ Diversey SUMA
J512 ซึ่งเป็นน�้ำยาที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก เพื่อ
เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันจันทร์
ที่ 16 พฤษภาคม 2565

19 พฤษภาคม 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาให้การต้อนรับ ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิ               
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการ โอกาสมาเยีย่ มโรงเรียน โดยภราดา ดร.พิสตู ร วาปีโส ผูอ้ ำ� นวยการกล่าวต้อนรับ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ณ ห้องประชุมโอเซ่ 2 อาคารโอเซ่ วันพฤหัสบดีท     ี่
26 พฤษภาคม 2565

กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ และศูนย์กิจกรรม
พิเศษ ฝ่ายกิจกรรม จัดให้มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นการประเมินสมรรถภาพร่างกายและ
ความพร้อมด้านสุขภาพของนักเรียน พร้อมทีจ่ ะเรียนวิชาพลศึกษาและ
กิจกรรมพิเศษกีฬาของโรงเรียน เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565

3 มิถุนายน 2565
ม.ปรัชญา วิชา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ม.นิวฒ
ั น์ ขุมจันทร์ หัวหน้างานสัมพันธ์ชมุ ชน พร้อมด้วยคณะครูฝา่ ยกิจกรรม เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และร่วมกิจกรรมปลูกต้นชมพูพนั ธ์ทุ พิ ย์ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดย นายดงพล รุจิธรรมธัช นายอ�ำเภอศรีราชา พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรม ใน
วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ ศาลาประชาคม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

20 พฤษภาคม 2565
งานอภิบาลและอาสาพัฒนา ฝ่ายกิจกรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อยอด เสนารักษ์
อุปสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้าศรีราชา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพระสงฆ์ คณะภราดา
คณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ คณะครู นักเรียนคาทอลิก และนักเรียนใหม่ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่ ขอพรจากแม่พระอัสสัมชัญ
ปกป้อง คุ้มครอง ทุกคน และ ในวาระครบรอบ 12 ปีแห่งการจากไปของ ภราดา ซัลวีโน ศักดา กิจเจริญ อดีตผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ วัดเดล โรซาริโอ

23 มิถุนายน 2565
นักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปีที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ประจ�ำปีการศึกษา 2565 เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถนุ ายน 2565  ณ สนามบาสเกตบอล
หลังตึกเทโอฟาน

24 มิถุนายน 2565
การประชุมบุคลากรครู ครูสนับสนุนและเจ้าหน้าที่ ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการเป็นประธาน
ในการประชุม เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 16.00 – 17.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

29 มิถุนายน 2565
พิธีปฐมนิเทศนักกีฬาโครงการพิเศษ ประจ�ำปีการศึกษา 2565 โดย ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานให้โอวาท และ
ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้จัดการทีมนักกีฬาโครงการพิเศษ ให้การบรรยายแนวทางการปฏิบัติตนของนักกีฬาโครงการพิเศษ ประจ�ำปีการศึกษา
2565 ได้รับเกียรติจาก นายนูรูล ศรียานเก็ม (ACS รุ่น6447) นักกีฬาฟุตบอลสโมสรการท่าเรือ และอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย และ                  
นายชนินทร์ แซ่เอียะ (ACS รุ่น 6447) นักกีฬาฟุตบอลสโมสรชลบุรี เอฟซี และอดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทย ร่วมพูดคุยกับน้องๆ เพื่อเสริม
สร้างแรงจูงใจให้กับนักกีฬาโครงการพิเศษ ในเมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 14.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคาร
วัชรสมโภช

26 มิถุนายน 2565
ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ งานสัมพันธ์ชุมชน นายรุจิภาส จงศักดิ์สวัสดิ์ ผู้แทนสภานักเรียน เข้าถวายสักการะ เนื่องในศุภมงคลวันประสูติของ   
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2565 ณ วัดราชบพิธสถิต      
มหาสีมาราม อีกทั้งได้รับโอกาสนมัสการสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชฯ กรรมการมหาเถรสมาคม

4 กรกฎาคม 2565
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ และ ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ
สถาบัน iStudy Education Language School เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอน และการสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ รวมทั้งการมอบ
ทุนส�ำหรับนักเรียนและครูเพื่อไปพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในต่างประเทศ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล           
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ภราดา ดร.พิ สู ต ร วาปี โ ส
ผู ้ อ� ำ นวยการ และ ม.ณั ฐ พงศ์
เอี่ยมเสถียร หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ
(MOU) British Council Thailand
เพื่อเตรียมความพร้อม ความร่วม
มือรับรองมาตรฐานแต่งตัง้ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา เป็นศูนย์สอบ
IELTS Test Centre เมื่อวันพุธที่
6 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมเซนต์ ชาร์ล  อาคาร
ศักดากิจเจริญ

29 มิถุนายน 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาลงนามเซ็นสัญญากับสโมสรฟุตบอลพัทยาดอลฟินส์ ยูไนเต็ด และบริษัท ยูเรก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดย
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ ภราดากรกวี ยินดีเวท ผู้จัดการทีมนักกีฬาโครงการพิเศษ นายโชคชัย เทศปาน ประธานสโมสรฟุตบอล
พัทยาดอลฟินส์ ยูไนเต็ด นายศิริศักดิ์ ยอดญาติไทย หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฟุตบอลพัทยาดอลฟินส์ ยูไนเต็ด นายมนตรี โอนอ่อน กรรมการ   
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ยูเรก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด และนายวิรัช หาวะบุตร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายบริษัท ยูเรก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด          
ลงนามเซ็นสัญญาร่วมกัน สโมสรพัทยาดอลฟินส์ ยูไนเต็ด ให้การสนับสนุนชุดกีฬาและมอบเงินสนับสนุนการแข่งขัน Thailand Youth League
2022 รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท  และบริษัท ยูเรก้า (ประเทศไทย) จ�ำกัด ให้การสนับสนุนชุดกีฬานักเรียนและครู รวมมูลค่ากว่า 700,000
บาท เมื่อวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 14.30 - 15.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

6 กรกฎาคม 2565

โครงการ Envi Mission ภารกิจสิ่งแวดล้อมปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด

วันที่ 2
เข้าร่วมกิจกรรม Workshop และท�ำ  Prototype คือแบบจ�ำลอง
ของโครงงาน โดยน�ำเสนอผ่าน Canvas

สวัสดีครับ พวกเราทีม Minimart ประกอบ
ด้วยสมาชิก 3 คนคือ นายรุจิภาส จงศักดิ์สวัสดิ์
ม.6/1 นางสาวนลนภัส ติวิทย์ศิริกุล ม.6/4   
และ นายภัทรพล แซ่เฮ้ง ม.6/5 ได้ส่งโครงงาน
“Black Hole-เครื่ อ งดั ก จั บ คราบน�้ ำ มั น ”
เข้าร่วมในโครงการ Envi Mission ภารกิจ        
สิ่งแวดล้อมปีที่ 3 ภายใต้แนวคิด “Make IT
Balance : มั่ น คงรอบด้ า น อาหาร-น�้ ำ พลังงาน” จัดโดยสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมสิง่ แวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยทีมของเราได้ผา่ นการคัดเลือกเข้ารอบ 30 ทีม
จาก 200 ทีมทั่วประเทศ
พวกเราเข้าอบรมและท�ำ Workshop เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสามารถน�ำไปปฎิบัติเพื่อ
ความยัง่ ยืน ณ ศูนย์การเรียนรูจ้ ฬุ าลงกรณ์ จ.สระบุรี
ร่วมกับเพื่อนๆ จากทีมโรงเรียนอื่นที่ผ่านการ    
คัดเลือก ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2565
โดยมี ม.เดชา ขันธจิตต์ เป็นครูที่ปรึกษาของทีม
ร่วมเดินทางไปกับพวกเราด้วย

วันที่ 1
เมื่อมาถึงทุกคนแยกย้ายกันขึ้นไปเก็บของที่ห้องพัก จากนั้นก็ได้เข้าร่วม
กิจกรรม Ice breaking เป็นกิจกรรมละลายพฤติกรรม เพื่อสร้างความคุ้นเคย
กับเพื่อนๆ จากโรงเรียนอื่นๆ ซึ่งตอนแรกพวกเรารู้สึกเกร็งๆ กันมาก เพราะต้อง
แยกกันไปท�ำกิจกรรมต่างๆ กับเพื่อนๆ ต่างโรงเรียน แต่พอได้ท�ำกิจกรรมร่วมกัน
เริ่มมีการพูดคุยกันมากขึ้นก็ช่วยลดความประหม่าลงได้บ้าง ท�ำให้เราเรียนรู้และ
ท�ำงานร่วมกับเพื่อนใหม่ได้โดยไม่มีความกดดัน

วันที่ 3
ทุกทีมจะต้องน�ำเสนอโครงงานของกลุม่ ตัวเองให้คณะกรรมการและ
เพื่อนๆ ทุกโรงเรียนได้ฟัง พวกเรารู้สึกตื่นต้นและกดดันเล็กน้อยเพราะมี
เวลาน�ำเสนอเพียงแค่ 3 นาที จึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการน�ำเสนอและ
ตอบข้อซักถามของคณะกรรมการให้ออกมาดีที่สุด ซึ่งทุกอย่างผ่านไปได้
ด้วยดี

การได้ ม าท� ำ กิ จ กรรมที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
จุฬาลงกรณ์ พวกเรารู้สึกประทับใจมาก สถานที่
สะอาด อาหารอร่อย โดยเฉพาะของว่างที่มีให้    
ทุ ก เบรค จนพวกเราน�้ ำ หนั ก ขึ้ น ความรู ้ แ ละ
ประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมพวกเราจะน�ำไป
ต่อยอดและปรับใช้กับโครงงาน ซึ่งทีมของเราต้อง
ลงพื้นที่ ณ เกาะสีชัง เพื่อเก็บข้อมูล จากนั้นต้อง
ส่งผลงานกลับมาให้คณะกรรมการพิจารณา เพื่อ
คัดเลือกให้เหลือ 10 ทีม และเข้าแข่งขันรอบ
สุดท้าย
สิ่งที่ทีมของเราได้จากการเข้าร่วมโครงการ
Envi Mission คือ การได้เรียนรูไ้ ด้รบั ประสบการณ์
ใหม่นอกเหนือจากที่ได้ในห้องเรียน ได้รู้จักเพื่อน
ใหม่ๆ แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ทักษะและมุมมอง
ในการแก้ปัญหา และสิ่งส�ำคัญคือการมีส่วนร่วม
กับชุมชนโดยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสร้าง
สิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่และยั่งยืน
สุดท้ายนีพ้ วกเราขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชาที่มอบโอกาสดีๆ ให้กับพวกเรา ขอบคุณ
ม.เดชา ขันธจิตต์ และ ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร
ดูแลและให้ค�ำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ และขอให้
ทุกคนช่วยเป็นก�ำลังใจให้ทีม Minimart ได้ผ่าน
เข้ารอบต่อๆ ไปด้วยนะครับ

5 กรกฎาคม 2565

พิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ               
วันเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2565 โดยมี พระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าคณะต�ำบลศรีราชา เจ้าอาวาสวัดราษฎร์นิยมธรรม ประธานฝ่ายสงฆ์ และ  
คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลีย่ ม นายกสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกรรมการสมาคมผูป้ กครอง
และครู กรรมการที่ปรึกษาผู้ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ คณะครู นักเรียนแผนก MLP เข้าร่วมพิธี เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ หอ        
ประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

11 กรกฎาคม 2565

พิธีแห่เทียนพรรษา

ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดพิธแี ห่เทียนพรรษา เพือ่ ถวายเทียนจ�ำน�ำพรรษาแด่วดั ในเขต อ.ศรีราชา เนือ่ งในวันส�ำคัญทาง
พระพุทธศาสนา วันเข้าพรรษา โดย คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครู คณะกรรมการที่ปรึกษา คณะครู และนักเรียน
จ�ำนวนกว่าหนึง่ ร้อยคนร่วมแห่เทียนพรรษา ถวายให้กบั พระคุณเจ้าพระครูมธุสธรรมมภาณ รองเจ้าคณะอ�ำเภอศรีราชาเจ้าอาวาสวัดรังษีสทุ ธาวาส
(วัดไร่กล้วย) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี รวมทัง้ คณะพระภิกษุสงฆ์ทจี่ ำ� พรรษาอยูด่ ว้ ย เพือ่ ให้นกั เรียนได้รว่ มกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอนั ดีงาม
ทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ในวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ วัดรังษีสุทธาวาส (วัดไร่กล้วย) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

25 มิถุนายน 2565

การแข่งขันฟุตบอลประเพณีกระชับมิตร ครั้งที่ 2 ระหว่าง ACR vs ACS

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญระยอง และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ของทั้ง 2 โรงเรียน ร่วมจัดการแข่งฟุตบอล
กระชับมิตรระหว่างศิษย์เก่าอัสสัมชัญระยอง ศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา โดยมี ภราดา ดร.วิศษิ ฐ์ ศรีวชิ ยั รัตน์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ภราดา
ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อํานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คุณสมศักดิ์ พะเนียงทอง นายกสมาคมผู้ปกครองและครู/อุปนายก สมาคมศิษย์เก่าฯ                   
คุณนิพิชฌน์ เกตน์พงศ์พัทธ กรรมการศิษย์เก่าฯ และประธานฝ่ายกีฬาอัสสัมชัญศรีราชา ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างทั้ง 2 สมาคมฯ และทั้ง 2 โรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง

19 กรกฎาคม 2565

Succes กับรุ่นพี่ ACS

ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รับเกียรติจากศิษย์เก่า ACS รุ่นต่างๆ จ�ำนวน 7 ท่าน ได้แก่ คุณก้าว พึ่งบางกรวย คุณชินดิส ทิพย์สุข
คุณชนวีร์ มณีไพโรจน์ ผศ.ดร.บุริม โอทกานนท์ คุณนพดล สมิทธิกรกุล คุณพีรชาติ หังสสูต และคุณพนมกร เนื่องนิยม มาแชร์ประสบการณ์ที่หลาก
หลาย ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวเข้ามหาวิทยาลัย การท�ำงานในวงการบันเทิง การเตรียมตัวไปเรียนต่างประเทศ การท�ำช่อง youtube ด้านการออกแบบ
และประสบการณ์ความล้มเหลวจนต่อสู้มาสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจออนไลน์ร้อยล้าน รวมถึงความรู้ทางกฏหมายและประสบการณ์อื่นๆ อีกมากมายให้กับ  
รุน่ น้อง เพือ่ เป็นแนวทางให้กบั รุน่ น้องได้ดำ� เนินรอยตาม เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายของความส�ำเร็จต่อไป เมือ่ วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2565 ณ ลานอเนกประสงค์       
อาคารยอห์น แมรี่

15-17 มิถุนายน 2565
27 พฤษภาคม 2565
งานศูนย์เทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ งานบุคลากร ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ ร่วมกับ จัดอบรมการใช้งานระบบ School Web-based Information
System (SWIS Plus) ให้แก่เจ้าหน้าที่ใหม่ เพื่อให้ความรู้การใช้ระบบงานสารสนเทศและระบบบริหารงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ    
โดยมีมิสอมรรัตน์ ศรีส่ง เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องสมุด อาคารศักดา กิจเจริญ

งานอภิบาลและอาสาพัฒนา ฝ่ายกิจกรรม โดย ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ หัวหน้างานอภิบาลและอาสาพัฒนา เข้าร่วมการประชุมผู้ประสานงาน
เพือ่ การเผยแพร่จติ ตารมณ์นกั บุญมงฟอร์ต ร่วมกับคณะครูจากโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย กล่าวเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม Saint Gabriel อาคารมูลนิธิภราดาคณะเซนต์
คาเรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ระหว่างวันพุธที่ 15 – วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565

14 มิถุนายน 2565
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดโครงการให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   ในหัวข้อ “TCAS66” โดย คุณกนกพร
โชคยิ่งเจริญ (พี่บิว) จาก Admission Premium ผู้มีความเชี่ยวชาญเเละเป็นที่ยอมรับในวงการการศึกษา  เมื่อวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565
เวลา 14.30น. - 16.30 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาเเนล อาคารวัชรสมโภช

10 มิถุนายน 2565
งานศูนย์เทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับงานบุคลากร ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ จัดอบรมการใช้งานระบบ School Web-based Information
System (SWIS Plus) ให้แก่ครูใหม่ เพื่อให้ความรู้การใช้ระบบงานสารสนเทศและระบบบริหารงานของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี      
มิสอมรรัตน์ ศรีส่ง เป็นวิทยากรการอบรมในครั้งนี้  ณ ห้องสมุด อาคารศักดา กิจเจริญ เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 15.50 น.

20 มิถุนายน 2565
คณะผู้บริหาร คณะครู ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ�ำนวน 15 คน ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการบริหาร
จัดการครูตา่ งชาติ งานแนะแนว งานประชาสัมพันธ์  และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร English Program (EP) หลักสูตร Modern Language
Program (MLP)และศูนย์สอบ iELTS  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ วันจันทร์ที่
20 มิถนุ ายน 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น.

อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2565
โครงการ อสช. อาสาช่วย อัสสัมชัญศรีราชา
เป็นกิจกรรม “จิตอาสา” ที่ฝึกให้นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา ได้ออกไปท�ำกิจกรรมเพือ่ สาธารณประโยชน์
บริการชุมชน รู้จักการเสียสละ อดทน อุทิศตน และ
มีจติ สาธารณะ โดยไม่หวังผลตอบแทน ในเขตอ�ำเภอ
ศรีราชา ทัง้ ภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน เช่น
สวนสัตว์ไซบีเรีย ค่ายลูกเสือลูโดวิโก สวนสาธารณะ
เกาะลอย วัดวังหิน วัดราษฎร์นิยมธรรม และวัดรังษี
สุ ท ธาวาส โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ภราดากรกวี
ยินดีเวท ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย และที่ปรึกษางาน
อภิบาล เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันอังคารที่ 31
พฤษภาคม 2565  

20 กรกฎาคม 2565

พิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาส 75 ปี
แห่งการสถาปนาเป็นนักบุญ ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาในฐานะสถานศึกษาทีส่ บื สานภารกิจและจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต ได้จดั พิธบี ชู าขอบพระคุณ
โอกาส 75 ปี แห่งการสถาปนาเป็นนักบุญ ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต (เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1947)  ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
โดยพระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ คณะภราดา ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่า คณะครู นักเรียน ร่วมโมทนาคุณพระเป็นเจ้า ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2565 พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โอกาสพิธีบูชาขอบพระคุณฉลอง 75 ปี ของการ
แต่งตัง้ เป็นนักบุญของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผูส้ ถาปนาคณะภราดา
เซนต์คาเบรียล เพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ฯ         
ในการเป็นผู้ให้การศึกษากับเด็กและเยาวชน   โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัด
ให้มีการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การบริจาคสิ่งของ การช่วยเหลือสังคมตาม
สถานการณ์ต่างๆ และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน

จ�ำนวน

312

ทุน

รวมเป็นเงิน

18,255,164

บาท

90 ทุน

เป็นเงิน

3,232,569 บาท

ทุนบุตรบุคลากรพนักงาน

9 ทุน

เป็นเงิน

331,879 บาท

ทุนนักเรียนในพระราชานุเคราะห์

2 ทุน

เป็นเงิน

251,830 บาท

ทุนนักกีฬาโครงการพิ เศษ

98 ทุน

เป็นเงิน

12,724,470 บาท

ทุนเณรยุวนิส

35 ทุน

เป็นเงิน

1,269,816 บาท

ทุนเณรมหาไถ่

44 ทุน

เป็นเงิน

250,800 บาท

ทุนเณรคามิลเลียน

34 ทุน

เป็นเงิน

193,800 บาท

ทุนบุตรบุคลากรครู/บุตรเจ้าหน้าที่

9 มิถุนายน 2565

พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2565

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ คณะภราดา คณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้
นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อคณะภราดา ครูบาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9
มิถุนายน 2565 โดยแบ่งเป็น 4 รอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

โดย ม. เม้า
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพทุกท่าน แทบจะลืมกันไปเลยส�ำหรับวารสารทิวสนของพวกเราชาวแดง-ขาว เนื่องจากอุปสรรค
จากเจ้าโรคร้ายโควิดนั่นเอง ท�ำให้วารสารทิวสนของพวกเราได้ห่างหายไป... แต่บัดนี้เราได้กลับมารายงานข่าวเหมือนเช่นเคย
กันแล้ว
ปีการศึกษา 2565 นี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้มี
การปรับเปลีย่ นและโยกย้ายผูบ้ ริหารตามกฎระเบียบของ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย...
ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส มาด�ำรงต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการและที่ปรึกษาแผนก MLP
ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
อธิการบ้าน และที่ปรึกษาฝ่ายอาคารสถานที่
ภราดาวิหาร ศรีหาพล ด�ำรงต�ำแหน่งรองผู้อ�ำนวยการ
และหัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน
ภราดา ดร.สอาด วงศาเจริญภักดี ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการ
บ้านยุวลัยฯ รองผู้อ�ำนวยการ และหัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป
ภราดากรกวี ยินดีเวท ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ
ที่ ป รึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย ที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยกิ จ กรรม และ          
ที่ปรึกษางานอภิบาล
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้จัดงานเลี้ยงต้อนรับและ
แสดงความยินดีท่านผู้อ�ำนวยการและคณะภราดาทั้ง 5
ท่านไปเรียบร้อยแล้วเมื่อ 14 พ.ค.65
ทางด้านภราดาประจักษ์ นันศรีทอง ด�ำรงต�ำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�ำ  และภราดาวินธกร ป้องศรี
ด�ำรงต�ำแหน่งรองหัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจ�ำ
ยินดีกับ ม.ณัฐพงศ์ เอี่ยมเสถียร ปีนี้รับหน้าที่หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการของโรงเรียน ส่วนมิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล

กลับมารับหน้าทีผ่ ชู้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับ ม.ปลาย
อีกครั้งหนึ่ง
คนเก่งของเรา ม.ตฤณ โกมลธนกิจ เป็นหัวหน้างาน
วิเทศสัมพันธ์ จัดท�ำบทเรียนออนไลน์ หัวหน้าแผนก SEP
และอีกหลายๆ อย่างเยอะแยะไปหมด
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษาคนใหม่ คือ
มิสพิยดา วิชา ส่วนศูนย์กิจกรรมพิเศษยังคงรับผิดชอบ
อยู่เหมือนเดิม
ทางด้านผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ระดับปฐมวัยปีการ
ศึกษานี้ได้แก่ มิสวาสนา พรยิ่ง
พิธรี บั รางวัลเรียนดีประจ�ำปี 2564 ได้ผา่ นพ้นไปเรียบร้อย
แล้วโดยได้รบั เกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์
อธิ ก ารเจ้ า คณะแขวงมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง
ประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี มือ่ 16 มิ.ย. 65
ปีนี้ทางสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย น�ำโดย ดร.ธะนาชัย
ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์และคณะกรรมการสมาคม
ศิษย์เก่าฯ มาเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ภราดา
ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ภราดาวิหาร ศรีหาพล พร้อมด้วยผูบ้ ริหารโรงเรียน และ
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า ให้การต้อนรับ เมื่อ 26
พ.ค. ที่ผ่านมา

หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมออกงานนอกสถานที่ประเดิมเป็น
งานแรก ม.ปรัชญา วิชา พร้อมด้วย ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์
หัวหน้างานสัมพันธ์ชุมชน และคณะครูฝ่ายกิจกรรม ไป
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินี ณ ที่ว่าการอ�ำเภอศรีราชา เมื่อ 2 มิ.ย. 65
ยินดีด้วยกับม.ปรัชญา วิชา หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พา
นักเรียนคาทอลิกไปรับศีลก�ำลัง ณ วัดพระหฤทัยแห่ง
พระเยซูเจ้า (ศรีราชา) บาทหลวงยอแซฟยอด เสนารักษ์
อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรีเป็นประธานในพิธี
ยินดีต้อนรับกับ ม.ชัยวัชร์ และมิสชลธิชา ต่อจรัส ที่   
น้องภีม ต่อจรัส สอบติดคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ยินดีกับ ม.เกริกวรรธน์ เรืองเดช สอบเลื่อนชั้นจากการ
สอนภาษาไทยระดับประถม ขึ้นมาสู่ชั้นมัธยมต้น ปีหน้า
คง ม.ปลายแน่นอน
ครูตึกโดนาเซียงยินดีต้อนรับ มิสพิมพ์พิศา โคโดะ สอน
ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.2
น้องใหม่ภาษาไทยอีกคนหนึ่งคือ ม.ณัชพล พรมโสภา
สอนระดับ ม.ปลาย

มิส ดร.ปสุตา โอษฐ์จนั ทร์ศรี หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ
ให้เกียรติบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน ม.6 สายศิลป์
ธุรกิจ ในหัวข้อการบริหารคนให้โดนใจ
MLP ยินดีตอ้ นรับ มิสษมาภรณ์ เลิกยาม สอนภาษาไทย
และมิสปัณฑารีย์ รักซ้อน สอนวิชาศิลปศึกษา
กลุ่มสาระสังคมศึกษามีสมาชิกเพิ่มใหม่คือ ม.อภิภูมิ
เปลียวปลอด และมิสศิรัญญา ทองเชื้อ
กลุ ่ ม สาระภาษาต่ า งประเทศ ก็ ไ ด้ ส มาชิ ก เพิ่ ม ขึ้ น คื อ    
ม.พลวิชญ มูลครบุรี มาสอนวิชาภาษาอังกฤษ ม.ต้น
กลุ่มสาระภาษาไทยปีนี้ฟื้นคืนชีพ ประเดิมด้วยกิจกรรม
วั น ร� ำ ลึ ก ถึ ง สุ น ทรภู ่ แ ละวั น ภาษาไทย เริ่ ม จากระดั บ
ประถม 1-3 มีกิจกรรมระบายสีจากตัวละครของท่าน
สุนทรภู่ อ่านบทอาขยานท�ำนองเสนาะ และคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย
ประถมปีที่ 4-6 มีกิจกรรมนักเล่านิทาน แฟนพันธุ์แท้
ภาษาไทย และคัดลายมือสื่อภาษาไทย
มัธยม 1-3 มีกิจกรรมบอกข่าว-เล่าความ ประกวดการ
แต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ตัวละครจากวรรณคดีสุนทรภู่
ระดับมัธยม 4-6 ประกวดลูกทุง่ คอนเทสต์ และแฟนพันธุ์
แท้ภาษาไทย ปีนคี้ กึ คักแน่หลังจากร้างราไปเสียนาน จาก
เจ้าโรคโควิคนั่นเอง...ข่าวฝากมาจากมิสบุปผาชาติ

ม.อนุชิต บุญพราหมณ์ พานักเรียน MLP ไปช่วยเก็บ
ขยะ ณ ชายทะเลหาดบางแสน...ไปไกลจังเลยนะคะ
ทีมตะกร้อของ ม.เสกสันต์ ตะพิมพ์ และทีมงานได้เป็น
ตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศ “พัทลุงเกมส์” ระหว่าง
วันที่ 25 ก.ค. - 14 ส.ค. 65 ยินดีด้วย
ทางแผนก MLP จัดค่ายวิทยาศาสตร์ ที่ จ.ระยอง ส�ำหรับ
นักเรียนจ�ำนวน 70 คน เปิดรับสมัครปุบ๊ เต็มปับ๊ ทันที งาน
นี้มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช และมิสจงจิตร์ ลิ้มบ�ำรุง
ปลื้มมาก
ทางระดับชั้น ม.ปลาย ของมิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล
ได้จดั พานักเรียนไปศึกษาหาประสบการณ์ตรงที่ Kubota
Siam ชมการท�ำเกษตรนวัตกรรมใหม่ๆ มากมาย ท�ำให้
นักเรียนได้เรียนรูจ้ ากประสบการณ์ตรง เมือ่ 1 มิ.ย. ทีผ่ า่ นมา
คณะผูบ้ ริหารและครูสำ� นักผูอ้ ำ� นวยการ ไปศึกษาและดูงาน
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ น�ำทีมโดย ภราดา
ดร.พิสตู ร วาปีโส ผูอ้ ำ� นวยการ มิส ดร.ปสุตา โอษฐ์จนั ทร์ศรี
มิสสายทิพย์ สวัสดิกลู ม.ณัฐพงศ์ เอีย่ มเสถียร ฯลฯ เมือ่
20 มิ.ย. 65

ข่าวของคุณครูปฐมวัยกันบ้าง...

ทางระดับปฐมวัยมีที่ปรึกษาคนใหม่ ยินดีต้อนรับ ท่าน
ภราดากรกวี ยินดีเวท ท่านไปเยีย่ มเยียนปฐมวัยเป็นประจ�ำ

ม.เอกชัย อุดมเกตุ พูดเก่งจังทั้งเช้าทั้งเย็น ขอบคุณที่
เป็นกระบอกเสียงให้ระดับปฐมวัยนะคะ
มิ ส อุ ษ า จั น ทร์ พ งษ์ บอกว่าปีนี้เสียงตก ต้องใช้ตัว
ช่วย(ช่วยให้เสียงดังขึ้น)
มิสมนทิพย์ คชวัฒน์ มีคนเห็นไปหอพักหญิงบ่อยๆไปท�ำ
อะไร  ได้คำ� ตอบมาว่าไปหาลูกสาว (น้องฟูยมู )ิ ...คงคิดถึง
กันตลอดเวลา
ม.ธวัชชัย และ มิสรัตน์ เด็กๆ ติดใจวิชานี้นะคะอยาก  
ลงมาเรียนทุกคนเลย
มิสไก่ (แห่งปฐมวัย) ร้องเพลงนมคืออะไร เด็กๆ ได้ค�ำ
ตอบดื่มนมหมดกล่องทุกวัน
พิธีกรเสียงหวานยกให้ครูเจี๊ยบ ครูโย แห่งปฐมวัย...สอง
คนนี้ไม่ต้องก้มเก็บ เพราะเสียงไม่ตก
ขอแสดงความเสียใจกับมิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์ ทีส่ ญ
ู เสีย
บิดาไปเมื่อเร็วๆ นี้
ฉบับนี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอให้ทุกท่านจงใช้ชีวิต
อย่างระมัดระวัง หน้ากากอนามัย สวมใส่ไว้เสมอค่ะ ขอให้
ทุกท่านโชคดีค่ะ...สวัสดีค่ะ

พี่ ม.ปลาย
สวัสดีครับเพื่อนๆ และน้องๆ ชาวทิวสนทุกๆ คน ห่างหายกันไปนาน เนื่องจากวารสารทิวสนของเรามีอุปสรรคที่ไม่ได้       
ผลิตออกมาเพราะเจ้าโควิดนั่นเอง... แต่เราก็ติดตามได้ใน Facebook นะครับ บัดนี้เราได้กลับมาทวงเวทีคืนกันแล้วนะครับ
ข่าวแรกยินดีกับกนกอร พึ่งขุนทด ม.6/6 แผนการเรียน
สหศิ ล ป์ ก ารจั ด การธุ ร กิ จ ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประเภททุน UTCC Silver
นับเป็นคนแรกของ ม.6 ปีนี้
ยินดีด้วยกับอิศวงศ์ ภาคย์พงศ์ภรณ์ ม.4 MLP ได้รับ
ประกาศเกียรติคุณ “วัฒนธรรมวินิต” ของจังหวัดชลบุรี
ประจ�ำปี 2565 จากส�ำนักวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี
คนเก่งกีฬาหมากล้อม...ผลการแข่งขันหมากล้อมประเภท
Friendship รุ่นอายุไม่เกิน 20 ปี ของชมรมหมากล้อม
จังหวัดชลบุรี กฤษณ์กวิน วิญญาสุข ม.3/7 ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ ส่วนฐาปนนท์ ศรีสวุ รรณ ม.3/7 จตุพนั ธ์ มาลัย
ม.3A และนพรุจ กมลมงคลสุข ม.3/7 ได้รางวัลรองชนะ
เลิศอันดับ 2, 3 และ 4 ตามล�ำดับ
ขอชื่นชมพี่ๆ ม.6 ที่จบการศึกษาไปแล้วสอบติดและ       
ได้ รั บ ทุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ พอสั ง เขปได้ ดั ง นี้     
ภิญญ์ กาญจนประภาส ติดอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ขุนพล สินภัย ติดวิศวะ ม.มหิดล ส่วน
นริศรา พลซื่อ ติดคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล เช่นกัน
ทางด้ า นนคริ น ทร์ ผ่ อ งศรี ติ ด พาณิ ช ย์ น าวี ข อง
ม.เกษตรศาสตร์

รายนี้ได้เทคนิคการแพทย์ของ ม.บูรพา คือ ภาณุกร
ลักษวิเศษดี ส่วนกมลพร แก้วพิภพ ติดทัง้ พระจอมเกล้า
ลาดกระบั ง ทั้ ง ม.เกษตร บางเขน ไม่ รู ้ จ ะเลื อ ก
มหาวิทยาลัยไหนดี
ณั ฏ ฐกฤติ ละเลิ ศ และภานุ พ งศ์ คะเชนรั ม ย์ ติ ด
ม.เกษตรศาสตร์ ทั้งคู่
จิรัฎฐ์ สมจิตร คนนี้อนาคตเป็นเภสัชกร ได้ที่ ม.บูรพา
ส่วนพิยดา จันทุมมา ติด ม.เกษตรศาสตร์ สาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

ต่อไปประเภทได้ทุนกันบ้าง

อัครวินท์ ก่อกุลสนธิเลิศ จิรภาส ความชอบ สุภกฤษฎิ์
เชฎนาค อธิน โรจน์วานการ และชลธิชา อภิสนธ์
ได้ทุน 5 ทศวรรษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในคณะต่างๆ
กันไป
2 คนนี้ได้ทุนมหาวิทยาลัยพี่ โรงเรียนน้อง ของ ม.รังสิต
คือ บูรพา ศิริธัญญาลักษณ์ และบาลี บัญชานิตยกาล
...ยินดีด้วยครับ
กฤตพล นาสื บ สอบติ ด ทุ น เพชรในชั ย พฤกษ์ ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

พิมพ์ลภัส เดชสุภา สุธีพัทธ์ ธีรัตน์กุลจิรา และฐิติวัชร
อินธิมนต์วงษ์ สอบติดที่สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง
อุกฤษฎ์ สอสูงเนิน ติดนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ ส่วน     
ภัทรพล จิตรชัยนานุกลู ติดสหเวชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ธุมนต์ภทั ร วัฒนวิสยั ติดวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์
ส่วนธนพัฒน์ แก้วแดง ติดวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
ทางด้านอัฐภิญญา เต็มเปีย่ ม ติดวิทยาศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ภัทรพล รักเหล่า ติดที่แม่โจ้ และชลทิพย์ ซื่อสัตย์ ติด
ที่เทคโนโลยีพระนครเหนือ
สุริยพงษ์ เมฆหมอก และพรรณพัชร พงษ์กระสินธุ์ ติด
วิศวะ ที่พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปภินวิช เสนามนตรี และภูรพิ ศั ร์ ด่อนแผ้ว ติดที่ ม.บูรพา
คนนี้ติดนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น คือปรวิศา ปิ่นจอม พุฒิ
พงษ์ จันทร์เจริญสุข ติดคณะเภสัช ทีม่ .ศรีนครินทรวิโรฒ
ภู ริ ณั ฐ วงษ์ จิ น ดา และเมธา กุ ล อารี ย ์ รั ต น์ ติ ด ที่
ม.เกษตรศาสตร์
ณภัทร เกตุรัตน์ ติดคณะบริหารที่ ม.เชียงใหม่ ด้าน      
บุญญณัฐ นิลหงษ์ ติดราชภัฎเชียงใหม่
คนนี้ติดสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คือ อิศวรา บัลลังก์นาค

คนนี้จะเป็นหมอ นฤดี อ้นเชิด ติดคณะแพทยศาสตร์
ม.มหิดล อีกคนติดหมอยา คือ ฐณะวัฒน์ จิรเจริญยิง่ สุข
ติดคณะเภสัชศษสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ด้านปฐภูมิ ผู้
รักสันติ ติดรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
นรวิชญ์ ไชยแสง ติดคณะอุตสหกรรม วิทยาลัยเทคนิค
ระยอง ส่วนจักรวาล เพชรเลิศอนันต์ ติดคณะการสร้าง
เจ้าของธุรกิจและการจัดการ ม.กรุงเทพ
คนนี้รักสัตว์ สุวิจักษณ์ วิจิตรภาพ ติดคณะสัตวแพทย์
ม.เวสเทิร์น ชิตวสุท ปุญญพัฒนกุล ติดวิทยาศาสตร์
ม.เชียงใหม่
วีรวิชญ์ กุศลธรรมรัตน์ ติด 2 สถาบัน คือ ม.วิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และได้ทุนTCC Gold
นิ เ ทศศาสตร์ ก ารตลาดดิ จิ ทั ล ของมหาวิ ท ยาลั ย
หอการค้าไทย
กัญญารัตน์ โรจนารุณ ติดคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
เจริชบราย ซีซอน ได้วิศวะสาขาวิศวกรรมหุ่นยนต์ที่
ม.เกษตรศาสตร์
เดินตามความฝันด้วยความแน่วแน่ เจษฎา ราชกิจ ติด
คณะดิจิทัลมีเดียและศิลปะภาพยนตร์ สาขาภาพยนตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ทางฝ่ายกิจกรรมได้จัดพิธีไหว้ครูไปเมื่อพฤหัสบดีที่ 9
มิถุนายน 2565 หลายรอบตามระดับช่วงชั้นไปเรียบร้อย
แล้ว พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากท่านผู้อ�ำนวยการ ภราดา
ดร.พิสูตร วาปีโส ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้
รับรางวัล จากการแข่งขันทางวิชาการ ดังนี้
กัญณัชชา ประสงค์ปญ
ั ญา ม.2/1 ได้รบั เหรียญทองแดง
ยอดอัจฉริยภาพด้านคณิตศาสตร์ ระดับประเทศ และ
เกียรติบตั รเหรียญเงิน ยอดอัจฉริยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ระดับประเทศ รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น
แข่งขันกีฬาหมากล้อม Si Racha Thailand Junior Go
2022 จัดโดยสมาคมหมากล้อมจังหวัดชลบุรแี ละสมาคม
หมากล้อมแห่งประเทศไทย ประเภท Friendship รุน่ อายุ
ไม่เกิน 20 ปี รางวัลชนะเลิศได้แก่ ฐปนนท์ ศรีสุวรรณ
ม.3/7 รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ จตุพันธ์ มาลัย ม.3A
และรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นพรุจ กมลมงคลสุข ม.3/7
ยินดีด้วยกับน้องคนเก่ง น้องกานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ไป
แข่งขันเทนนิส PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือภาค
กลาง ครัง้ ที่ 1 ได้รบั รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดีย่ ว รุน่
อายุไม่เกิน 14 ปี ณ สนามเทนนิส เมืองทองธานี เมื่อ
11-13 มิ.ย. 65
ห้อง ม.6/5 ไปเรียนรูน้ อกห้องเรียน ทีส่ ถาบัน iMake การ
สร้างนวัตกรรม เกี่ยวกับโปรแกรมไฟฟ้า น�ำทีมโดยครู

วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ เมื่อ 11 มิ.ย. 65
ยินดีดว้ ยกับนัชศนันท์ ค�ำพึง่ ม.6/3 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
ในการแข่งขันกอล์ฟ Optimist Thai Junion Golf
Guardian Association และสะสมคะแนนรอบสุดท้าย
เพื่อไปแข่งขันที่สหรัฐอเมริกา
รางวัลของน้องกัญณัชชา ประสงค์ปญ
ั ญา ม.2/1 (ล่าสุด)
ไปแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกนานาชาติ  GMEC 2022
(Global Mathematics Elite Competition Thailand
2022) ได้รางวัลมาดังนี้
- รางวัลโทรฟี่ GMEC 2022 1st Runner Up
- รางวัลโทรฟี่ GMEC 2022 คะแนนรวมสูงสุด
ในรุ่น (โอลิมปิก)
- รางวัลเหรียญทอง รอบโอลิมปิก Olypic Math
- รางวัลเหรียญเงิน รอบประเทศ Basic Math
จัดโดย GMEC Thailand ร่วมกับประเทศฮ่องกง ท่าน
ผู ้ อ� ำ นวยการ และโรงเรี ย นร่ ว มแสดงความยิ น ดี ไ ป
เรียบร้อยแล้ว...เก่งจริงๆ ครับ
คนนี้กวาดรางวัลมาเรื่อยๆ ตลอดทั้งปี เสกข์ กางกรณ์
ม.4/1 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหมากรุกไทย ระดับ
มัธยมศึกษาในรายการ Thammasat Championship
2022 และได้ โ ควตาเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต...งานนี้ ม.วิยุทธ เกษมณีมั่นคง
เป็นโค้ช

นี่ก็เก่ง ภัทรกิตติ์ สุขกิตติสิริวงศ์ ป.6/3 ได้รับรางวัล  
ชนะเลิ ศ และถ้ ว ยรางวั ล ชนะเลิ ศ จากการแข่ ง ขั น            
เทควันโด ชิงแชมป์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั่วไปกับบ้าง

ณัฏฐกรณ์ ม.4/3 แชทเด็กน่ะ ปล่อยบ้างนะ หาเพือ่ นบ้าง
ก็ได้
อติคุณ ม.4/3 ปาล์มี่น่ะซ่อนกลิ่น แต่นายน่ะซ่อนเก่ง
เพราะแอบไปกินเด็กประจ�ำเลย
จาซิน ม.4/5 ท�ำไมน่ารักจัง
พี่โม ม.6/5 ท�ำไมเดินกับพี่ฟางบ่อยจัง
เศรษฐพงษ์ ม.4/8 อย่าชวน “เคนดริค” คุยบ่อยนัก เขา
ร�ำคาญ
พลอยวรินทร์ ม.4/8 อย่าท�ำหน้างอนัก เดี๋ยวไม่สวยนะ
พรแพรวา ม.4/1 เธอเป็นคนหนักแน่นมากไม่เกี่ยวกับ
เรื่องอื่นนะ แต่บางทีเธอก็นุ่มนวลน่ารักดี
กฤษฎาวุฒิ ม.4/5 เจ้าชายแห่งความอ่อนน้อม มารยาท
งามเด่น รับไปเลย 5 ดาว

ข่าวจากน้องเตรียมอนุบาล และอนุบาลกันบ้าง

เด็กน่ารักทุกคนอยากมาโรงเรียนอารมณ์ดที กุ วันเลยค่ะ...
เพราะหยุดเรียนมายาวนานนั่นเอง

อนุบาล 1/1 (ห้องครูเก๋คนน่ารัก) น้องมาร์อิง จิ๋วแต่
แจ๋วนะครับ น้องแสนดี ตัวเล็กนิดเดียวแต่เก่งสุดๆ
อนุบาล 1/2 (ห้องครูตาวคนสวย) กันบ้าง น้องพิชา
ฉายานกแก้วประจ�ำห้อง  พูดเก่ง ร้อง เล่น เต้นร�ำ ท�ำได้
ทุกอย่าง น้องพายุ หนุมน้อยเสียงดี ถึงหน้าประตูตกึ เรียน
ร้องไห้ทกุ วันแต่พอเห็นหน้าเพือ่ นปุบ๊ เงียบเลยครับ....คุณ
แม่เป็น “งง” ค่ะ น้องต้นหยกนักวิ่งตัวน้อย เรื่องวิ่งยก
ให้ต้นหยกนะครับ
อนุบาล 1/3 (ห้องครูอ๊อฟคนงาม) กัปตัน Summer
สัปดาห์เดียว แต่ปรับตัวอยูก่ นั ได้แล้วสูๆ้ นะ ซีตา้ (ลูกพ่อ
แอ๊ด) แปลงร่างเป็นปลา ท่าทางเป็นอย่างไรไปตามดู
กันเองนะคะ ดาวเด่นประจ�ำห้องไม่เกินเน็ตตี้ เจ้าแม่ กิ๊ป
แฟนซี
ห้องอนุบาล 1/A (ห้องครูเจี๊ยบคนเก่ง)
น้องเอญ้า สาวน้อยจ๊ะทิงจา ร้องและเต้นได้น่ารักมากๆ
น้องวาชิ คนอะไรน่ารักไม่เบา ยิม้ ทีต่ าเป็นสระอิเลยนะจ๊ะ
น้องเชอลีน หนูน้อยมารยาทงาม เรื่องการไหว้สวยไม่มี
ใครเกินต้องส่งประกวดมิสแกรนด์เลยดีมยั้ คะ น้องมิวนิค
ความมีน�้ำใจเป็นเลิศ ช่วยคุณครูดูแลเพื่อนๆ เวลาดื่มน�้ำ
ใครอย่าวางกระติกน�ำ้ ทิง้ ไว้เป็นอันขาด มิฉะนัน้ คนมีนำ�้ ใจ
จะเก็บให้จ้า น้องทัศทิว จิ๋วแต่แจ๋วนะครับผม ถึงตัวจะ
เล็กแต่ความเก่งไม่ได้เล็กตามตัวนะครับ น้องฟิกกี้ สู้ๆ
เดี๋ยวนี้หนูเก่งแล้วนะครับ น้องพรีม พูดกับเหล่าซือ      
หนีห่าว ภาษาจีนหนูก็ได้นะคะ
ห้องอนุบาล 1/B (ห้องครูปุ๊กคนสวย) น้องน�้ำ  สุภาพ
บุรุษตัวจริง  มาโรงเรียนแต่เช้า ช่วยเพื่อนถือกระเป๋าไป
เก็บเข้าที่ทุกคนเลยค่ะ
ห้องอนุบาล 2/1 (ห้องครูอ้อยคนดี) น้องไบร์ท มา
โรงเรียนแต่เช้าทุกวันและคอยดูแลช่วยเหลือเพื่อนๆ ใน
ห้องตลอดค่ะ
ห้องอนุบาล 2/3 (ห้องครูเอื้องคนสวย) น้องเจียยี่
(ลูกชายเหล่าซือ)  เป็นคนเก่งไม่ร้องไห้แล้วค่ะ
ห้องอนุบาล 2/4 (ห้องครูหมูคนสวย) น้องดวิน ลูกชาย
คนเล็กของครูหมูตอนนีผ้ มเก่งขึน้ แล้วนะครับ น้องญาณิน
สายปีนป่าย  นิ่งคือหลับขยับคือซน
ห้องอนุบาล 2/A (ห้องครูเอมคนสวย) น้องฌอนฌอน
มาโรงเรียนแต่เช้า อารามณ์ดที กุ วัน เสียง Good Moring
Teacher ดังมาตั้งแต่ลานจอดรถเลย
ห้องอนุบาล 2/B (ห้องครูแนนคนน่ารัก) น้องอชิ ช่วย
อาสางานครูตลอด เห็นครูถอื ของหนักไม่ได้  มีนำ�้ ใจ ชอบ
ช่วยเหลือคุณครู น่ารักจริงๆขอชมเชย
ห้องอนุบาล3/1 (ห้องครูนิด) น้องก้อนเมฆ กับ น้อง
พั้นซ์ เป็นตัวแทนห้องถือพานไหว้ครูท�ำได้ดีขอชื่นชมค่ะ
น้องกัสจัง น้องมีน�้ำใจช่วยเก็บดินสอยางลบในห้องเรียน
ทุกวันไม่ตอ้ งเอ่ยปากเลยน�ำ้ ใจดีจริงๆ ค่ะ น้องน�ำ้ อิง น้อง
ชัตเตอร์ และน้องตังค์มา ตัวเล็กมากแต่มากด้วยความ

พยายามในทุกเรือ่ งจริงๆ ค่ะ สูๆ้ นะคะ น้องนที มารยาท
ดีไหว้สวย นทีทำ� ได้งา่ ยนิดเดียว น้องไทม์ พูดภาษาเหนือ
เก่งมากขอชื่นชมนะคะ น้องแพรวา คนเก่งเป็นตัวแทน
ห้องเรียนอ.3/1พูด เอกลักษณ์  อัตราลักษณ์ และค�ำขวัญ
อ�ำเภอศรีราชา น้องโอโซน ได้เป็นตัวแทนห้องเรียน
อนุบาล 3/1สวดมนต์ทุกเช้า
ห้องอนุบาล3/2 (ห้องครูโอ๋คนสวย) น้องพีพี บอกว่า
ปีนี้เป็นพี่อนุบาล 3 ไม่ร้องไห้แล้วครับ น้องเวียร์ และ
น้องปังหอม จิ๋วแต่แจ๋วเก่งในทุกด้านจริงๆ มารยาทงาม
ต้องยกให้พอี่ นุบาล 3/2 สวัสดีคณ
ุ ครูทกุ เช้าพูดจาไพเราะ
ห้องอนุบาล3/3 (ห้องครูกิ๊กคนสวย) น้องแอร์พอร์ต
น้องชินา น้องอาเบล น้องเอวา ทุกคนสายแดนซ์กระจาย
ห้องอนุบาล 3/3 น่ารักทุกคนเลยค่ะครูประจ�ำชั้นฝาก
ชมมานะคะ
ห้ อ งอนุ บ าล3/4 (ห้ อ งครู น กคนสวย) น้ อ งปั น ปั น
เรียบร้อยน่ารัก น้องโอเชี่ยน ชอบอาสาช่วยครูตลอด
ห้องอนุบาล 3/A (ห้องครูโยคนสวย) น้องไอด้า หนูนอ้ ย
น่ารักที่ชอบวิ่งเล่นไปในที่ต่างๆ ให้ Teacher วิ่งตามปีนี้
น้องอยู่อนุบาล 3 ไม่วิ่งไปที่ไหนแล้วค่ะ น้องน่ารักและ
เก่งขึ้นมากค่ะ น้องสกาย สไกป์ หนุ่มน้อยฝาแฝด 2 พี่
น้องหน้าตาน่ารัก ทีส่ ำ� คัญ คือ คุณครูโยเรียกชือ่ ผิดประจ�ำ
น้องลีเจ้นท์ หนูนอ้ ยน่ารัก ตัวจิว๋   แต่จะบอกว่าร้องเพลง
เก่งมากค่ะ โดยเฉพาะเพลง “พริก ขี้หนู” ว้าว ว้าว ว้าว
คุณครูโยขอเป็น FC ด้วยคนนะคะ Teacher Tim เป็น
Teacher คนใหม่ของห้อง 3/A Teacher Tim สอนสนุก
ร้องเพลงเพราะและเล่นเปียนโนเก่งมาก เด็กๆมีความสุข
สนุกกับการเรียนมาก
ห้องอนุบาล3/B (ห้องครูกล้วยคนสวย) ครูเอือ้ งตามหา
กุญแจรถทั้งวัน มาเจออยู่ที่ห้อง 3/B เพราะน้องกัปตัน
หยิบมาฝากครูกล้วยเองคร้าบ น้องอันดา เดินมาบอกครู
ทั้งวันว่า “ครูอย่าลืมบอกคุณแม่เรื่องไป Rally” สุดท้าย
คุณแม่รู้จากหนูก่อนคุณครูอีกค่ะ 555
ใครท�ำอะไรในห้อง ไม่รอดสายตาน้องผิงผิง แน่นอนค่ะ...
สายลับจับตามอง

7 กรกฎาคม 2565

เทศกาลขอพรแห่งดวงดาว

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมเทศกาลขอพรแห่งดวงดาว เนื่องจากวันที่ 7 เดือน 7 ของทุกปี             
เป็นวันส�ำคัญของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อว่า ทะนะบะตะมัตสึริ (
Tanabata Matsuri) หรือเทศกาลขอพรแห่งดวงดาว โดย ภราดา
ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ ประธานในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้การเรียนรู้และเกิดประสบการณ์ตรง      
ผ่านกิจกรรม วัฒนธรรมและประเพณี ของประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ณ อาคารยอห์น แมรี่  

น้องๆ ปฐมวัยชั้นอนุบาล 3 ทั้งหมดฝากขอบคุณพี่ๆ     
ม.4/2 ที่ไปท�ำกิจกรรมหลากหลาย ทั้งเล่นเกม ระบายสี
ภาพ เล่านิทาน ฯลฯ สนุกครบถ้วนกระบวนความ น้องๆ
อยากให้พี่ไปอีกนะครับ
ปีนี้ทางแผนกปฐมวัยจัด Rally ตามค�ำเรียกร้องของ
สมาชิก “KG Rally Family Tour” ครั้งที่ 4 วันที่ 24
กันยายน 2565 ณ อิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก สมาชิก
เตรียมตัวกันได้แล้ว
ฉบับนี้คงต้องร�่ำลากันเพียงแค่นี้ก่อน ขอให้ทุกคนรักษา
เนื้อรักษาตัวให้ดี อย่าประมาท ใครเขาถอดแมสก์ก็      
ช่างเขา เราอย่าถอดก็แล้วกัน...โชคดีครับ

24 เมษายน 2565

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ส�ำเร็จการศึกษา ชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับวุฒิบัตรส�ำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย
โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2564 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา
คณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ คณะครูและผูป้ กครอง ร่วมแสดงความยินดี เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 08.00-10.30 น.    
ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

23 เมษายน 2565

พิธีรับวุฒิบัตรส�ำเร็จการศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ACS รุ่น 7558

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ACS รุ่น 7558 ปีการศึกษา 2564 เข้ารับวุฒิบัตร         
ส�ำเร็จการศึกษา โดย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2564 เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วยคณะภราดา นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา คณะครูและผู้ปกครอง
ร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 - 17.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

