พิธีจุดเทียนน้อมอธิษฐานจิตอุ ทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
ภราดาช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะภราดา, คณะครู, สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ
รวมทัง้ บุคลากร และนักเรียนประจ�ำ ร่วมพิธจี ดุ เทียนน้อมอธิษฐานจิตอุทศิ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
และแปรอักษร โดยผู้อ�ำนวยการ ประธานในพิธีจุดเครื่องทองน้อย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้นประธานในพิธีจุดเทียนเป็นปฐมฤกษ์ นักเรียนจุดเทียน อธิษฐานจิต ดนตรีไทยบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ จ�ำนวน 3 เพลง และร่วม
กันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารยอห์น แมรี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 19.30 น.
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บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว
ของผู้เขียนโดยเฉพาะ โรงเรียนและผู้จัดทำ�ไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด

ภาคเรียนแรกของปีการศึกษา 2560 ได้เสร็จสิ้นไป นักเรียนคงจะได้ทราบผลการเรียนแล้ว จึงเป็นโอกาส
ทีจ่ ะได้นำ� ผลการประเมินมาพิจารณาดูวา่ มีสงิ่ ใดทีจ่ ะต้องปรับปรุงอีกบ้าง เพือ่ ให้มกี ารพัฒนาทีด่ ขี นึ้ ต่อไป ส�ำหรับคนทีย่ งั
รูส้ กึ ว่าผลการประเมินยังไม่เป็นทีน่ า่ พอใจ ยังพอมีเวลาในการปรับปรุงตัวในภาคเรียนทีส่ องนี้ การศึกษาหาความรูไ้ ม่เพียง
แต่จะมุ่งมั่นใช้เวลาเรียนในห้องเรียนเท่านั้น แต่สิ่งส�ำคัญยิ่งกว่าคือการที่นักเรียนสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ
ชีวติ จริง และแสวงหาความรูใ้ หม่อยูเ่ สมอ การจะประสบความส�ำเร็จในชีวติ ได้นนั้ มีองค์ประกอบและปัจจัยหลายประการ
ขอให้นักเรียนได้พยายามค้นให้พบความสามารถ ศักยภาพของตัวเองและใช้ความอดทน เพียรพยามยามเป็นแรงผลักดัน
ให้ก้าวไปข้างหน้า และนักเรียนจะพบกับความส�ำเร็จอย่างแน่นอน
ในช่วงปิดเรียนในเดือนตุลาคมนี้ ขอให้นักเรียนใช้เวลากับครอบครัว พักผ่อนให้เต็มที่ ใช้เวลาในการเรียนรู้สิ่งดีๆ
ต่างๆ ที่ไม่สามารถหาได้ในโรงเรียน ฝึกฝนตนเองช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้ เพื่อตอบแทนพระคุณ
ที่ท่านได้เลี้ยงดูเราขณะที่เราอยู่ในโรงเรียน และด�ำเนินชีวิตอยู่ในความไม่ประมาท เตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับภาคเรียน
ต่อไป ในช่วงเดือนตุลาคมนี้ ยังมีพระราชพิธีที่ส�ำคัญนั่นคือ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ท�ำให้หัวใจพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศต้องโศกเศร้า แต่ก็เป็นอีก
เรือ่ งหนึง่ ในหน้าประวัตศิ าสตร์ชาติไทยทีต่ อ้ งจารึกไว้ เพราะงานพระบรมศพของพระมหากษัตริยเ์ ป็นพิธกี ารอันส�ำคัญยิง่
ที่จัดขึ้นตามราชประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อมาเป็นเวลายาวนาน ดังนั้น ขอให้ทุกคนได้ร่วมไว้อาลัยแด่พระองค์ท่าน
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้เคยทรงพระราชกรณียกิจมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน
ชาวไทย และหากเพียงแต่หยิบยกพระราชจริยวัตรบางเรือ่ งหรือน�ำพระบรมราโชวาทบางตอนมาเป็นหลักการในการด�ำเนิน
ชีวิต ชีวิตของเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นได้
ตลอดระยะเวลาหนึ่งภาคการศึกษา โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย โครงการต่างๆ จะส�ำเร็จไม่ได้เลย
หากไม่ได้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคลากรของโรงเรียน นักเรียน ผูป้ กครอง สมาคมศิษย์เก่าฯ และสมาคมผูป้ กครอง
และครูฯ ซึง่ ได้ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณในน�ำ้ ใจอันดีงามทีท่ กุ ท่านให้ความร่วมมือและให้การช่วยเหลือ
กับทางโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักเรียนให้เป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ขอแม่พระองค์อุปถัมภ์
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา ได้โปรดอวยพระพรให้ทุกท่านมีความสุขกายสุขใจตลอดไป
ด้วยความปรารถนาดี

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

คนใกล้วัง
ตามประกาศส�ำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 การพระบรมศพ
ได้ด�ำเนินการจัดขึ้นตามโบราณราชประเพณี ก�ำหนดให้มีพระราชพิธีถวายสรงน�้ำพระบรมศพ หมายก�ำหนดการ
พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร (7 วัน) พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (15 วัน)
พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) พระราชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100
วัน) โดยมีพระพิธธี รรมสวดอภิธรรมพระบรมศพ ทัง้ กลางวันและกลางคืน ได้มพี ระราชานุญาตให้ภาคเอกชนเป็น
เจ้าภาพร่วม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนขึ้นกราบพระบรมศพ จึงถึงการพระราชพิธีสุดท้ายแห่งการถวาย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัฐบาลได้รบั พระราชานุญาต หมายก�ำหนดการ
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง
พระเมรุมาศ และพระเมรุ คือ สถาปัตยกรรมชั่วคราว หรือสถาปัตยกรรมเฉพาะกิจที่สร้างขึ้น ณ กลางใจ
เมือง .. เป็นพระเมรุขนาดสูงใหญ่ มีลักษณะเป็น “กุฎาคาร หรือ เรือนยอด” คือเรือนซึ่งหลังคาต่อเป็นยอดแหลม
โดยในอดีตนิยมสร้างเป็นแบบยอดปรางค์ อาจมีพรหมพักตร์หรือไม่มีก็ได้ โดยพระเมรุมาศใช้ในพระราชพิธี
พระบรมศพพระมหากษัตริย์ พระอัครมเหสี พระบรมราชินี พระราชชนนี พระบวรราชเจ้า พระยุพราช ส�ำหรับ
การตายที่ใช้ราชาศัพท์ว่า สวรรคตภายในพระเมรุมาศ มี “พระเมรุทอง” ลักษณะของพระเมรุมาศที่ปรากฏการ
สร้างมี 2 รูปแบบคือ พระเมรุมาศทรงปราสาท ทีส่ ร้างมาแต่โบราณ มีขนาดใหญ่โตมโหฬาร และพระเมรุมาศทรง
บุษบก ส่วนพระเมรุ เช่นเดียวกับพระเมรุมาศ แต่มีขนาดเล็กลง และไม่มีพระเมรุทองภายใน ใช้ส�ำหรับราชวงศ์ที่
ทรงฐานานุศักดิ์ใช้ราชาศัพท์ว่า “ทิวงคต” หรือ “สิ้นพระชนม์”

การออกแบบสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศ พระเมรุ ต้องอาศัยการสร้างสรรค์ออกแบบจากผูร้ อบรูเ้ จนจบงาน
ศิลปกรรมของชาติ ช่างทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดวิชาความรูจ้ ากครูบาอาจารย์ทงั้ งานออกแบบรูปลักษณ์ ก่อสร้างอาคาร
การคิดลวดลายขึ้นประดิษฐ์ตกแต่งทุกส่วนให้เข้ากับอาคาร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ค�ำนึงถึงว่าพระเมรุมาศของ
พระองค์ใดที่แสดงลักษณะของพระองค์นั้น
การสร้างพระเมรุมาศ พระเมรุ ส�ำหรับถวายพระเพลิง จะมี “ขนาดและรูปแบบ” งดงามวิจิตรแตกต่างกัน
ตามยุคสมัย เป็นงานสร้างสรรค์ตามแรงบันดาลใจของช่าง โดยยึดคติโบราณที่สืบทอดกันมาเป็นแบบแผน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงสันนิษฐานคติการสร้างว่า “พระเมรุ”
ได้ชื่อมาแต่การปลูกสร้างปราสาทอันสูงใหญ่ท่ามกลางปราสาทน้อย ที่สร้างขึ้นตามมุมทิศ มีโขลนทวาร (โคปุระ)
ชักระเบียงเชื่อมถึงกัน ปักราชวัติเป็นชั้นๆ ลักษณะประดุจเขาพระสุเมรุตั้งอยู่ท่ามกลางมีเขาสัตตบริภัณฑ์ล้อม
จึงเรียกเลียนชื่อว่า พระเมรุ ภายหลังเมื่อท�ำย่อลง แม้ไม่มีอะไรล้อม เหลือแต่ยอดแหลมๆ ก็ยังคงเรียกเมรุด้วย
คนไทยมีความเชื่อและยึดถือเรื่องไตรภูมิตามคติของพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงจักรวาล มีเขาพระสุเมรุเป็น
ศูนย์กลางของภูมิทั้งสามรายล้อมด้วยสรรพสิ่งนานา อันเป็นวิมานของท้าวจตุโลกบาลและเขาสัตตบริภัณฑ์
ดังนัน้ จึงน�ำคติความเชือ่ จากไตรภูมิ มาใช้ในการประกอบพิธถี วายพระเพลิงเพือ่ ให้ได้ถงึ ภพแห่งความดีงาม
อันมีแดนอยู่ที่เขาพระเมรุนั้นเอง สิ่งก่อสร้างในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง จะมีส่วนจ�ำลองให้ละม้ายคล้าย
กับดินแดนเขาพระสุเมรุ ดังเช่น โบราณจะมีรูปสัตว์หิมพานต์ลักษณะหลากหลายนานาพันธุ์ บนหลังตั้งสังเค็ด
ผ้าไตรถวายพระสงฆ์ เข้าขบวนแห่อัญเชิญพระศพ
การพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระราชพิธถี วายเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมพิธีถวาย
พระราชกุศล เมื่อวันที่ 21–22 กันยายน 2560 ประกอบด้วย
กิจกรรมจุดเทียนอธิษฐานจิตน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
น�ำโดยภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล พร้อมด้วย คณะภราดา
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู นักเรียนประจ�ำ ร่วมพิธี
กันกว่า 1,000 ชีวิต ร้อยดวงใจอธิษฐานส่งเสด็จฯ พร้อมแปรอักษร
เป็นรูปเลขเก้าไทยอีกด้วย ณ อาคารยอห์น แมรี่
กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล โดย
คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ เจ้าอาวาสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า
ศรีราชา พร้อมคณะภราดา คณะครูคาทอลิก นักเรียนคาทอลิก นักเรียนมัธยมศึกษา MLP กว่า 200 คน ร่วมพิธี
ณ โบสถ์ เดล โรซารีโอ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานอุทศิ ถวาย ฯ โดย คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลีย่ ม พร้อมกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ ชมรมครูพุทธโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นักเรียนมัธยมศึกษา เข้าร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศล
ได้รับเกียรติจากพระครูสาธิตกิตติญาณ เจ้าคณะต�ำบลศรีราชา เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ ณ อาคารยอห์น แมรี่
กิจกรรมละหมาด ส�ำหรับคณะครูและนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม ขอพรพระเจ้าเพื่อถวายพระราชกุศล
โดยอิหม่ามประจ�ำมัสยิดน�ำภาวนา ณ มัสยิดอาลียิ้ลการ มีลัย ไร่กล้วย
ชาวอัสสัมชัญศรีราชาน้อมจิตอุทิศถวายเพื่อร่วมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร

โค้ชผู้รักษาประตูทีมชาติไทย

การแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

มาสเตอร์ยทุ ธนา ธรรมประเสริฐ ได้เข้าร่วม
เป็นโค้ชผู้รักษาประตูฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย
ในการแข่งขันฟุตบอล ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29
ณ ประเทศมาเลเซีย

นายสิทธิวชั ร์ จิรเจริญยิง่ สุข ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และ นายกฤตภาส ชาติไทย ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 6/4 ได้เข้าร่วมการแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์ (Network Security) ได้รบั รางวัล
ชนะเลิศ โล่เกียรติเชิดชูเกียรติและใบประกาศนียบัตร ได้รับสิทธิ์ในการสมัครเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกเพือ่ ศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้โควตานักเรียนที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

นายฤทัต วรรณรัตน์ เลขประจําตัว 34607
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท พร้อมโล่
เกี ย รติ ย ศ และเกี ย รติ บั ต ร ในการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “OUR ASEAN, OUR
FUTURE” ระดั บ ประเทศ ณ สํานั ก การ
ประชาสัมพันธ์ ต่างประเทศ กรมประชาสัมพันธ์
โดยขึน้ รับรางวัลกับ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมน
ตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในงานครบรอบ
50 ปี อาเซียน วันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้าง
สรรพสินค้าสยามพารากอน

“คนดีศรีแผ่นดิน”

เด็กชายกิรชั ภาส ถาวร ชัน้ ประถมศึกษาปีที่
5B ได้รับรางวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” จากมูลนิธิ
ดร.สุข พุคยาภรณ์ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
จากนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัด
ชลบุรี และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับโรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมีมิสบุญธิดา ทอง
เจริญพานิช หัวหน้าแผนก MLP และมิสลัดดาวรรณ์
ฮวบนรินทร์ ครูประจําชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5B เป็น
ผู้แทนรับมอบ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจชลบุรี
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560

แข่งขันกีฬาเทนนิส

เด็กหญิงณิชารี บัวเพ็ชร ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหญิงเดีย่ ว
รุน่ อายุ 12 ปี การ แข่งขัน Impact Super Junior
Tennis Tournament 2017 และได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุ
12 ปี การแข่งขัน All Thailand Junior Circuit
7/2017 ณ FBT Sport Park กรุงเทพมหานคร
วันที่ 9 - 10 กันยายน 2017

ประกวดวาดภาพวันแม่
เด็กชายกันต์ระพี พรหมสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/4 ได้รับรางวัล
POPULAR VOTE ในกิจกรรมวาดภาพ วันเเม่ “กอดไว้ด้วยรัก” ในระดับ
อายุ 6 - 8 ปี ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท และเด็กชายกฤษฏิ์ฉันทัช พรหม
สวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รางวัลชมเชย ระดับอายุ 8 - 13 ปี จัดโดย
ห้าง Aeon สาขา ATARA MALL ศรีราชา วันที่ 14 สิงหาคม 2560

แผนก MLP

การแข่งขันโครงงานวิชาสังคมศึกษา
ผลการแข่งขันโครงงานวิชาสังคมศึกษารอบชิงชนะเลิศ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม และด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

แข่งขันเปียโน

เด็กชายฐาปนพงษ์ ชืน่ สมถ้อย ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1A รับรางวัล Silver
Award การแข่งขันเปียโน ในรายการ 2017 Singapore Asia Youth Piano
Competition Finals ในวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

แข่งขันคณิตคิดเร็ว

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
- รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง “ดอกไม้ขวดใหญ่
ไฟกระพริบ” ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตรและทุนการศึกษา 3,000 บาท
- รับรางวัลชนะเลิศด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง “ป่าชายเลนมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ”
ได้รับถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร
- รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง “โคตะระมะพร้าว”
ได้รับเกียรติบัตร
- รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง “ป่าชายเลนมหัศจรรย์
แห่งธรรมชาติ” ได้รับเกียรติบัตร

เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อินต๊ะสงค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1A รับรางวัลรอง
ชนะเลิศ ถ้วยเงิน ในรายการคณิตคิดเร็ว ณ กรุง ไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อ
วันที่ 12 สิงหาคม 2560

แข่งขันกีฬาแบดมินตัน

การแข่งขันกีฬานักเรียน ประเภทกีฬาแบดมินตัน รายการแข่งขันอบจ.
ชลบุรี สคูล เกมส์ 2560 วันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 ณ สนามแบดมินตัน
ชลบุรีสปอร์ตคลับ สรุปผลการแข่งขันดังนี้
- เด็กชายณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5B รับรางวัล
		 ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี (4) และรับรางวัล
		 รองชนะเลิศอันดับ 1 ชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (4) เล่นคู่กับ
		เด็กชายภานุพงศ์ พงษฺพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (ภาคปกติ)
- เด็กชายพัชรพล ศิรินุกูลพิพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1B รับรางวัล
		 รองชนะเลิศอันดับ 2 ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี (1) และรางวัล
		 ชนะเลิศอันดับ 2 ชายคู่ อายุไม่เกิน 12 ปี เล่นคู่กับ
		เด็กชายจือซิง นิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1B (3)
- เด็กหญิงกันยพัชร์ ธนัตธีรโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1B รับรางวัล
		 รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง “สายป่าน
สร้างไฟ” ได้รับถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา 2,000 บาท
- รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง “กลิ่นเหม็นหลบไป
สมุนไพรไทยมาแล้ว” และโครงงานเรื่อง “การทําพิมเสนน�้ำ”
ได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษาโครงงานละ 500 บาท
- รางวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง “เทียนหอมย้อมใจ”
ได้รับเกียรติบัตร
- รางวัลระดับเหรียญทอง โครงงานเรื่อง “กระดาษใช้ซ�้ำทําเปเปอร์มาเช่”
ได้รับรางวัล ระดับเหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตร!

Learn English

with Bio-teacher Season 2
ผู้เขียน TRIN KOMOLTHANAKIJ
สวัสดีสมาชิกผู้อ่านวารสารทิวสนทุกท่านครับ เรื่องของครูสอนชีววิทยาที่ชอบภาษาอังกฤษและได้รับโอกาส
จากทางโรงเรียนให้เรียนต่อระดับปริญญาโทด้านการสอนภาษาอังกฤษ และไปศึกษาภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (4 Skills)
ณ University of Oregon เมือง Oregon ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลาเกือบสามเดือน ท�ำให้มแี รงจูงใจอยากจะสือ่ สาร
และสอนให้รู้จักน�ำค�ำศัพท์บางค�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ฉบับนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มีโอกาสเขียนบทความเรื่องนี้ มีค�ำศัพท์
น�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างมากมาน�ำเสนอ
ฉบับนี้ก็ยังคงขอเสนอค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษยอดฮิตที่คนไทยมักน�ำมาใช้ผิด หรือชาวต่างชาติเขาไม่นิยมใช้กัน
บางบริบทคนไทยคิดว่าน่าจะถูกแต่แปลยังไงๆก็ผิด และถ้าเราได้รับการแก้ไขให้ถูกจะดูมีหน้ามีตาในสังคมขึ้นมาทันที
ไม่เชื่อลองติดตามกันดูครับ

เริ่มที่ค�ำแรก คือ ค�ำว่า “ไม่มี” ในภาษาไทย ที่คนไทยมักแปลตรงตัวออกไปว่า “No have” ห้ามข�ำเด็ดขาด
เพราะมีคนน�ำมาใช้จริง ถามว่าชาวต่างชาติเขาเข้าใจที่เราพูดค�ำๆ นี้ไหมตอบว่า เข้าใจครับ แต่เขาก็แอบข�ำเราในใจ
ทางที่ดีเราใช้ให้ถูกต้องตามหลักดีกว่า เช่น เราจะบอกว่า เราไม่มีเงิน เราก็จะพูดว่า “I have no money” หรือ
จะน�ำค�ำว่า “don’t have” มาใช้ก็ดูไม่น่าเกลียดครับ เช่น “I don’t have any money” เป็นต้น จ�ำไว้ว่า
“No have” เป็นภาษากะเหรี่ยงในสายตาชาวต่างชาติ หากเราต้องการดู Professional ขึ้นในสายตาชาวต่างชาติ
หันมาใช้ have no หรือ don’t have กันเถอะครับ
ค�ำที่ 2 ค�ำว่า Stop your mouth ที่คนไทยมักน�ำมาใช้พูดให้คนที่เราก�ำลังไม่พอใจในสิ่งที่เขาพูดหรือเรา
ร�ำคาญที่เขาพูด ให้หยุดพูด ซึ่งบอกได้เลยว่าค�ำนี้ไม่มีในภาษาอังกฤษ เราควรใช้ค�ำว่า “Shut your mouth” หรือ
“Shut up” มากกว่า แต่บอกได้เลยว่าแม้จะเปลี่ยนค�ำพูดดูยังไงๆ ค�ำนี้ก็ไม่สุภาพเอาเสียเลย หากเราพูดกับคนอื่นพาล
แต่จะท�ำให้ยิ่งอารมณ์ครุกรุ่นหัวร้อนกันมากขึ้นเปล่าๆ ขอแนะน�ำว่า หากจะพูดกับเพื่อนให้ดูซอฟท์ลงนิดก็ควรจะพูดว่า
“Shut your trap” หรือ “Shut your neck” และหากจะให้สุภาพและเป็นทางการ ควรใช้ค�ำว่า “Please be
quiet” หรือ “Could you please be quiet” เป็นดีทสี่ ดุ ครับ เรียกได้วา่ เราใช้คำ� พูดทีถ่ งึ แม้ความหมายจะต้องการ
ให้เขาหยุดกระท�ำ แต่เราใช้ค�ำที่สุภาพข่มจิตใจของเราไว้และท�ำให้ผู้ฟังทราบด้วยว่าเรามีความเข้าใจภาษาพอและมี
มารยาทพอที่จะใช้ค�ำเหล่านี้หยุดการกระท�ำของเขา เป็นผมผมลุกขึ้นปรบมือให้ส�ำหรับคนที่น�ำค�ำเหล่านี้มาใช้ครับ

ค�ำสุดท้ายที่จะเสนอในวารสารทิวสนฉบับนี้ คือ ค�ำว่า “Over” ที่เรามักจะใช้กับเพื่อนหรือบุคคลที่ชอบพูดหรือ
ท�ำอะไรเกินความเป็นจริง เราก็มักจะพูดว่า “She is over” หรือพูดสั้นๆ ว่า “over” ซึ่งค�ำๆ นี้ชาวต่างชาติเขาไม่ใช้
กัน แล้วเราจะใช้ค�ำใดมาพูดถึงคนที่ชอบกล่าวเกินจริงละ เราควรพูดด้วยค�ำว่า “exaggerate” เช่น “She always
exaggerates about her skills” ซึ่งแปลง่ายๆ ว่า เขาพูดเว่อร์(เกินจริง)เกี่ยวกับความสามารถของเขา ส�ำหรับ
ค�ำศัพท์ค�ำนี้มีตัวอย่างเหตุการณ์ที่ผู้เขียนไปศึกษาต่างประเทศ แล้วไปปล่อยไก่เป็นกะเหรี่ยงในหมู่ชาวต่างชาติ ให้เป็น
อุทาหรณ์แด่ผู้อ่านให้น�ำไปใช้อย่างถูกต้อง เรื่องมีอยู่ว่า ในวันที่ Host ที่ผู้เขียนไปอาศัยอยู่ด้วยมีเพื่อนของเขามา
ร่วมรับประทานอาหารเย็น ที่มื้อนั้นผู้เขียนได้ลงมือท�ำอาหารไทยให้ชาวต่างชาติได้ลิ้มลอง และกล่าวขานถึงอาหารไทย
ให้ระบือไกล ก้องโลก ค�ำแรกที่เพื่อนของโฮสต์ลิ้มรสอาหารฝีมือผู้เขียน เธอท�ำอาการประหนึ่งได้ทานของมีค่า ที่ชีวิตนี้หา
ที่ไหนไม่ได้ ผู้เขียนจึงแอบกระซิบกับโฮสต์ว่า “Why does she look over?” ทันใดนั้น โฮสต์หันมาท�ำหน้า งงๆ และ
ถามย�ำ้ ว่าเราพูดอะไร จึงต้องอธิบายว่า ฉันคิดว่าเธอท�ำอะไรเกินไปกว่าความเป็นจริง เมือ่ โฮสต์ได้ยนิ เช่นนนัน้ เธอข�ำหนัก
มาก ไม่รู้ข�ำค�ำพูดของเรา หรือ กิริยาของเพื่อนเธอ แล้วเธอก็น�ำเสนอ ค�ำว่า exaggerate มาให้เราไว้หยิบใช้สอย
เพื่อเป็นที่เชิดหน้าชูตาของชาวไทย จากนั้นกะเหรี่ยงจึงถึงบางอ้อว่า ไม่ควรใช้ “over” กับการกระท�ำที่เกินความจริง
ของบุคคลใดก็ตาม
ส�ำหรับข้อคิดฉบับนี้ การเรียนภาษาอังกฤษ ให้ได้ผล เราควรน�ำภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึง่ ของชีวติ ประจ�ำวันเรา
ฝึกใช้ ฝึกจ�ำ ท�ำความเข้าใจ ท�ำกิจวัตรอะไรก็ให้นึกถึงค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง รับรองครับว่าภาษาอังกฤษไม่ยากและไม่เกิน
ความสามารถของเราที่จะพัฒนา ดังส�ำนวนที่ว่า

“Where there’s a will, there’s a way!”
“ความพยายามอยู ่ท่ไี หน ความส�ำเร็จอยู ่ท่นี ่นั ” ครับ

Academic field trips
Academic field trips related to English, math and science are organized to give students educational and
practical experience away from their regular school environment in a fun and relaxing way. Field trips provide
students meaningful learning experiences and motivate them to learn more.
For the English subject, our Grade 4 students went to ‘Little Chef’ restaurant in Bangsaen where they
baked their own pizzas. In addition, they had to complete an assignment and write down lots of information,
such as the process of making and baking a pizza, ingredients, toppings, etc. Our Grade 5 students went to the
Bangsaen Speed Festival where students met and interviewed the owner and driver of the B-Quick team.
Our students have taken several science trips this year as well, including trips to Khao Kheow Open Zoo
where they learned about animals and habitats; a trip to Phyathai hospital in Sriracha where they learned about
different body organs and medical equipment; a trip to the Institute of Marine Science in Bangsaen where they
learned all about vertebrates and invertebrates and students also visited the Space Inspirium in Laemchabang
where they were taken on a tour to the universe, the galaxies, and the different planets.
For mathematics, Grade 3 students went to Pattaya and visited the Crocodile Farm. They walked around
the area to learn about crocodiles and other animals. They also had to record and count the types and numbers
of animals they encountered and represent this information in a pictograph.
The feedback from the students, the teachers and the parents was very positive. The kids gained lots of
new experiences and knowledge. They had an absolute great time on all the trips!

Cambridge English Young Learners and Key English
Preparation Tests

On the 30th and 31st of August students from grades 1,3,5 and 7 completed the Cambridge Young Learners
(YLE) and Key English preparation tests (KET). The Cambridge YLE and KET tests comprise of reading,
listening and speaking components. They are given to the students to help them prepare and practice for when
they sit for the official Cambridge English exams.
The Cambridge certified speaking examiners, which are all teachers from ACS, were impressed by the
generally high standard of the MLP students’ English skills. The results will be announced within the next few
months.
In this academic year, grades 2,4 and 6 will sit for the YLE tests, grade 8 students will sit for the KET test
and grade 9 will take the PET test (Preliminary English Test). The tests are scheduled to take place in November.
Optional extra

About the Cambridge English Tests

“Cambridge English helps you to learn English and prove your English language skills. Preparing for a
Cambridge English exam will give you the confidence and skills to communicate with people from all over the
world. Over 20,000 organisations accept our certificates worldwide including leading companies, universities
and ministries like Deloitte, Volkswagen, McGill University Canada and Immigration New Zealand.”

Open house

On August the 25th, the MLP held the “Open House” at Ose Building. Parents had the opportunity to learn
about the MLP as the application process for registering Grade 1 and 7 students would soon be started for the
2018 academic year. Brother Anant Prichavudhi opened the gathering and was the first to hold a speech. He
was followed by Miss Boontida Thongcharoenpanit, who talked in detail about the concept of our program and
the achievements of our students. Afterwards, Mr. Michiel Burghouwt gave a speech in English about the
extra-curricular activities that have been integrated in the MLP. He was followed by speeches from Science
teacher Ms. Maria Alagdon and English / IT teacher Mr. Ian Klaczak. Two students, Thanakorn Jaemsuwan
(Pound) from grade 5B and Chanisara Khemklad (Bamboo) from grade 7A also showcased their English abilities
and shared their experiences of the MLP with the audience. All parents were invited afterwards to take a look
at Montfort building where they could see the teachers and students in action. They also visited the science lab,
where grade 8 students were doing a very interesting experiment. The parents then went to the new library
where they could see many projects and materials that have been created by the students. There were also lots
of trophies displayed that have been acquired by some of our best students. The “Open House” was a great
success. There was a great turn-out and we hope to welcome everyone to our exceptionally beneficial program
in the upcoming academic school year!

พิธีวางพวงมาลาร�ำลึกถึงการอสัญกรรมท่านจอมพลมหาอ�ำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี
ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียน ลูกเสือเนตรนารี ร่วมพิธีวางพวงมาลาร�ำลึกถึงการอสัญกรรมท่านจอมพลมหาอ�ำมาตย์เอก
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท่านจอมพลมหาอ�ำมาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี ภายในบริเวณส�ำนักงานเทศบาล
เมืองศรีราชาเพ่ื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สร้างคุณประโยชน์แก่เมืองศรีราชาและประเทศชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2560

พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนปฏิญาณตน
ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ประธานในพิธีถวายราชสดุดีและทบทวนปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติของลูกเสือระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และพิธีเดินสวนสนามกอง
ลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ สนามอุดมประเสริฐ วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560

เปิ ดสอนดนตรี แ ละกิ จ กรรมพิ เ ศษ่
คอร์สนอกเวลา (หลังเลิกเรียน) ส�ำหรับเด็กเล็ก ระดับชั้นอนุบาล–ประถมศึกษาปี ที 3
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มีนโยบายส่งเสริมให้ผเู้ รียนมีสนุ ทรียภาพทางด้านดนตรี กีฬา และ
ศิลปะได้จัดหาผู้ฝึกสอนอาชีพที่มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการ
มาถ่ายทอดความรู้และทักษะ เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

ศูนย์ดนตรี
เปิดสอน 3 ประเภท
รับสมัครนักเรียน
สมัครเรียนคอร์ส
สมัครเรียนคอร์ส
วันเรียน
จ�ำนวนกลุ่มผู้เรียน
สถานที่เรียน

ได้แก่ เปียโน อูคูเลเล่ และกลองชุด
ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2 วัน/สัปดาห์ เวลาเรียน 24 ชั่วโมง/ภาคเรียน
4 วัน/สัปดาห์ เวลาเรียน 48 ชั่วโมง/ภาคเรียน
จันทร์ – พฤหัสบดี เวลาเรียน 16.45 – 17.45 น.
3 – 5 คน/ผู้ฝึกสอน 1 คน
ณ ศูนย์ดนตรี อาคารสุวรรณสมโภช

กิจกรรมพิเศษ
เปิดสอน 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล เทควันโด ว่ายน�้ำ และงานปั้น
รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สมัครเรียนคอร์ส 2 วัน/สัปดาห์ เวลาเรียน 24 ชั่วโมง/ภาคเรียน
สมัครเรียนคอร์ส 4 วัน/สัปดาห์ เวลาเรียน 48 ชั่วโมง/ภาคเรียน
วันเรียน
จันทร์ – พฤหัสบดี
เวลาเรียน
อนุบาล เวลา 16.10 – 17.10 น.
			
ประถม เวลา 16.45 – 17.45 น.
จ�ำนวนกลุ่มผู้เรียน 10 – 20 คน/ผู้ฝึกสอน 1 คน
สถานที่เรียน
ณ สนามกีฬาศูนย์ฝึกกิจกรรมพิเศษ
ผู้ฝึกสอน
- ฟุตบอล อาจารย์อุเทน ทองประกอบ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลอาชีพ
		 (B–Licence AFC) และทีมงาน
- เทควันโด อาจารย์วิษณุ พันพรม ผู้ฝึกสอนสมาคมเทควันโด
		 แห่งประเทศไทย นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย และทีมงาน
- ว่ายน�้ำ อาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน�้ำ
		 มหาวิทยาลัยบูรพา และทีมงาน
- งานปั้น โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

สมัครได้ตงั้ แต่วันนี้เป็นต้นไป
รับจ�ำนวนจ�ำกัด สามารถสอบถามรายละเอียดได้ท่ี
ฝ่ ายกิจกรรมพิเศษ โทร 094-5583028

ประโยชน์ของการออกก�ำลังกายในวัยเด็กเล็ก
ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีสุขภาพจิตที่ดี
เกิดผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด มีการเคลื่อนไหวสนองความต้องการความ
ซุกซน และความไม่ยอมอยู่นิ่ง การฝึกความคล่องตัวและความอ่อนตัวของส่วน
ต่างๆ ในร่างกายและยังท�ำให้รู้จักควบคุมกล้ามเนื้อในการเคลื่อนไหวได้ดี

สวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACS Charity Bowling 2017 ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่
2 – 3 กันยายน 2560 ณ เมเจอร์โบว์ลฮิตห้างบิ๊กซี จังหวัด ชลบุรี เพื่อหารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครู กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญครู
กองทุนครูอาวุโส และพัฒนาการศึกษาโรงเรียน มีทีมที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน 215 ทีม

การด�ำเนินงานฝ่ายกิจกรรมพิเศษ

วันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจกรรมพิเศษร่วมกับอาจารย์ไพโรจน์ สว่างไพร ผู้ฝึกสอนนักกีฬาว่ายน�้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา และนักกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา จัดการแข่งขันว่ายน�้ำ Acs Swimming Championship ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานพระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ มีทีม จากสโมสร/ชมรม/โรงเรียนต่างๆ ที่สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน จ�ำนวน
48 ทีม นักกีฬาชาย 338 คน นักกีฬาหญิง 229 คน รวมทั้งสิ้น 567 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์กรรมการตัดสินจากสมาคมว่ายน�้ำ
แห่งประเทศไทย ผลการแข่งขันทีมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับรางวัลชนะเลิศ คะแนนรวมทีม ได้รับถ้วยประทานพระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

ระหว่างเดือน มิถนุ ายน – พฤศจิกายน 2560 จัดการแข่งขัน
กี ฬ าภายใน ฟุ ต บอล 7 คน ณ สนามฟุ ต บอลหญ้ า เที ย ม
ASSUMPTION Soccer Field ส�ำหรับเด็กเล็ก ชัน้ อนุบาล 2 ถึง
ชั้น ป.3 โดยจัดการแข่งขันในวันศุกร์ เวลา 16.00 17.30 น.
มีผู้ปกครองให้ความสนใจมาชมและเชียร์เป็นจ�ำนวนมาก

30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2560 นักกีฬาตะกร้อโครงการพิเศษ
รุน่ อายุ 16 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน รายการเซปักตะกร้อ กรมพลศึกษา
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ
แนะน�ำผูฝ้ กึ สอนตะกร้อนักกีฬาโครงการพิเศษ รุน่ อายุ 16 ปี
ผู้ฝึกสอน มาสเตอร์เสกสันต์ ตะพิมพ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มาสเตอร์วิชญ์พลเดชา ท�ำทอง

เด็กชายกานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ป.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันเทนนิส ประเภทเยาวชนชายเดีย่ ว รุน่ อายุ 8 ปี รายการ
แข่งขันเทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจ�ำปี 2560
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
เด็กชายกรวิชญ์ สุรฤทธิโ์ ยธิน ป.4 ได้รบั รางวัล รองชนะเลิศ
การแข่งขัน เทนนิส Krasae Tennis Camp Junior Challenge
2017 รุ่นอายุ 12 ปี รายการ Krasae ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2560

22 สิงหาคม 2560 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดนตรี
งานวันวิชาการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เด็กชายณยศ สุบันยัง
ม.2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด S.G. Acoustic Guitars
Competition 2017 โดยมี มาสเตอร์สุวรรณ เลิศสุทธิชวาล
เป็นผู้ฝึกสอน

นักฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 13, 15, 17 และ 19 ปี
เข้าร่วมการแข่งขัน รายการ THAILAND Youth League (รอบโซน
ภาคตะวันออก) ในนามทีมสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด เลกที่ 1 จบไป
ผลการแข่งขัน รุ่นอายุ 13 ปี คะแนนอยู่ในอันดับ 1 ของตาราง
อายุ 15 ปี อันดับ 4 อายุ 17 ปี อันดับ 4 และอายุ 19 ปี อันดับ 3
ของตาราง
แนะน�ำผูฝ้ กึ สอนฟุตบอลนักกีฬาโครงการพิเศษ รุน่ อายุ 13 ปี
ผู้ฝึกสอน มาสเตอร์วีระพงศ์ ศรีเพ็ชร
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มาสเตอร์สิทธิรักษ์ ว่องไว

มาสเตอร์ศรายุทธ อุดม
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา ฝ่ายวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

กับการเรียนการสอนสังคมศึกษายุค 4.0
การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based Learning : PBL)

PBL : มาจากค�ำศัพท์ Problem-based Learning คือ วิธีการจัด
การเรียนรูท้ มี่ รี ปู แบบการเรียนรู้ โดยการน�ำปัญหามาเป็นตัวกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดการเรียนรู้ สะท้อนภาพสภาวการณ์จริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการ
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาฯ
การจั ด การเรี ย นรู ้ โ ดยการใช้ ป ั ญ หาเป็ น ฐาน เป็ น รู ป แบบการจั ด
การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากแนวคิด ตามทฤษฏีการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ จากการใช้ปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงในโลกเป็นบริบทของการเรียนรู้ (Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคิดแก้ปญ
ั หา รวมทัง้ ได้สร้างองค์ความรูต้ ามศาสตร์
ในสาขาวิชาที่นักเรียนได้ศึกษาไปพร้อมๆ กัน การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐานจึงเป็นผลมาจากกระบวนการท�ำงานทีอ่ าศัยความเข้าใจและการแก้ไข
ปัญหาเป็นหลัก ถ้ามองในแง่ยุทธศาสตร์การสอน PBL เป็นเทคนิคการสอน
ทีส่ ง่ เสริมให้ผเู้ รียนได้ลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง เผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตนเอง
จะท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในการคิดหลายรูปแบบ เช่น การคิดวิจารณญาณ
คิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา คิดรวบยอด ฯลฯ

ลักษณะส�ำคัญของการเรียนรู้แบบ PBL

รูปแบบของการจัดการเรียนรู้แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน หรือ PBL
มีลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
1. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้อย่างแท้จริง
		 (Student-centered Learning)
2. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้มีกลุ่มละประมาณ 7 - 10 คน
3. ครูผู้สอนท�ำหน้าที่เป็นผู้อ�ำนวยความสะดวก (Facilitator)
		 หรือผู้ให้ค�ำแนะน�ำ (Guide)
4. ใช้ปัญหา สภาวการณ์ วิกฤตการณ์ด้านต่างๆ เป็นตัวกระตุ้น
		 (สิ่งเร้า) ให้เกิดการเรียนรู้
5. ลักษณะของปัญหา สภาวการณ์ วิกฤตการณ์ที่น�ำมาใช้
		 ต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
		 หลากหลาย อาจมีคำ� ตอบได้หลายค�ำตอบ (เน้นค�ำตอบเชิงสร้างสรรค์)
6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ไขปัญหาโดยการแสวงหาข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง
		 (Self-directed Learning)
7. การประเมินผล ใช้การประเมินผลจากสถานการณ์จริง (Authentic
		 assessment) ดูจากความสามารถในการปฏิบตั ขิ องผูเ้ รียนขณะท�ำ
		 กิจกรรมการเรียนรู้ (Learning process)

จะเห็นได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน : PBL นั้น มีความเหมาะสมกับการพัฒนา
ศั ก ยภาพและคุ ณ ภาพของนั ก เรี ย นในทุ ก ๆ ด้ า น
เพือ่ ให้นกั เรียนทีจ่ บจากรัว้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ทุกคนเป็น

“มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ
เป็นพลโลกที่สังคมต้องการ”

บทความจากนักเรียน
ดิฉัน นางสาวโชติกา พิทักษ์ทวยหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับคัดเลือกจากส�ำนักการลูกเสือยุวกาชาด
และฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้แทนลูกเสือไทย ไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือนานาชาติ
ณ รัฐเวสเวอร์จีเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 19-28 กรกฎาคม 2017

งานชุมนุมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ โดย BSA : Boy Scout Of America เป็นการชุมนุมเตรียม
ความพร้อม เพือ่ จัดงานชุมนุมลูกเสือโลกครัง้ ที่ 24 (24th World Scout Jamboree 2019)
ในอีกสองปีข้างหน้า เรียกได้ว่างานชุมนุมที่เราไปในครั้งนี้คือ Pre-World Jamboree
ในหัวข้อ “Live Scouting Adventure” มีผู้เข้าร่วมกว่า 30,000 คน คณะผู้แทน
ลูกเสือไทย จ�ำนวน 44 คน กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ เราต้องผ่านการทดสอบคัดเลือก ซึ่ง
การสมัครจะมี 2 แบบ คือทักษะภาษากับทักษะลูกเสือ ดิฉันเลือกสมัครแบบทักษะ
ภาษาอังกฤษ เพราะคิดว่าเป็นทักษะที่ค่อนข้างถนัด เป็นการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษ มีการสอบภาคปฏิบัติก็เป็นการทดสอบการใช้ชีวิตด้วยตัวเอง การเอา
ตัวรอดในสถานการณ์ตา่ งๆ เช่น กางเต้นท์ หุงข้าว ท�ำราวตากผ้า เราต้องรูจ้ กั วิธใี ช้อปุ กรณ์
เครือ่ งมือช่างต่างๆ ด้วย นอกจากนีเ้ ราต้องรูจ้ กั การอยูก่ บั เพือ่ นๆ ในกลุม่ ได้ มีมนุษยสัมพันธ์
ที่ดี ต้องรู้จักพึ่งพากันและกัน มีความอดทนสูง
เมือ่ ผ่านการสอบและคัดเลือกแล้วเราต้องเข้าค่ายเตรียมความพร้อมสามวันสองคืน
ณ ค่ายกฐินกุยยกานนท์ จังหวัดสมุทรปราการ หลังจากเข้าค่ายเสร็จพวกเราก็ออกเดิน
ทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา
ในวันแรกคณะของพวกเราได้มโี อกาสไปเทีย่ วสถานทีต่ า่ งๆ เช่น อนุสาวรียล์ นิ คอล์น
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติแห่งชาติ สมิธโซเนียน ไวท์เฮาส์ และอีกหลายๆ แห่ง
พวกเรายังได้เรียนรู้กฎของลูกเสือในข้อที่ 4 ว่า “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็น
พี่น้องกับลูกเสืออืน่ ทัว่ โลก” นัน้ เป็นความจริง เพราะว่าช่วงทีเ่ ราท่องเทีย่ วในวอชิงตัน ดีซี

มี ลู ก เสื อ จากที่ อื่ น มาเที่ ย วเหมื อ นกั น
เขาเข้ามาทักทายเรา มาชวนคุย แลกของ
ถ่ายรูป พวกเขาเข้ามาอย่างเป็นมิตรมากๆ
แค่เริ่มวันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วสิ
ในวั น ต่ อ มาเราเดิ น ทางไปค่ า ยที่
มี ชื่ อ ว่ า “The summit Bechtel
Family National Scout Reserve”
ทีน่ จี่ ะมีอยูท่ งั้ หมด 6 เบสแคมป์ นึกสภาพ
สิคะว่ามันใหญ่ขนาดไหน กว่าจะเดินไป
ท�ำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเล่นเอาหมด
แรง ส�ำหรับพวกเราอยู่กันที่เบสแคมป์ F
Foxtrot เราจัดอยู่ในโซน International
Scout ก็จะมีลูกเสือจากประเทศต่างๆ
มาอยู่บนนี้ทั้งหมด เบสเเคมป์นี้เป็นเบส
แคมป์ทไี่ กลทีส่ ดุ ต้องเดินขึน้ เขาไปหน่อย
แต่เบสเเคมป์ของเรามีวิวและบรรยากาศ
ที่ ดี ที่ สุ ด พวกเราได้ ท� ำ กิ จ กรรมต่ า งๆ
มากมาย อาทิ
กิจกรรมทางน�้ำ Paddle Board
ซึ่ ง ผู ้ เ ล่ น จะยื น บนบอร์ ด และใช้ ไ ม้ พ าย
ทุกๆ คนต่างเปียกปอนสมใจจริงๆ
กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม
พวกเราท�ำอาหารไทยให้ลูกเสือต่างชาติ
รับประทาน และเชิญชวนให้ร่วมร�ำวง
แบบไทยๆ หลังรับประทานอาหารเสร็จ
หลังเสร็จกิจกรรมก็น�ำขนมไทยที่เอาจาก
ประเทศไทยแจกให้เพื่อนๆ ต่างชาติด้วย
ซึ่ ง กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรมของ
พวกเราได้รับการตอบรับดีมาก
กิจกรรมเดินทางไกล เป็นระยะ
ทาง 22 ไมล์ เราต้องเดินทางจากค่าย
Foxtrot ไป Garden Ground Mountains

“ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก”
กิ จ กรรม Stem Camp เป็ น กิ จ กรรมเกี่ ย วกั บ ทาง
วิทยาศาสตร์ แยกเป็นบูธๆ แต่ละบูธก็มีความน่าสนใจมาก ไม่ว่า
จะเป็นบูธที่เกี่ยวกับการค้นหาตัวคนร้ายจากหลักฐานต่างๆ เช่น
ลายนิ้วมือ ดีเอ็นเอ รอยเลือด หลักฐานในที่เกิดเหตุ บูธเกี่ยวกับ
นวั ต กรรมใหม่ ใ นการรั ก ษายามฉุ ก เฉิ น บู ธ ท� ำ ของประดิ ษ ฐ์
จะมีให้ท�ำก�ำไลข้อมือที่เปลี่ยนสีได้เมื่อรับพลังงานความร้อน
บูธการเรียนการสอนก็มีนะคะ เป็นบูธเกี่ยวสารเคมีรอบตัว เราก็
ไปนั่งเรียนกัน สนุกมากๆ และบูธที่น่าสนใจที่สุดคือบูธ นาซ่า
ซึ่งจะมีให้ดูการทดลองเกี่ยวกับอวกาศ และมีการเเข่งขันตอบ
ปัญหาทีส่ นุกและตืน่ เต้นคือการได้ไปบุกบ้านหมี บ้านหมีเป็นฐาน
กิจกรรมคล้ายๆ Stem Camp แต่จะเป็นฐานทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับ
ธรรมชาติ การอนุรักษ์ธรรมชาติ การใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชาติ
นวัตกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับธรรมชาติ และทีส่ นุกทีส่ ดุ คือการได้เรียน
รู้วิธีเอาตัวรอดเมื่อพบกับหมี
กิจกรรม Extreme มีหลายกิจกรรมให้เลือก เช่น สเก็ตบอร์ด
บีเอ็มเอ็กซ์ โรวเกียร์ และก็มีอีกหลายกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น
ในการชุมนุมครั้งนี้พวกเราตกลงกันว่าจะน�ำเสื้อลายดอก
สีสนั สดใสไปใส่ดว้ ย และก็ไม่ผดิ หวัง เสือ้ ลายดอกของเราสวยและ
เท่ เป็นทีส่ นใจของเพือ่ นๆ ชาวต่างชาติ สิง่ ทีพ่ วกเราภูมใิ จอีกอย่าง
คือพวกเราได้เข้าพบ มิสเตอร์โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีของ
สหรัฐอเมริกา
      สุดท้ายดิฉนั ขอขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คณะครู
ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และคณะครูลกู เสือทุกท่าน ก�ำลังใจจากเพือ่ นๆ
ที่โรงเรียนทุกคน ที่เปิดโอกาสให้ได้ไปเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
นานาชาติครัง้ นี้ ถ้าโรงเรียนไม่ให้การสนับสนุน พาไปสอบ ฝึกสอน
เทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการทดสอบ ดิฉันคงไม่สามารถผ่านการ

คัดเลือกที่ยากล�ำบากนี้มาได้ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เอาใจใส่
สนับสนุนทุกเรื่องที่เราอยากจะท�ำ ช่วยเหลือคอยเป็นก�ำลังใจให้
สูอ้ ยูต่ ลอดเวลา จนท�ำให้เราไม่เคยท้อถอย ยามทีพ่ บประสบปัญหา
ต่างๆ ก็สามารถแก้ไขผ่านพ้นไปได้ ขอบคุณคณะผูแ้ ทนลูกเสือไทย
ครูลูกเสือทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ระหว่างการ
อยู่ค่ายร่วมกัน รุ่นพี่ทุกคนที่มาช่วยเทรนน้องๆ สอนน้องๆ ให้
พร้อมรบ พร้อมพบเจอปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างการเข้าค่าย
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้ได้ และสุดท้ายต้องขอบคุณเพื่อนลูกเสือ
ทุกคนที่ได้อยู่ในค่ายร่วมฝ่าฟันอุปสรรค ช่วยเหลือกันและกัน
ทั้งเพื่อนที่ได้ไปค่ายที่อเมริกาด้วยกัน และเพื่อนที่ไม่ผ่านการ
คั ด เลื อ กไปแต่ ไ ด้ อ ยู ่ ค ่ า ยร่ ว มกั น เพื่ อ นทุ ก คนเป็ น ครู เป็ น
ประสบการณ์ทดี่ ใี ห้เรา ให้รจู้ กั การปรับตัว การอยูก่ บั คนอืน่ ๆ ทีม่ า
จากหลากหลายสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์มาก ขอบคุณกระทรวง
ศึกษาธิการที่ยังคงสืบสานวิชาลูกเสือ และคงไว้ในหลักสูตรของ
นักเรียนไทย มากกว่าความเสียสละ มากกว่ามิตรภาพ จิตอาสา
ค�ำนี้เราต้องปลูกฝังให้เด็กไทยรู้ซึ้งและอยู่ในจิตส�ำนึกของทุกคน
เพื่อสังคมที่เติบโตอย่างเข้มแข็ง การมาเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ
ในครั้ ง นี้ คื อ การก้ า วข้ า มออกมาจากโลกอี ก ใบนึ ง ที่ มั น จ� ำ กั ด
ความค�ำว่า “ลูกเสือ” ว่ามันคือการเข้าค่าย ร้องเพลงรอบกองไฟ
แต่ถ้าทุกๆ คนได้สัมผัส จะได้รู้ว่าลูกเสือมันมีอะไรมากกว่าที่เรา
เคยรู้จัก ถ้าเราลองสนใจมันจริงๆ ก็จะรักกิจการลูกเสือเหมือนที่
ดิฉันรัก

“Once a scout, Alway a scout”
(ลอร์ด สตีฟเฟนสัน เบเดน โพลเอล)

สวัสดี นักเรียนประจ�ำที่รักทุกคน
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นพฤษภาคม 2560 นั ก เรี ย น
ประจ� ำ ทั้ ง ตึ ก และหอพั ก ครู ไ ด้ มี โ อกาสใช้ ชี วิ ต
นักเรียนประจ�ำมาเป็นเวลากว่า 4 เดือน แต่ละคน
คงได้รบั ประสบการณ์ตา่ งๆ จากครูทใี่ ห้คำ� แนะน�ำ
และจากกลุ่มเพื่อนๆ ที่พักอยู่ด้วยกัน ซึ่งก็คงพบ
ปัญหาของการอยู่ร่วมกันบ้าง แต่ถ้านักเรียนรู้จัก
การปรับตัว รู้จักแก้ปัญหา หรือปรึกษาคณะครูที่
ดู แ ลนั ก เรี ย น ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น ก็ จ ะลดลงและ
นั ก เรี ย นก็ จ ะอยู ่ อ ย่ า งมี ค วามสุ ข การใช้ ชี วิ ต
นักเรียนประจ�ำของโรงเรียนเปรียบเหมือนสังคม
เล็กๆ ที่มีความหลากหลาย เป็นสถานที่ทดลอง
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เป็นการเตรียมตัวไปสู่
สังคมที่ใหญ่กว่า และจะมีเรื่องต่างๆ หลากหลาย
กว่านี้ หวังว่านักเรียนประจ�ำทุกคนจะสามารถ
ผ่านสิ่งต่างๆ ไปได้ด้วยดี
ส�ำหรับหอพักและตึกต่างๆ ก็คงมีวิถีชีวิต
ที่ราบรื่น เพราะมีนักเรียนจ�ำนวนน้อย ในส่วนตึก
เทโอฟานนั้ น มี นั ก เรี ย นประจ� ำ ตั้ ง แต่ ร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ�ำนวน
ประมาณ 420 คน เพื่อให้การบริหารจัดการเป็น
ระบบ ทางฝ่ายนักเรียนประจ�ำได้จดั โครงการวาง
มาตรฐานด้านระเบียบวินัย วัตถุประสงค์เพื่อให้
นักเรียนได้เกิดความรูค้ วามเข้าใจปฏิบตั ติ นในการ
อยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข บนพื้ น ฐานการมี
ระเบียบวินัย เกิดส�ำนึกรับผิดชอบ และไม่ให้
เกิดการละเมิดสิทธิซงึ่ กันและกัน โดยทีมวิทยากร
ผูท้ รงคุณวุฒเิ ข้าฝึกอบรม ก�ำกับ ติดตาม และเป็น
ที่ปรึกษาตลอดปีการศึกษานี้
คติพจน์ประจ�ำใจของโรงเรียนนั้น Labor
Omnia Vincit ความวิริยะอุตสาหะ น�ำมาซึ่ง
ความส�ำเร็จ (Labor Conquers All Things)
ทางฝ่ า ยนั ก เรี ย นประจ� ำ ให้ ค วามส� ำ คั ญ และ
พั ฒ นา นั ก เรี ย นผ่ า นกิ จ กรรมจิ ต อาสา ได้ แ ก่
การช่ ว ยท� ำ ความสะอาดบริ เวณอาคารที่ พั ก
ในบางโอกาสนักเรียนประจ�ำที่ไม่ได้กลับบ้าน
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือกิจกรรมพิเศษของ

โรงเรียนในวันหยุด และเป็นพลังขับเคลื่อนนโยบายของโรงเรียนด้านต่างๆ เช่น
การประหยัดพลังงาน ท�ำให้นักเรียนรู้จักคุณค่าของการใช้พลังงาน ช่วยกันปิดน�้ำ
ปิดไฟเมื่อไม่มีการใช้งาน ช่วยกันรักษาความสะอาดทิ้งขยะให้เป็นที่ และรักษา
สาธารณสมบัติ พฤติกรรมเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีความรับผิด
ชอบต่อสังคมได้เป็นอย่างดี
วันและเวลาได้ผ่านพ้นภาคเรียนที่ 1/2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณ
ผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ความร่วมมือกับฝ่ายนักเรียนประจ�ำด้วยดีเสมอมา
ขอให้นกั เรียนมีความสุขตลอดช่วงปิดภาคเรียนนี้ สิง่ ใดทีด่ ขี อให้เอาใจใส่และปฏิบตั ิ
ต่อไป สิ่งใดที่พลาดพลั้งไปแล้วขอให้ทบทวนและแก้ไข ยังมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ใน
สิ่งที่ดีอยู่เสมอ และพบกันวันรายงานตัวเข้าที่พักวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ก่อนเวลา
17.00 น.

ปฏิทินนักเรียนประจ�ำ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560
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กิจกรรม English Day Camp
สถาบันภาษา SCAP จัดกิจกรรม English Day Camp ให้กับนักเรียนแผนการเรียนศิล์ป - ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโอเซ่ 1 อาคารโอเซ่

โครงการเต้น ซุ มบ้า แด๊นซ์ เพื่อสุขภาพ (ZUMBA DANCE)
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู จัดโครงการเต้นซุมบ้าแด๊นซ์เพื่อสุขภาพ (ZUMBA DANCE) เพื่อ
ส่งเสริมให้บุคลากรครู เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครองมีสุขภาพดี โดยจะจัดขึ้นเฉพาะวันอังคารและวันพฤหัสบดี ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม
ถึง วันที่ 28 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.15 - 18.15 น. (เป็นเวลา 3 เดือน) ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา

การสัมมนาผู ้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชั ญศรีราชา
การสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจ�ำปีการศึกษา 2560 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการ ณ โรงเรียนมารีวิทย์
พัทยา และโรงเรียนเมืองพัทยา 11 โดย ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งมีหัวข้อของการสัมมนา
อาทิ “The Change” บริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างไรไม่ให้กระทบ กระแทก กระเทือน, “Collective Leadership” การพัฒนาผู้น�ำ
แบบรวมกัน เน้นการน�ำแบบประชาธิปไตยเพื่อความร่วมมือและมีส่วนร่วม, “Attitude towards Work” ทัศนคติที่ดีต่อองค์รวมการปฏิบัติ
งานที่มีผลต่อคน ต่องาน ต่อการคิด และต่อพิจราณา และ “Influencing” ท�ำอย่างไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอยากมาร่วมงานด้วยความสมัครใจ
หาใช่ “อิทธิพล” ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโอเซ่ 1 อาคารโอเซ่

พิธีแห่เทียนพรรษา
คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครู ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา
จากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาไปยังพระอุโบสถวัดราษฎร์นิยมธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560

ทัศนศึกษาพนักงาน ประจ�ำปี การศึกษา 2560
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดทัศนศึกษาพนักงาน ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่าง
วันที่ 9 - 10 กรกฎาคม 2560

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปี แห่งการสถาปนาเป็นนักบุ ญ นักบุ ญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
พระสังฆราชชิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พร้อมคณะพระสงฆ์ คณะภราดา ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส
70 ปีแห่งการสถาปนาเป็นนักบุญ นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล และภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ร่วมมอบทุนการศึกษา ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00
- 10.30 น. หลังจากเสร็จพิธี ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล เชิญพระสังฆราช และคณะพระสงฆ์ เข้าเยีย่ มชมห้องเกียรติประวัตอิ สั สัมชัญศรีราชา

โดย มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง

ปลูกดอกไม้สเี หลือง
น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ในหลวง ร.9
ศูนย์การเรียนรู้ ขอแนะน�ำดอกไม้สีเหลืองมีชื่อว่า ปอเทือง
หรื อ ดอกปอเทื อ ง เป็ น พื ช ตระกู ล ถั่ ว ที่ มี สี เ หลื อ งเรื อ งรองสวยงาม
ปลูกง่ายขึ้นได้ดีทั้งบนที่ดอนและในที่ลุ่มที่ไม่มีน�้ำแช่ขัง ปอเทืองทนต่อ
ความแห้งแล้งขึ้นได้ในดินเลว ปอเทืองสามารถสร้างธาตุอาหารขึ้นเอง
ได้โดยเฉพาะไนโตรเจน จึงสามารถปลูกเป็นพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืช
ปุย๋ สด เป็นประโยชน์ตอ่ การปรับสภาพหน้าดินให้เหมาะสมกับการเพาะปลูก
วงศ์
: Leguminosae
วิทยาศาสตร์ : Crotalaria juncea
ชื่อสามัญ : Sunn hemp – Indian hemp –
			 Madras hemp – Chanvre indien
ถิ่นก�ำเนิด : ทวีปแอฟริกา

ประโยชน์ปอเทือง
1.
		
2.
3.
		
4.
		
		
5.
6.
		
		

ใช้ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจากเป็นพืชตระกูลถั่ว
ที่มีไนโตรเจนสูง รวมถึงสารอาหารอื่นด้วย
ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้าดินพังทลาย
ใช้ปลูกเป็นพืชอาหารส�ำหรับเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงดอก
และใบที่น�ำมาเลี้ยงหมูได้เช่นกัน
ใช้ปลูกเพือ่ น�ำดอกมารับประทาน ทัง้ รับประทานสด หรือลวก
จิ้มน�้ำพริก รวมถึงใช้ประกอบอาหารหลายเมนู อาทิ แกงอ่อม
แกงเลียง ต้มย�ำ เป็นต้น
ล�ำต้นใช้ส�ำหรับเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ
เปลือกล�ำต้นสามารถดึงลอกเป็นเส้นได้และจัดเป็นเส้นใย
ที่มีความเหนียวสูง สามารถใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิต
เชือก ด้าย และอวน เป็นต้น

ศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวััย
จัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการเรียนการสอน

การเก็บเกี่ยว

หลังการปลูกแล้ว ประมาณ 50 -60 วัน หลังเมล็ดงอก
ปอเทืองจะเริ่มออกดอก ซึ่งสามารถเก็บมาประกอบ
อาหารได้ ส่วนการปลูกเพื่อเก็บฝักจะมีอายุเก็บเกี่ยวฝัก
ที่ 120 – 150 วัน หลังเมล็ดงอก และให้ฝักประมาณ 80
-150 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนการเก็บล�ำต้นส�ำหรับเป็นอาหาร
ให้แก่โค กระบือ จะเก็บในระยะออกดอก ซึ่งสามารถให้
น�้ำหนักสดประมาณ 2.5- 3ตัน/ไร่ และน�้ำหนักแห้ง
ประมาณ 500-850 กิโลกรัม/ไร่
หากท่านใดแวะเวียนมาภายในโรงเรียนสามารถชม
ความงามได้ทศี่ นู ย์การเรียนรู้ และบริเวณด้านหลังจะเห็น
ต้นปอเทืองตลอดแนวก�ำแพงต้นสน ตั้งแต่เดือนตุลาคม
ถึงเดือนพฤศจิกายน 2560 ส�ำหรับท่านใดทีส่ นใจสามารถ
ขอเมล็ ด พั น ธุ ์ ไ ด้ ที่ ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ศรีราชา

“งานสัปดาห์หอ้ งสมุด ประจ�ำปีการศึกษา 2560”
จัดขึน้ ในวันที่ 7 - 8 กันยายน 2560 ณ ห้องสมุด อาคาร
ศักดา กิจเจริญ (พร้อมกับงานวันวิชาการ) โดยมีกจิ กรรม
ต่างๆ ได้แก่
จั ด แสดงนิ ท รรศการ “สื บ สานพระราชปณิ ธ าน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช”
เพื่ อ น้ อ มร� ำ ลึ ก ถึ ง พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อั น หาที่ สุ ด
มิได้ ก่อนจะมีพระราชพิธีถวายพระเพลิง
ฟังเรื่องเล่า “พระมหาชนก” โดยวิทยากรรับเชิญ
มิสสมนึก สุทธิถวิล ครูอาวุโส
กิจกรรมตามล่าหาความรูใ้ นห้องสมุด ตอน ตอบปัญหา
พระราชา เกมโป่งแตกแจกโชค เกมล้วงลับจับไข่
กิจกรรมผจญภัยไดโนเสาร์
ร้านหนังสือ สื่อ เกม และสินค้าอื่นๆ ให้นักเรียน ครู
และผู้ปกครอง ได้เลือกซื้อ

เด็กชายรัชชานนท์ คงเจริญ ม.2/7
รางวัลคนเก่ง
O-Net คะแนนเต็ม 100 วิชาคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ รางวัลยอดเยี่ยมรายวิชาคณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ
การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2559
ติดรอบรองชนะเลิศ 25 คนสุดท้าย SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย
รางวัลเหรียญทองแดง ACT Music Festival 2016
เหรียญทอง แข่งพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ชลบุรี เขต 3
เหรียญทอง Story Telling ชลบุรีเขต 3
เหรียญเงิน การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรอบชิงชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Social Studies Genius เพชรยอดมงกุฎสังคม
หัวข้อ ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญศรีราชา
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาไทย หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง”
หากถามผมว่ า ชอบหนั ง สื อ แนวไหนหรอครั บ
ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแนวสร้างแรงบันดาลใจ และหนังสือ
เล่มโปรดของผมก็คือ เล่มนี้แหละครับ “อั จ ฉริ ย ะ...
เรียนสนุก” เขียนโดย หนูดี วนิษา เรซ จบปริญญาโท
จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โปรแกรมสมองและการเรียนรู้
(Mind, Brain and Education) หนังสือเล่มนี้คือ คู่มือสมอง
ของผม เมื่ออ่านแล้วท�ำให้รู้จักสมองอย่างแท้จริง ซึ่งสอนผม
ในเรื่องการเรียนหลายๆ เรื่อง ทั้งแนวคิดและวิธีการเรียน
อย่างชาญฉลาด วิธีที่ท�ำให้มีความสุขกับการเรียน ท�ำให้ผม
มีทักษะในการเรียนอย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆ ด้าน ทั้งใน
และนอกห้ อ งเรี ย น ที่ ส� ำ คั ญ คื อ หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ท� ำ ให้ เรา
มี ก ระบวนการคิ ด อย่ า งเป็ น ระบบ ท� ำ ให้ ก ารเรี ย นและ
การท่องจ�ำเป็นเรื่องง่ายส�ำหรับผม และอีกมากมายที่พี่หนูดี
น�ำมาเล่าประสบการณ์การเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นน�ำของ
โลกอย่างฮาร์วาร์ด
สุดท้ายนี้ ผมอยากจะบอกกับทุกๆ คนว่า การได้อ่าน
หนังสือเล่มนีท้ ำ� ให้ผมรูว้ า่ ไม่มใี ครฉลาดไปกว่าใคร สมองของ
เรามี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั น แต่ มั น ขึ้ น อยู ่ กั บ ว่ า เราจะดึ ง
ศักยภาพของสมอง มาใช้ได้มากน้อยเท่าไหร่
หากยังมองว่าตัวเองด้อยกว่าคนอื่น หยุดซะนะครับ !
หาหนังสือเล่มนี้มาอ่าน แล้วความคิดของคุณจะเปลี่ยนไป

ACS_Library

Learn How King Bhumibol Adulyadej
Implemented 9 Royal Projects
หนังสือชุด ศาสตร์พระราชา จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ สถาพรบุ๊คส์ ได้น้อมน�ำโครงการตามพระราชด�ำริ
ที่เป็นแบบอย่างอันดี ในการศึกษาหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙ ซึ่งมีหลักการส�ำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจที่จะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
น�ำหลักคิดและพระราชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษาค้นคว้าและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ประเทศชาติสืบไป

โดย ทีมชวนกันชิม
ฉบั บ นี้ ข อแนะน� ำ อาหารทะเลตามสั่ ง แบบ
บ้านๆ ราคาบ้านๆ กินแล้วสบายใจ สบายกระเป๋า(เงิน)
บรรยากาศแบบชาวบ้านชาวประมง ร้านทีจ่ ะแนะน�ำ
นี้คือ “ร้านเจ้น้อง” บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ร้านเจ้น้อง อยู่ชายทะเลบางพระ บริเวณนั้น
เรียกว่า บ้านหัวโขด ถ้าขับรถเลียบชายทะเลจาก
ศรีราชา จะผ่านร้านชายทะเลบางพระ ผ่านร้าน
ผู้กองเผือก เลียบชายทะเลที่มีสวนสาธารณะของ
เทศบาลบางพระ ก่อนถึงร้านเจ้นอ้ งให้สงั เกตซ้ายมือ
จะมี ส ะพานปลายื่ น ออกไปในทะเล ร้ า นนี้ จ ะอยู ่
ขวามือก่อนโค้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นร้านแบบ
บ้านๆ เพราะบ้านเจ้น้องก็อยู่หลังร้านนี้
อาหารทีท่ กุ คนต้องสัง่ คือ แกงป่าปลาเห็ดโคน
ผัด(ขา)ปูผงกระหรี่ ย�ำทะเล ปลาเห็ดโคนทอดราด
กระเทียมเจียว ไข่เจียวปู ต้มย�ำทะเล ฯลฯ เราสั่ง
พิเศษเพิ่มคือ ปลาเห็ดโคนผัดฉ่า ปลาที่นี่สด หวาน
อร่อย เพราะเขาขายวันต่อวัน ไม่แช่ค้างคืน เพราะ
สั่งจากเรือประมงเล็กหน้าบ้านทุกวัน อาหารแต่ละ
ชนิดรสชาติจัดจ้านเข้มข้น โดยเฉพาะปูผัดผงกะหรี่
เข้มข้นด้วยผงกะหรี่ตัดกับต้นหอมที่ผัดรวมกับปู
เคี้ยวแต่ละค�ำกลิ่นฉุนขึ้นจมูก ท�ำให้ได้รสชาติสะใจ
จริงๆ ส่วนแกงป่าปลาเห็ดโคนและปลาเห็ดโคน
ผัดฉ่านั้นไม่ต้องบรรยายสรรพคุณ เนื้อปลาสดอร่อย
นุ่มลิ้น พอเคี้ยวค�ำแรกก็รู้ว่าปลา “สด” จริงๆ ถ้าจะ
ถามว่าอะไรอร่อยที่สุดส�ำหรับเรานั้นชอบ แกงป่า
ปลาเห็ดโคน ปูผดั ผงกะหรีแ่ ละต้มย�ำทะเล แต่ทมี งาน
ของเราบอกว่า “อร่อยทุกอย่าง” โดยเฉพาะน้องแอ๋ม
ตากล้ อ งของเรา อิ่ ม จนกระทั่ ง ถึ ง มื้ อ เย็ น วั น นั้ น
มื้อเย็นเธอประหยัดไปได้อีก 1 มื้อ
ร้านนี้บุตรชายเป็นศิษย์เก่า ACS มีใบรับรอง
ความสะอาดจากเทศบาลบางพระ เปิดตัง้ แต่ 9.0015.30 น. แต่บา่ ย 2 โมงก็หมดแล้ว เพราะเจ้นอ้ งบอก
ว่าของสดขายวันต่อวัน เพื่อรสชาติของความอร่อย
ท่านใดว่างๆ ก็ลองแวะชิมดู ราคาสบายๆ แต่อิ่ม
“แปล้” เลย
อ้อ! ถ้าไปไม่ถูก

กด 089-7471-228

FSG Concert 2017
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ GMM Grammy
ขอเชิญชม FSG Concert 2017 การแสดงวงซิมโฟนิคโดยนักดนตรีและนักร้องจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ร่วมกับศิลปินนักร้องได้แก่
ลุลา ณัฐ ศักดาทร และวง Getsunova ณ GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์การค้า Central World ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560

ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ฝ่ายกิจการนักเรียน นิมนต์พระสงฆ์จากวัดราษฎร์นิยมธรรม จ�ำนวน 9 รูป เพื่อท�ำพิธีทางศาสนาพุทธ และร่วมกันตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง ณ อาคารเรยีนา เชลี และ อาคารโดนาเซียง เนื่องในวันเข้าพรรษา และในวโรกาสฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ
ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560

พิธีไหว้ครู และเปิ ดการฝึ กนักศึกษาวิชาทหาร
พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันอังคาร ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคาร
วัชรสมโภช ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

มาสเตอร์วธัญญู เกตุน้อย และคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นผู้แทน
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าอวยพรพระสังฆราชกิตติคุณ
ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิตแห่งสังฆมณฑลจันทบุรีเนื่องในโอกาสฉลอง
ศาสนนามลอเรนซ์ ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

ทีมงานชมรมคนรักศรีราชา โดยคุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ได้สัมภาษณ์เก็บ
ข้อมูลโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จาก มาสเตอร์เทียบ พงษ์ศริ ิ และมาสเตอร์
ปรีชา วรศิลป์ รวมทั้งเข้าเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา เพื่อ
เก็บข้อมูลจัดท�ำปฏิทิน ประจ�ำปี 2561

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

ผูใ้ หญ่ใจดีศรีราชา คุณศรีวไิ ลย พรงามจิตจรัส คุณสมหวัง พิพฒ
ั น์เศวต
และคุณหทัยพร คลังก�ำแหงเดช ได้มอบค่าขนมรายเดือนให้นักตะกร้อ
กตัญญู เด็กชายดนุนัย ผังดี รวมทั้งเด็กชายณัฐพงศ์ จังกระวรรดิ์ และ
เด็กชายฐิติวุฒิ พนมไตรทิพย์ จากการได้อ่านเรื่องราวในวารสารทิวสน

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560

ชมรมคนรักศรีราชา โดยคุณ อดิศักดิ์ ศิรานันท์ มาสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจากภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอู้ ำ� นวยการ
โรงเรียน เพื่อจัดท�ำปฏิทินโรงเรียนเก่าแก่ในศรีราชา ในปี 2561 ของชมรมฯ

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560
ทีมงานห้องเกียรติประวัตอิ สั สัมชัญศรีราชา
และชมรมคนรักศรีราชา ได้สมั ภาษณ์เก็บข้อมูล
ความเป็นมาของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและ
โรงเรียนดาราสมุทร จากพระสังฆราชกิตติคุณ
ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต เพือ่ เก็บข้อมูลไว้ใน
ห้องเกียรติประวัติฯ ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นที่ 2
ของอัสสัมชัญศรีราชา

โครงการค่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และทักษะการเป็นผู้น�ำ
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
กิจกรรม “Open House 2017” ระดับปฐมวัย กิจกรรม
นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา
2561 โดยมีภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ
พร้อมคณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ ให้เกียรติรว่ มงาน
และแถลงนโยบายของโรงเรียนและการจัดการศึกษาปฐมวัย
โดย ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ และ
น�ำเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย โดย
มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี หัวหน้าแผนกปฐมวัยและชีแ้ จงจุดเน้น
ที่ส�ำคัญเพื่อเสริมสร้างความพร้อมของนักเรียน โดย ภราดา
สอาด สัญญลักษณ์ ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย หลังจากนั้น
จะเป็ น การแสดงของนั ก เรี ย นระดั บ ปฐมวั ย และร่ ว มชม
นิทรรศการผลงานของนักเรียน ณ อาคารโอเซ่ ตั้งแต่เวลา
08.30 - 11.30 น.

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560
กิจกรรม “Open House 2017” แผนก MLP กิจกรรม
นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา
2561 โดยมี ภ ราดา ดร.อานั น ท์ ปรี ช าวุ ฒิ ที่ ป รึ ก ษา
แผนกMLP พร้ อ มคณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาผู ้ อ� ำ นวยการ
ให้เกียรติรว่ มงาน มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช หัวหน้าแผนก
MLP กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม และมี
ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ กล่าวเปิดงาน ต่อมารับฟังการ
บรรยายเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน MLP” โดยมิสบุญ
ธิ ด า ทองเจริ ญ พานิ ช และต่ อ ด้ ว ยการบรรยายเรื่ อ ง
“Creative Learning with the MLP” โดย Mr.Michel
Burghouwt chiel (Coordinator) ณ อาคารโอเซ่ ตัง้ แต่เวลา
13.00 น. เป็นต้นไป หลังจากเสร็จสิน้ การบรรยาย คณะครูและ
นักเรียนแผนก MLP เชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมบรรยากาศการ
เรียนการสอนของแผนก MLP ณ อาคารมงฟอร์ต

“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน”

ทางโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียน ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ในกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นพระราชกุศลอุทิศถวายครั้งสุดท้าย ซึ่งทางผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนได้ร่วมใจกัน
ประดิษฐ์ดอกดารารัตน์นี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง ปัจจุบันเป็นจ�ำนวนราว 12,000 ดอก และได้ส่งมอบให้แก่ทางผู้อ�ำนวยการโรงเรียน เพื่อน�ำไปส่งมอบ
ให้แก่อ�ำเภอศรีราชาต่อไป ณ ห้องรับรอง อาคารศักดา กิจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น.

“ACS Swimming Championship”
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและ
ครูฯ และ สมาคมศิษย์เก่าฯ จัดการแข่งขัน “ACS Swimming
Championship” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์
เธอพระองค์ เจ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ โดย
นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลีย่ ม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิด
การแข่งขัน กล่าวรายงานโดย มาสเตอร์เสกสันติ์ ตะพิมพ์
หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นนี้
ระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2560 โดยเริ่มด�ำเนินการ
แข่งขันตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น. ณ สระว่ายน�้ำเลโอ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

“วิชาการอนุบาล FAIR”
ภราดาสอาด สั ญ ญลั ก ษณ์ ที่ ป รึ ก ษาแผนกปฐมวั ย
กล่าวเปิดงาน “วิชาการอนุบาล FAIR” ในงานมีการแสดง
ดนตรีของเด็กๆ และมอบเกียรติบตั รให้กบั เด็กๆ ทีไ่ ด้รบั รางวัล
ในการแข่งขันทางวิชาการต่างๆ ที่ผ่านมา และได้เปิดงาน
“Academic Food Fair” ในงานจะมีบูธซื้อ-ขายอาหาร
เครื่องดื่ม และกิจกรรมต่างๆ ส�ำหรับเด็กๆ ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่สอนเกี่ยวกับสิ่งที่แทนค่าสิ่งต่างๆ ที่สังคมก�ำหนดขึ้น
เพื่ อ ใช้ ใ นการแลกเปลี่ ย นสิ น ค้ า และบริ ก าร จึ ง เป็ น
ประสบการณ์ตรงที่ท�ำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้ จัดขึ้นในวันที่
8 กันยายน 2560 ณ บริเวณสนามเด็กเล่นปฐมวัย

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560

แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมโครงการ “นมยูเอชที ดัชมิลล์ เจ็นไอ สคูลทัวร์
2017” ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ให้รู้จักฝึกสมองและบ�ำรุงสายตา
กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน เด็กๆให้ความสนใจเป็นอย่างดี พร้อมรับนม
ยูเอชที เจ็นไอ ไปดื่มกันคนละ 2 กล่อง ตั้งแต่เวลา 14.00 - 15.00 น.

วันที่ 12 -13 กันยายน 2560

กิจกรรมโครงการนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย มีการแสดงนิทานของ
ผูป้ กครอง 5 ชุด และจัดบูธจ�ำหน่ายหนังสือนิทาน เกมส์ฝกึ ทักษะ โดยบริษทั
แปลน ฟอร์ คิดส์ ผูผ้ ลิตหนังสือและสือ่ ส�ำหรับเด็กและครอบครัว ณ อาคาร
เรยีนา เชลี ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีการตรวจสุขภาพ
บุคลากร ประจ�ำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา ณ โรงอาหารอาคารศักดา
กิจเจริญ ตั้งแต่เวลา 05.00-14.00 น.

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

แพทย์จีน สพล สมวงษ์ ศิษย์เก่า ACS มา
บริ ก ารฝั ง เข็ ม รั ก ษาโรคฟรี เนื่ อ งในวั น มหิ ด ล
วันแห่งการท�ำสาธารณประโยชน์ ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา

มาสเตอร์ก�ำจาย จาบทอง และ นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม ร่วมเป็นประธาน พร้อมสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัด
พิ ธี บ� ำ เพ็ ญ กุ ศ ลทั ก ษิ ณ านุ ป ทานอุ ทิ ศ ถวายพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ
บรมนาถบพิตร โดยมีพระสงฆ์จ�ำนวน 10 รูป ร่วมน้อมเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายบ�ำเพ็ญพระราชกุศล
และร่วมทอดผ้าไตรสดับปกรณ์ ณ ลานอเนกประสงค์อาคารยอห์น แมรี่ ในเวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2560

สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทยเข้าสัมภาษณ์ ภราดาศราวุธ ยุชมภู ผู้แทนภราดา พร้อม
ผู้แทนนักเรียน เรื่องความประทับใจที่ครั้งหนึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเคยรับเสด็จ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯบรมนาถบพิตร เพื่อน�ำไปออกอากาศในช่วงรายการ Power of
love ณ ห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา เวลา 15.00 น.

ชีวิตเด็กหอที่โรงเรียนกลางป่า

โดย กระบี่เดียวดาย
“ได้ๆๆ เด๋ว...ได้รู้กัน” หนึ่งในกลุ่มนั้นตะโกนไล่หลังมาใน
ขณะที่พวกเราได้เดินเลยจุดนั้นมาแล้ว
“มึงอย่าไปมีเรื่องกับมันเลยว่ะ หอเราเด็กเล็กๆเยอะ เด๋ว...
จะโดนลูกหลง อีกอย่างในกลุ่มพวกมันนั้น กูรู้จักอยู่สองคน เพียง
แต่มันไม่ได้อยู่ด้วยเท่านั้นตอนที่มันท้าทายพวกเราน่ะ” เฮียเอ่ย
ปากเพราะหนักใจ กลัวว่าน้องๆตัวเล็กๆในหอจะโดนลูกหลงถ้า
เกิดมีเรื่อง
“ไม่ได้หรอก มันหยามพวกเรานะเว๊ย...เล็ก” ไอ้อ้อพูดสวน
มา
“ให้กูเคลียร์กับเพื่อนกูที่อยู่ในกลุ่มมันก่อนมั้ย ไอ้แอ้ดมัน
เคยเรียนกับกูตอนม.ศ.3 เด๋ว...กูเคลียร์กับมันเอง”เฮียต่อรอง
“ก้อได้ แต่เราไม่ได้ไปหาเรื่องมันก่อนนะโว้ย ไม่ยุ่งกับพวก
เราก็แล้วไป แต่ถ้าจะเอา ก็เอากัน” ไอ้เที๊ยงพูดบ้าง
“เออ...ตามนี้ ถึงหอแล้ว เปลีย่ นเสือ้ ผ้าไปเตะบอลหลังเรือน
ไม้กันดีกว่า” เฮียว่า
“เออ...เอาอย่างที่ไอ้เล็กมันบอกก็ดี” ไอ้เที๊ยงสรุปส่งท้าย
ก่อนจะแยกย้ายกันไปเปลีย่ นชุดกีฬาเพือ่ ไปเตะบอลทีห่ ลังเรือนไม้
ในโรงเรียน

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

‘ติ๊งต่องงง...นายกิตติชัยและพรรคพวก ให้ไปพบอธิการที่
ตึกอ�ำนวยการเดีย๋ วนี’้ เสียงประกาศของทางตึกอ�ำนวยการดังขึน้
หลังจากเคารพธงชาติเวลาแปดโมงครึ่งและเดินขึ้นชั้นสองเลี้ยว
ขวาเข้าห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว พวกนักเรียนที่โรงเรียนกลางป่า
ตอนนัน้ จะเรียกการประกาศแจ้งข่าวสารของทางโรงเรียนว่า “ติง๊
ต่อง”ตามเสียงของการแจ้งเตือนก่อนมีการประกาศข่าวสาร
‘ท�ำไม...ต้องเป็นกูด้วยวะ’...เฮียคิดในใจ ‘ท�ำไมไม่ใช่นายคมสัน
หรือนายอัครเดชวะ แม่งเอ๊ย’ เฮียคิดในใจต่อขณะที่เดินออกไป
หน้าห้องเพือ่ ขออนุญาตมาสเตอร์ศรีสวัสดิท์ กี่ ำ� ลังสอนวิชาฟิสกิ ส์อยู่
“มัดเซ่อครับ ขออนุญาตไปพบอธิการตามที่ประกาศคับ”
เฮียเอ่ยปากขออนุญาต
“อ้าว...เธอเองเหรอที่อธิการเรียกไปพบ ไปท�ำอะไรมาล่ะ
สงสัยจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ ไปๆๆ รีบไป เอ้า...พวกที่เหลือมาเรียน
ต่อตามที่ชั้นเขียนบนกระดานนี้” มาสเตอร์พูดแบบอ่อนใจแล้วไม่
สนใจเฮียแถมยังสอนหนังสือต่อด้วยการพูดคนเดียวตามสไตล์
“ไอ้เล็กเอาไงดีวะ” เสียงไอ้เที๊ยงดังมาพร้อมกับที่เดินมา
สมทบพร้อมกับไอ้อ้อ ไอ้เฉย ไอ้ต้อ ไอ้ยุทธและไอ้แฟรงค์

‘ติง๊ ต่องงง...นายกิตติชัยและพรรคพวก
ให้ไปพบอธิการที่ตึกอ�ำนวยการเดี๋ยวนี้’

“รอไอ้เอกมันลงมาก่อน แล้วค่อยเดินไปตึกอ�ำนวยการ
พลางคิดไปพลาง ว่าเอายังไง”เฮียตอบพลางครุน่ คิดถึงเรือ่ งราวที่
เกิดขึ้นเมื่อเช้าระหว่างเดินออกจากหอมายังโรงเรียน...
“เต้ยกับแป๊ะอ้วน...เดินคุมน้องตัวเล็กๆทัง้ หมดออกไปก่อน
เด๋ว...พวกกูค่อยออกตามไปอีกทีหลังจากพวกมึงเดินไปถึงหน้า
โรงเรียนแล้ว และบอกให้พวกพีบ่ อย พีไ่ ก่จากหอมัดเซ่อทวีเตรียม
มาสมทบดักพวกมัน หากพวกมันวิ่งไปทางหน้าโรงเรียน” เฮียสั่ง
น้องชายสองคนที่อยู่ม.ต้น
“แล้วพวกมึงจะเอายังไง กูไม่ยงุ่ ด้วยนะ ปีนกี้ จู ะจบแล้วด้วย
ไม่อยากโดนไล่ออกว่ะ ขอโทษทีนะ” เสียงของเอก...ทีเ่ รียนอยูช่ นั้
ม.ศ.5 เพียงคนเดียวในหอหลังจากที่ไอ้บอล ซึ่งมาเรียนและอยู่
ด้วยกันทีห่ อเราได้แค่สองเดือนแล้วลาออกไปพูดขึน้ หลังเฮียสัง่ การ
น้องสองคนมันเสร็จและเตรียมตัวจะลุยกับพวกนักเรียนโรงเรียน
สุรศักดิฯ์ ทีไ่ ด้สง่ สารท้าทายว่าจะยกพวกมาตีกบั พวกเฮียทีห่ อพัก
ว่าพรุ่งนี้เช้า...กูจะยกพวกมาตีพวกมึง
“งั้นเอกมึงไม่ต้องยุ่ง เดินออกไปเฉยๆพร้อมพวกกูละกัน
เด๋ว...มีอะไรเกิดขึ้น จะบอกมัดเซ่อให้ว่ามึง...ไม่เกี่ยว ตามนี้นะ”
เฮียบอกกับเอก รุ่นพี่ที่เหลืออยู่เพียคนเดียวของหอพักเรา
“เฮ้ย...เล็กกูเตรียมอาวุธเสร็จแล้ว” ไอ้แฟรงค์ทตี่ วั เล็กทีส่ ดุ
ในกลุม่ เอ่ยปากขึน้ พลางขยับเหล็กฟุตในมือทีพ่ นั ตรงส่วนทีใ่ ช้มอื
จับด้วยพลาสเตอร์ยาให้จับได้ถนัดมือ
“งัน้ พวกเราไป”อ้อเอ่ยปากขึน้ พลางปลดเข็มขัดนักเรียนให้
หลุดออกและเอามือบังไว้พร้อมกับเดินโยกตัวตามสไตล์นำ� ออกไป
“อย่าเริม่ ก่อนนะเว๊ย เดินไปเฉยๆก่อน”ไอ้เทีย๊ งเอ่ยเตือนกัน
และกัน

“เอก...มึงเดินคุมท้ายตามพวกกูมานะ ไม่ต้องยุ่งหรืออะไร
ทั้งนั้น” เฮียส�ำทับอีกครั้งก่อนก้าวออกจากประตูหอพักมา พวก
เด็กนักเรียนโรงเรียนสุรศักดิฯ์ ทีพ่ ากันมาร่วม 20 คนพร้อมไม้หน้า
สามหน้าสองคนละอันจับกลุ่มอยู่ฝั่งก�ำแพงโรงเรียน พอเห็นพวก
เราออกมาก็ขา้ มมาเดินประกบห่างๆ พยายามจะยัว่ ยุและท้าทาย
แต่พวกเราไม่สนใจ ยังคงเดินไปเงียบๆเลยกลุ่มพวกมันมาหน่อย
ด้ ว ยพวกมั น ยั ง ไม่ ก ล้ า ลงมื อ คงเพราะมี ร ถโรงเรี ย นและรถ
มอเตอร์ไซค์ของมาสเซอร์สมบัตวิ งิ่ ผ่านมาพอดี พลัน... ก็มเี สียงดัง
มาจากด้านหลังของพวกเรา เสียงของเอกนั่นเองที่ดังว่า...”โอ๊ย
แม่งเอาหินขว้างโดนกระเป๋ากูเป็นรอยถลอกเลย แม่ง...อุตส่าห์จะ
ไม่ยุ่งแล้วนะ ไอ้สัตว์ นี่แน่ะๆ” กระเป๋าจาคอปแบบแบนๆและมี
ซิปเป็นอะไรทีพ่ วกนักเรียนรุน่ ใหญ่ในตอนนัน้ ฮิตและหวงแหนมาก
มีสองสีคือด�ำและน�้ำตาล ท�ำจากหนังช้างแอฟริกาหรือช้างเอเชีย
ไม่รู้ รู้แต่ว่าเป็นที่นิยมของนักเรียนม.ปลาย มาโดนท�ำให้ฉีกขาด
หรือถลอก ไอ้เอกมันยอมไม่ได้แม้จะใกล้เรียนจบในปีนี้แล้ว จาก
นั้นศึกนักเรียนตีกันก็เริ่มขึ้น ชุลมุนกันไปหมด เฮียกระโดดเข้าไป
ช่วยเอกที่โดนรุมกินโต๊ะด้วยหมัดและเท้า มีไม้หน้าสองด้วย ไม่รู้
ไปเอาจากที่ไหนมา ยาวมาก ไอ้เที๊ยงกระโดดถีบไอ้คนที่ก�ำลังจะ
เข้ามาฟาดเฮียด้วยไม้หน้าสอง ส่วนไอ้อ้อแสดงวิชาเข็มขัดพิฆาต
มาร เหวี่ยงฟาดไปรอบทิศทางที่มีนักเรียนที่ใส่กางเกงสีกากีอยู่
ส่วนที่เหลือก็ตะลุมบอนกันจนกระทั่งพวกนร.โรงเรียนสุรศักดิ์ฯ
แตกกระเจิงวิ่งหนีไปทางตลาดฉลอง ไม่ได้วิ่งไปทางหน้าโรงเรียน
ที่มีกองรบพิเศษอีกกองเฝ้ารออยู่

“พวกมึงไล่ตามมันไป ไล่มันไปให้ถึง
หัวถนนเลย” เสียงมาสเตอร์สมบัตทิ หี่ ยุดรถ
วิบาก ยามาฮ่ารุน่ คองคอร์ดสีแดงตะโกนมา
แต่ไม่ทันแล้ว ไอ้พวกนั้นวิ่งกุมหัวเลือดโชก
ไปทางไฟแดงกันจนหมด
“เกิดอะไรขึ้นวะ ท�ำไมพวกมันมาดัก
ตีพวกมึงอย่างนี”้ มาสเตอร์สมบัตติ วาดถาม
“มันท�ำพวกผมก่อนอ่ะ...มัดเซ่อ พวก
ผมเดินออกจากหอมากันดีดี” เฮียตอบ
“เออ...งั้นพวกมึงเข้าโรงเรียนไปเลย
เด๋ว...มัดเซ่อจะขับมอไซค์ตามไปดูพวกมัน
ว่าเป็นไงมั่ง” มาสเตอร์สมบัติสั่งพวกเฮีย
แล้ ว เราก็ เ ดิ น ไปสมทบกั บ เพื่ อ นๆ หอ
มาสเตอร์ทวีเข้าโรงเรียนไป...
“มากันแล้วเหรอ ไหนๆ มายืนเรียง
กันตรงนี้ซิ ไอ้กิตติชัยยืนหัวแถว เอ้า...เร็วๆ”เสียงบราเดอร์เลโอ อธิการของโรงเรียนดังขึ้นหลังจากที่เฮียเพิ่งนึกถึงเรื่องที่
เกิดขึ้นและพวกเรามาถึงที่ตึกอ�ำนวยการ
“เรือ่ งราวมันเป็นอย่างไร พวกเธอจะเป็นนักเลงกันหรือไง ถึงได้กอ่ เรือ่ งเช่นนี”้ บราเดอร์พดู ตะคอกเฮียทีย่ นื หัวแถว
“อะไรครับ...ปะเด้อ พวกผมไม่รเู้ รือ่ งอะไร เกิดอะไรขึน้ เหรอครับ” เฮียได้ทกี เ็ ลยตอแหลไม่ยอมรับไปก่อน เนือ่ งจาก
อธิการไม่ได้เห็นและอยู่ในที่เกิดเหตุ ยามหน้าโรงเรียนก็ไม่เห็น เพราะเรื่องเกิดที่หน้าหอเฮียเลยมาเล็กน้อย
“ทางครูของเด็กโรงเรียนสุรศักดิ์ฯ ไปแจ้งความกับต�ำรวจว่าโดนพวกเธอตีหัวแตกไปสิบกว่าคน เป็นความจริงหรือ
ป่าว ไหนแกลองบอกปะเด้อมาซิ” อธิการพูด
“ไม่จริงครับ พวกผมวันนี้เดินเข้าทางด้านหลังโรงเรียนไปโรงอาหารน่ะครับ ปะเด้อไม่เชื่อลองถามมาสเซอร์สมบัติ
ดูกอ้ ได้” เฮียแกล้งตอบเสียงดังเพือ่ ให้เพือ่ นๆ รับรูใ้ นสิง่ ทีจ่ ะโกหกเพือ่ เอาตัวรอด เพราะถ้าไม่รอด งานนีม้ โี ดนไล่ออกและ
อาจได้ไปอยู่บ้านเมตตากันบ้างละ โดยเฉพาะเอก อาจไม่ได้เรียนจบม.ศ.5อย่างที่บอก
“ใช่ครับ” เสียงทุกคนบอกเป็นเสียงเดียวกันหมด บราเดอร์เลโอส่ายหัวแล้วหันไปพูดกับต�ำรวจว่า “ถ้างัน้ ก้อให้เด็ก
ทีห่ วั แตกชีต้ วั ละกัน ว่าใครเป็นคนฟาดหัวพวกมันแตก เด๋ว...ปะเด้อจะให้ความเป็นธรรมกับพวกเธอ ตามนีน้ ะคุณต�ำรวจ”
มันจะชีต้ วั ได้อย่างไร เพราะช่วงทีเ่ กิดเรือ่ งนัน้ มันชุลมุนไปหมด พวกมันรูแ้ ต่วา่ ทีห่ วั แตกเพราะโดนหัวเข็มขัดนักเรียน
ฟาดหัว ไม่มองพวกเฮียเพื่อดูว่าใครเป็นคนท�ำหรอก มันมองที่เข็มขัดนักเรียนของพวกเฮียเรียงล�ำดับ พลางส่ายหน้าชี้
ไม่ถูก บอกไม่ได้ว่าใครเป็นคนฟาดหัวมันแตกแหกชิมิ เอ้ย...ใช่มั้ย หลังจากนั้นก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากพวกเฮีย
แล้วพวกเฮียก็รอดจากการโดนต�ำรวจด�ำเนินคดีและโดนทางโรงเรียนไล่ออก เพราะไอ้พวกนั้นมันชี้ตัวคนที่ตีหัวมันแตก
ไม่ได้ ก็ถอื ว่าซวยไป เย็บกันไปคนละหลายสิบเข็ม ทีเ่ ฮียสงสัยก็คอื ไอ้ออ้ เพราะมันฟาดหัวไอ้เด็กพวกนัน้ ด้วยเข็มขัดนักเรียน
จนหัวเข็มขัดโลหะที่เป็นตราโรงเรียนบุบบู้บี้ใช้ใส่ไม่ได้ แล้วมันไปเอาจากไหนมาใส่ตอนที่โดนเรียกไปให้ชี้ตัว ท�ำให้ไม่มี
หลักฐานเอาผิดพวกเรา มารูท้ หี ลังว่าก่อนออกมาจากห้องตอนโดนเรียก มันขอยืมของเพือ่ นนักเรียนด้วยกันใส่มาแทนน่ะ
เอวังจึงเป็นด้วยประการฉะนี้ หลังจากนัน้ เป็นต้นมา หอพักชายนันทวันก็ได้รบั การเรียกขานว่า...เทคนิคนันทวันแทน ด้วย
วีรกรรมทีว่ า่ มานี้ แต่ยงั ไม่จบนะเรือ่ งต่อยตีกบั พวกเด็กหน้าโรงเรียน ยังมีบญ
ั ชีแค้นในตอนแรกทีย่ งั ไม่ได้สะสางกันเท่านัน้
เอง ไว้จะเล่าให้ฟงั ในตอนต่อๆ ไป เอาเป็นเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับการโดนลงโทษทีพ่ วกเฮียชาวเทคนิคนันทวันได้โดนกันจริงๆ บ้าง
คราวหน้า ในตอนหน้านะ เฮียจะว่าให้ฟัง

พิธีถวายชั ยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ

ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล คณะภราดา ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา คณะครู นักเรียน พนักงาน
ร่วมพิธีถวายชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม
2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 ณ สนามอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

วันอังคาร 8 สิงหาคม 2560
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แผนกวิชาการระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 จัดโครงการทัศนศึกษา ประจ�ำปี
2560 โดยมี ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ที่ปรึกษาระดับ
ประถมศึ ก ษาเป็ น ประธานเปิ ด และกล่ า วให้ โ อวาท
นั ก เรี ย นก่ อ นออกเดิ น ทาง ณ อาคารโดนาเซี ย ง ซึ่ ง
ทุกระดับขั้น มีรถต�ำรวจน�ำ เพื่อความปลอดภัย และ
ขอขอบคุ ณ นายต� ำ รวจที่ น� ำ ขบวนรถบั ส ทั ศ นศึ ก ษา
ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรม คุณครูรับผิดชอบระดับชั้น
ป.1 มิสอัชรา ป.2 มิสอุทัยลักษณ์ ป.3 มิสอรนุช ซึ่งมี
มิสรัขนีกูล พวงผ่อง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ เป็น
ผู้ประสานงานต�ำรวจ น�ำขบวนรถทัศนศึกษาในครั้งนี้

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แผนกวิชาการระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 4-6 จัดโครงการทัศนศึกษา ประจ�ำปี
2560 โดย ภราดามีศกั ดิ์ ว่องประชานุกลู ทีป่ รึกษาระดับ
ประถมศึกษา เป็นประธานเปิดและกล่าวให้โอวาทก่อน
ออกเดินทาง ณ อาคารโดนาเซียง ซึ่งทุกระดับชั้นมี
รถต�ำรวจน�ำขบวนรถทัศนศึกษาเพือ่ ความปลอดภัย และ
ขอขอบคุ ณ นายต� ำ รวจที่ น� ำ ขบวนรถทั ศ นศึ ก ษา
ผู ้ ป กครองที่ ร ่ ว มกิ จ กรรม คุ ณ ครู รับผิดชอบระดับชั้น
ป.4 มิสมาลี ชัน้ ป.5 มิสวรัญญา ชัน้ ป.6 มิสอรอนงค์
มิสรัขนีกูล พวงผ่อง ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ เป็น
ผูป้ ระสานงาน นายต�ำรวจและรถน�ำขบวนรถบัสทัศนศึกษา
ในครั้งนี้

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560
ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ที่ปรึกษาระดับประถม
ศึกษา เป็นประธานพิธีเปิดและให้โอวาท ค่ายวิชาการ
ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1-6 ซึง่ ได้รบั ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอก ได้แก่ ปราสาทสัจธรรม กลุ่มต้นกล้า
ความดี โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
สวนเสือ ศรีราชา เคลย์เวิรค์ และผูป้ กครองนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา มาช่วยจัดกิจกรรมฐานความรูใ้ ห้กบั นักเรียน
ณ อาคารโดนาเซียง และ อาคารเซนต์เมรี่ โรงเรียนอัส
สัมชัญศรีราชา ชลบุรี

วันที่ 7-8 กันยายน 2560
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานพิธีเปิดงาน วันวิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา
ประจ�ำปี 2560 ร่วมด้วยสมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา หน่วยงานต่างๆ องค์กรภายนอกที่มาร่วมจัดกิจกรรม เช่น
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนเสือศรีราชา ดาวเทียมธีออส (THEOS) ธนาคารออมสิน เมืองจ�ำลอง พัทยา อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา กลุ่มต้นกล้า
ความดี ปราสาทสัจธรรม และคุณรัตติพงษ์ คเนนิน ทีมงานคุณทูน หิรญ
ั ทรัพย์ ซึง่ มี มิสรัชนีกลู พวงผ่อง ครูผสู้ อนวิชาสังคมศึกษาฯ เป็นผูป้ ระสาน
งานและอ�ำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานที่มาร่วมจัดกิจกรรมวิชาการ ณ อาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ นักศึกษามหาวิทยาลัย
อั ส สั ม ชั ญ และชมรมดนตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย
อัสสัมชัญ น�ำวง “Creseendo” มาแสดงให้กับ
น้องๆ ได้รับชม โดยมี นักร้องน�ำ คุณเขมวัฒน์ (เก้ง)
เริงธรรม ศิษย์เก่า ACS ม.3 รุ่น 60 มาสร้างความ
บันเทิงให้กับน้องๆ อัสสัมชัญศรีราชาด้วย

19 กันยายน 2560

ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ที่ปรึกษาระดับประถมศึกษา มอบรางวัล
ชนะเลิศการประกวดแข่งขันเรียงความกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษาฯ โอกาส
วั น สถาปนานั ก บุ ญ หลุ ย ส์ ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง ภราดาคณะเซนต์ ค าเบรี ย ล ในหั ว ข้ อ
“พ่อหลุยส์ที่ฉันรัก” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ได้แก่
- เด็กหญิงพัสน์นันท์ เหลืองกุลภา ป.5/1
- เด็กชายธนากร เธียรเอี่ยมอนันต์ ป.5/2
- เด็กชายเสกข์ กางกรณ์ ป.5/2
- เด็กหญิงทอสิตา อาชีวมงคล ป.6/2 และ
- เด็กหญิงณัฐณิชา ใจกล้า ป.6/3
ผู้รับผิดชอบจัดการประกวด มิสรัชนีกูล พวงผ่อง และ มาสเตอร์ถาวร
เจริญเตีย ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาฯ

คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงานวัน
วิชาการอัสสัมชัญศรีราชา ขอขอบคุณ บริษทั สวนเสือ
ศรีราชา จ�ำกัด ได้มอบบัตรก�ำนัลวีไอพี เข้าชม
สวนเสือ (ฟรี) ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวด
The Mask Singer 2017 จ�ำนวน 20 ท่าน
คณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดงานวัน
วิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา ขอขอบคุณหน่วย
งาน องค์กรต่างๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศการ
ในครั้งนี้ อาทิ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนเสือ
ศรีราชา ดาวเทียมธีออส (THEOS) ธนาคารออมสิน
เมืองจ�ำลอง พัทยา อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา
กลุ ่ ม ต้ น กล้ า ความดี และปราสาทสั จ ธรรม
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

โดย แก้วเจ้าจอม

“พ่อเคยสอนเราอยู ่เสมอว่า อย่าขัดแย้งกับใคร
คนไหนดีเราก็คบ คนไหนไม่ดีก็หลีกหลบ
ไปให้ไกลก็พอแล้ว”
ในอดีตปัญหาการทะเลาะวิวาท (เบาะแว้ง) ไม่คอ่ ย
พบเห็ น บ่ อ ยนั ก อาจเป็ น เพราะเราได้ มี ก ารอบรม
“บ่มนิสัย” “ขัดเกลา” “กล่อมเกลาจิตใจ” อยู่เสมอ
โดยเฉพาะจากอธิ ก าร จะมี ต ารางอบรม พู ด คุ ย กั บ
นักเรียนแต่ละระดับ เดือนละหน ไม่มีเรื่องอะไรมากมาย
หรอก อย่างดีก็แค่ 2 เรื่อง คือติดตามเรื่องเก่า กับฝาก
แนวปฏิบตั เิ รือ่ งใหม่ เรือ่ งไหนทีบ่ อกไปแล้ว เข้าใจตรงกัน
แล้วถ้ายังมีผิดพลาดไม่ได้รับการใส่ใจ “...นั่นแหละ
คุณเอ๋ย! วาจาอาญาสิทธิ์ก็คราวนี้แหละ” “หนาวยก
ระดับ” ในระยะหลังอธิการท่านมีภารกิจติดพันบ่อยๆ
จึงปรับเป็นการอบรมเสียงตามสาย หลังเคารพธงชาติ
ท่านเลยใช้เวลาที่เหลือเดินตรวจเยี่ยมตึกเรียนด้วยตัว
ท่านเอง พบเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรจะถือโอกาส “ปะ”
“ฉะ” “ดะ” กันแบบเจ๋งๆ สดๆ กันตรงนั้นเลย เรียกว่า
นักเรียนเห็นบุรุษชุดขาวๆ แว่บๆ ที่ไหนถ้าหายตัวได้ก็...
“ทันทีไม่รีรอ” อธิการบางคนเสียงมาก่อนตัวนักเรียนงี้
“เงียบกริบ” คนทีก่ ำ� ลังฝันหวานก็ ฝันผวากระเจิดกระเจิง
“...เปล่งแสงออร่า มาแต่ไกล” “อินสเป็คเตอร์”
อีกคนหนึง่ ทีม่ กี ารอบรมบ่อยหน่อย สัปดาห์ละครัง้ ทีเ่ หลือ
ก็ของครูปกครอง จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป
แถมด้วย “ชั่วโมงจริยะ” ยังได้พบครูประจ�ำชั้นตั้งแต่
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์นักเรียนคาทอลิก
ก็เข้าโบสถ์ร่วมพิธีมิสซา นักเรียนพุทธได้รับศีลและสดับ
พระธรรมเทศนา ส่วนนักเรียนมุสลิมก็ท�ำพิธีละหมาด
สิ่งเหล่านี้แหละคือ ปณิธานข้อหนึ่ง “ต้องตั้งมั่นใน
คุณธรรมของศาสนา” เป็นมรดกถือปฏิบัติมาช้านาน
การที่มีครูคอยจ�้ำจี้ จ�้ำไช ทุกวี่วัน เสมือนหนึ่ง
เทวดาประจ�ำตนของนักเรียน เป็นการช่วยสร้างเกราะ
แห่งความดี ปกป้องคุ้มกันภัยแก่นักเรียน ทั้งกายทั้งใจ
บนพื้นฐานของความรักความจริงใจของ “ศิษย์กับครู”
ที่มีให้แก่กัน “รักนี้...ไม่มีวันเสื่อมคลาย”

“วันคืนสูเ่ หย้า” ถูกจัดในสัปดาห์ทสี่ องของเดือนกุมภาพันธ์
บรรดาศิษย์เก่ารุ่นเดอะ (สตาร์) ไล่มาจนถึงรุ่นปู่ รุ่นพ่อ รุ่นลูก
ยันรุน่ หลานๆ ต่างสนุกสนาน “ทีน่ มี่ แี ต่พนี่ อ้ ง”...ฮา! ทุกคนไม่เคย
ลืมทีจ่ ะจัดตารางการงานให้ว่างลง ให้ตรงวันเวลาแห่งการหวนคืน
สู่ความสุขครั้งอดีต ได้พบปะสังสรรค์ตามประสา “ครูกับศิษย์”
“เพื่อนกับเพื่อน” “พี่กับน้อง” ที่สานสายใยผูกพันกันมาตั้งแต่
เล็กแต่น้อยบ้าง 3 ปี 5 ปี 10 ปี บางคน 15 ปี ก็มีนานๆ เพื่อนแต่
เยาว์วัยได้เจอะเจอกันที เสียงโขมงโฉงเฉง...(น�้ำลาย) แตกฟอง
ด้วยเรื่องราวหนหลัง เล่าซ�้ำ เล่าซาก เล่าแล้ว เล่าอีกไม่รู้ใครจะฟัง
ใครดี มันส์กับภาพอดีตที่เลือนลางเข้าต�ำราสอวอ (สูงวัย) “ชอบ
ของขม ชมของสาว เล่าความหลัง” ใครมีอาการนี้...ยกมือขึ้น
“ของกิน บ่กินมันก็เน่า ของเก่า บ่เล่ามันก็ลืม”
ส�ำนึกแห่งอดีตที่ตราตรึง สลับฉากพรั่งพรูออกเป็นเรื่อง
เป็นราว เรียกความสนุกสนานครื้นเครง เป็นกันเองอย่างสุขเกษม
เปรมปรีดิ์ ในยุคนั้นคนที่ตั้งใจเรียนมีความเก่งฉกาจฉกรรจ์ ด้าน
วิชาการจะได้รับการให้เกียรติอย่างสมน�้ำสมเนื้อ เชิดหน้าชูตา
ด้วยรางวัลเกียรติยศประเภท “เรียนดี” คนที่มีความมุมานะ
บ�ำเพ็ญความดีงาม มุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนาตน ด้านกิจกรรมและกีฬา
สามารถสร้างความเกรียงไกรจะได้รับการยกย่องเป็นคนเก่ง

“เป็นคนดี” ในทางกลับกันอาจมีบางคนที่เพลี่ยงพล�้ำไปบ้างบาง
เวลาก็ได้รับการประคบประหงม ประคับประคองทั้ง “อบให้สุก”
และ “รมให้หอม” จนประสบความส�ำเร็จเป็นผลิตผลที่สูงส่งด้วย
คุณค่าที่น่าภาคภูมิใจ
“ขุนพล...ขาสั้น” ได้ถือก�ำเนิด ณ สถานที่แห่งนี้ สนาม
กรีฑาเก่า หลังตึกเทโอฟาน ได้รับการเนรมิตขึ้นเพื่อการแข่งขัน
กรีฑาสี แต่เป็นด้วยเหตุผลสเปคมาตรฐาน ของสนามกรีฑาทั่วไป
ทางตรงต้อง 80 เมตร ทางโค้งยาว 120 เมตร ผลพลอยได้ต้อง

“กล้วยน�้ำว้า!...น�้ำข้าวร้อนๆ” ถูกจัดเตรียมรอไว้
อย่างพร้อมสรรพ พักผ่อนอิริยาบถเล็กน้อยแล้วเริ่ม
ภารกิจปกติของนักเรียนประจ�ำเต็มวัน
ตกเย็นการได้ฝึกซ้อมและเล่นออร์กาไนซ์เกมส์
รวมทัง้ กีฬาสีประจ�ำปีโดยมีสตาฟของแต่ละสีซมุ่ วางแผน
กลยุ ท ธ์ อ ย่ า งยอดเยี่ ย ม ท� ำ ให้ เราพิ ชิ ต “แชมป์ ”
ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศเป็น “เดอะวินเนอร์” ได้อย่าง
ไม่ยากเย็นนัก “กัปตัน...หน้าบานเป็นจานเชิง”

ย้ายมาสร้างใหม่อีกสนามอยู่หน้าตึกเทโอฟาน “ยิงนกได้สองตัว
(แฝด) ทั้งสนามซ้อมและสนามจริงในที่ใกล้ๆ กัน...”
“น่าเสียดาย” มีสนามดีแต่ผลการแข่งขันกรีฑานักเรียน
โรงเรียนในเครือฯ ก็ยงั ไม่ประสบความส�ำเร็จสักที การทีจ่ ะประสบ
ผลตามเป้าหมายเป็นเรื่องแสนยากยิ่ง กลยุทธ์ใหม่ถูกงัดขึ้นมาใช้
เล่นกันง่ายๆ ทุกๆ เช้านักกรีฑาถูกปลุกขุดคุย้ จากทีน่ อน “ล้างหน้า
ล้างตา...ฟันไม่ตอ้ งแปรงก็ได้ครับ!” แต่งชุดทะมัดทะแมง ตัง้ แถว
หน้าตึกนอน
จุ ด หมาย “เกาะลอย” คื อ ปลายทางสุ ด ท้ า ยที่ ใช้ เ ป็ น
สถานที่ฝึกพละก�ำลังของนักกรีฑาอย่างเรา
“เชือกข้างหนึ่งผูกเอวไว้อย่างแน่นหนา อีกปลายผูกยาง
รถยนต์ พอเสียงสัญญาณดังขึ้น ทุกคนออกแรงตะกุยพื้นทราย
ออกวิง่ สุดชีวติ ไปตามชายหาดอันแสนสวยของทะเลศรีราชา...”
“โหดชะมั ด ยาด” ได้ ผ ลเกิ น คาด “อึ ด และถึึ ก เหลื อ ก� ำ ลั ง ”
บางรอบมีของแถมเป็นบิ๊กโบนัสมีเพื่อนนั่งหน้ า แหลมบนยาง
รถยนต์มาอีกคน เพื่อเพิ่มความหฤหรรษ์มหาโหด เข้าไปอีกเป็น
เท่าตัว... “สายๆ ฝึกกายบริหาร สูดโอโซนทะเล” เรียกความ
สดชื่น ก่อนวิ่งเก็บแต้มกลับโรงเรียน

“ความส�ำคัญของการแข่งกีฬา มิใช่อยู่ที่การแพ้
หรือชนะ หากแต่อยู่ที่การได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่าง
สมเกียรติมากกว่า”
ที่จริง “ใครจะแพ้หรือชนะ ไม่ใช่สิ่งส�ำคัญ”
“วันฉลองสี” ส�ำคัญที่สุดเพราะเป็นการฉลอง
ความเป็นสุดยอด
“ขุนพล คนขา(กางเกง) สั้น” ผู้เป็นจ้าวแห่งพลัง
ครองรางวัลประกาศชัยชนะที่หาตัวจับยาก...เก่งจริง!
ครองยุทธภพ จนกว่าจะมีผู้หาญกล้า ลบสถิติได้...
การจั ด ฉลองที่ เ ป็ น การคื น ก� ำ ไรสู ่ ผู ้ บ ริ โ ภคและ
ขอบคุ ณ ในการทุ ่ ม เทของครู แ ละนั ก เรี ย นแต่ ล ะสี . ..
ด้วยการหยิบยืน่ ความสุขสันต์ บันเทิงทีส่ มน�ำ้ สมเนือ้ และ
ทุกคนคุ้มค่าสมการรอคอย ถ้าถามว่า “สุข” อยู่ที่ไหน

“ความสุขมีทุกหนทุกแห่ง
สุขใจที่ได้ทำ� ตนเป็นยอดขุนพลทัง้ ใจกาย”
สวัสดี!

85 พรรษา ทีฆายุ กา โหตุ มหาราชิ นี
กิจกรรม “อนุบาลอัสสัมชัญศรีราชา น้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 85 พรรษา ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี” โดยมีผู้ปกครองและ
นักเรียนร่วมกันท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ บริเวณหน้าอาคารศักดา กิจเจริญ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส วันแม่แห่งชาติ และคุณศิริวรรณ กลีบบัว ผู้แทนสมาคมฯ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบรม
ฉายาลักษณ์ฯ วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ อาคารเรยีนา เชลี

พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันอัสสัมชั ญ
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ กรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครูและนักเรียน วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ในพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีแห่แม่พระอัสสัมชัญจากโบสถ์เดล โรซาริโอ ไปยังอาคารเซนต์
เมรี่ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสต์จัดโครงการ “พี่ติวน้อง สอวน.” เป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา
ที่มีความสามารถทางวิทยาศาสตร์ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามความถนัด ได้จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ามาร่วมติวในโครงการ
“พี่ติวน้องสอวน.” ได้เปิดสอนช่วงวันเสาร์ของเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมเพื่อเตรียมความพร้อม โดยมีศิษย์เก่า และคณะครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ร่วมดูแล ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งมีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อ
เข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการสอวน. ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 2 คน
นายอชิตพล วุฒิปัญญารัตนกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 สาขาเคมี
นายอภิวัชร ฉิมกล่อม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 สาขาชีววิทยา

รุ่นน้อง
นายอชิตพล วุฒิปัญญารัตนกุล

นายอภิวัชร ฉิมกล่อม

ผมรู้สึกดีใจมากที่ได้เข้าร่วมโครงการ “พี่ติวน้อง
สอวน.” มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ากลับมาช่วยเหลือในการเตรียมตัว
เพื่ อ สอบสอวน. โดยเป็ น การติ ว สอบที่ ใ ห้ ค วามรู ้ สึ ก
เป็นกันเองระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องท�ำให้ผมรู้สึกว่าเราไม่ได้
เดินอยู่คนเดียวแต่ยังมีครูมีรุ่นพี่ที่คอยสนับสนุนเราให้ไป
ถึงเป้าหมายทีเ่ ราตัง้ ใจ ไว้ โครงการนีเ้ ป็นโครงการทีด่ มี ากๆ
โครงการหนึ่ ง และหวั ง ว่ า ผมจะได้ ก ลั บ มาตอบแทน
โรงเรียนและคุณครูในฐานะรุ่นพี่ติวให้รุ่นน้อง

ผมรู้สึกดีใจมากที่รู้ว่าตัวเองติดค่ายสอวน. รู้สึกว่า
ไม่เสียแรงที่ได้พยายามมา ผมก็จะเอาความรู้ที่ได้ไปใช้
ให้ได้มากๆ ผมขอขอบคุณมิสจอย มาสเตอร์เอฟ ที่คิด
โครงการดีๆ ขอบคุณพีๆ่ ทุกคนทีม่ าติวให้ อยากให้โรงเรียน
มีโครงการดีๆ อย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆ ครับ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ขวา)

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 (ซ้าย)

รุ่นพี่
นายชาญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ ศิษย์เก่ารุ่น 6851

นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้แทนโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน.(ชีววิทยา) เหรียญเงิน ระดับประเทศ
โครงการพี่ติวน้องสอวน. ถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมรู้สึกดีใจที่โรงเรียนเห็นประโยชน์
ของการจัดโครงการแบบนี้ขึ้นมา จริงๆ จุดประสงค์ของโครงการพี่ติวน้องสอวน. นี้คือ
การที่พี่ๆ ที่มีจิตอาสาอยากที่จะกลับมาสอนน้องๆ ส่งต่อความรู้ให้รุ่นน้องรุ่นต่อๆ ไป
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องเองแล้ว ยังเป็นโอกาสที่ท�ำให้ศิษย์เก่าได้กลับมา
เพื่อตอบแทนคุณของโรงเรียน ครูอาจารย์ ส่วนตัวผมเองในฐานะที่เป็นคนมาสอนเป็น
รุ่นแรกก็อยากจะให้มีโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไป

นางสาวกุลนันท์ เจริญเตีย ศิษย์เก่ารุ่น 6952

นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา
การได้รับโอกาสกลับมาติวน้องๆ ในวิชาเคมีรู้สึกดีใจที่โรงเรียนเล็งเห็นความส�ำคัญ
ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพที่สามารถออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้
เพราะตอนที่หนูยังเป็นนักเรียนที่นี่ ยังไม่มีโครงการแบบนี้จริงจังมากนัก แต่หนูเองก็
โชคดีที่ได้เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่พี่ก้อง(ชาญยุทธ) ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มีจิตอาสากลับมาติวให้
จนวันนี้ที่โครงการนี้เป็นรูปร่างและประสบความส�ำเร็จขึ้นมา จากเด็กที่ได้รับการติวใน
วันนั้นกลายมาเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับน้องๆ รุ่นต่อมา

นายกรวิศิษฏ์ นฤมลสกุลชัย ศิษย์เก่ารุ่น 7053

นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนตัวแทนศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน.
(ชีววิทยา)
ในฐานะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ที่ได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน
โดยเริม่ ต้นมาจากรุน่ พี่ นัน่ ก็คอื พีก่ อ้ ง(ชาญยุทธ) ซึง่ ผมเห็นถึงความตัง้ ใจของพีท่ มี่ จี ติ อาสา
กลับมาสอนน้องๆ ทีโ่ รงเรียน ท�ำให้ผมมีกำ� ลังใจและมุง่ มัน่ อย่างเต็มทีม่ ากขึน้ จากโครงการ
นี้ เพือ่ ทีจ่ ะได้สร้างชือ่ เสียงให้กบั โรงเรียน ผมมีความรูส้ กึ ประทับใจมากๆ ทีไ่ ด้เห็นทัง้ คุณครู
พีๆ่ และนักเรียนมีความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ กับโครงการนี้ ยอมทุม่ เทแรงกายแรงใจทุกอย่างซึง่ ผม
เห็นแล้วซาบซึ้งใจมากๆ ซึ่งสิ่งที่ผมหวังจากโครงการนี้คือการได้เห็นนักเรียนรุ่นน้องมี
ความสุขและสนุกไปกับสิง่ เหล่านี้ และผมมีความตัง้ ใจและมุง่ มัน่ อย่างเต็มทีท่ จี่ ะถ่ายทอด
ความรู้นี้เพื่อให้น้องๆ รุ่นต่อๆ ไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณของโรงเรียน ครู และ
หวังว่าโครงการดีๆ แบบนี้ยังคงมีต่อๆ ไปเรื่อยๆ นะครับ
นอกจากนี้ยังมีนายวัชรนนท์ แก้วยัง ศิษย์เก่ารุ่น 6952 นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนายอติวิชญ์ ตูพานิช
ศิษย์เก่ารุ่น 7053 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตัวแทนศูนย์ภาคตะวันออก มหาวิทยาลัยบูรพา โครงการโอลิมปิก
วิชาการ สอวน. (ชีววิทยา) ที่มาร่วมในโครงการนี้ด้วย

พูดจาภาษาไทย
โดย มิสสมนึก สุทธิถวิล

ฝาแฝด อิน-จัน คือบุคคลในประวัติศาสตร์ของไทย
สมัย ต้นรัตนโกสินทร์ ทีม่ ชี อื่ เสียงโด่งดังไปทัว่ โลก จึงเป็นทีม่ า
ของค�ำว่า “แฝดสยาม” (Siamese twins) เนือ่ งจากฝาแฝด
คู่นี้เกิดที่ประเทศสยาม (ประเทศไทย) เป็นฝาแฝดที่มีเนื้อที่
หน้าอกติดกันและใช้ตบั ร่วมกัน เนือ้ หน้าอกติดกัน มีความยาว
6 นิว้ สามารถยืดจนหันหลังชนกันได้ ต่อมาถ้าแฝดคูใ่ ดในโลก
ที่มีส่วนของร่างกายติดกันจะเรียกว่า “แฝดสยาม”
ฝาแฝดอิน-จัน เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2354
ตรงกับรัชสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นคนไทยเชื้อสายจีน ที่จังหวัด
สมุทรสงคราม บิดาเป็นชาวจีนอพยพแต่ครั้งรัชกาลที่ 1 ชื่อ
นายที มารดาเป็นคนไทยชื่อ นางนาก ฝาแฝดคู่นี้เติบโตและ
ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ แตกต่างไปจากแฝดติดกันคู่อื่นๆ
ที่มักเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นาน
ตามกฎหมายในเวลานั้น ทั้งคู่ต้องถูกประหารชีวิต
เนื่องจากความเชื่อที่ว่าเป็นตัวกาลกิณี แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็
หาได้มีเหตุการณ์ใดๆ ตามความเชื่อไม่ โทษนั้นจึงได้รับการ
ยกเลิก

พออายุได้ 2 ขวบ บิดาก็เสียชีวิต แฝดทั้งคู่จึงช่วยเหลือ
มารดาเท่าทีเ่ ด็กในวัยเดียวกันจะท�ำได้ เช่น จับปลา ขายน�ำ้ มัน
มะพร้าว และท�ำไข่เค็มขาย จนในปี พ.ศ.2367 ความพิเศษ
ของเด็กทั้งคู่ทราบไปถึงพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระ
นัง่ เกล้าเจ้าอยูห่ วั จึงรับสัง่ ให้นางนากและอิน-จันเข้าเฝ้าฯ แล้ว
ในปี พ.ศ. 2370 ก็มพี ระบรมราชานุญาตให้อนิ -จันได้เดินทาง
ร่ ว มไปกั บ คณะทู ต เพื่ อ เจริ ญ สั ม พั น ธไมตรี กั บ ประเทศ
โคชินไชน่า (เวียดนามในปัจจุบัน)
ในปี พ.ศ. 2367 นายโรเบิรต์ ฮันเตอร์ พ่อค้าชาวอังกฤษ
หรือที่คนไทยสมัยนั้นเรียกว่า “นายหันแตร” ได้นั่งเรือผ่าน
แม่น�้ำแม่กลอง และได้พบแฝดคู่นี้ก�ำลังว่ายน�้ำเล่นอยู่ ด้วย
ความประหลาดและน่าสนใจ นายฮันเตอร์จึงคิดที่จะน�ำ
ฝาแฝดคู่นี้ไปแสดงโชว์ตัวที่สหรัฐอเมริกา จึงเข้าท�ำความ
สนิทสนมกับครอบครัวของฝาแฝดอยู่นานนับปี จนแม่ของ
ทั้งคู่ไว้วางใจ ในที่สุดนายอาเบล คอฟฟิน กัปตันเรือสินค้า
เดอะ ชาเคม (The Sachem) ซึ่งได้เข้ามาท�ำการค้าใน
ประเทศไทย ก็เป็นผูน้ ำ� ตัวคูแ่ ฝดออกเดินทางจากประเทศไทย

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2372 ขณะนั้นอิน-จัน อายุได้ 18 ปี
โดยใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 138 วัน จึงถึงเมืองบอสตัน
รัฐแมสซาชูเซตส์ และทีน่ เี่ องทีค่ แู่ ฝดได้ทำ� การเปิดตัว ก่อนจะ
ออกเดินทางไปแสดงทั่วอเมริกาและยุโรปอีกร่วม 10 ปี
(เอกสารบางฉบับบอกว่า ไม่ได้เริ่มที่บอสตัน แต่ไปตั้งหลักที่
รั ฐ แคลิ ฟ อร์ เ นี ย ) โดยสัญญาที่ท�ำไว้กับนายฮันเตอร์ และ
นายคอฟฟินสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ช่วง 2
ปีแรก ทั้งคู่ก็ได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทน แต่ก็มีบางครั้งก็ถูก
เอาเปรียบด้วย เมื่อเป็นอิสระทั้งคู่ก็เปิดการแสดงเอง และได้
แสดงไปทั่วสหรัฐอเมริกา
จนเมือ่ อายุได้ 28 ปี ใน พ.ศ. 2382 ทัง้ คูไ่ ปอยูท่ หี่ มูบ่ ้าน
แทรปฮิลล์ (Traphill) เขตชานเมืองวิลส์โบโร (Wilkesboro)
เคาน์ตีวิลส์ ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา ได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยน
สัญชาติเป็นอเมริกัน โดยมีชื่อว่า เอ็ง-ชาง บังเกอร์ (Eng and
Chang Bunker) และได้ แ ต่ ง งานกั บ หญิ ง ชาวอเมริ กั น
อินสมรสกับ Sarah Ann Yates (1822 - 1905) และจันสมรส
กับ Adelaide Yates Bunker (1823 - 1917) และมีลูกด้วย
กันหลายคน จัน 10 คน อิน 11 คน ซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่ใช้ชีวิต
ในต่างประเทศนั้น มีบุคคลหลายกลุ่มที่จะท�ำการผ่าตัดแยก
ร่างทั้งคู่ออกจากกัน แต่ท้ายที่สุดก็มิได้มีการด�ำเนินการ
จากบั น ทึ ก ได้ ระบุ ว ่ า จั น (คนน้ อ ง) เป็ น คนที่ มี
อารมณ์ร้อน หุนหันพลันแล่น และชอบดื่มสุราจนเมามาย
ขณะที่ อิน (ผู้พี่) กลับมีนิสัยตรงกันข้าม คือ ใจเย็น สุขุมกว่า
และไม่ดื่มสุรา และทั้งคู่เคยทะเลาะวิวาทจนถึงขั้นชกต่อย
กันเองมาแล้วด้วย
จากการที่จันผู้น้องนิยมดื่มเหล้าบ่อยๆ ท�ำให้เป็นโรค
หลายโรค จนในวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2417 จันก็เสียชีวิต

ลงด้ ว ยอาการหั ว ใจวาย
จากนั้นอีกราว 2 ชั่วโมงถัด
มา อินก็ได้เสียชีวิตตามไป
ด้วย ซึง่ จากการชันสูตรและ
ลงความเห็นของแพทย์สมัย
ใหม่ ระบุวา่ อินต้องสูญเสีย
เม็ดเลือดแดงให้แก่จนั ทีเ่ สีย
ชีวิตไปแล้ว ผ่านทางเนื้อที่
เชื่อมกันที่อก
ปัจจุบันทายาทแฝด
อิน-จัน (สกุลบังเกอร์) จะ
จั ด งานรวมญาติ กั น ทุ ก ปี
ณ เมืองเมาท์แอรี รัฐนอร์ท
แคโรไลนา ระยะหลังสถาน
เอกอั ค รราชทู ต ไทย ณ
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ร่วม
สนับสนุนการจัดงานวันรวมญาติดังกล่าวด้วย จัดอาหารไทย
จัดนิทรรศการ หนังสือและสิ่งพิมพ์ น�ำเที่ยวประเทศไทยให้
ผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทายาทสกุล “บังเกอร์”
รุ่น 4-6 ประมาณ 300 กว่าคน และมีแขกอื่นๆ มาร่วมงาน
เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น
ภายหลังได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานแฝดสยามอิน-จัน
ที่ต�ำบลลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม เพื่อเป็นอนุสรณ์
สถานแด่ฝาแฝดสยามอิน-จัน ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้คนทั่วโลก
รู้จักประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากวิกิพีเดีย

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีนักเรียน
คูแ่ ฝดหลายคู่ ตัง้ แต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับ
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ทิ ว สนฉบั บ นี้ จึ ง
รวบรวมคู่แฝดทั้งหมด ทั้งแฝดแท้ แฝดเทียม
และแฝดคนละเพศ มาให้ชมว่าในอัสสัมชัญ
ศรีราชา ขณะนี้มีคู่แฝดทั้งหมดกี่คู่ด้วยกัน
หน้าตาคล้ายกันขนาดไหน

ด.ญ.พิมพ์ชนก (แพรไหม) ธัญญเจริญ อ.1/1 (ซ้าย)
ด.ญ.พิมพ์มาดา (ใบบัว) ธัญญเจริญ อ.1/3 (ขวา)

ด.ญ.ชญาภา (ปลายฝน) วงษ์เกิดศรี อ.1/2
ด.ช.ตฤณ (ต้นน�้ำ) วงษ์เกิดศรี อ.1/2

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.ณัฏฐนันท์ (เฟิร์ม) สุขสมบุญ อ.1/3
ด.ญ.นันทัชพร (ฟิน) สุขสมบุญ อ.1/3

ด.ช.พชรดรย์ (ดิน) ม่านทอง อ.1/A
ด.ช.พชรดนัย (ดอย) ม่านทอง อ.1/A

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ญ.รมิดา (แอมมี่) นามเจริญ อ.2/3
ด.ช.รวิพล (โอมมี่) นามเจริญ อ.2/4

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ญ.พิมพ์มาดา (เพ้ยอิง) เชี่ยวชาญโชคชัย อ.2/A (ซ้าย)
ด.ญ.พิมพ์ชนก (เพ้ยเอิง) เชี่ยวชาญโชคชัย อ.2/A (ขวา)

ด.ช.เทพวิชญ์ (เป๋าเป่า) มหรรชกุล อ.2/B
ด.ช.เทพวัชญ์ (ป๋อป้อ) มหรรชกุล อ.2/B

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.วัชรกร (อาม) วานิชปัญญ์ อ.3/1
ด.ญ.เขมจิรา (เอย) วานิชปัญญ์ อ.3/1

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ญ.นงนภัส (จีบี) ทิพย์ศักดิ์ อ.3/4
ด.ช.ณฐภัทร (มัสแตง) ทิพย์ศักดิ์ อ.3/4

ด.ญ.ปวีณ์ธิดา (ปิ่น) วงศ์วัฒนาวุฒิ ป.1/3B
ด.ช.ปฐพี (ปาล์ม) วงศ์วัฒนาวุฒิ ป.1/3B

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.ธนเดช (โซม่อน) เวียนภูมิ ป.1/1
ด.ช.ธนกร (อิคคิว) เวียนภูมิ ป.1/2

(ซ้าย)
(ขวา)

(ซ้าย)
(ขวา)

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.นภาดล (ดล) เกษมพันธ์ ป.1/2
ด.ญ.ภูรี เกษมพันธ์ ป.1/1

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.ปฏิภาณ (โอ๊ก) บุญมา ป.1/2
ด.ช.ปรมัส (ออย) บุญมา ป.1/1

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ญ.กุลรดา (น�้ำเพชร) สุนทรีวิจิตร ป.1/2
ด.ญ.กุลชาต (น�้ำพลอย) สุนทรีวิจิตร ป.1/4

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.สาริศ เต็มศิริพงศ์ ป.2/2
ด.ช.สิทธา เต็มศิริพงศ์ ป.2/2

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ญ.วริศนันท์ (เฟรย์) รัตนยานนท์ ป.2A
ด.ช.ทีปกร (แฟรงค์) รัตนยานนท์ ป.2A

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.อริยวัชญ์ (เทม) ไทยงามศิลป์ ป.3/3
ด.ช.อชิรวิชญ์ (แท็ก) ไทยงามศิลป์ ป.3/3

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช. ฉัตริน (ภาค) แก้วชัยรักษ์ ป.5/2
ด.ช. ชยฉัตร (ภูมิ) แก้วชัยรักษ์ ป.5/3

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.ปิยังกูร (โบกี้) ตันธนาธิป ป.5/1
ด.ช.ปุณยวัตน์ (โบเกอร์) ตันธนาธิป ป.5/1

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.เจษฎา (สตางค์) ปัถวี ป.6/3
ด.ช.ศุภวัฒณ์ (แสตมป์) ปัถวี ป.6/3

(ซ้าย)
(ขวา)

ด.ช.พศุตม์ (ต้นน�้ำ) เมธีวรคุณ ม.3/1
ด.ช.พสิษฐ์ (ต้นกล้า) เมธีวรคุณ ม.3/1

(ซ้าย)
(ขวา)

นายจิรฐา (ไนท์) เจียวก๊ก ม.5/7
นายจารุเดช (โน้ต) เจียวก๊ก ม.5/9

(ซ้าย)
(ขวา)

นายภาณุพงศ์ (โฟล์ค) พันธ์ประเสริฐ ม.6/3 (ซ้าย)
(ขวา)
นายภาคิน (ฟลิค) พันธ์ประเสริฐ ม.6/7

วันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชั ย ลวสุต
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดงานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิด ให้แก่ ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต อายุครบ 75 ปี มีแขกที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ได้แก่ คณะ
ภราดาจากสถานที่ต่างๆ ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งมีกิจกรรมการแสดงจาก นิสิตฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยบูรพา พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้และของขวัญ
จากแขกที่มาร่วมงาน และถ่ายรูปร่วมกัน ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอพระผู้เป็นเจ้า อวยพรให้แก่ ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต มีสุขภาพแข็งแรง อยู่กับ
ชาวอัสสัมชัญศรีราชาไปนานๆ จัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์อาคารยอห์น แมรี่ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 17.30 น. เป็นต้นไป

โดย ม. เม้า
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ ทิวสนฉบับที่ 2 ของ
ปีการศึกษา 2560 ก็มขี า่ วคราวความเคลือ่ นไหวในแวดวง
ACS มาเสนอเหมือนเช่นเคย
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาได้ปฏิบัติภารกิจผ่านพ้นไปหลาย
ภารกิจ อาทิ เข้าร่วมประชุมพัฒนาผู้บริหารทางการ
ศึ ก ษาโรงเรี ย นเอกชน เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ มสู ่
ประเทศไทย 4.0 การแข่งขัน ACS Swimming
Championship ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทานพระเจ้า
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดา
มาตุ ตลอดจนให้สัมภาษณ์ข้อมูลของโรงเรียน เพื่อ
พิมพ์ปฏิทินปี 61 ของชมรมคนรักศรีราชา ฯลฯ
ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วส�ำหรับงานฉลองคล้ายวัน
เกิดของ ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวย
การ เมื่อ 2 ส.ค. 60 ณ ชั้นล่างอาคารยอห์นแมรี่
หลังจากจัดโครงการ Open House แล้ว ภราดา
สอาด สัญญลักษณ์ ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการแผนก
ปฐมวัย ได้เปิดสอบวัดความพร้อมนักเรียนระดับ
ปฐมวัย 1 เพือ่ เข้าเรียนในปีการศึกษา 2561 เริม่ ตัง้ แต่
10 กันยายน 60 เป็นต้นไปขอย�้ำว่า “สอบวัดความ
พร้อม” ของนักเรียนนะครับ!
ช่วงนี้งานล้นมือ ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้า
ฝ่ายกิจการนักเรียน ทีต่ อ้ งดูแลเป็นพิเศษคือ เฝ้าระวัง
การแอบน�ำโทรศัพท์ไปใช้ในขณะเรียนหนังสือของ
เด็ก ๆ ...

ทางด้านภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ที่ปรึกษาผู้
อ�ำนวยการฝ่ายประถมศึกษาตอนปลาย ได้ร่วมเป็น
ก�ำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขัน
รายการต่างๆ ในงานวันวิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญ
ศรีราชาเมื่อ 7-8 ก.ย. ที่ผ่านมา
ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ
แผนก MLP ยังคงนัง่ ปฏิบตั งิ าน ณ ตึกอ�ำนวยการเดิม
ผ่านพ้นไปแล้วเช่นกัน ส�ำหรับการแข่งขันโบว์ลิ่ง
ครั้งที่ 17 ม.เชิดชัย ยังให้ผล ประธานสวัสดิการครู
และม.วธัญญู เกตุน้อย หัวหน้าแผนกกิจกรรม โดย
จัดร่วมกันกับสมาคมศิษย์เก่าและสมาคมผู้ปกครอง
และครู รายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วเข้าสวัสดิการครู
ม.นิวฒ
ั น์ ขุมจันทร์ เป็นผูร้ อบรูห้ ลายด้าน โดยเฉพาะ
สืบค้นหาของมีคา่ เข้าห้องเกียรติประวัตไิ ด้จำ� นวนมาก
ชมรมคนรักศรีราชา โดยคุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ จะ
จั ด ท� ำปฏิ ทิ น โรงเรียนเริ่ม แรก(เก่าแก่) ในศรีราชา
ประจ�ำปี 2561 ได้มาสัมภาษณ์เก็บข้อมูลโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาจากท่านผู้อ�ำนวยการ ม.เทียบ
พงษ์ศริ ิ และม.ปรีชา วรศิลป์ อีกทัง้ เข้าเยีย่ มชมห้อง
เกียรติประวัติฯ ได้รับค�ำชมว่าท�ำได้ดีมาก

ยินดีกับ ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ ที่ได้เป็นโค้ช
ผู้รักษาประตูนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย ในการ
แข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมาเลเซีย... โค้ช
ระดับชาติโกอินเตอร์
ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะครูและผู้ปกครองที่
ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จนั ทน์ “ดอกดารารัตน์” เพือ่
ไปมอบให้กับทางอ�ำเภอศรีราชา ในงานพระราช
พิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
รัชกาลที่ 9
งานวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา มิสจีรนันท์
นิยมไทย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ได้จัดรายการแข่งขันแฟนพันธ์ุแท้ประวัติอัสสัมชัญ
ศรีราชา โดยมืออาชีพจากอัสสัมชัญธนบุรีมาเป็น
ผู้ด�ำเนินการจัดให้ งานนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันมากมาย
ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง...สนุก ได้รับความรู้ในสิ่ง
ที่หลายคนอาจจะไม่รู้ จัดได้ดีมาก
ม.วัชชราวุธ ยางตลาด มิสรัญชิดา ศิรพิ งษ์ มิสธนิตา
บัวทัง่ พานักเรียนไปเข้าร่วมพิธไี หว้ครูดนตรีไทยและ

นาฏศิลป์ ณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
แผนก MLP... มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช และ
มิสจงจิตร์ ลิม้ บ�ำรุง ได้จดั งาน MLP English Talent
Show 2017 ผ่านไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 15 ก.ย. 60
งานนี้แค่ฉากและเวทีก็คุ้มเกินคุ้มแล้ว
ขอขอบคุณ มิสจันทร์แรม น้อยจันทร์ มิสสุภาภรณ์
พรรั ต น์ กิ จ กุ ล มิ ส อุ ทั ย ลั ก ษณ์ อมรเดชาพล
มิ ส มนทิ พ ย์ เลามี ชั ย เจริ ญ มิ ส จงวิ ไ ล แจ่ ม ศรี
มิสกิ่งแก้ว พงษ์ศิริ และคุณครูอีกหลาย ๆ ท่าน ที่ส่ง
น้อง ๆ ฝาแฝดมาให้ลง “แฝด ACS” ค่ะ
ห้ อ งสมุ ด กลางอาคารศั ก ดา เป็ น แหล่ ง รวบรวม
ความรู้และความสุขของเด็กๆ ช่วงวันวิชาการที่ผ่าน
มา มิสสุนิสา อวยพรชัยสกุล มิสนพวรรณ รักวงษ์
มิสวลินดา นิรันต์เรือง และมิสปริญญา คงด้วง
ได้จัดกิจกรรมหลากหลายให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกได้
รับความรูแ้ ละได้ของติดไม้ตดิ มือกลับบ้านกันมากมาย
ทางทีมโค้ชตะกร้อ ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ และคณะ
ฝากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีศรีราชา โดยคุณศรีวิไลย

พรงามจิ ต จรั ล คุ ณ สมหวั ง พิ พั ฒ น์ เ สวต และ
คุณหทัยพร คลังก�ำแหงเดช ได้มอบค่าขนมให้
นั ก ตะกร้ อ 3 คน หลั ง จากอ่ า นบทสั ม ภาษณ์ ใ น
วารสารทิ ว สน...เพื่ อ ให้ ก� ำ ลั ง ใจนั ก กี ฬ ากตั ญ ญู . ..
ขอบคุณมากครับ
ปีนี้เป็นปีทองของ ม.เสกสันติ์ ตะพิมพ์ ม.วิชญ์พล
เดชา ท� ำ ทอง และม.เอกสิ ท ธิ์ สุ ท ธะ ที่ พ าที ม
นั ก ตะกร้ อ คว้ า แชมป์ รุ ่ น อายุ ไ ม่ เ กิ น 16 ปี ของ
กรมพลศึกษาประจ�ำปี 2560 มาครองด้วยความ
สามารถ
ทางห้ อ งเกี ย รติ ป ระวั ติ ข อขอบคุ ณ ม.รั ฐ นั น ท์
ญาณกฤตยา และม.จีระศักดิ์ บ�ำรุง แผนกโสต
ทัศนูปกรณ์ ที่ไปร่วมบันทึกวีดิทัศน์ให้ทุกครั้งที่มี
การร้องขอไป
คณะคุณครูปฐมวัยขอขอบพระคุณ ภ.สอาด ที่คอย
ดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีเสมอมาและขอกระซิบ
บอกท่าน ชอบทานข้าวทีป่ ฐมวัย 2 ชนิดคือ ข้าวหอม
และข้าวโอ๊ด เรื่องจริงค่ะ ขอบอก

มิ ส สุ ว รรณา ณุวงษ์ศ รี มีอะไรดีผอมผิดหูผิดตา
สวยขึ้ น อี ก ด้ ว ยนะคะ...งานหนั ก โดยเฉพาะช่ ว ง
รับสมัครนักเรียนใหม่
การแข่งขันโบว์ลิ่งที่ผ่านมา มิสไก่+มิสโอ๋ โยนลูก
โบว์ลิ่งได้ดีมากๆ (โยนหลุดมือไปข้างหลังเลยนะคะ)
มีงานอะไรเกีย่ วกับการใช้ลกู โป่งขอให้บอกมือสูบแห่ง
ปฐมวัย จะใครล่ะ มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ คนนี้
นี่เอง ... อ้าว! สูบลมลูกโป่งแก้เครียดเหรอ...555
มิสหทัยรัตน์ เหล่ารักผล (มิสแต้) ช่างภาพฝีมอื ดีของ
ปฐมวัย ยินดีรับใช้นะคะ...เธอบอกมา
งานปฐมวัยที่ผ่านมามิสอาภารัตน์ เปดดา เป็นทั้ง
กรรมการ ทั้งกองเชียร์ ออกท่าทางสุดยอดมาก
ม.เอกชัย + มิสแต้ ฝึกซ้อมเด็กๆ ดูเอาจริงเอาจัง
นะคะ สู้ๆ ค่ะ
ครูกบ สายย่อแห่งปฐมวัย งาน food fair พาเด็กๆ
อ.3/3 แด๊นซ์กระจายเลย
มิ ส มณฑาทิ พ ย์ ยิ่ ง ยง ศาลางาม เดิ น สายภาค
ตะวันออกทุกเสาร์อาทิตย์เลยนะคะ (ไม่ได้มาสายนะคะ)
กลุ ่ ม สาระภาษาไทย ของมิ ส นงคราญ ศิ ริ ศั ก ดิ์
ก็จดั การแข่งขันวันวิชาการสัมพันธ์อสั สัมชัญศรีราชา

ได้อย่างมีประสิทธิผล ครูทุกท่านท�ำงานกันอย่าง
เต็มที่ ทั้ง ม.ชัญญณัฐ –มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล
มิ ส กิ่ ง แก้ ว พงษ์ ศิ ริ มิ ส บุ ป ผาชาติ บุ ญ สมภพ
ม.บวรรั ต น์ ชั ย สุ ริ ย า มิ ส วั ฒ นา จาบทอง
มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์ ม.วิฑูรย์ เปียอรุณ ฯลฯ
ส่วนมิสฐานิตาภรณ์ ศรีเชียงสา ก็อยู่ฐานเล่านิทาน
การแสดงและอีกหลายๆ ท่านต่างก็ชว่ ยกันเต็มที่ งาน
นี้มิสนงคราญ หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งทันที
ปาท่ อ งโก๋ ตั ว ติ ด กั น ต้ อ งยกให้ ม.ปรวิ ท ย์ กั บ
มิสประนอม มีศรี...แฝดมั้ง?
ต้องขอบพระคุณ บราเดอร์ที่มีความเมตตาให้ครู
อาคารยอห์น แมรีใช้ลิฟท์นะคะ
ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์ ช่วงนี้ดูหน้ายิ้มตลอดทั้งวัน
สงสัยมีคนขับรถให้นั่งแน่เลย
ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี ช่วงนี้ดูอ้วนท้วน
สมบู ร ณ์ เ พราะรั บ ประทานอาหารนอกบ้ า นทุ ก
สัปดาห์
ม.วัชชราวุธ ยางตลาด หน้าตาสดใสโลกนี้สีชมพู
สุดท้าย...เป็นข่าวจากห้องวารสารเองแหละ! น้องแอ๋ม
มิ ส วรรณวิ ส า จิ ต ต์ บุ ญ ตากล้ อ งฝี มื อ ดี ข องเรา
เธอรับมรดกจากคุณตาได้รถยนต์นสิ สันซันนีม่ า 1 คัน
รุ่นสมัยที่ข้าราชการสมัยโน้นนิยมขับรถเก๋งกันน่ะ
เธอเติมน�้ำมันเต็มถัง แต่ขับได้แค่ 3 วันเอง เปล่า!
รถไม่ได้กนิ น�ำ้ มันจุขนาดนัน้ แต่สตาร์ทไม่ตดิ เดือดร้อน
เพือ่ นๆ กันอลหม่านหาสาเหตุไม่เจอ...ก็แค่แบตหมด
เท่านั้นเอง เปลี่ยนแบตใหม่ซะจะง่ายกว่านะเอ่อ!

ฉบับนี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน ขอให้ทุกท่านโชคดี
มีความสุขกันถ้วนหน้าแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้า
สวัสดีค่ะ

โดย พี่ ม.ปลาย
สวัสดีครับเพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคน ... พบกันอีกแล้วนะ
... เรามีข่าวต่างๆ มาเสนอเหมือนเช่นเคย
น้องเคน อ.1/3 หนุ่มน้อยตาโต เรียนว่ายน�้ำวันเสาร์โชว์
เป่า ปู๊ด ๆ เลยนะ
น้องแซม อ.1/3 หนูน้อยอารมณ์ดียิ้มสวยตลอดวันเลย
น้องบอสตั้น อ.1/3 ตัวเล็กนิดเดียวแต่ใจใหญ่มาก
น้องกูเกิล้ อ.1/4 ถามอะไร ตอบได้ทกุ อย่าง แต่หนูจะคอ
เคล็ดไหมคะลูก
น้องมะลิ อ.2/1 ถึงตัวจะเล็กแต่ก็ใจใหญ่นะคะ
น้องเรด้า อ.2/2 มาโรงเรียนไม่ร้องไห้แล้วนะคะ ครูอุษา
ฝากชมค่ะ
น้องภูมิ อ.2/3 จากเดิมทานข้าวเปล่าเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมา
ทานข้าวกับน�้ำซุปแล้วนะคะ ครูอ้อยดีใจจังเลย
น้องเล้ง อ.2/5 ตกลงแล้วฝนตกหรือหิมะตกกันแน่คะ
น้องอาม+น้องเอย อ.3/1 งานวิชาการทีผ่ า่ นมาเอารางวัล
ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ ทั้ง 2 คนเลยค่ะ ยินดีด้วยนะคะ
น้องนท (ณณิน) อ.3/1 น้องเป็นเด็กสายศิลป์ รับรางวัล
ชนะเลิศการประกวดภาพ 2 รายการแล้ว ครูนิดแอบยิ้ม
เลยค่ะ
น้ อ งเก้ า (ธนพนธ์ ) อ.3/1 ได้ เ ป็ น วาทยากรในงาน
แสดงออกดนตรีปฐมวัย หล่อมากเลยค่ะ
น้องปูนหอม (ศุภลฎา) และน้องเยอ (เขมจิรา) เกิดใน
ชลบุรีเลยประกวดปั้นทะเลได้รับรางวัลชนะเลิศด้วย
น้องวินวิน (สุภเวช) อ.3/1เอาดีด้านกีฬา เพราะมีม่าม้า
ส่งเสริมอยู่ครับ

น้องดิปเปอร์ อ.3/2 จิ๋วแต่แจ๋ว แฟนพันธุ์แท้ดอกไม้ไทย
ทายภาพ 3 วินาที
เด็กๆ อ.3/2 สนุกสนานกับฐาน Advenger ตอนกลางวัน
อนาคตนักกีฬาทีมชาติ ชัวร์
น้องจีฮุน อ.3/5 Newจีฮุน สุขุม เนียบ เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ
น้องจัสติน อ.3/6 เอ๊ะ!! นี่ยังไงนะต้องนั่งทานข้าวกับครู
แต้ทุกวันเลยนะ อร่อยล่ะสิ
น้องเป๊ะ อ.3/6 เก่งจริงนะ การแข่งขันว่ายน�้ำที่ผ่านมา
กวาดมาหลายเหรียญเลยนะคะ เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ
ขอชื่นชมคนดีซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีนักเรียนหลายๆ คน
ที่เก็บเงินและสิ่งของมีค่าแล้วส่งคืนหาเจ้าของ...
ด.ช.ชยพล ลิ้มจ้อย อ.1/2 ศุภกิจ เธียรพิริยะ ม.5
ด.ช.ฐิติวัฒน์ ตงศิริกุล ด.ช.พีระภัทร์ ส�ำราญสุข ป.3
ด.ช.ณธรรศ รถรุง่ โรจน์ ม.1 ด.ญ.สุพชิ ชา ขันตีกลม ป.2A
ด.ช.สิปปกร แซ่เอี้ยบ และด.ช.สรัล มณีโชติ ม.1
ด.ญ.กัญญาภรณ์ งามสม ม.1 ด.ญ.ปาณภัช ศรีรัตนโช

ป.1 ด.ช.พีรณัช ไทยฉาย ป.4 น.ส.ชยาภรณ์ ซิ้มเจริญ
และนายเศรษฐภัคค์ แจ่มเจริญ ม.4 นายฐิติ กองแก้ว
ม.4 ด.ช.เสฏฐวุฒิ นาคนพคุณ ป.6 นายจตุพล ภิรมย์ศกั ดิ์
ม.5 ด.ช.เหมมาภาส เหมใส ม.2 ด.ช.นภัสรพี ชวนานุกลู
ม.2 ... คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต สมกับค�ำขวัญของ
โรงเรียนที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม น�ำสังคมสู่ความดี”
ยินดีกบั คนเก่งระดับประเทศ นายฤทัต วรรณรัตน์ ม.6/3
ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ในการประกวด
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ “Our Asean, Our Future”
ณ สยามพารากอน ได้รับทุนการศึกษา 15,000 พร้อมโล่
เกียรติยศ และใบประกาศนียบัตร ณ สยามพารากอน กทม.
ทีมนี้ก็เก่ง สหพัทร ม.3/1 วุฒิพงษ์ ม.3/2 สุประกานต์
ม.4/9 ณัฐนนท์ ม.4/9 และพันธกานต์ ม.4/9 ได้เหรียญ
ทองแข่งขันตะกร้อกีฬานักเรียนของกรมพลศึกษาประจ�ำ
ปีนี้...ยินดีด้วย
โอโฟน ม.3/1 ชอบพูดมากแต่ไม่รู้ท�ำไมสาวติดตรึม
เกีย ม.3/2 รักใครใจก็ช�้ำสงสัยต้องไปหาเนื้อคู่ที่ USA
ต้น ม.3/3 ช้างเผือกสงสัยเล่นบอลมากเลยมาหลับใน
ห้องเรียน
เจมส์ ม.3/4 หลังจากโชว์พลังเสียงในงานราตรีสัมพันธ์
ตอน ม.2 มากพอขึ้น ม.3 เลยน�ำมาใช้จนครูบ่น
เจมส์ ม.3/5 สลับกันตรวจเวรกับพี่ม.4 อักษรย่อ น

เตย ม.3/5 แกมีแฟนเป็นปู่ซ่าบ้าพลังเหรอ
เหม่ย ม.3/5 ครูม.3 ฝากมาถ้าพูดเพลาๆ ลงคงจะน่ารัก
มากกว่านี้
ศิ ม.3/6 บางเรือ่ งก็อย่าไปใส่ใจมาก ปล่อยวางบ้างเพือ่ นๆ
เป็นห่วง
ไทเกอร์ ม.3/6 แกจะจบพร้อมเพือ่ นๆ รึเปล่าเป็นห่วงนะ
ฟาม ม.3/7 ไหนบอกไม่แต่งหน้าแต่คิ้วเป๊ะทุกวัน
บีม 3/7 ท�ำไมเวลาท�ำผิดหน้าถึงได้นิ่งมากเก็บอารมณ์
เก่งจริงๆ
4 สาว ม.3/8 ไปเที่ยว ม.กรุงเทพ มาสนุกหรือเปล่ามา
เล่าให้เพื่อนๆ ฟังด้วย
ฟ้า ม.3/7 ห้องตัวเองไม่ชอบอยู่ไปอยู่ห้อง ม.3/5 มีอะไร
ดีรึเปล่า
โอ๊ค ม.3/8 ทีส่ งิ สถิตอยูบ่ ริเวณชัน้ 3 ห้อง ม.5 ทับอะไรนะ
โต๋ ม.3/2 เบื่อไม้ ม. อาร์ตรึยังนะ แต่หน้าตายังยิ้มได้
เจ้าของลัดดาแลนด์ตัวจริงคือ บูรพา ม.4/9 ได้ข่าวว่า
ก�ำลังจะสร้าง บูรพาแลนด์แอนด์เฮ้าส์เหรอ?
ธรรมปพน ม.4/5 ได้ข่าวว่าที่บ้านผลิตเสื้อหนาวรึ?
ธนพร ม.4/5 ชอบแต่งหน้าสวยในขณะเรียน...ขอเตือน
แต่งใจให้เรียนก่อนได้ไหม?...ขอบอก
“ฮักกันมันเหี่ยถิ่มไส” อภิวัฒน์ ม.4/9 บอกไม่รู้ว่าแปล
ว่าอะไร หรือลืมไปแล้วว่า บ้านตนเองอยู่ที่ราบสูง...

จะขอก็รบี ขอนะ “ศุภวิชญ์” ม.4/1 เดีย๋ วน้อง “วิว” งอนนะ
คู่แข่งตุ๊กกี้ตลกชื่อดังคือ โอโซน ม.4/2 เพราะท�ำให้คน
หัวเราะทั้งวัน
เจมส์ จิรายุ ม.4/1 ช่วงนี้เป็นอะไรเพ้อบ่อย มีความรัก
รึเปล่า...อิอิ
โบ้ที้ ม.4/2 เดี๋ยวนี้มาห้อง 1 บ่อยจังครับ
พีค ม.4/1 หวานกันน้อยๆ หน่อยนะครับเพือ่ นร�ำคาญ 555
กัน ม.4/3 ตอนเรียน รด. เห็นเดินกับใครตลอดเลย
กินข้าวบ้างนะครับ พี่ล�่ำ ตัวบางเกินไปแล้ว
เฟรม ม.4/1 หลับในคาบเรียนตลอดแต่ก็ยังได้คะแนนดี
หรือว่าใช้หลักการสะสมพลังจิต
มอส ม.4/2 ท�ำข้อสอบเก่งมากครับ อ่านโจทย์ครั้งเดียว
แล้วฝนค�ำตอบรวดเดียวจบ!
ซิน ม.4/1 สายกินที่แท้ทรู กินไม่เคยพลาดมาทุกงาน
ปราชญ์ ม.4/5 ชอบท�ำเท่ โกหกหน้าตาย...บ่อยไปแล้ว
คงกระพัน คงเสรี ม.1/4 นายชอบยุง่ ทุกเรือ่ ง ยกเว้นเรือ่ ง
ตัวเอง ดูแลตัวเองก่อนนะคร้าบ จะดีมาก...
ณัฐภัทร พูลสวัสดิ์ ขอเก็บตังค์ก่อนนะ จะบินไปแปลง
โฉมที่เกาหลี ขอท�ำหน้าเหมือนพระเอกหนังเกาหลีคง
หล่อกว่าเดิมแน่นอน
นภัสรพี ชวนานุกูล ม.2/7 เมื่อไหร่เธอจะตั้งใจเรียน
ท�ำงานตามงานให้ทันเพื่อนๆ ทุกคนให้ก�ำลังใจเธอ และ
รอวันนั้นอยู่รีบๆ หน่อยก็ดี...

ดาด้า ม.3/1 ช่วงนี้ดูหน้าขาวไปนะ...ลดลงหน่อย
ฟลุ๊ค ม.3/1 วันนี้เธอท�ำผิดแล้วหรือยัง?
คิง ม.3/2 มีแต่คนชอบเรียกว่า ยอร์ช ท�ำไมล่ะ?
เจ ม.3/2 วันนี้ได้วิ่งแข่งหรือยังล่ะ ทางด้านมิก ม.3/2
รู้ตัวหรือเปล่า มีคนแอบปลื้มอยู่
หลุยส์ ม.3/3 เธอท�ำความผิดเยอะเกินไปแล้วนะ รู้ตัว
หรือเปล่า...ผิดที่หล่อเกินไปมั้ง!
ดื้อ ม.3/2 คนอะไรชื่อดื้อ...อ๊ะ...555
เป็ด ม.3/4 รู้ยัง มีคนคิดถึง...อ้าว! ไปหว่านเสน่ห์กะใคร
ไว้อ่ะ?
ข่าน ม.3/4 โดนตีทุกวันเลย มิสเขาถามว่าไม่เข็ดหรือ?
เจมส์จัน ม.3/5 เจมส์จัน คือฉายามิสแป้งตั้งให้เหรอ!
โฟล์ควิสกี้ ม.3/5 โตไปเขาบอกว่าเขาอยากเป็นแร็พเปอร์
เหม่ยนา ม.3/5 คนนี้ถูกว่าทุกคาบ...ต่อไปจะปรับปรุง
แล้วครับ
สุพรีม ม.3/5 มีคนส่งข่าวมาว่า เป็นสายหลับเหรอ
ปอนด์ ม.3/5 นักบอลสุดหล่อประจ�ำห้อง มีสาวๆ แอบ
ปลื้มอยู่นะ
ไทเกอร์ ม.3/6 โดดครบทุกคาบหรือยังจ๊ะ
ออมสิน ม.3/7 มีคนคิดถึงนะ ส่วนเทียน ม.3/6 มีคนแอบ
ปลื้มอยู่นะ ไม่รู้ว่าคนนั้นอยู่ห้อง 5 หรือเปล่า
ลีโอ ม.6/4 จะเปรี้ยวไปไหนค้าบ...
พีท ม.6/4 กลัวไปซะทุกเรื่องเลยนะ...กล้าๆ หน่อย
พี่แมต ม.6/4 คิดถึงน้องซูกัสมากๆนะ ...ก็บอกเขาไปสิ
นิว (ชาย) ม.6/2 อยู่เรียนคาบ 8 บ้างก็ได้นะเพื่อน
ตัส ม.6/1 ขาหายไวๆ นะคะ เป็นก�ำลังใจให้ค่ะ
พี่มังกร ม.6/2 ช่วงนี้เห็นเพ้อบ่อยๆ ขอให้สมหวังกับคน
นั้นนะคะ (ห้อง 6 )
ปยุต ม.6/2 ขอให้ติดเภสัชนะเพื่อน
เนย ม.6/1 อย่ากินเหนียวหมูบ่อย เดี๋ยวตัวป่องไม่รู้ด้วย
กิต ม.6/2 อยากกินพุทรา จังเลย 555 (ยายลี)
เข็มทิศ ม.6/2 บ้านอยูห่ ลังโรงเรียน แต่มาสายเกือบทุกวัน
สภานักเรียน มีทั้งหมด 39 คน ด้วยกัน มีดังนี้
1. นายรัชพล ประคองแก้ว 2. นางสาวอธิตญ
ิ า สุธากุลวิรชั
3. นางสาวธันย์ชนก สายสุด 4. นางสาวสุพัตรา ธนทาน
5. นายรักษิต วันแก้ว 6. นายนพณัฐ กองอิ่น
7. นายจิตรทิวัส บุตตะโคตร 8. นายชานนท์ จันทร์สิ้ว
9. นายจักรพัฒน์ บางม่วงงาม 10. นางสาวพรรณพัชร ลิม้ จ้อย
11. นางสาวณภัทร ลิ่วเวหา 12. นายมาร์ค ธนดล
13. นายพรหมพิริยะ โพธิ์มั่น 14. นายอัครวินท์ เศวตะทัต
15. นายธันวัฒน์ พึ่งภักดิ์ 16. นายพลมินห์ พุ่มศิโร
17. นายกฤติน ทองน้อย 18. นายสุทธิพฒ
ั น์ สุรวัฒนาวรรณ
19. นายพีรวิชญ์ สิงห์พริ้ง 20. นายสหัสวรรษ เยาวสังข์
21. นางสาวอรุณวดี เจีย่ เจริญ 22. นางสาวพิมพ์ลภัส ทองเกตุแก้ว
23. นายณภัทร กีรตินันทปรีชา 24. นายพิสิษฐ์ สมบูรณ์
25. นายปฏิภาณ เจโคกกรวด 26. นายณัฐชพล บุญเทา

27. นายขจรศักดิ์ นาคดี 28. นายยุทธการ พิริยสถิต
29. นางสาวเกวลิน อมรวัฒนวงษ์ 30. นายธรรพ์ณาธร งามวิลัย
31. นายพงศธร บุญลาภ 32. นางสาวปวริศา ฐานะอันเยี่ยม
33. นายชวภณ ธ�ำรงวีระชาติ 34. นายปาราเมศ ช่วยคงมา
35. นางสาวโชติกา พิทักษ์ทวยหาญ 36. นายภูมิรพี แสงเจริญ
37. นายวิชัยยุตม์ อ้นเชิด 38. นายพชรสรร วานิชสรรพ์
39. นางสาวนันท์นลัท อ้นไชยยะ
โอปอล ม.6/2 อย่าเดินบ่อย ระวังตึกถล่ม
เฟิร์ส ม.6/2 อย่างอนเยอะนัก...เดี๋ยวไม่มีคนง้อนะ
แฮม จอม ม.6/2 เสียงหัวเราะกระชากวิญญาณมาก เบาๆ
หน่อยก็ได้ 555
พี่พี ม.6/7 เป็นคนติสท์มาก (ติสท์แอ็ค)
เติ้ล ม.6/9 เป็นคนรักเด็กมากๆ
น้องจูน ม.4 น่ารักเกินไปแล้ว น้องสกายก็น่ารักมาก
จากพี่ ม.6
น้องบัว ม.4/7 ตั้งแต่ขึ้น ม.4 มาสวยขึ้นเยอะเลย
ยู ม.6/9 แต่งตัวไปเที่ยวอะร้อนมั่งมั้ย
มีคนเป็นห่วง น้องนัธวรรณ ป.6 ห้อง ม.ถาวรว่าอย่ากิน
เยอะเดี๋ยวอ้วน
พี่ ซ. ม.6/1 หมอบทุกคาบ แบบนีเ้ ป็นทหารดีกว่าไหมครับ
น้องชมพู่ ม.6/1 ดูแต่ซรี ยี เ์ กาหลี ระวังจะสอบตกตลอดนะ
ปลาวาฬ 6 ห้องคิง ยิ้มละลาย หล่อระเบิด เกิดมายังโสด

แต่แอบมีคนโปรดในใจ...555 ส�ำนวนหรือเนี่ย
น้องฟี่ ม.6/3 เมือ่ ไหร่จะไปสารภาพกับน้องพราว โยสิตา
สักทีเห็นแอบเหล่มานานแล้ว รีบๆ บอกได้แล้ว
น้องเพรียวสกาว ม.6/3 เลิกคิดถึงแซมได้แล้ว เค้าไม่กลับ
มาแล้ว
น่าเสียดายที่พี่เซอร์ ม.6/8 คนหล่อ ลงสมัครประธานรุ่น
แต่แพ้เขา 1,000 คะแนนสู้ต่อไปนะพี่เซอร์
สโรชา ม.6/8 ช่วงนีไ้ ปห้อง 5 บ่อยจังเลย ไปหาหนุม่ ทีไ่ หน
เปล่าจ๊ะ
น้องโปร ม.5/2 น่ารักจังเลยนะ
พี่โบ้ ม.6/3 อย่ายิ้มบ่อย น้องละลายแล้ว
คิง ม.5/10 เมื่อไหร่จะเลิกกับคนนั้น เรารออยู่นะ
พี่ถิง ม.6/8 เคยตื่นบ้างมั้ยคะ ง่วงแต่เช้ายันตอนเย็น
น้องนาย สิริศักดิ์ ม.4/3 ดูแลตัวเองหน่อย ผอมจะเห็น
กระดูกแล้ว
คิดถึง ม.ภวัต จังเลย เมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ ม.ปลายสักที
อยากฟังมุขสุดๆ ของมาสเตอร์ตอนเช้าๆ อีก
ตอง ม.5/8 เค้าว่าหน้าคนละสีกะแขน 555 คุยเยอะมี
ทุกรุ่น เลือกสักคนสิค้าบ
เอ้ ม.4/8 น่ารักนะ...มีคนกระซิบบอกมา
ยาหยี ม.6/8 รุ่นพี่ซะแล้ว น่ารักเวอร์ๆ แต่ไม่โสดสักที
เสียดายสู้ดสู้ด

ไนซ์ ม.5/8 กลับบ้านให้ตรงเวลาด้วย อย่าเถลไถล
ยูโร ม.5/8 ท�ำไมน้องน่ารักจัง
กอล์ฟ ม.6/5 ณัฐนนท์นี่ใครอ่ะ
ถิงถิง ม.6/8 ผู้ที่ท�ำหน้าง่วงทุกสถานการณ์ ปล.เห็นหน้า
แล้วง่วงตาม
นาเดีย ม.6/8 เมื่อไหร่จะหยุดกิน ไม่รู้ว่ามาเรียนหรือมา
หลับกันแน่
ลองกอง/จูเนียร์ ม.6/8 เมือ่ ไหร่คู่นี้จะเลิกทะเลาะกันคะ
แยกไม่ออกเลยใครรุกใครรับ
ป๋า ม.6/4 ตัวเล็กๆ เตี้ยๆ ใส่เสื้อกันหนาวไม่ถอด หนาว
มากมั้ย
จูเนียร์ ม.6/8 ได้ข่าวว่าช่วงนี้ติด ม.กอล์ฟหรอ 555
สิรินภา ม.6/5 เขาผู้นี้สามารถใส่ถุงเท้าสั้นให้ยาวได้ด้วย
ความสามารถพิเศษ ท�ำยังไงอ่ะ สอนบ้าง
ฟ้าโฟน ม.6/7 ช่วงนีด้ แู ลตัวเองบ้างนะ เขาไม่รกั ไม่เป็นไร
พวกพ้องยังอยู่ครบ ปล.อย่าลอยบ่อย 555
ดาว ม.5/3 สวยขึ้นหรือเปล่าอะ
คุณพ่อ ม.6/8 เปิดร้านขายขนมที่โรงเรียนเลยมั้ย
ฝากถึงห้อง ม.6/6 อย่าแซวเรื่องปวดท้องบ่อยนะครับ
อยากรู้จังพี่เบ๊น ม.6/6 สูงเท่าไหร่
ช่วยบอกชิณวัตร 6/9 ตั้งใจเรียนนะ
อาร์ม ม.6/6 ได้ข่าวชอบแมงมุม ...ขยุ้มหลังคาเหรอ?

ฝากถามน้องนาย ม.5 ท�ำไมน่ารักจัง ...ก็เกิดมาแบบนี้นี่
เมื่อไหร่พี่นัทและส้ม ม.6/6 จะผอมอ่ะ...อีกกี่ปี
พี่ชล ม.6/6 ตั้งใจเรียนนะครับ...ใกล้จบแล้ว
กานต์ ม.6/6 ท�ำไมต้องเดินไปเข้าห้องน�ำ้ หน้าโรงเรียน...สงสัย
โอกามาย ม.6/6 เพื่อนๆรอกินปูอยู่
พิริยะ ม.6/6 ชอบโชว์ของเหรอจ๊ะ
ภาคิณ ม.6/7 อยากไปเที่ยวฟาร์มม้า
วศิน ม.6/6 พาไปเข้าแก๊งค์ซามูไรหน่อยสิ
แฮร์รี่ ม.6/7 ชอบกินไส้กรอกบูดหรือจ๊ะ...ท้องเสียนะ
หมิว ม.6/6 หัวเราะให้มันดีๆหน่อยสิ
พริกหยวก ม.6/9 และตะเกียง ม.5/7 ท�ำไมน่ารักจังเลยอิอิ
ปิ่น ม.6/8 พูดมากเสียจริง หยุดพูดบ้างก็ได้
เสี่ยโจ้ ม.6/8 เลิกเล่นหุ้นรึยังครับ
ฝน ม.6/8 นั่นหน้าผากหรือลานบินครับ
ท่าทียังสุดเนี้ยบ คารมก็สุดยอด กวนใจเป็นที่หนึ่งยัง
เหมือนเดิมนะ ยุทธการ ม.5/5
กัญญารัตน์ ม.5/2 ไม่รู้มีอะไรดี น้องม.2 ถึงชอบมาหา
ประจ�ำ ชักสงสัยแล้วสิ
หนุ่มหลายมุม มุมนั้นก็เท่ มุมนี้ก็เนี้ยบ แม้บางมุมยังมี
อร่อย ไม่ต้องถาม สุรพัศ ม.5/2
ท่วงทีวาจาอ่อนหวาน แย้มยิม้ ก็หยดย้อย สมเป็นสตรีจาก
เวียงจันทน์ ทองวรรณพร ม.5/1 นั่นเอง
หน้ากากทุเรียนตัวจริงให้เกียรติมาร่วมงานวันสุนทรภู่
มาร้ อ งเพลงให้ ฟ ั ง ตั้ ง หลายเพลง โอ้ โ ฮ่ ! เพราะมาก
แต่ไหงหน้าตาละม้ายคล้ายจรพล ม.6/7 ไปได้ล่ะ
ชีวติ เป็นของเรา ใช้ซะ! แต่ใช้ให้ถกู ทางก็ดนี ะ กฤต ม.6/7
กลัวจะไม่จบน่ะเป็นห่วง
น่ารักตลอดกาล พูดช้าเนิบนาบ แต่การเรียนเจิดแสง
ประกายมาก กานต์รวี ม.6/8
จากพี่หัวหน้าห้อง ม.6/4 ฝากถึงน้องรุ้ง ม.4 มีคนฝาก
มาบอกว่า น้องรุ้งน่ารักมากๆ ตั้งใจเรียนนะ สู้ๆ นะน้อง
ฉบับนี้ของร�่ำลากันก่อนแต่เพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า โชคดีกันทุกๆ คน สวัสดีครับ

กิจกรรมงานวันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชั ญศรีราชา
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดกิจกรรมงานวันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2560 โดย ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล
ผู้อ�ำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานพร้อมทั้งสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมาย
อาทิ การแสดงโชว์ต่างๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น นิทรรศการมีชีวิต ทั้งหมด 60 กิจกรรม การแสดงวงดนตรีของนักเรียน การแข่งขัน Social
Study Genius เพชรยอดสังคม ตอนประวัติศาสตร์อัสสัมชัญศรีราชา กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด และ การแข่งขัน The Mask Singer ACS 3 R
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ อาคารยอห์น แมรี่ ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน 2560

การแข่งขันโบว์ล่งิ การกุศล ACS Charity Bowling 2017
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมกับสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา จัดการ
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACS Charity Bowling 2017 ชิงถ้วยรางวัล ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียล
แขวงประเทศไทย ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน โดยมีวตั ถุประสง์เพือ่ หารายได้เข้ากองทุนสวัสดิการครู กองทุน
บ�ำเหน็จบ�ำนาญครู และกองทุนครูอาวุโส ซึ่งจัดแข่งขัน ณ เมเจอร์โบว์ลฮิต ห้างบิ๊กซี ชลบุรี ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2-3 กันยายน
2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 - 17.00 น.

