


 ภราดาช�านาญ  เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน พร้อมด้วย คณะภรำดำ, คณะครู, สมำคมผู้ปกครองและครูฯ สมำคมศิษย์เก่ำฯ       
รวมทัง้บคุลำกร และนกัเรยีนประจ�ำ ร่วมพธิจีดุเทยีนน้อมอธษิฐำนจติอทุศิถวำยพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดชฯ บรมนำถบพติร 
และแปรอักษร โดยผู้อ�ำนวยกำร ประธำนในพิธีจุดเครื่องทองน้อย ถวำยสักกำระพระบรมฉำยำลักษณ์ และกล่ำวร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ    
จำกนั้นประธำนในพิธีจุดเทียนเป็นปฐมฤกษ์ นักเรียนจุดเทียน อธิษฐำนจิต ดนตรีไทยบรรเลงเพลงพระรำชนิพนธ์ จ�ำนวน 3 เพลง และร่วม       
กันขับร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี ณ ลำนอเนกประสงค์ อำคำรยอห์น แมรี่ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กันยำยน 2560 ตั้งแต่เวลำ 19.30 น.

พิธีจุดเทียนน้อมอธิษฐานจิตอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร
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 ภำคเรียนแรกของปีกำรศึกษำ 2560 ได้เสร็จส้ินไป นักเรียนคงจะได้ทรำบผลกำรเรียนแล้ว จึงเป็นโอกำส                
ทีจ่ะได้น�ำผลกำรประเมนิมำพจิำรณำดวู่ำมสีิง่ใดทีจ่ะต้องปรบัปรงุอกีบ้ำง เพือ่ให้มกีำรพฒันำทีด่ขีึน้ต่อไป ส�ำหรบัคนทีย่งั
รูส้กึว่ำผลกำรประเมนิยงัไม่เป็นทีน่่ำพอใจ ยงัพอมเีวลำในกำรปรบัปรงุตวัในภำคเรยีนทีส่องนี ้กำรศึกษำหำควำมรูไ้ม่เพยีง
แต่จะมุ่งมั่นใช้เวลำเรียนในห้องเรียนเท่ำนั้น แต่สิ่งส�ำคัญยิ่งกว่ำคือกำรที่นักเรียนสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับ
ชวีติจรงิ และแสวงหำควำมรูใ้หม่อยูเ่สมอ  กำรจะประสบควำมส�ำเรจ็ในชวีติได้นัน้ มอีงค์ประกอบและปัจจยัหลำยประกำร 
ขอให้นักเรียนได้พยำยำมค้นให้พบควำมสำมำรถ ศักยภำพของตัวเองและใช้ควำมอดทน เพียรพยำมยำมเป็นแรงผลักดัน
ให้ก้ำวไปข้ำงหน้ำ และนักเรียนจะพบกับควำมส�ำเร็จอย่ำงแน่นอน
 ในช่วงปิดเรียนในเดือนตุลำคมนี้  ขอให้นักเรียนใช้เวลำกับครอบครัว พักผ่อนให้เต็มที่ ใช้เวลำในกำรเรียนรู้สิ่งดีๆ 
ต่ำงๆ ที่ไม่สำมำรถหำได้ในโรงเรียน ฝึกฝนตนเองช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในสิ่งที่สำมำรถปฏิบัติได้ เพื่อตอบแทนพระคุณ
ที่ท่ำนได้เลี้ยงดูเรำขณะท่ีเรำอยู่ในโรงเรียน และด�ำเนินชีวิตอยู่ในควำมไม่ประมำท เตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับภำคเรียน 
ต่อไป ในช่วงเดือนตุลำคมนี้ ยังมีพระรำชพิธีที่ส�ำคัญนั่นคือ พระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ       
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องที่ท�ำให้หัวใจพสกนิกรชำวไทยทั้งประเทศต้องโศกเศร้ำ แต่ก็เป็นอีก
เรือ่งหนึง่ในหน้ำประวตัศิำสตร์ชำตไิทยทีต้่องจำรกึไว้ เพรำะงำนพระบรมศพของพระมหำกษตัรย์ิเป็นพธิกีำรอนัส�ำคญัยิง่
ที่จัดขึ้นตำมรำชประเพณีโบรำณท่ีสืบทอดต่อมำเป็นเวลำยำวนำน ดังนั้น ขอให้ทุกคนได้ร่วมไว้อำลัยแด่พระองค์ท่ำน    
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ ท่ีพระองค์ท่ำนได้เคยทรงพระรำชกรณียกิจมำกมำยที่เป็นประโยชน์แก่ประชำชน
ชำวไทย และหำกเพยีงแต่หยบิยกพระรำชจรยิวตัรบำงเรือ่งหรอืน�ำพระบรมรำโชวำทบำงตอนมำเป็นหลกักำรในกำรด�ำเนนิ
ชีวิต ชีวิตของเรำก็สำมำรถเปลี่ยนให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่ำมำกขึ้นได้
 ตลอดระยะเวลำหนึ่งภำคกำรศึกษำ โรงเรียนมีกำรจัดกิจกรรมต่ำงๆ มำกมำย โครงกำรต่ำงๆ จะส�ำเร็จไม่ได้เลย
หำกไม่ได้รับควำมร่วมมอืเป็นอย่ำงดจีำกบคุลำกรของโรงเรยีน นกัเรยีน ผู้ปกครอง สมำคมศิษย์เก่ำฯ และสมำคมผู้ปกครอง
และครฯู ซึง่ได้ให้กำรสนบัสนนุด้วยดตีลอดมำ ขอขอบคณุในน�ำ้ใจอนัดงีำมทีท่กุท่ำนให้ควำมร่วมมอืและให้กำรช่วยเหลอื
กับทำงโรงเรียน เพื่อประโยชน์ในกำรพัฒนำนักเรียนให้เป็นเยำวชนที่มีคุณภำพของประเทศชำติ ขอแม่พระองค์อุปถัมภ์
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีรำชำ ได้โปรดอวยพระพรให้ทุกท่ำนมีควำมสุขกำยสุขใจตลอดไป

(ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ด้วยความปรารถนาดี



 ตำมประกำศส�ำนักพระรำชวังพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช มหิตลำธิเบศรรำมำธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยำมินทรำธิรำช บรมนำถบพิตร สวรรคตเมื่อวันที่ 13 ตุลำคม พ.ศ. 2559 กำรพระบรมศพ      
ได้ด�ำเนินกำรจัดขึ้นตำมโบรำณรำชประเพณี ก�ำหนดให้มีพระรำชพิธีถวำยสรงน�้ำพระบรมศพ หมำยก�ำหนดกำร
พระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลสัตตมวำร (7 วัน) พระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลปัณรสมวำร (15 วัน) 
พระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลปัญญำสมวำร (50 วัน) พระรำชพิธีทรงบ�ำเพ็ญพระรำชกุศลสตมวำร (100 
วนั) โดยมพีระพธิธีรรมสวดอภธิรรมพระบรมศพ ทัง้กลำงวนัและกลำงคนื ได้มพีระรำชำนญุำตให้ภำคเอกชนเป็น
เจ้ำภำพร่วม ตลอดจนเปิดโอกำสให้ประชำชนขึ้นกรำบพระบรมศพ จึงถึงกำรพระรำชพิธีสุดท้ำยแห่งกำรถวำย
พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช บรมนำถบพติร รฐับำลได้รบัพระรำชำนญุำต หมำยก�ำหนดกำร
พิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพ ฯ ในระหว่ำงวันที่ 25-29 ตุลำคม 2560 ณ พระเมรุมำศ ท้องสนำมหลวง
 พระเมรุมำศ และพระเมรุ คือ สถำปัตยกรรมชั่วครำว หรือสถำปัตยกรรมเฉพำะกิจที่สร้ำงขึ้น ณ กลำงใจ
เมือง .. เป็นพระเมรุขนำดสูงใหญ่ มีลักษณะเป็น “กุฎำคำร หรือ เรือนยอด” คือเรือนซึ่งหลังคำต่อเป็นยอดแหลม 
โดยในอดีตนิยมสร้ำงเป็นแบบยอดปรำงค์ อำจมีพรหมพักตร์หรือไม่มีก็ได้ โดยพระเมรุมำศใช้ในพระรำชพิธี
พระบรมศพพระมหำกษัตริย์ พระอัครมเหสี พระบรมรำชินี พระรำชชนนี พระบวรรำชเจ้ำ พระยุพรำช ส�ำหรับ
กำรตำยที่ใช้รำชำศัพท์ว่ำ สวรรคตภำยในพระเมรุมำศ มี “พระเมรุทอง” ลักษณะของพระเมรุมำศที่ปรำกฏกำร
สร้ำงม ี2 รปูแบบคอื พระเมรมุำศทรงปรำสำท ทีส่ร้ำงมำแต่โบรำณ มขีนำดใหญ่โตมโหฬำร และพระเมรมุำศทรง
บุษบก ส่วนพระเมรุ เช่นเดียวกับพระเมรุมำศ แต่มีขนำดเล็กลง และไม่มีพระเมรุทองภำยใน ใช้ส�ำหรับรำชวงศ์ที่
ทรงฐำนำนุศักดิ์ใช้รำชำศัพท์ว่ำ “ทิวงคต” หรือ “สิ้นพระชนม์”

คนใกล้วัง



 กำรออกแบบสถำปัตยกรรมพระเมรมุำศ พระเมร ุต้องอำศยักำรสร้ำงสรรค์ออกแบบจำกผู้รอบรูเ้จนจบงำน
ศลิปกรรมของชำต ิช่ำงทีไ่ด้รบักำรถ่ำยทอดวชิำควำมรูจ้ำกครบูำอำจำรย์ทัง้งำนออกแบบรปูลักษณ์ ก่อสร้ำงอำคำร 
กำรคิดลวดลำยขึ้นประดิษฐ์ตกแต่งทุกส่วนให้เข้ำกับอำคำร โดยมีหลักเกณฑ์ที่ค�ำนึงถึงว่ำพระเมรุมำศของ   
พระองค์ใดที่แสดงลักษณะของพระองค์นั้น
 กำรสร้ำงพระเมรุมำศ พระเมรุ ส�ำหรับถวำยพระเพลิง จะมี “ขนำดและรูปแบบ” งดงำมวิจิตรแตกต่ำงกัน
ตำมยุคสมัย เป็นงำนสร้ำงสรรค์ตำมแรงบันดำลใจของช่ำง โดยยึดคติโบรำณที่สืบทอดกันมำเป็นแบบแผน
 สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ เจ้ำฟ้ำกรมพระยำนริศรำนุวัดติวงศ์ ทรงสันนิษฐำนคติกำรสร้ำงว่ำ “พระเมรุ” 
ได้ชื่อมำแต่กำรปลูกสร้ำงปรำสำทอันสูงใหญ่ท่ำมกลำงปรำสำทน้อย ที่สร้ำงขึ้นตำมมุมทิศ มีโขลนทวำร (โคปุระ) 
ชักระเบียงเชื่อมถึงกัน ปักรำชวัติเป็นชั้นๆ ลักษณะประดุจเขำพระสุเมรุตั้งอยู่ท่ำมกลำงมีเขำสัตตบริภัณฑ์ล้อม  
จึงเรียกเลียนชื่อว่ำ พระเมรุ ภำยหลังเมื่อท�ำย่อลง แม้ไม่มีอะไรล้อม เหลือแต่ยอดแหลมๆ ก็ยังคงเรียกเมรุด้วย 
คนไทยมีควำมเช่ือและยึดถือเรื่องไตรภูมิตำมคติของพระพุทธศำสนำที่กล่ำวถึงจักรวำล มีเขำพระสุเมรุเป็น
ศูนย์กลำงของภูมิทั้งสำมรำยล้อมด้วยสรรพสิ่งนำนำ อันเป็นวิมำนของท้ำวจตุโลกบำลและเขำสัตตบริภัณฑ์
 ดงันัน้จงึน�ำคตคิวำมเช่ือจำกไตรภมู ิมำใช้ในกำรประกอบพธิถีวำยพระเพลงิเพือ่ให้ได้ถงึภพแห่งควำมดงีำม 
อันมีแดนอยู่ท่ีเขำพระเมรุน้ันเอง สิ่งก่อสร้ำงในกำรพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง จะมีส่วนจ�ำลองให้ละม้ำยคล้ำย 
กับดินแดนเขำพระสุเมรุ ดังเช่น โบรำณจะมีรูปสัตว์หิมพำนต์ลักษณะหลำกหลำยนำนำพันธุ์ บนหลังตั้งสังเค็ด    
ผ้ำไตรถวำยพระสงฆ์ เข้ำขบวนแห่อัญเชิญพระศพ
 กำรพระรำชพธิถีวำยพระเพลงิพระรำชพธิถีวำยเพลงิพระบรมศพพระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิล
อดุลยเดช บรมนำถบพิตร ในระหว่ำงวันที่ 25-29 ตุลำคม 2560



 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้ก�ำหนดจัดกิจกรรมพิธีถวำย
พระรำชกุศล เมื่อวันที่ 21–22 กันยำยน 2560 ประกอบด้วย
 กจิกรรมจดุเทยีนอธษิฐานจิตน้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 
น�ำโดยภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล พร้อมด้วย คณะภรำดำ 
นำยกสมำคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู นักเรียนประจ�ำ ร่วมพิธี
กันกว่ำ 1,000 ชีวิต ร้อยดวงใจอธิษฐำนส่งเสด็จฯ พร้อมแปรอักษร
เป็นรูปเลขเก้ำไทยอีกด้วย ณ อำคำรยอห์น แมรี่ 
 กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล โดย       
คุณพ่อมานพ ปรีชาวุฒิ เจ้ำอำวำสวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้ำ
ศรีรำชำ พร้อมคณะภรำดำ คณะครูคำทอลิก นักเรียนคำทอลิก นักเรียนมัธยมศึกษำ MLP กว่ำ 200 คน ร่วมพิธี 
ณ โบสถ์ เดล โรซำรีโอ 
 กจิกรรมบ�าเพญ็กศุลทกัษณิานปุทานอทุศิถวาย ฯ โดย คณุพงษ์สวสัดิ ์รตันะเหลีย่ม พร้อมกรรมกำรสมำคม
ผู้ปกครองและครูฯ ร่วมกับ ชมรมครูพุทธโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ นักเรียนมัธยมศึกษำ เข้ำร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศล 
ได้รับเกียรติจำกพระครูสำธิตกิตติญำณ เจ้ำคณะต�ำบลศรีรำชำ เป็นประธำนพิธีฝ่ำยสงฆ์ ณ อำคำรยอห์น แมรี่
 กิจกรรมละหมาด ส�ำหรับคณะครูและนักเรียนที่นับถือศำสนำอิสลำม ขอพรพระเจ้ำเพื่อถวำยพระรำชกุศล 
โดยอิหม่ามประจ�ามัสยิดน�าภาวนา ณ มัสยิดอำลียิ้ลกำร มีลัย ไร่กล้วย
 ชำวอัสสัมชัญศรีรำชำน้อมจิตอุทิศถวำยเพื่อร่วมส่งเสด็จพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนำถบพิตร



 นายสทิธวิชัร์ จริเจรญิยิง่สขุ ชัน้มธัยมศกึษำปีที ่6/2 และ นายกฤตภาส ชาตไิทย ชัน้มธัยมศกึษำ
ปีที ่6/4 ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขนัควำมปลอดภยัของระบบคอมพวิเตอร์ (Network Security) ได้รบัรำงวลั
ชนะเลิศ โล่เกียรติเชิดชูเกียรติและใบประกำศนียบัตร ได้รับสิทธ์ิในกำรสมัครเข้ำรับกำรพิจำรณำ        
คดัเลอืกเพือ่ศกึษำต่อหลกัสตูรปรญิญำตรคีณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ สถำบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้ำ
เจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง ภำยใต้โควตำนักเรียนที่มีควำมสำมำรถทำงด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ณ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง เมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2560

การแข่งขันความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์

 มาสเตอร์ยทุธนา ธรรมประเสรฐิ ได้เข้ำร่วม
เป็นโค้ชผู้รักษำประตูฟุตบอลหญิงทีมชำติไทย  
ในกำรแข่งขันฟุตบอล ซีเกมส์ 2017 ครั้งที่ 29  
ณ ประเทศมำเลเซีย

โค้ชผู้รักษาประตูทีมชาติไทย

 เด็กชายกันต์ระพี พรหมสวัสดิ์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 2/4 ได้รับรำงวัล 
POPULAR VOTE ในกิจกรรมวำดภำพ วันเเม่ “กอดไว้ด้วยรัก” ในระดับ
อำยุ 6 - 8 ปี ได้รับเงินรำงวัล 1,000 บำท และเด็กชายกฤษฏิ์ฉันทัช พรหม
สวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1/3 ได้รำงวัลชมเชย ระดับอำยุ 8 - 13 ปี จัดโดย
ห้ำง Aeon สำขำ ATARA MALL ศรีรำชำ วันที่ 14 สิงหำคม 2560

ประกวดวาดภาพวันแม่

 นายฤทัต วรรณรัตน์ เลขประจ�ำตัว 34607 
ชัน้มัธยมศกึษำปีที ่6/3   ได้รบัรำงวลัรองชนะเลศิ
อันดับ 1 รับทุนกำรศึกษำ 15,000 บำท พร้อมโล่
เกียรติยศ และเกียรติบัตร ในกำรประกวด
สุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ “OUR ASEAN, OUR 
FUTURE” ระดับประเทศ ณ ส�ำนักกำร
ประชำสัมพันธ์   ต่ำงประเทศ กรมประชำสมัพนัธ์ 
โดยข้ึนรบัรำงวัลกบั นำยออมสนิ ชวีะพฤกษ์ รฐัมน
ตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี ในงำนครบรอบ 
50 ปี อำเซียน วันที่ 4 สิงหำคม 2560 ณ ห้ำง
สรรพสินค้ำสยำมพำรำกอน

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 เดก็ชายกริชัภาส ถาวร ชัน้ประถมศกึษำปีที่ 
5B ได้รับรำงวัล “คนดีศรีแผ่นดิน” จำกมูลนิธิ
ดร.สุข พุคยำภรณ์ เนื่องในวันเยำวชนแห่งชำติ 
จำกนำยภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด
ชลบุรี และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับโรง
เรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ โดยมีมิสบุญธิดำ ทอง
เจริญพำนิช หวัหน้ำแผนก MLP และมสิลดัดำวรรณ์ 
ฮวบนรินทร์ ครปูระจ�ำชัน้ประถมศกึษำปีที่ 5B เป็น
ผู้แทนรับมอบ ณ วิทยำลัยเทคโนโลยีเบญจชลบุรี 
เมื่อวันที่ 14 กันยำยน พ.ศ. 2560

“คนดีศรีแผ่นดิน”
 เด็กหญิงณิชารี บัวเพ็ชร ชั้นประถมศึกษำ  
ปีที ่5 ได้รบัรำงวลัรองชนะเลศิ ประเภทหญงิเดีย่ว 
รุน่อำย ุ12 ปี กำร แข่งขนั Impact Super Junior 
Tennis Tournament 2017 และได้รับรำงวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอำยุ 
12 ปี กำรแข่งขัน All Thailand Junior Circuit 
7/2017 ณ FBT Sport Park กรุงเทพมหำนคร             
วันที่ 9 - 10 กันยำยน 2017

แข่งขันกีฬาเทนนิส



แผนก MLP

แข่งขันกีฬาแบดมินตัน
 กำรแข่งขันกีฬำนักเรียน ประเภทกีฬำแบดมินตัน รำยกำรแข่งขันอบจ.
ชลบุรี สคูล เกมส์ 2560 วันที่ 5 – 6 สิงหำคม 2560 ณ สนำมแบดมินตัน 
ชลบุรีสปอร์ตคลับ สรุปผลกำรแข่งขันดังนี้
 - เด็กชายณฐภัทร ศิรินุกูลพิพัฒน์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5B รับรำงวัล
  ชนะเลิศ ประเภทชำยเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 10 ปี (4) และรับรำงวัล
  รองชนะเลิศอันดับ 1 ชำยคู่ รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี (4) เล่นคู่กับ
  เด็กชายภานุพงศ์ พงษฺพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 (ภำคปกติ)
 - เด็กชายพัชรพล ศิรินุกูลพิพัฒน์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1B รับรำงวัล
  รองชนะเลิศอันดับ 2 ชำยเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี (1) และรำงวัล
  ชนะเลิศอันดับ 2 ชำยคู่ อำยุไม่เกิน 12 ปี เล่นคู่กับ
  เด็กชายจือซิง นิ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่1B (3)
 - เด็กหญิงกันยพัชร์ ธนัตธีรโรจน์ ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1B รับรำงวัล
  รองชนะเลิศอันดับ 2 หญิงเดี่ยว รุ่นอำยุไม่เกิน 14 ปี

 เดก็ชายฐาปนพงษ์ ชืน่สมถ้อย ชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1A รบัรำงวลั Silver 
Award กำรแข่งขนัเปียโน ในรำยกำร 2017 Singapore Asia Youth Piano 
Competition Finals ในวันที่ 19 กันยำยน 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์

แข่งขันเปียโน

แข่งขันคณิตคิดเร็ว
 เด็กหญิงศศิณัฎฐ์ อินต๊ะสงค์ ชั้นประถมศึกษำปีที่ 1A รับรำงวัลรอง
ชนะเลิศ ถ้วยเงิน ในรำยกำรคณิตคิดเร็ว ณ กรุง ไทเป ประเทศไต้หวัน เมื่อ
วันที่ 12 สิงหำคม 2560

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
- รำงวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง โครงงำนเรื่อง “ดอกไม้ขวดใหญ่
 ไฟกระพริบ” ได้รับถ้วยรำงวัล เกียรติบัตรและทุนกำรศึกษำ 3,000 บำท
- รับรำงวัลชนะเลิศด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 ระดับเหรียญทอง โครงงำนเรื่อง “ป่ำชำยเลนมหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ” 
 ได้รับถ้วยรำงวัล และเกียรติบัตร
- รำงวัลระดับเหรียญทอง โครงงำนเรื่อง “โคตะระมะพร้ำว” 
 ได้รับเกียรติบัตร
- รำงวัลระดับเหรียญทอง โครงงำนเรื่อง “ป่ำชำยเลนมหัศจรรย์
 แห่งธรรมชำติ” ได้รับเกียรติบัตร 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
- รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง โครงงำนเรื่อง “สำยป่ำน
 สร้ำงไฟ” ได้รับถ้วยรำงวัล เกียรติบัตร และทุนกำรศึกษำ 2,000 บำท
- รำงวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง โครงงำนเรื่อง “กลิ่นเหม็นหลบไป
 สมุนไพรไทยมำแล้ว” และโครงงำนเรื่อง “กำรท�ำพิมเสนน�้ำ” 
 ได้รับเกียรติบัตร และทุนกำรศึกษำโครงงำนละ 500 บำท
- รำงวัลชมเชย ระดับเหรียญทอง โครงงำนเรื่อง “เทียนหอมย้อมใจ”
 ได้รับเกียรติบัตร
- รำงวัลระดับเหรียญทอง โครงงำนเรื่อง “กระดำษใช้ซ�้ำท�ำเปเปอร์มำเช่” 
 ได้รับรำงวัล ระดับเหรียญทอง ได้รับเกียรติบัตร!

การแข่งขันโครงงานวิชาสังคมศึกษา

 ผลกำรแข่งขันโครงงำนวิชำสังคมศึกษำรอบชิงชนะเลิศ ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม และด้ำนกำรอนุรักษ์ ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย



 สวัสดีสมำชิกผู้อ่ำนวำรสำรทิวสนทุกท่ำนครับ เรื่องของครูสอนชีววิทยำที่ชอบภำษำอังกฤษและได้รับโอกำส         
จำกทำงโรงเรียนให้เรียนต่อระดับปริญญำโทด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษ และไปศึกษำภำษำอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ (4 Skills) 
ณ University of Oregon เมอืง Oregon ประเทศสหรฐัอเมรกิำ เป็นเวลำเกอืบสำมเดอืน ท�ำให้มแีรงจงูใจอยำกจะส่ือสำร
และสอนให้รู้จักน�ำค�ำศัพท์บำงค�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ฉบับนี้เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้มีโอกำสเขียนบทควำมเรื่องนี้  มีค�ำศัพท์
น�ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่ำงมำกมำน�ำเสนอ
 ฉบับนี้ก็ยังคงขอเสนอค�ำศัพท์ภำษำอังกฤษยอดฮิตที่คนไทยมักน�ำมำใช้ผิด หรือชำวต่ำงชำติเขำไม่นิยมใช้กัน         
บำงบริบทคนไทยคิดว่ำน่ำจะถูกแต่แปลยังไงๆก็ผิด และถ้ำเรำได้รับกำรแก้ไขให้ถูกจะดูมีหน้ำมีตำในสังคมขึ้นมำทันที    
ไม่เชื่อลองติดตำมกันดูครับ

 เริ่มท่ีค�าแรก คือ ค�ำว่ำ “ไม่มี” ในภำษำไทย ที่คนไทยมักแปลตรงตัวออกไปว่ำ “No have” ห้ำมข�ำเด็ดขำด 
เพรำะมีคนน�ำมำใช้จริง ถำมว่ำชำวต่ำงชำติเขำเข้ำใจที่เรำพูดค�ำๆ น้ีไหมตอบว่ำ เข้ำใจครับ แต่เขำก็แอบข�ำเรำในใจ         
ทำงที่ดีเรำใช้ให้ถูกต้องตำมหลักดีกว่ำ เช่น เรำจะบอกว่ำ เรำไม่มีเงิน เรำก็จะพูดว่ำ “I have no money” หรือ           
จะน�ำค�ำว่ำ “don’t have” มำใช้ก็ดูไม่น่ำเกลียดครับ เช่น “I don’t have any money” เป็นต้น จ�ำไว้ว่ำ             
“No have” เป็นภำษำกะเหรี่ยงในสำยตำชำวต่ำงชำติ หำกเรำต้องกำรดู Professional ขึ้นในสำยตำชำวต่ำงชำติ      
หันมำใช้  have no หรือ don’t have กันเถอะครับ

 ค�าที่ 2 ค�ำว่ำ Stop your mouth ที่คนไทยมักน�ำมำใช้พูดให้คนที่เรำก�ำลังไม่พอใจในสิ่งที่เขำพูดหรือเรำ        
ร�ำคำญที่เขำพูด ให้หยุดพูด ซึ่งบอกได้เลยว่ำค�ำนี้ไม่มีในภำษำอังกฤษ เรำควรใช้ค�ำว่ำ “Shut your mouth” หรือ          
“Shut up” มำกกว่ำ แต่บอกได้เลยว่ำแม้จะเปลี่ยนค�ำพูดดูยังไงๆ ค�ำนี้ก็ไม่สุภำพเอำเสียเลย หำกเรำพูดกับคนอื่นพำล
แต่จะท�ำให้ยิ่งอำรมณ์ครุกรุ่นหัวร้อนกันมำกขึ้นเปล่ำๆ  ขอแนะน�ำว่ำ หำกจะพูดกับเพื่อนให้ดูซอฟท์ลงนิดก็ควรจะพูดว่ำ 
“Shut your trap” หรือ “Shut your neck” และหำกจะให้สุภำพและเป็นทำงกำร ควรใช้ค�ำว่ำ “Please be 
quiet” หรอื “Could you please be quiet” เป็นดทีีส่ดุครบั เรยีกได้ว่ำ เรำใช้ค�ำพดูทีถ่งึแม้ควำมหมำยจะต้องกำร
ให้เขำหยุดกระท�ำ แต่เรำใช้ค�ำท่ีสุภำพข่มจิตใจของเรำไว้และท�ำให้ผู้ฟังทรำบด้วยว่ำเรำมีควำมเข้ำใจภำษำพอและมี 
มำรยำทพอที่จะใช้ค�ำเหล่ำนี้หยุดกำรกระท�ำของเขำ เป็นผมผมลุกขึ้นปรบมือให้ส�ำหรับคนที่น�ำค�ำเหล่ำนี้มำใช้ครับ

Learn English
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 ค�าสุดท้ายที่จะเสนอในวำรสำรทิวสนฉบับนี้ คือ ค�ำว่ำ “Over” ที่เรำมักจะใช้กับเพื่อนหรือบุคคลที่ชอบพูดหรือ  
ท�ำอะไรเกินควำมเป็นจริง เรำก็มักจะพูดว่ำ “She is over” หรือพูดสั้นๆ ว่ำ “over” ซึ่งค�ำๆ นี้ชำวต่ำงชำติเขำไม่ใช้
กัน แล้วเรำจะใช้ค�ำใดมำพูดถึงคนที่ชอบกล่ำวเกินจริงละ เรำควรพูดด้วยค�ำว่ำ “exaggerate” เช่น “She always 
exaggerates about her skills” ซึ่งแปลง่ำยๆ ว่ำ เขำพูดเว่อร์(เกินจริง)เกี่ยวกับควำมสำมำรถของเขำ ส�ำหรับ       
ค�ำศัพท์ค�ำน้ีมีตัวอย่ำงเหตุกำรณ์ท่ีผู้เขียนไปศึกษำต่ำงประเทศ แล้วไปปล่อยไก่เป็นกะเหรี่ยงในหมู่ชำวต่ำงชำติ ให้เป็น  
อุทำหรณ์แด่ผู้อ่ำนให้น�ำไปใช้อย่ำงถูกต้อง เรื่องมีอยู่ว่ำ ในวันที่ Host ที่ผู้เขียนไปอำศัยอยู่ด้วยมีเพื่อนของเขำมำ               
ร่วมรับประทำนอำหำรเย็น ที่มื้อนั้นผู้เขียนได้ลงมือท�ำอำหำรไทยให้ชำวต่ำงชำติได้ลิ้มลอง และกล่ำวขำนถึงอำหำรไทย
ให้ระบือไกล ก้องโลก ค�ำแรกที่เพื่อนของโฮสต์ลิ้มรสอำหำรฝีมือผู้เขียน เธอท�ำอำกำรประหนึ่งได้ทำนของมีค่ำ ที่ชีวิตนี้หำ
ที่ไหนไม่ได้ ผู้เขียนจึงแอบกระซิบกับโฮสต์ว่ำ “Why does she look over?” ทันใดนั้น โฮสต์หันมำท�ำหน้ำ งงๆ และ 
ถำมย�ำ้ว่ำเรำพดูอะไร จงึต้องอธบิำยว่ำ ฉนัคดิว่ำเธอท�ำอะไรเกนิไปกว่ำควำมเป็นจรงิ เมือ่โฮสต์ได้ยนิเช่นนนัน้ เธอข�ำหนกั
มำก ไม่รู้ข�ำค�ำพูดของเรำ หรือ กิริยำของเพื่อนเธอ แล้วเธอก็น�ำเสนอ ค�ำว่ำ exaggerate มำให้เรำไว้หยิบใช้สอย         
เพื่อเป็นที่เชิดหน้ำชูตำของชำวไทย จำกนั้นกะเหรี่ยงจึงถึงบำงอ้อว่ำ ไม่ควรใช้ “over” กับกำรกระท�ำที่เกินควำมจริง
ของบุคคลใดก็ตำม 

 ส�ำหรบัข้อคดิฉบบันี ้กำรเรยีนภำษำองักฤษ ให้ได้ผล เรำควรน�ำภำษำองักฤษมำเป็นส่วนหนึง่ของชวีติประจ�ำวนัเรำ 
ฝึกใช้ ฝึกจ�ำ ท�ำควำมเข้ำใจ ท�ำกิจวัตรอะไรก็ให้นึกถึงค�ำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง รับรองครับว่ำภำษำอังกฤษไม่ยำกและไม่เกิน
ควำมสำมำรถของเรำที่จะพัฒนำ ดังส�ำนวนที่ว่ำ 

“Where there’s a will, there’s a way!”
“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั่น” ครับ



	 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!	

Academic field trips



 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.”

Cambridge English Young Learners and Key English 



	 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!

Open house 



 ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียน ลูกเสือเนตรนำรี ร่วมพิธีวำงพวงมำลำร�ำลึกถึงกำรอสัญกรรมท่ำนจอมพลมหำอ�ำมำตย์เอก 
เจ้ำพระยำสุรศักดิ์มนตรี ณ บริเวณอนุสำวรีย์ท่ำนจอมพลมหำอ�ำมำตย์เอก เจ้ำพระยำสุรศักดิ์มนตรี ภำยในบริเวณส�ำนักงำนเทศบำล
เมืองศรีรำชำเพ่ื่อแสดงควำมกตัญญูกตเวทีต่อผู้สร้ำงคุณประโยชน์แก่เมืองศรีรำชำและประเทศชำติ วันที่ 1 กรกฎำคม 2560 

 ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ประธำนในพิธีถวำยรำชสดุดีและทบทวนปฏิญำณตน เนื่องในวันคล้ำย          
วันสถำปนำคณะลูกเสือแห่งชำติของลูกเสือระดับประถมศึกษำปีท่ี 4-6 และระดับมัธยมศึกษำปีท่ี 1-3 และพิธีเดินสวนสนำมกอง        
ลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ ณ สนำมอุดมประเสริฐ วันอังคำรที่ 4 กรกฎำคม 2560

พิธีวางพวงมาลาร�าลึกถึงการอสัญกรรมท่านจอมพลมหาอ�ามาตย์เอก เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี 

พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนปฏิญาณตน



คอร์สนอกเวลา (หลังเลิกเรียน) ส�ำหรับเด็กเล็ก ระดับช้ันอนุบาล–ประถมศึกษาปีที่ 3 
เ ปิดสอนดนตรีและกิจกรรมพิ เศษ

 เปิดสอน 3 ประเภท ได้แก่ เปียโน อูคูเลเล่ และกลองชุด
 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบำล 2 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 3  
 สมัครเรียนคอร์ส 2 วัน/สัปดำห์ เวลำเรียน  24 ชั่วโมง/ภำคเรียน 
 สมัครเรียนคอร์ส 4 วัน/สัปดำห์ เวลำเรียน  48 ชั่วโมง/ภำคเรียน
 วันเรียน  จันทร์ – พฤหัสบดี เวลำเรียน 16.45 – 17.45 น.
 จ�านวนกลุ่มผู้เรียน 3 – 5 คน/ผู้ฝึกสอน 1 คน
 สถานที่เรียน  ณ ศูนย์ดนตรี อำคำรสุวรรณสมโภช

 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา โดยฝ่ำยกจิกรรมพเิศษ มนีโยบำยส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนมสีนุทรยีภำพทำงด้ำนดนตร ีกฬีำ และ
ศิลปะได้จัดหำผู้ฝึกสอนอำชีพท่ีมีควำมรู้ควำมสำมำรถ มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงกำร             
มำถ่ำยทอดควำมรู้และทักษะ เพื่อพัฒนำผู้เรียนสู่ควำมเป็นเลิศ 

 เปิดสอน 4 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล เทควันโด ว่ำยน�้ำ และงำนปั้น
 รับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบำล 2 ถึงชั้นประถมศึกษำปีที่ 3
 สมัครเรียนคอร์ส 2 วัน/สัปดำห์ เวลำเรียน 24 ชั่วโมง/ภำคเรียน
 สมัครเรียนคอร์ส 4 วัน/สัปดำห์ เวลำเรียน 48 ชั่วโมง/ภำคเรียน
 วันเรียน จันทร์ – พฤหัสบดี
 เวลาเรียน อนุบำล เวลำ 16.10 – 17.10 น.

   ประถม เวลำ 16.45 – 17.45 น.
 จ�านวนกลุ่มผู้เรียน 10 – 20 คน/ผู้ฝึกสอน 1 คน
 สถานที่เรียน  ณ สนำมกีฬำศูนย์ฝึกกิจกรรมพิเศษ
 ผู้ฝึกสอน 

 - ฟุตบอล อำจำรย์อุเทน ทองประกอบ ผู้ฝึกสอนฟุตบอลอำชีพ 
  (B–Licence AFC) และทีมงำน
 - เทควันโด อำจำรย์วิษณุ พันพรม ผู้ฝึกสอนสมำคมเทควันโด
  แห่งประเทศไทย นักกีฬำเทควันโดทีมชำติไทย และทีมงำน 
 - ว่ายน�้า อำจำรย์ไพโรจน์  สว่ำงไพร ผู้ฝึกสอนนักกีฬำว่ำยน�้ำ
  มหำวิทยำลัยบูรพำ และทีมงำน
 - งานปั้น โดยผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน

สมัครได้ตัง้แต่วันนี้เป็นต้นไป
รับจ�ำนวนจ�ำกัด สำมำรถสอบถำมรำยละเอียดได้ที่

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โทร 094-5583028 

ประโยชน์ของการออกก�าลังกายในวัยเด็กเล็ก
 ช่วยให้ร่ำงกำยแข็งแรง สมบูรณ์ เจริญเติบโตอย่ำงรวดเร็ว มีสุขภำพจิตที่ดี 
เกิดผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด มีกำรเคลื่อนไหวสนองควำมต้องกำรควำม
ซุกซน และควำมไม่ยอมอยู่นิ่ง กำรฝึกควำมคล่องตัวและควำมอ่อนตัวของส่วน     
ต่ำงๆ ในร่ำงกำยและยังท�ำให้รู้จักควบคุมกล้ำมเนื้อในกำรเคลื่อนไหวได้ดี

ศูนย์ดนตรี 

กิจกรรมพิเศษ 



การด�าเนนิงานฝ่ายกจิกรรมพเิศษ

 วันที่ 26 – 27 สิงหำคม 2560 ฝ่ำยกิจกรรมพิเศษร่วมกับอำจำรย์ไพโรจน์ สว่ำงไพร ผู้ฝึกสอนนักกีฬำว่ำยน�้ำโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีรำชำ และนักกีฬำมหำวิทยำลัยบูรพำ จัดกำรแข่งขันว่ำยน�้ำ Acs Swimming Championship ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทำนพระเจ้ำ   
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ มีทีม จำกสโมสร/ชมรม/โรงเรียนต่ำงๆ ที่สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน จ�ำนวน         
48 ทีม นักกีฬำชำย 338 คน นักกีฬำหญิง 229 คน รวมทั้งสิ้น 567 คน โดยได้รับควำมอนุเครำะห์กรรมกำรตัดสินจำกสมำคมว่ำยน�้ำ     
แห่งประเทศไทย ผลกำรแข่งขันทีมนักกีฬำโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ คะแนนรวมทีม ได้รับถ้วยประทำนพระเจ้ำ   
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ

 สวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดกำรแข่งขันโบว์ลิ่งกำรกุศล ACS Charity Bowling 2017 ครั้งที่ 17 ระหว่ำงวันที่       
2 – 3 กันยำยน 2560 ณ เมเจอร์โบว์ลฮิตห้ำงบิ๊กซี จังหวัด ชลบุรี เพื่อหำรำยได้เข้ำกองทุนสวัสดิกำรครู กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนำญครู 
กองทุนครูอำวุโส และพัฒนำกำรศึกษำโรงเรียน มีทีมที่สมัครเข้ำร่วมกำรแข่งขัน จ�ำนวน 215 ทีม



 30 สงิหำคม – 3 กนัยำยน 2560 นกักฬีำตะกร้อโครงกำรพเิศษ 
รุน่อำย ุ16 ปี เข้ำร่วมกำรแข่งขนั รายการเซปักตะกร้อ กรมพลศกึษา 
ผลกำรแข่งขัน ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
 แนะน�ำผูฝึ้กสอนตะกร้อนกักฬีำโครงกำรพเิศษ รุน่อำย ุ16 ปี 
 ผู้ฝึกสอน มาสเตอร์เสกสันต์ ตะพิมพ์
 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มาสเตอร์วิชญ์พลเดชา ท�าทอง

 22 สิงหำคม 2560 ส่งนักเรียนเข้ำร่วมกำรแข่งขันดนตรี  
งำนวันวิชำกำรโรงเรียนเซนต์คำเบรียล เด็กชายณยศ สุบันยัง    
ม.2 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ กำรประกวด S.G. Acoustic Guitars 
Competition 2017 โดยมี มาสเตอร์สุวรรณ เลิศสุทธิชวาล  
เป็นผู้ฝึกสอน

 นักฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอำยุ 13, 15, 17 และ 19 ปี      
เข้ำร่วมกำรแข่งขนั รายการ THAILAND Youth League (รอบโซน
ภำคตะวันออก) ในนำมทีมสโมสรพัทยำ ยูไนเต็ด เลกที่ 1 จบไป      
ผลกำรแข่งขัน รุ่นอำยุ 13 ปี คะแนนอยู่ในอันดับ 1 ของตำรำง        
อำยุ 15 ปี อันดับ 4 อำยุ 17 ปี อันดับ 4 และอำยุ 19 ปี อันดับ 3 
ของตำรำง
 แนะน�ำผู้ฝึกสอนฟตุบอลนกักฬีำโครงกำรพเิศษ รุน่อำย ุ13 ปี
 ผู้ฝึกสอน มาสเตอร์วีระพงศ์ ศรีเพ็ชร
 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน มาสเตอร์สิทธิรักษ์ ว่องไว

 ระหว่ำงเดอืน มถินุำยน – พฤศจกิำยน 2560 จดักำรแข่งขนั
กีฬำภำยใน ฟุตบอล 7 คน ณ สนำมฟุตบอลหญ้ำเทียม 
ASSUMPTION Soccer Field ส�ำหรบัเดก็เลก็ ชัน้อนบุำล 2 ถงึ
ชั้น ป.3 โดยจัดกำรแข่งขันในวันศุกร์ เวลำ 16.00 17.30 น.         
มีผู้ปกครองให้ควำมสนใจมำชมและเชียร์เป็นจ�ำนวนมำก

 เด็กชายกานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธิน ป.2 ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
กำรแข่งขนัเทนนสิ ประเภทเยำวชนชำยเดีย่ว รุน่อำย ุ8 ปี รำยกำร 
แข่งขันเทนนิส PTT – ลอนเทนนิสพัฒนำฝีมือ ประจ�ำปี 2560 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6
 เดก็ชายกรวชิญ์ สรุฤทธิโ์ยธนิ ป.4 ได้รบัรำงวลั รองชนะเลิศ 
กำรแข่งขัน เทนนิส Krasae Tennis Camp Junior Challenge 
2017 รุ่นอำยุ 12 ปี รำยกำร Krasae ครั้งที่ 7 ประจ�ำปี 2560



มำสเตอร์ศรำยุทธ อุดม
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษำ ฝ่ำยวิชำกำร

กลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ
ศำสนำและวัฒนธรรม

 PBL : มำจำกค�ำศัพท์ Problem-based Learning  คือ วิธีกำรจัด 
กำรเรยีนรูท้ีม่รีปูแบบกำรเรยีนรู ้โดยกำรน�ำปัญหำมำเป็นตวักระตุน้ให้ผู้เรยีน
เกิดกำรเรียนรู้ สะท้อนภำพสภำวกำรณ์จริงท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบัน รวมถึงกำร 
กระตุ้นให้นักเรียนเกิดทักษะกำรคิดอย่ำงเป็นระบบเพื่อหำแนวทำงในกำร  
แก้ไขปัญหำฯ
 กำรจัดกำรเรียนรู ้โดยกำรใช้ปัญหำเป็นฐำน เป็นรูปแบบกำรจัด          
กำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกแนวคิด ตำมทฤษฏีกำรจัดกำรเรียนรู้แบบสร้ำงสรรค์ 
(Constructivism) โดยให้ผู้เรียนสร้ำงควำมรู้ใหม่ จำกกำรใช้ปัญหำที่เกิดขึ้น
จริงในโลกเป็นบริบทของกำรเรียนรู้ (Learning Context) เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ทกัษะกำรคดิวเิครำะห์และคดิแก้ปัญหำ รวมทัง้ได้สร้ำงองค์ควำมรูต้ำมศำสตร์
ในสำขำวิชำที่นักเรียนได้ศึกษำไปพร้อมๆ กัน กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ
เป็นฐำนจงึเป็นผลมำจำกกระบวนกำรท�ำงำนทีอ่ำศยัควำมเข้ำใจและกำรแก้ไข
ปัญหำเป็นหลัก ถ้ำมองในแง่ยุทธศำสตร์กำรสอน PBL เป็นเทคนิคกำรสอน
ทีส่่งเสรมิให้ผูเ้รยีนได้ลงมอืปฏบิตัด้ิวยตนเอง เผชญิหน้ำกบัปัญหำด้วยตนเอง 
จะท�ำให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะในกำรคิดหลำยรูปแบบ เช่น กำรคิดวิจำรณญำณ 
คิดวิเครำะห์ คิดสังเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ คิดแก้ปัญหำ คิดรวบยอด ฯลฯ

ลักษณะส�าคัญของการเรียนรู้แบบ PBL 
 รูปแบบของกำรจัดกำรเรียนรู้แบบกำรใช้ปัญหำเป็นฐำน หรือ PBL
มีลักษณะส�ำคัญ ดังนี้
 1. ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลำงของกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริง
  (Student-centered Learning)
 2. จัดผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อยๆ ให้มีกลุ่มละประมำณ 7 - 10 คน
 3. ครูผู้สอนท�ำหน้ำที่เป็นผู้อ�ำนวยควำมสะดวก (Facilitator)
  หรือผู้ให้ค�ำแนะน�ำ (Guide)
 4. ใช้ปัญหำ สภำวกำรณ์ วิกฤตกำรณ์ด้ำนต่ำงๆ เป็นตัวกระตุ้น
  (สิ่งเร้ำ) ให้เกิดกำรเรียนรู้
 5. ลักษณะของปัญหำ สภำวกำรณ์ วิกฤตกำรณ์ที่น�ำมำใช้
  ต้องมีลักษณะคลุมเครือ ไม่ชัดเจน มีวิธีกำรแก้ไขปัญหำได้อย่ำง
  หลำกหลำย อำจมคี�ำตอบได้หลำยค�ำตอบ (เน้นค�ำตอบเชงิสร้ำงสรรค์)
 6. ผู้เรียนเป็นผู้แก้ไขปัญหำโดยกำรแสวงหำข้อมูลใหม่ๆ ด้วยตนเอง 
  (Self-directed Learning) 
 7. กำรประเมนิผล ใช้กำรประเมนิผลจำกสถำนกำรณ์จรงิ (Authentic 
  assessment) ดจูำกควำมสำมำรถในกำรปฏบิตัขิองผูเ้รยีนขณะท�ำ
  กิจกรรมกำรเรียนรู้ (Learning process) 

การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(Problem-based Learning : PBL)

 จะเห็นได้ว่ำ กำรจัดกำรเรียนรู้โดยใช้ปัญหำ
เป็นฐำน : PBL นั้น มีควำมเหมำะสมกับกำรพัฒนำ
ศักยภำพและคุณภำพของนักเรียนในทุกๆ ด้ำน     
เพือ่ให้นกัเรยีนทีจ่บจำกรัว้โรงเรยีนอสัสัมชญัศรรีำชำ
ทุกคนเป็น

“มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ

เป็นพลโลกที่สังคมต้องการ”

กบัการเรยีนการสอนสงัคมศกึษายคุ 4.0



 งำนชมุนมุครัง้นีจ้ดัขึน้โดย BSA : Boy Scout Of America เป็นกำรชมุนมุเตรยีม
ควำมพร้อม เพ่ือจดังำนชมุนมุลกูเสอืโลกครัง้ที ่24 (24th World Scout Jamboree 2019) 
ในอีกสองปีข้ำงหน้ำ เรียกได้ว่ำงำนชุมนุมที่เรำไปในครั้งน้ีคือ Pre-World Jamboree    
ในหัวข้อ “Live Scouting Adventure”  มีผู้เข้ำร่วมกว่ำ 30,000 คน คณะผู้แทน     
ลูกเสือไทย จ�ำนวน 44 คน กว่ำจะมำถึงจุดนี้ได้ เรำต้องผ่ำนกำรทดสอบคัดเลือก ซ่ึง      
กำรสมัครจะมี 2 แบบ คือทักษะภำษำกับทักษะลูกเสือ ดิฉันเลือกสมัครแบบทักษะ      
ภำษำอังกฤษ เพรำะคิดว่ำเป็นทักษะที่ค่อนข้ำงถนัด เป็นกำรสอบข้อเขียนและสัมภำษณ์
เป็นภำษำอังกฤษ มีกำรสอบภำคปฏิบัติก็เป็นกำรทดสอบกำรใช้ชีวิตด้วยตัวเอง กำรเอำ
ตวัรอดในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ เช่น กำงเต้นท์ หงุข้ำว ท�ำรำวตำกผ้ำ เรำต้องรูจ้กัวธิใีช้อปุกรณ์
เครือ่งมอืช่ำงต่ำงๆ ด้วย นอกจำกนีเ้รำต้องรูจ้กักำรอยูก่บัเพือ่นๆ ในกลุม่ได้ มมีนษุยสมัพนัธ์
ที่ดี ต้องรู้จักพึ่งพำกันและกัน มีควำมอดทนสูง
 เมือ่ผ่ำนกำรสอบและคดัเลอืกแล้วเรำต้องเข้ำค่ำยเตรยีมควำมพร้อมสำมวนัสองคืน 
ณ ค่ำยกฐินกุยยกำนนท์ จังหวัดสมุทรปรำกำร หลังจำกเข้ำค่ำยเสร็จพวกเรำก็ออกเดิน
ทำงไปประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 ในวนัแรกคณะของพวกเรำได้มโีอกำสไปเทีย่วสถำนทีต่่ำงๆ เช่น อนสุำวรย์ีลนิคอล์น 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศำสตร์ธรรมชำติแห่งชำติ สมิธโซเนียน ไวท์เฮำส์ และอีกหลำยๆ แห่ง 
พวกเรำยังได้เรียนรู้กฎของลูกเสือในข้อที่ 4 ว่ำ “ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็น
พี่น้องกับลูกเสอือืน่ทัว่โลก” นัน้เป็นควำมจรงิ เพรำะว่ำช่วงทีเ่รำท่องเทีย่วในวอชงิตนั ดซีี 

มีลูกเสือจำกที่อื่นมำเที่ยวเหมือนกัน     
เขำเข้ำมำทักทำยเรำ มำชวนคุย แลกของ 
ถ่ำยรปู พวกเขำเข้ำมำอย่ำงเป็นมติรมำกๆ 
แค่เริ่มวันแรกก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วสิ
 ในวันต่อมำเรำเดินทำงไปค่ำยที่
มี ช่ือว่ำ “The summit Bechtel 
Family National Scout Reserve” 
ทีน่ีจ่ะมอียูท่ัง้หมด 6 เบสแคมป์ นกึสภำพ
สิคะว่ำมันใหญ่ขนำดไหน กว่ำจะเดินไป
ท�ำกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเล่นเอำหมด
แรง ส�ำหรับพวกเรำอยู่กันที่เบสแคมป์ F 
Foxtrot เรำจัดอยู่ในโซน International 
Scout ก็จะมีลูกเสือจำกประเทศต่ำงๆ  
มำอยู่บนนี้ทั้งหมด เบสเเคมป์นี้เป็นเบส
แคมป์ทีไ่กลทีส่ดุ ต้องเดนิขึน้เขำไปหน่อย 
แต่เบสเเคมป์ของเรำมีวิวและบรรยำกำศ
ที่ดีที่สุด พวกเรำได้ท�ำกิจกรรมต่ำงๆ 
มำกมำย อำทิ 
 กิจกรรมทางน�้า Paddle Board  
ซึ่งผู ้เล่นจะยืนบนบอร์ดและใช้ไม้พำย 
ทุกๆ คนต่ำงเปียกปอนสมใจจริงๆ
 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 
พวกเรำท�ำอำหำรไทยให้ลูกเสือต่ำงชำติ
รับประทำน และเชิญชวนให้ร่วมร�ำวง
แบบไทยๆ หลังรับประทำนอำหำรเสร็จ 
หลังเสร็จกิจกรรมก็น�ำขนมไทยที่เอำจำก
ประเทศไทยแจกให้เพื่อนๆ ต่ำงชำติด้วย 
ซึ่งกิจกรรมแลกเปล่ียนวัฒนธรรมของ
พวกเรำได้รับกำรตอบรับดีมำก
 กิจกรรมเดินทางไกล เป็นระยะ
ทำง 22 ไมล์ เรำต้องเดินทำงจำกค่ำย 
Foxtrot ไป Garden Ground Mountains 

 ดิฉัน นางสาวโชติกา พิทักษ์ทวยหาญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 5 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ ได้รับคัดเลือกจำกส�ำนักกำรลูกเสือยุวกำชำด 
และฝ่ำยกิจกำรนักเรียน เป็นผู้แทนลูกเสือไทย ไปเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือนำนำชำติ 
ณ รัฐเวสเวอร์จีเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกำ ระหว่ำงวันที่ 19-28 กรกฎำคม 2017

บทความจากนกัเรยีน



 กิจกรรม Stem Camp เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับทำง
วิทยำศำสตร์ แยกเป็นบูธๆ แต่ละบูธก็มีควำมน่ำสนใจมำก ไม่ว่ำ
จะเป็นบูธที่เกี่ยวกับกำรค้นหำตัวคนร้ำยจำกหลักฐำนต่ำงๆ เช่น 
ลำยนิ้วมือ ดีเอ็นเอ รอยเลือด หลักฐำนในที่เกิดเหตุ บูธเกี่ยวกับ
นวัตกรรมใหม่ในกำรรักษำยำมฉุกเฉิน บูธท�ำของประดิษฐ์          
จะมีให้ท�ำก�ำไลข้อมือท่ีเปลี่ยนสีได้เม่ือรับพลังงำนควำมร้อน       
บูธกำรเรียนกำรสอนก็มีนะคะ เป็นบูธเกี่ยวสำรเคมีรอบตัว เรำก็
ไปนั่งเรียนกัน สนุกมำกๆ และบูธที่น่ำสนใจที่สุดคือบูธ นำซ่ำ      
ซึ่งจะมีให้ดูกำรทดลองเก่ียวกับอวกำศ และมีกำรเเข่งขันตอบ
ปัญหำทีส่นกุและตืน่เต้นคอืกำรได้ไปบกุบ้ำนหม ีบ้ำนหมเีป็นฐำน
กจิกรรมคล้ำยๆ Stem Camp แต่จะเป็นฐำนทีใ่ห้ควำมรูเ้กีย่วกบั
ธรรมชำติ กำรอนุรักษ์ธรรมชำติ กำรใช้ชีวิตอยู่ในธรรมชำติ 
นวตักรรมทีเ่กีย่วข้องกบัธรรมชำต ิและทีส่นกุทีส่ดุคอืกำรได้เรยีน
รู้วิธีเอำตัวรอดเมื่อพบกับหมี
 กจิกรรม Extreme มหีลำยกจิกรรมให้เลอืก เช่น สเกต็บอร์ด 
บีเอ็มเอ็กซ์ โรวเกียร์ และก็มีอีกหลำยกิจกรรมที่น่ำตื่นเต้น
 ในกำรชุมนุมครั้งนี้พวกเรำตกลงกันว่ำจะน�ำเสื้อลำยดอก
สสีนัสดใสไปใส่ด้วย และกไ็ม่ผดิหวงั เสือ้ลำยดอกของเรำสวยและ
เท่ เป็นทีส่นใจของเพือ่นๆ ชำวต่ำงชำต ิสิง่ทีพ่วกเรำภมูใิจอกีอย่ำง
คือพวกเรำได้เข้ำพบ มิสเตอร์โดนัลด์ ทรัมป์ ประธำนำธิบดีของ
สหรัฐอเมริกำ 
        สดุท้ำยดิฉนัขอขอบคณุโรงเรียนอัสสมัชญัศรรีำชำ คณะครู
ฝ่ำยกจิกรรมพเิศษ และคณะครลูกูเสอืทกุท่ำน ก�ำลงัใจจำกเพือ่นๆ
ที่โรงเรียนทุกคน ที่เปิดโอกำสให้ได้ไปเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือ
นำนำชำตคิรัง้นี ้ถ้ำโรงเรยีนไม่ให้กำรสนบัสนนุ พำไปสอบ ฝึกสอน
เทคนิคต่ำงๆ เพื่อใช้ในกำรทดสอบ ดิฉันคงไม่สำมำรถผ่ำนกำร  

คัดเลือกที่ยำกล�ำบำกน้ีมำได้ ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เอำใจใส่ 
สนับสนุนทุกเรื่องที่เรำอยำกจะท�ำ ช่วยเหลือคอยเป็นก�ำลังใจให้
สูอ้ยูต่ลอดเวลำ จนท�ำให้เรำไม่เคยท้อถอย ยำมทีพ่บประสบปัญหำ
ต่ำงๆ กส็ำมำรถแก้ไขผ่ำนพ้นไปได้ ขอบคณุคณะผูแ้ทนลกูเสอืไทย 
ครูลูกเสือทุกท่ำนที่ประสิทธ์ิประสำทวิชำควำมรู้ให้ระหว่ำงกำร 
อยู่ค่ำยร่วมกัน รุ่นพี่ทุกคนที่มำช่วยเทรนน้องๆ สอนน้องๆ ให้
พร้อมรบ พร้อมพบเจอปัญหำทีอ่ำจเกดิขึน้ในระหว่ำงกำรเข้ำค่ำย 
เพื่อที่จะแก้ไขปัญหำให้ได้ และสุดท้ำยต้องขอบคุณเพื่อนลูกเสือ
ทุกคนที่ได้อยู่ในค่ำยร่วมฝ่ำฟันอุปสรรค ช่วยเหลือกันและกัน     
ทั้งเพื่อนที่ได้ไปค่ำยที่อเมริกำด้วยกัน และเพื่อนที่ไม่ผ่ำนกำร      
คัดเลือกไปแต่ได้อยู ่ค ่ำยร่วมกัน เพื่อนทุกคนเป็นครู เป็น
ประสบกำรณ์ทีด่ใีห้เรำ ให้รูจ้กักำรปรบัตวั กำรอยูก่บัคนอืน่ๆ ท่ีมำ
จำกหลำกหลำยสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์มำก ขอบคุณกระทรวง
ศึกษำธิกำรที่ยังคงสืบสำนวิชำลูกเสือ และคงไว้ในหลักสูตรของ
นักเรียนไทย มำกกว่ำควำมเสียสละ มำกกว่ำมิตรภำพ จิตอำสำ 
ค�ำน้ีเรำต้องปลูกฝังให้เด็กไทยรู้ซ้ึงและอยู่ในจิตส�ำนึกของทุกคน
เพื่อสังคมที่เติบโตอย่ำงเข้มแข็ง กำรมำเข้ำร่วมงำนชุมนุมลูกเสือ
ในครั้งนี้คือกำรก้ำวข้ำมออกมำจำกโลกอีกใบนึงที่มันจ�ำกัด    
ควำมค�ำว่ำ “ลูกเสือ” ว่ำมันคือกำรเข้ำค่ำย ร้องเพลงรอบกองไฟ 
แต่ถ้ำทุกๆ คนได้สัมผัส จะได้รู้ว่ำลูกเสือมันมีอะไรมำกกว่ำท่ีเรำ
เคยรู้จัก ถ้ำเรำลองสนใจมันจริงๆ ก็จะรักกิจกำรลูกเสือเหมือนที่
ดิฉันรัก

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

“ลูกเสือเปน็มิตรของคนทุกคน และเปน็พี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก”



สวัสดี นักเรียนประจ�าที่รักทุกคน 
 ตั้งแต่เดือนพฤษภำคม 2560 นักเรียน
ประจ�ำทั้งตึกและหอพักครูได้มีโอกำสใช้ชีวิต
นกัเรยีนประจ�ำมำเป็นเวลำกว่ำ 4 เดอืน แต่ละคน
คงได้รบัประสบกำรณ์ต่ำงๆ จำกครทูีใ่ห้ค�ำแนะน�ำ
และจำกกลุ่มเพื่อนๆ ที่พักอยู่ด้วยกัน ซึ่งก็คงพบ
ปัญหำของกำรอยู่ร่วมกันบ้ำง แต่ถ้ำนักเรียนรู้จัก
กำรปรับตัว รู้จักแก้ปัญหำ หรือปรึกษำคณะครูที่
ดูแลนักเรียน ปัญหำที่เกิดขึ้นก็จะลดลงและ
นักเรียนก็จะอยู ่อย่ำงมีควำมสุข กำรใช้ชีวิต
นักเรียนประจ�ำของโรงเรียนเปรียบเหมือนสังคม
เล็กๆ ที่มีควำมหลำกหลำย เป็นสถำนที่ทดลอง
กำรใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น เป็นกำรเตรียมตัวไปสู่
สังคมที่ใหญ่กว่ำ และจะมีเรื่องต่ำงๆ หลำกหลำย
กว่ำนี้ หวังว่ำนักเรียนประจ�ำทุกคนจะสำมำรถ
ผ่ำนสิ่งต่ำงๆ ไปได้ด้วยดี 
 ส�ำหรับหอพักและตึกต่ำงๆ ก็คงมีวิถีชีวิต
ที่รำบรื่น เพรำะมีนักเรียนจ�ำนวนน้อย ในส่วนตึก
เทโอฟำนนั้นมีนักเรียนประจ�ำตั้งแต่ระดับช้ัน
มัธยมศึกษำปีที่ 2 ถึงมัธยมศึกษำปีที่ 6 จ�ำนวน
ประมำณ 420 คน เพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรเป็น
ระบบ ทำงฝ่ำยนกัเรยีนประจ�ำได้จดั โครงกำรวำง
มำตรฐำนด้ำนระเบียบวินัย วัตถุประสงค์เพื่อให้
นกัเรยีนได้เกดิควำมรูค้วำมเข้ำใจปฏบิตัตินในกำร
อยู ่ร ่วมกันอย่ำงมีควำมสุขบนพื้นฐำนกำรมี
ระเบียบวินัย      เกิดส�ำนึกรับผิดชอบ และไม่ให้
เกดิกำรละเมดิสทิธซิึง่กนัและกนั โดยทมีวทิยำกร
ผูท้รงคณุวฒุเิข้ำฝึกอบรม ก�ำกบั ตดิตำม และเป็น
ที่ปรึกษำตลอดปีกำรศึกษำนี้
 คติพจน์ประจ�ำใจของโรงเรียนนั้น Labor 
Omnia Vincit ความวิริยะอุตสาหะ น�ามาซึ่ง
ความส�าเร็จ (Labor Conquers All Things) 
ทำงฝ่ำยนักเรียนประจ�ำให้ควำมส�ำคัญและ  
พัฒนำ นักเรียนผ่ำนกิจกรรมจิตอำสำ ได้แก่       
กำรช่วยท�ำควำมสะอำดบริเวณอำคำรท่ีพัก         
ในบำงโอกำสนักเรียนประจ�ำท่ีไม่ได้กลับบ้ำน       
มีส่วนร่วมในกำรช่วยเหลือกิจกรรมพิเศษของ

โรงเรียนในวันหยุด และเป็นพลังขับเคล่ือนนโยบำยของโรงเรียนด้ำนต่ำงๆ  เช่น 
กำรประหยัดพลังงำน ท�ำให้นักเรียนรู้จักคุณค่ำของกำรใช้พลังงำน ช่วยกันปิดน�้ำ 
ปิดไฟเมื่อไม่มีกำรใช้งำน ช่วยกันรักษำควำมสะอำดทิ้งขยะให้เป็นที่ และรักษำ
สำธำรณสมบัติ พฤติกรรมเหล่ำนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้ที่มีควำมรับผิด
ชอบต่อสังคมได้เป็นอย่ำงดี 
 วันและเวลำได้ผ่ำนพ้นภำคเรียนที่ 1/2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอบคุณ    
ผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้ควำมร่วมมือกับฝ่ำยนักเรียนประจ�ำด้วยดีเสมอมำ      
ขอให้นกัเรยีนมคีวำมสุขตลอดช่วงปิดภำคเรยีนนี ้ส่ิงใดทีด่ขีอให้เอำใจใส่และปฏบิตัิ
ต่อไป ส่ิงใดที่พลำดพล้ังไปแล้วขอให้ทบทวนและแก้ไข ยังมีโอกำสเริ่มต้นใหม่ใน 
สิ่งที่ดีอยู่เสมอ และพบกันวันรำยงำนตัวเข้ำที่พักวันที่ 29 ตุลำคม 2560 ก่อนเวลำ 
17.00 น.



ปฏิทินนักเรียนประจ�า ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

อาทิตย์ที่ 29 ต.ค. 60 วันพบผู้ปกครอง/ประกำศผลสอบ (บ่ำย) นักเรียนประจ�ำทุกคนรำยงำนตัว
 เข้ำที่พักพร้อมแสดงหลักฐำนกำรช�ำระเงินระหว่ำงเวลำ 09.00 - 17.00 น. 
 นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองไปส่ง ไม่อนุญำตให้เข้ำที่พัก
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เสาร์ที่  2 - อังคารที่ 5 ธ.ค. 60 วันคล้ำยวันพระรำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรฯ (หยุดเรียน)
  .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

อังคารที่ 5 ธ.ค. 60 นักเรียนประจ�ำที่กลับบ้ำน กลับเข้ำที่พักก่อนเวลำ 17.00 น.
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พุธที่ 3 ม.ค. 61 เปิดเรียนตำมปกติ
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ศุกร์ที่ 12 ม.ค. 61 งำนฉลองวันคริสต์มำส/ปีใหม่/วันเด็กของนักเรียนประจ�ำ (ภำคค�่ำ)
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อังคารที่ 16 ม.ค. 61 วันครู (หยุดเรียน)
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.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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 สถำบันภำษำ SCAP จัดกิจกรรม English Day Camp ให้กับนักเรียนแผนกำรเรียนศิล์ป - ภำษำอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ปีที่ 5 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎำคม 2560 เวลำ 14.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมโอเซ่ 1 อำคำรโอเซ่

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำร่วมกับสมำคมผู้ปกครองและครู จัดโครงกำรเต้นซุมบ้ำแด๊นซ์เพื่อสุขภำพ (ZUMBA DANCE)  เพื่อ 
ส่งเสริมให้บุคลำกรครู เจ้ำหน้ำที่ และผู้ปกครองมีสุขภำพดี โดยจะจัดขึ้นเฉพำะวันอังคำรและวันพฤหัสบดี ระหว่ำงวันที่ 13 กรกฎำคม 
ถึง วันที่ 28 กันยำยน 2560 ตั้งแต่เวลำ 17.15 - 18.15 น. (เป็นเวลำ 3 เดือน) ณ ลำนอเนกประสงค์ อำคำรยอห์น แมรี่ โรงเรียน      
อัสสัมชัญศรีรำชำ

กิจกรรม English Day Camp

โครงการเต้น ซุมบ้า แด๊นซ์ เพื่อสุขภาพ (ZUMBA DANCE)



 กำรสัมมนำผู้ร่วมบริหำรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560 กำรศึกษำดูงำนกำรบริหำรจัดกำร ณ โรงเรียนมำรีวิทย์ 
พัทยำ และโรงเรียนเมืองพัทยำ 11 โดย ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยกำร เป็นประธำนเปิดกำรสัมมนำ ซึ่งมีหัวข้อของกำรสัมมนำ 
อำทิ “The Change” บริหำรกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรไม่ให้กระทบ กระแทก กระเทือน,  “Collective Leadership” กำรพัฒนำผู้น�ำ         
แบบรวมกัน เน้นกำรน�ำแบบประชำธิปไตยเพื่อควำมร่วมมือและมีส่วนร่วม, “Attitude towards Work” ทัศนคติที่ดีต่อองค์รวมกำรปฏิบัติ
งำนที่มีผลต่อคน ต่องำน ต่อกำรคิด และต่อพิจรำณำ  และ “Influencing” ท�ำอย่ำงไรให้ผู้ใต้บังคับบัญชำอยำกมำร่วมงำนด้วยควำมสมัครใจ 
หำใช่ “อิทธิพล”  ระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน ถึง 2 กรกฎำคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุมโอเซ่ 1 อำคำรโอเซ่

การสัมมนาผู้ร่วมบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



 คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ ร่วมกับสมำคมผู้ปกครองและครู ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษำ
จำกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำไปยังพระอุโบสถวัดรำษฎร์นิยมธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎำคม 2560

พิธีแห่เทียนพรรษา



 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำจัดทัศนศึกษำพนักงำน ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560 ณ จังหวัดนครรำชสีมำ ระหว่ำง      
วันที่ 9 - 10 กรกฎำคม 2560

ทัศนศึกษาพนักงาน ประจ�าปีการศึกษา 2560



 พระสังฆราชชิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี พร้อมคณะพระสงฆ์ คณะภรำดำ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน เข้ำร่วมพิธีบูชำขอบพระคุณโอกำส    
70 ปีแห่งกำรสถำปนำเป็นนักบุญ นักบุญหลุยส์ มำรี เดอ มงฟอร์ต ผู้สถำปนำภรำดำคณะเซนต์คำเบรียล และภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน ร่วมมอบทุนกำรศึกษำ ณ หอประชุมหลุยส์ ชำแนล อำคำรวัชรสมโภช ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎำคม 2560 เวลำ 08.00 
- 10.30 น. หลงัจำกเสรจ็พธิ ี ภรำดำ ดร.ช�ำนำญ เหล่ำรกัผล เชิญพระสังฆรำช และคณะพระสงฆ์ เข้ำเยีย่มชมห้องเกยีรตปิระวตัอิสัสัมชญัศรรีำชำ

พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส 70 ปีแห่งการสถาปนาเป็นนักบุญ นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต



 ศูนย์กำรเรียนรู้ ขอแนะน�ำดอกไม้สีเหลืองมีชื่อว่ำ ปอเทือง 
หรือดอกปอเทือง เป็นพืชตระกูลถ่ัวท่ีมีสีเหลืองเรืองรองสวยงำม        
ปลูกง่ำยขึ้นได้ดีทั้งบนที่ดอนและในที่ลุ่มที่ไม่มีน�้ำแช่ขัง ปอเทืองทนต่อ
ควำมแห้งแล้งขึ้นได้ในดินเลว ปอเทืองสำมำรถสร้ำงธำตุอำหำรขึ้นเอง
ได้โดยเฉพำะไนโตรเจน จึงสำมำรถปลูกเป็นพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 
ปุ๋ยสด เป็นประโยชน์ต่อกำรปรบัสภำพหน้ำดนิให้เหมำะสมกับกำรเพำะปลูก 
 วงศ์  : Leguminosae
 วิทยาศาสตร์ : Crotalaria juncea
 ชื่อสามัญ : Sunn hemp – Indian hemp –
   Madras hemp – Chanvre indien
 ถิ่นก�าเนิด : ทวีปแอฟริกำ

ประโยชน์ปอเทือง
 1. ใช้ปลูกเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสด เนื่องจำกเป็นพืชตระกูลถั่ว
  ที่มีไนโตรเจนสูง รวมถึงสำรอำหำรอื่นด้วย
 2. ใช้ปลูกเป็นพืชคลุมดิน ป้องกันหน้ำดินพังทลำย
 3. ใช้ปลูกเป็นพืชอำหำรส�ำหรับเลี้ยงโค กระบือ รวมถึงดอก
  และใบที่น�ำมำเลี้ยงหมูได้เช่นกัน
 4. ใช้ปลกูเพือ่น�ำดอกมำรบัประทำน ทัง้รบัประทำนสด หรอืลวก
  จิ้มน�้ำพริก รวมถึงใช้ประกอบอำหำรหลำยเมนู อำทิ แกงอ่อม 
  แกงเลียง ต้มย�ำ เป็นต้น
 5. ล�ำต้นใช้ส�ำหรับเป็นวัตถุดิบในกำรผลิตกระดำษ
 6. เปลือกล�ำต้นสำมำรถดึงลอกเป็นเส้นได้และจัดเป็นเส้นใย
  ที่มีควำมเหนียวสูง สำมำรถใช้เป็นวัตถุดิบในกำรผลิต
  เชือก ด้ำย และอวน เป็นต้น

โดย มิสวิจิตรำ แจ่มกระจ่ำง

ปลกูดอกไม้สเีหลอืง
น้อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ 

ในหลวง ร.9

การเก็บเกี่ยว
    หลังกำรปลูกแล้ว ประมำณ 50 -60 วัน หลังเมล็ดงอก 
ปอเทืองจะเริ่มออกดอก ซ่ึงสำมำรถเก็บมำประกอบ
อำหำรได้ ส่วนกำรปลูกเพื่อเก็บฝักจะมีอำยุเก็บเกี่ยวฝัก
ที่ 120 – 150 วัน หลังเมล็ดงอก และให้ฝักประมำณ 80 
-150 กิโลกรัม/ไร่ ส่วนกำรเก็บล�ำต้นส�ำหรับเป็นอำหำร
ให้แก่โค กระบือ จะเก็บในระยะออกดอก ซึ่งสำมำรถให้
น�้ำหนักสดประมำณ 2.5- 3ตัน/ไร่ และน�้ำหนักแห้ง 
ประมำณ 500-850 กิโลกรัม/ไร่ 
 หำกท่ำนใดแวะเวยีนมำภำยในโรงเรยีนสำมำรถชม
ควำมงำมได้ทีศ่นูย์กำรเรยีนรู ้และบรเิวณด้ำนหลงัจะเห็น
ต้นปอเทืองตลอดแนวก�ำแพงต้นสน ตั้งแต่เดือนตุลำคม 
ถงึเดอืนพฤศจกิำยน 2560 ส�ำหรบัท่ำนใดทีส่นใจสำมำรถ
ขอเมล็ดพันธุ ์ได้ที่ศูนย์กำรเรียนรู ้โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีรำชำ

ศูนย์กำรเรียนรู้ร่วมกับครูและนักเรียนระดับชั้นปฐมวััย
จัดกิจกรรมเพื่อบูรณำกำรเรียนกำรสอน



 “งานสปัดาห์ห้องสมดุ ประจ�าปีการศกึษา 2560” 
จดัขึน้ในวนัที ่7 - 8 กนัยำยน 2560 ณ ห้องสมดุ อาคาร
ศกัดา กจิเจรญิ (พร้อมกบังำนวนัวชิำกำร) โดยมกีจิกรรม
ต่ำงๆ ได้แก่ 

 จัดแสดงนิทรรศกำร “สืบสานพระราชปณิธาน 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช” 
เพื่อน้อมร�ำลึกถึงพระมหำกรุณำธิคุณอันหำที่สุด
มิได้ ก่อนจะมีพระรำชพิธีถวำยพระเพลิง 

 ฟังเรื่องเล่ำ “พระมหาชนก” โดยวิทยำกรรับเชิญ     
มิสสมนึก สุทธิถวิล ครูอำวุโส

 กจิกรรมตำมล่ำหำควำมรูใ้นห้องสมดุ ตอน ตอบปัญหำ
พระรำชำ เกมโป่งแตกแจกโชค เกมล้วงลับจับไข่  

 กิจกรรมผจญภัยไดโนเสำร์ 
 ร้ำนหนังสือ สื่อ เกม และสินค้ำอื่นๆ ให้นักเรียน ครู 

และผู้ปกครอง ได้เลือกซื้อ



 หำกถำมผมว ่ ำชอบหนังสือแนวไหนหรอครับ               
ส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือแนวสร้ำงแรงบันดำลใจ และหนังสือ
เล่มโปรดของผมก็คือ เล่มนี้แหละครับ “อัจฉริยะ... 
เรียนสนุก” เขียนโดย หนูดี วนิษำ เรซ จบปริญญำโท  
จำกมหำวิทยำลัยฮำร์วำร์ด โปรแกรมสมองและกำรเรียนรู้ 
(Mind, Brain and Education) หนังสือเล่มนี้คือ คู่มือสมอง
ของผม เมื่ออ่ำนแล้วท�ำให้รู้จักสมองอย่ำงแท้จริง ซึ่งสอนผม
ในเรื่องกำรเรียนหลำยๆ เรื่อง ท้ังแนวคิดและวิธีกำรเรียน
อย่ำงชำญฉลำด วิธีท่ีท�ำให้มีควำมสุขกับกำรเรียน ท�ำให้ผม 
มีทักษะในกำรเรียนอย่ำงมีประสิทธิภำพในทุกๆ ด้ำน ทั้งใน
และนอกห้องเรียน ท่ีส�ำคัญคือ หนังสือเล่มนี้ท�ำให้เรำ             
มีกระบวนกำรคิดอย่ำงเป็นระบบ ท�ำให้กำรเรียนและ         
กำรท่องจ�ำเป็นเรื่องง่ำยส�ำหรับผม และอีกมำกมำยที่พี่หนูดี
น�ำมำเล่ำประสบกำรณ์กำรเรียนในมหำวิทยำลัยช้ันน�ำของ
โลกอย่ำงฮำร์วำร์ด 
 สุดท้ำยนี้ ผมอยำกจะบอกกับทุกๆ คนว่ำ กำรได้อ่ำน
หนงัสอืเล่มนีท้�ำให้ผมรูว่้ำ ไม่มใีครฉลำดไปกว่ำใคร สมองของ
เรำมีประสิทธิภำพเท่ำกัน แต่มันขึ้นอยู ่กับว่ำเรำจะดึง
ศักยภำพของสมอง มำใช้ได้มำกน้อยเท่ำไหร่ 
 หำกยังมองว่ำตัวเองด้อยกว่ำคนอื่น หยุดซะนะครับ ! 
หำหนังสือเล่มนี้มำอ่ำน แล้วควำมคิดของคุณจะเปลี่ยนไป  

รางวัลคนเก่ง
 O-Net คะแนนเต็ม 100 วิชำคณิตศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2558
 นักเรียนดีเด่นด้ำนวิชำกำร รำงวัลยอดเยี่ยมรำยวิชำคณิตศำสตร์ 

 วิทยำศำสตร์  สังคมศึกษำศำสนำและวัฒนธรรม ศิลปะ 
 กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี และภำษำต่ำงประเทศ  ปีกำรศึกษำ 2559

 ติดรอบรองชนะเลิศ 25 คนสุดท้ำย SET  เยำวชนดนตรีแห่งประเทศไทย
 รำงวัลเหรียญทองแดง ACT Music Festival 2016
 เหรียญทอง แข่งพูดสุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ ชลบุรี เขต 3
 เหรียญทอง Story Telling ชลบุรีเขต 3
 เหรียญเงิน กำรแข่งขันคณิตศำสตร์นำนำชำติรอบชิงชนะเลิศ
 รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขัน Social Studies Genius เพชรยอดมงกุฎสังคม

 หัวข้อ ประวัติศำสตร์อัสสัมชัญศรีรำชำ
 รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภำษำไทย หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง”

เด็กชายรัชชานนท์ คงเจริญ  ม.2/7



ACS_Library

 หนังสือชุด ศำสตร์พระรำชำ จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์ สถำพรบุ๊คส์ ได้น้อมน�ำโครงกำรตำมพระรำชด�ำริ       
ที่เป็นแบบอย่ำงอันดี ในกำรศึกษำหลักกำรทรงงำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช     
รัชกำลที่ ๙ ซึ่งมีหลักกำรส�ำคัญคือ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เพื่อเป็นแรงบันดำลใจที่จะน้อมเกล้ำน้อมกระหม่อม
น�ำหลักคิดและพระรำชกรณียกิจของพระองค์ไปศึกษำค้นคว้ำและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและ
ประเทศชำติสืบไป 

Learn How King Bhumibol Adulyadej 
Implemented 9 Royal Projects 



 ฉบับนี้ขอแนะน�ำอำหำรทะเลตำมสั่งแบบ
บ้ำนๆ รำคำบ้ำนๆ กนิแล้วสบำยใจ สบำยกระเป๋ำ(เงนิ) 
บรรยำกำศแบบชำวบ้ำนชำวประมง ร้ำนทีจ่ะแนะน�ำ
นี้คือ “ร้านเจ้น้อง” บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี
 ร้ำนเจ้น้อง อยู่ชำยทะเลบำงพระ บริเวณนั้น
เรียกว่ำ บ้ำนหัวโขด ถ้ำขับรถเลียบชำยทะเลจำก
ศรีรำชำ จะผ่ำนร้ำนชำยทะเลบำงพระ ผ่ำนร้ำน        
ผู้กองเผือก เลียบชำยทะเลที่มีสวนสำธำรณะของ
เทศบำลบำงพระ ก่อนถงึร้ำนเจ้น้องให้สงัเกตซ้ำยมอื
จะมีสะพำนปลำยื่นออกไปในทะเล ร้ำนนี้จะอยู ่    
ขวำมือก่อนโค้งศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก เป็นร้ำนแบบ
บ้ำนๆ เพรำะบ้ำนเจ้น้องก็อยู่หลังร้ำนนี้
 อำหำรทีท่กุคนต้องสัง่คอื แกงป่าปลาเหด็โคน 
ผัด(ขา)ปูผงกระหรี่ ย�าทะเล ปลาเห็ดโคนทอดราด
กระเทียมเจียว ไข่เจียวปู ต้มย�าทะเล ฯลฯ เรำสั่ง
พิเศษเพิ่มคือ ปลาเห็ดโคนผัดฉ่า ปลำที่นี่สด หวำน 
อร่อย เพรำะเขำขำยวันต่อวัน ไม่แช่ค้ำงคืน เพรำะ 
สั่งจำกเรือประมงเล็กหน้ำบ้ำนทุกวัน อำหำรแต่ละ
ชนิดรสชำติจัดจ้ำนเข้มข้น โดยเฉพำะปูผัดผงกะหรี่
เข้มข้นด้วยผงกะหรี่ตัดกับต้นหอมที่ผัดรวมกับปู 
เค้ียวแต่ละค�ำกล่ินฉุนขึ้นจมูก ท�ำให้ได้รสชำติสะใจ
จริงๆ ส่วนแกงป่ำปลำเห็ดโคนและปลำเห็ดโคน      
ผัดฉ่ำนั้นไม่ต้องบรรยำยสรรพคุณ เนื้อปลำสดอร่อย
นุ่มลิ้น พอเคี้ยวค�ำแรกก็รู้ว่ำปลำ “สด” จริงๆ ถ้ำจะ
ถำมว่ำอะไรอร่อยที่สุดส�ำหรับเรำนั้นชอบ แกงป่ำ 
ปลำเหด็โคน ปผูดัผงกะหรีแ่ละต้มย�ำทะเล แต่ทมีงำน
ของเรำบอกว่ำ “อร่อยทกุอย่าง” โดยเฉพำะน้องแอ๋ม 
ตำกล้องของเรำ อิ่มจนกระทั่งถึงมื้อเย็น วันนั้น       
มื้อเย็นเธอประหยัดไปได้อีก 1 มื้อ
 ร้ำนนี้บุตรชำยเป็นศิษย์เก่ำ ACS มีใบรับรอง
ความสะอาดจากเทศบาลบางพระ เปิดตัง้แต่ 9.00-
15.30 น. แต่บ่ำย 2 โมงกห็มดแล้ว เพรำะเจ้น้องบอก
ว่ำของสดขำยวันต่อวัน เพื่อรสชำติของควำมอร่อย 
ท่ำนใดว่ำงๆ ก็ลองแวะชิมดู รำคำสบำยๆ แต่อิ่ม 
“แปล้” เลย 

 อ้อ! ถ้าไปไม่ถูก 

 กด 089-7471-228

 โดย ทีมชวนกันชิม



 สมำพันธ์สมำคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ GMM Grammy              
ขอเชิญชม FSG Concert 2017 กำรแสดงวงซิมโฟนิคโดยนักดนตรีและนักร้องจำกโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ร่วมกับศิลปินนักร้องได้แก่ 
ลุลำ ณัฐ ศักดำทร และวง Getsunova ณ GMM Live House ชั้น 8 ศูนย์กำรค้ำ Central World ในวันศุกร์ที่ 21 กรกฎำคม 2560

FSG Concert 2017



 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน นิมนต์พระสงฆ์จำกวัดรำษฎร์นิยมธรรม จ�ำนวน 9 รูป เพื่อท�ำพิธีทำงศำสนำพุทธ และร่วมกันตักบำตร
ข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ อำคำรเรยีนำ เชลี และ อำคำรโดนำเซียง เนื่องในวันเข้ำพรรษำ และในวโรกำสฉลองพระชนมำยุครบ 5 รอบ 
ของสมเด็จพระเจ้ำลูกเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ อัครรำชกุมำรี ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎำคม 2560 

 พิธีไหว้ครู และเปิดกำรฝึกนักศึกษำวิชำทหำร กลุ่มวันอังคำร ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560 ณ หอประชุมหลุยส์ ชำแนล อำคำร   
วัชรสมโภช ในวันอังคำรที่ 25 กรกฎำคม 2560 

ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

พิธีไหว้ครู และเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร



 ทีมงำนชมรมคนรักศรีรำชำ โดยคุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ ได้สัมภำษณ์เก็บ
ข้อมลูโรงเรยีนอสัสัมชัญศรรีำชำ จำก มาสเตอร์เทยีบ พงษ์ศริ ิ และมาสเตอร์
ปรีชา วรศิลป์ รวมทั้งเข้ำเยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีรำชำ เพื่อ
เก็บข้อมูลจัดท�ำปฏิทิน ประจ�ำปี 2561

 ชมรมคนรักศรีรำชำ โดยคุณ อดิศักดิ์ ศิรานันท์ มำสัมภำษณ์เก็บข้อมูล
โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีำชำจำกภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ผููอ้�ำนวยกำร
โรงเรียน เพื่อจัดท�ำปฏิทินโรงเรียนเก่ำแก่ในศรีรำชำ ในปี 2561 ของชมรมฯ

 ทมีงำนห้องเกยีรตปิระวตัอิสัสมัชญัศรรีำชำ
และชมรมคนรกัศรรีำชำ ได้สมัภำษณ์เกบ็ข้อมลู
ควำมเป็นมำของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำและ
โรงเรียนดำรำสมุทร จำกพระสังฆราชกิตติคุณ
ลอเรนซ์ เทยีนชยั สมานจติ เพือ่เกบ็ข้อมลูไว้ใน
ห้องเกียรติประวัติฯ    ในฐำนะศิษย์เก่ำรุ่นที่ 2 
ของอัสสัมชัญศรีรำชำ

วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 

 ผูใ้หญ่ใจดศีรรีำชำ คณุศรวีไิลย พรงามจติจรสั คณุสมหวงั พพิฒัน์เศวต 
และคุณหทัยพร คลังก�าแหงเดช ได้มอบค่ำขนมรำยเดือนให้นักตะกร้อ
กตัญญู เด็กชายดนุนัย ผังดี รวมทั้งเด็กชายณัฐพงศ์ จังกระวรรดิ์ และ   
เด็กชายฐิติวุฒิ พนมไตรทิพย์ จำกกำรได้อ่ำนเรื่องรำวในวำรสำรทิวสน

 มาสเตอร์วธัญญู เกตุน้อย และคณะครูฝ่ำยกิจกำรนักเรียน เป็นผู้แทน
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ เข้ำอวยพรพระสังฆราชกิตติคุณ 
ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิตแห่งสังฆมณฑลจันทบุรีเน่ืองในโอกำสฉลอง
ศำสนนำมลอเรนซ์ ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ�ำเภอศรีรำชำ จังหวัดชลบุรี

วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560

วันพุธที่ 6 กันยายน 2560



 โครงการค่ายพัฒนานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์และทักษะกำรเป็นผู้น�ำ        
โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 21-23 สิงหำคม 2560 ณ อำคำรโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ

 กจิกรรม “Open House 2017” ระดบัปฐมวยั กจิกรรม
นีจ้ดัขึน้เพือ่ประชำสมัพนัธ์กำรรบันกัเรยีนใหม่ในปีกำรศกึษำ 
2561 โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยกำร 
พร้อมคณะกรรมกำรทีป่รกึษำผูอ้�ำนวยกำร ให้เกยีรตร่ิวมงำน 
และแถลงนโยบำยของโรงเรียนและกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัย 
โดย ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยกำร และ        
น�ำเสนอแนวทำงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย โดย
มสิสวุรรณา ณวุงษ์ศร ีหวัหน้ำแผนกปฐมวยัและชีแ้จงจดุเน้น
ที่ส�ำคัญเพื่อเสริมสร้ำงควำมพร้อมของนักเรียน โดย ภราดา
สอาด สัญญลักษณ์ ที่ปรึกษำแผนกปฐมวัย หลังจำกน้ัน      
จะเป็นกำรแสดงของนักเรียนระดับปฐมวัย และร่วมชม
นิทรรศกำรผลงำนของนักเรียน ณ อำคำรโอเซ่ ตั้งแต่เวลำ 
08.30 - 11.30 น.

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

 กจิกรรม “Open House 2017” แผนก MLP กจิกรรม
นีจ้ดัขึน้เพือ่ประชำสมัพนัธ์กำรรบันกัเรยีนใหม่ในปีกำรศกึษำ 
2561 โดยมีภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ท่ีปรึกษำ
แผนกMLP พร้อมคณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู ้อ�ำนวยกำร         
ให้เกยีรตร่ิวมงำน มสิบญุธดิา ทองเจรญิพานชิ หวัหน้ำแผนก 
MLP กล่ำวรำยงำนวัตถุประสงค์ของกำรจัดกิจกรรม และมี 
ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ กล่ำวเปิดงำน ต่อมำรับฟังกำร
บรรยำยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอน MLP” โดยมิสบุญ
ธิดา ทองเจริญพานิช และต่อด ้วยกำรบรรยำยเรื่อง 
“Creative Learning with the MLP” โดย Mr.Michel 
Burghouwt chiel (Coordinator) ณ อำคำรโอเซ่ ตัง้แต่เวลำ 
13.00 น. เป็นต้นไป หลงัจำกเสรจ็สิน้กำรบรรยำย คณะครแูละ
นักเรียนแผนก MLP เชิญผู้ปกครองเยี่ยมชมบรรยำกำศกำร
เรียนกำรสอนของแผนก MLP ณ อำคำรมงฟอร์ต 

วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560



“โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” 
 ทำงโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน คณะครูและนักเรียน ที่เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระรำชทำน               
ในกิจกรรม “โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน” เพื่อทูลเกล้ำทูลกระหม่อมถวำยในพระรำชพิธี ถวำยพระเพลิงพระบรมศพ พระบำท
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนำถบพิตร เพื่อเป็นพระรำชกุศลอุทิศถวำยครั้งสุดท้ำย ซึ่งทำงผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนได้ร่วมใจกัน
ประดิษฐ์ดอกดำรำรัตน์นี้ ตั้งแต่เดือนกรกฎำคม ถึง ปัจจุบันเป็นจ�ำนวนรำว 12,000 ดอก และได้ส่งมอบให้แก่ทำงผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน เพื่อน�ำไปส่งมอบ
ให้แก่อ�ำเภอศรีรำชำต่อไป ณ ห้องรับรอง อำคำรศักดำ กิจเจริญ ในวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหำคม 2560 เวลำ 14.00 น.

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำร่วมกับ สมำคมผู้ปกครองและ
ครฯู และ สมำคมศษิย์เก่ำฯ จดักำรแข่งขนั “ACS Swimming 
Championship” ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทำนพระเจ้ำวรวงศ์
เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำมำตุ โดย       
นายพงษ์สวสัดิ ์รตันะเหลีย่ม ให้เกยีรตเิป็นประธำนในพธิเีปิด
กำรแข่งขัน กล่ำวรำยงำนโดย มาสเตอร์เสกสันติ์ ตะพิมพ์ 
หัวหน้ำงำนกิจกรรมพิเศษ กิจกรรมที่ทำงโรงเรียนจัดขึ้นนี้     
ระหว่ำงวันที่ 26 - 27 สิงหำคม 2560 โดยเริ่มด�ำเนินกำร
แข่งขันตั้งแต่เวลำ 8.00 - 17.00 น. ณ สระว่ำยน�้ำเลโอ         
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ 

 ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ ที่ปรึกษำแผนกปฐมวัย     
กล่ำวเปิดงำน “วิชาการอนุบาล FAIR” ในงำนมีกำรแสดง
ดนตรขีองเดก็ๆ และมอบเกยีรตบิตัรให้กบัเดก็ๆ ทีไ่ด้รบัรำงวลั
ในกำรแข่งขันทำงวิชำกำรต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำ และได้เปิดงำน 
“Academic Food Fair” ในงำนจะมีบูธซื้อ-ขำยอำหำร 
เครื่องดื่ม และกิจกรรมต่ำงๆ ส�ำหรับเด็กๆ ซึ่งเป็นกิจกรรม
หนึ่งที่สอนเกี่ยวกับสิ่งที่แทนค่ำสิ่งต่ำงๆ ที่สังคมก�ำหนดขึ้น 
เพื่อใช ้ ในกำรแลกเปลี่ยนสินค ้ำและบริกำร จึ ง เป ็น
ประสบกำรณ์ตรงที่ท�ำให้เด็กได้เกิดกำรเรียนรู้ จัดขึ้นในวันที่ 
8 กันยำยน  2560 ณ บริเวณสนำมเด็กเล่นปฐมวัย

“วิชาการอนุบาล FAIR”

“ACS Swimming Championship” 



 โรงเรยีนอสัสัมชัญศรรีำชำ มกีำรตรวจสขุภำพ
บุคลำกร ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2560 โดยได้รับกำร
สนับสนุนจำกสมำคมผู้ปกครองและครู โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีรำชำ ณ โรงอำหำรอำคำรศักดำ      
กิจเจริญ ตั้งแต่เวลำ 05.00-14.00 น.

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน 2560 

 แพทย์จีน สพล สมวงษ์ ศิษย์เก่า ACS มำ 
บริกำรฝังเข็มรักษำโรคฟรี เน่ืองในวันมหิดล       
วันแห่งกำรท�ำสำธำรณประโยชน์ ณ โรงเรียน     
อัสสัมชัญศรีรำชำ

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560

 มาสเตอร์ก�าจาย จาบทอง และ นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม ร่วมเป็นประธำน พร้อมสมำคม   
ผู้ปกครองและครูฯ สมำคมศิษย์เก่ำฯ คณะครู บุคลำกร และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำจัด     
พิธีบ�ำเพ็ญกุศลทักษิณำนุปทำนอุทิศถวำยพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ           
บรมนำถบพิตร  โดยมีพระสงฆ์จ�ำนวน 10 รูป ร่วมน้อมเจริญจิตภำวนำอุทิศถวำยบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล 
และร่วมทอดผ้ำไตรสดับปกรณ์ ณ ลำนอเนกประสงค์อำคำรยอห์น แมรี่ ในเวลำ 08.30 น. เป็นต้นไป

 สื่อมวลชนคำทอลิกแห่งประเทศไทยเข้ำสัมภำษณ์ ภราดาศราวุธ ยุชมภู ผู้แทนภรำดำ พร้อม       
ผู้แทนนักเรียน เรื่องควำมประทับใจที่ครั้งหนึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำเคยรับเสด็จ พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯบรมนำถบพิตร เพื่อน�ำไปออกอำกำศในช่วงรำยกำร Power of 
love ณ ห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีรำชำ เวลำ 15.00 น.

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2560 

 แผนกปฐมวัยจัดกจิกรรมโครงกำร “นมยเูอชท ีดชัมลิล์ เจน็ไอ สคลูทวัร์ 
2017” ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย ให้รู้จักฝึกสมองและบ�ำรุงสำยตำ 
กจิกรรมเป็นไปอย่ำงสนกุสนำน เดก็ๆให้ควำมสนใจเป็นอย่ำงด ีพร้อมรบันม
ยูเอชที เจ็นไอ ไปดื่มกันคนละ 2 กล่อง ตั้งแต่เวลำ 14.00 - 15.00 น. 

 กิจกรรมโครงการนิทานสัมพันธ์ แผนกปฐมวัย มีกำรแสดงนิทำนของ  
ผูป้กครอง 5 ชดุ และจดับธูจ�ำหน่ำยหนงัสอืนทิำน เกมส์ฝึกทกัษะ โดยบรษิทั 
แปลน ฟอร์ คดิส์ ผูผ้ลติหนงัสอืและสือ่ส�ำหรบัเดก็และครอบครวั ณ อำคำร   
เรยนีำ เชลี ตั้งแต่เวลำ 08.00 น. เป็นต้นไป

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560 วันที่ 12 -13 กันยายน 2560



ชีวิตเด็กหอที่โรงเรียนกลางป่า

โดย กระบี่เดียวดำย

“ชวีติเดก็หอทีโ่รงเรยีนกลางป่า” เป็นเรือ่งราวประสบการณ์ 
ชวีติของนกัเรยีนประจ�าและนกัเรยีนหอพกั ย้อนไปเมือ่ 40 
ปี ที่แล้ว โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน...

 “ได้ๆๆ เด๋ว...ได้รู้กัน” หน่ึงในกลุ่มน้ันตะโกนไล่หลังมำใน
ขณะที่พวกเรำได้เดินเลยจุดนั้นมำแล้ว
 “มึงอย่ำไปมีเรื่องกับมันเลยว่ะ หอเรำเด็กเล็กๆเยอะ เด๋ว...
จะโดนลูกหลง อีกอย่ำงในกลุ่มพวกมันนั้น กูรู้จักอยู่สองคน เพียง
แต่มันไม่ได้อยู่ด้วยเท่ำน้ันตอนท่ีมันท้ำทำยพวกเรำน่ะ” เฮียเอ่ย
ปำกเพรำะหนักใจ กลัวว่ำน้องๆตัวเล็กๆในหอจะโดนลูกหลงถ้ำ
เกิดมีเรื่อง
 “ไม่ได้หรอก มันหยำมพวกเรำนะเว๊ย...เล็ก” ไอ้อ้อพูดสวน
มำ
 “ให้กูเคลียร์กับเพื่อนกูที่อยู่ในกลุ่มมันก่อนมั้ย ไอ้แอ้ดมัน
เคยเรียนกับกูตอนม.ศ.3 เด๋ว...กูเคลียร์กับมันเอง”เฮียต่อรอง
 “ก้อได้ แต่เรำไม่ได้ไปหำเรื่องมันก่อนนะโว้ย ไม่ยุ่งกับพวก
เรำก็แล้วไป แต่ถ้ำจะเอำ ก็เอำกัน” ไอ้เที๊ยงพูดบ้ำง
 “เออ...ตำมนี ้ถึงหอแล้ว เปลีย่นเสือ้ผ้ำไปเตะบอลหลงัเรอืน
ไม้กันดีกว่ำ” เฮียว่ำ
 “เออ...เอำอย่ำงที่ไอ้เล็กมันบอกก็ดี” ไอ้เที๊ยงสรุปส่งท้ำย
ก่อนจะแยกย้ำยกนัไปเปลีย่นชดุกฬีำเพือ่ไปเตะบอลทีห่ลงัเรอืนไม้
ในโรงเรียน

 ‘ติ๊งต่องงง...นำยกิตติชัยและพรรคพวก ให้ไปพบอธิกำรที่
ตกึอ�ำนวยกำรเดีย๋วนี’้ เสยีงประกำศของทำงตกึอ�ำนวยกำรดงัขึน้
หลังจำกเคำรพธงชำติเวลำแปดโมงครึ่งและเดินขึ้นชั้นสองเลี้ยว
ขวำเข้ำห้องเรียนเรียบร้อยแล้ว พวกนักเรียนที่โรงเรียนกลำงป่ำ
ตอนนัน้จะเรยีกกำรประกำศแจ้งข่ำวสำรของทำงโรงเรยีนว่ำ “ติง๊
ต่อง”ตำมเสียงของกำรแจ้งเตือนก่อนมีกำรประกำศข่ำวสำร 
‘ท�ำไม...ต้องเป็นกูด้วยวะ’...เฮียคิดในใจ ‘ท�ำไมไม่ใช่นำยคมสัน
หรือนำยอัครเดชวะ แม่งเอ๊ย’ เฮียคิดในใจต่อขณะที่เดินออกไป
หน้ำห้องเพือ่ขออนญุำตมำสเตอร์ศรสีวสัดิท์ีก่�ำลงัสอนวชิำฟิสกิส์อยู่
 “มัดเซ่อครับ ขออนุญำตไปพบอธิกำรตำมที่ประกำศคับ” 
เฮียเอ่ยปำกขออนุญำต
 “อ้ำว...เธอเองเหรอที่อธิกำรเรียกไปพบ ไปท�ำอะไรมำล่ะ 
สงสัยจะไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ ไปๆๆ รีบไป เอ้ำ...พวกที่เหลือมำเรียน
ต่อตำมที่ชั้นเขียนบนกระดำนนี้” มำสเตอร์พูดแบบอ่อนใจแล้วไม่
สนใจเฮียแถมยังสอนหนังสือต่อด้วยกำรพูดคนเดียวตำมสไตล์
 “ไอ้เล็กเอำไงดีวะ” เสียงไอ้เที๊ยงดังมำพร้อมกับที่เดินมำ
สมทบพร้อมกับไอ้อ้อ ไอ้เฉย ไอ้ต้อ ไอ้ยุทธและไอ้แฟรงค์



 “รอไอ้เอกมันลงมำก่อน แล้วค่อยเดินไปตึกอ�ำนวยกำร
พลำงคดิไปพลำง ว่ำเอำยงัไง”เฮยีตอบพลำงครุน่คดิถงึเรือ่งรำวที่
เกิดขึ้นเมื่อเช้ำระหว่ำงเดินออกจำกหอมำยังโรงเรียน...
 “เต้ยกบัแป๊ะอ้วน...เดนิคมุน้องตวัเลก็ๆทัง้หมดออกไปก่อน 
เด๋ว...พวกกูค่อยออกตำมไปอีกทีหลังจำกพวกมึงเดินไปถึงหน้ำ
โรงเรยีนแล้ว และบอกให้พวกพีบ่อย พีไ่ก่จำกหอมดัเซ่อทวเีตรยีม
มำสมทบดักพวกมัน หำกพวกมันวิ่งไปทำงหน้ำโรงเรียน” เฮียสั่ง
น้องชำยสองคนที่อยู่ม.ต้น
 “แล้วพวกมงึจะเอำยงัไง กไูม่ยุง่ด้วยนะ ปีนีก้จูะจบแล้วด้วย 
ไม่อยำกโดนไล่ออกว่ะ ขอโทษทนีะ” เสยีงของเอก...ทีเ่รยีนอยูช่ัน้
ม.ศ.5 เพียงคนเดียวในหอหลังจำกท่ีไอ้บอล ซ่ึงมำเรียนและอยู่
ด้วยกนัทีห่อเรำได้แค่สองเดอืนแล้วลำออกไปพดูข้ึนหลงัเฮยีสัง่กำร
น้องสองคนมันเสร็จและเตรียมตัวจะลุยกับพวกนักเรียนโรงเรียน
สรุศกัดิฯ์ ทีไ่ด้ส่งสำรท้ำทำยว่ำจะยกพวกมำตกีบัพวกเฮยีทีห่อพกั
ว่ำพรุ่งนี้เช้ำ...กูจะยกพวกมำตีพวกมึง
 “งั้นเอกมึงไม่ต้องยุ่ง เดินออกไปเฉยๆพร้อมพวกกูละกัน 
เด๋ว...มีอะไรเกิดขึ้น จะบอกมัดเซ่อให้ว่ำมึง...ไม่เก่ียว ตำมนี้นะ” 
เฮียบอกกับเอก รุ่นพี่ที่เหลืออยู่เพียคนเดียวของหอพักเรำ
 “เฮ้ย...เลก็กเูตรยีมอำวธุเสรจ็แล้ว” ไอ้แฟรงค์ทีต่วัเล็กทีสุ่ด
ในกลุม่เอ่ยปำกขึน้ พลำงขยบัเหลก็ฟตุในมอืทีพ่นัตรงส่วนทีใ่ช้มอื
จับด้วยพลำสเตอร์ยำให้จับได้ถนัดมือ
 “งัน้พวกเรำไป”อ้อเอ่ยปำกข้ึนพลำงปลดเขม็ขดันกัเรยีนให้
หลดุออกและเอำมอืบงัไว้พร้อมกับเดนิโยกตวัตำมสไตล์น�ำออกไป
 “อย่ำเร่ิมก่อนนะเว๊ย เดนิไปเฉยๆก่อน”ไอ้เทีย๊งเอ่ยเตอืนกนั
และกัน

 “เอก...มึงเดินคุมท้ำยตำมพวกกูมำนะ ไม่ต้องยุ่งหรืออะไร
ทั้งนั้น” เฮียส�ำทับอีกครั้งก่อนก้ำวออกจำกประตูหอพักมำ พวก
เดก็นกัเรยีนโรงเรยีนสรุศกัดิฯ์ ทีพ่ำกนัมำร่วม 20 คนพร้อมไม้หน้ำ
สำมหน้ำสองคนละอันจับกลุ่มอยู่ฝั่งก�ำแพงโรงเรียน พอเห็นพวก
เรำออกมำกข้็ำมมำเดนิประกบห่ำงๆ พยำยำมจะยัว่ยแุละท้ำทำย 
แต่พวกเรำไม่สนใจ ยังคงเดินไปเงียบๆเลยกลุ่มพวกมันมำหน่อย 
ด้วยพวกมันยังไม่กล้ำลงมือ คงเพรำะมีรถโรงเรียนและรถ
มอเตอร์ไซค์ของมำสเซอร์สมบตัวิิง่ผ่ำนมำพอด ีพลัน... กม็เีสยีงดงั
มำจำกด้ำนหลังของพวกเรำ เสียงของเอกนั่นเองที่ดังว่ำ...”โอ๊ย 
แม่งเอำหนิขว้ำงโดนกระเป๋ำกเูป็นรอยถลอกเลย แม่ง...อตุส่ำห์จะ
ไม่ยุ่งแล้วนะ ไอ้สัตว์ นี่แน่ะๆ” กระเป๋ำจำคอปแบบแบนๆและมี
ซปิเป็นอะไรทีพ่วกนกัเรยีนรุน่ใหญ่ในตอนนัน้ฮติและหวงแหนมำก 
มีสองสีคือด�ำและน�้ำตำล ท�ำจำกหนังช้ำงแอฟริกำหรือช้ำงเอเชีย
ไม่รู้ รู้แต่ว่ำเป็นที่นิยมของนักเรียนม.ปลำย มำโดนท�ำให้ฉีกขำด
หรือถลอก ไอ้เอกมันยอมไม่ได้แม้จะใกล้เรียนจบในปีนี้แล้ว จำก
นั้นศึกนักเรียนตีกันก็เริ่มขึ้น ชุลมุนกันไปหมด เฮียกระโดดเข้ำไป
ช่วยเอกที่โดนรุมกินโต๊ะด้วยหมัดและเท้ำ มีไม้หน้ำสองด้วย ไม่รู้
ไปเอำจำกที่ไหนมำ ยำวมำก ไอ้เที๊ยงกระโดดถีบไอ้คนที่ก�ำลังจะ
เข้ำมำฟำดเฮียด้วยไม้หน้ำสอง ส่วนไอ้อ้อแสดงวิชำเข็มขัดพิฆำต
มำร เหว่ียงฟำดไปรอบทิศทำงที่มีนักเรียนที่ใส่กำงเกงสีกำกีอยู่ 
ส่วนที่เหลือก็ตะลุมบอนกันจนกระทั่งพวกนร.โรงเรียนสุรศักดิ์ฯ
แตกกระเจิงวิ่งหนีไปทำงตลำดฉลอง ไม่ได้วิ่งไปทำงหน้ำโรงเรียน
ที่มีกองรบพิเศษอีกกองเฝ้ำรออยู่

‘ติ๊งต่องงง...นายกิตติชัยและพรรคพวก

ให้ไปพบอธิการที่ตึกอ�านวยการเดี๋ยวนี้’



 “พวกมึงไล่ตำมมันไป ไล่มันไปให้ถึง
หวัถนนเลย” เสยีงมำสเตอร์สมบตัทิีห่ยดุรถ
วบิำก ยำมำฮ่ำรุ่นคองคอร์ดสแีดงตะโกนมำ 
แต่ไม่ทันแล้ว ไอ้พวกนั้นวิ่งกุมหัวเลือดโชก
ไปทำงไฟแดงกันจนหมด
 “เกิดอะไรขึ้นวะ ท�ำไมพวกมันมำดัก
ตพีวกมงึอย่ำงนี”้ มำสเตอร์สมบตัติวำดถำม
 “มนัท�ำพวกผมก่อนอ่ะ...มดัเซ่อ พวก
ผมเดินออกจำกหอมำกันดีดี” เฮียตอบ
 “เออ...งั้นพวกมึงเข้ำโรงเรียนไปเลย 
เด๋ว...มัดเซ่อจะขับมอไซค์ตำมไปดูพวกมัน
ว่ำเป็นไงมั่ง” มำสเตอร์สมบัติสั่งพวกเฮีย 
แล ้วเรำก็เดินไปสมทบกับเพื่อนๆ หอ      
มำสเตอร์ทวีเข้ำโรงเรียนไป...
 “มำกันแล้วเหรอ ไหนๆ มำยืนเรียง
กันตรงนี้ซิ ไอ้กิตติชัยยืนหัวแถว เอ้ำ...เร็วๆ”เสียงบรำเดอร์เลโอ อธิกำรของโรงเรียนดังขึ้นหลังจำกที่เฮียเพิ่งนึกถึงเรื่องที่
เกิดขึ้นและพวกเรำมำถึงที่ตึกอ�ำนวยกำร
 “เรือ่งรำวมนัเป็นอย่ำงไร พวกเธอจะเป็นนกัเลงกนัหรอืไง ถงึได้ก่อเรือ่งเช่นนี”้ บรำเดอร์พดูตะคอกเฮยีทีย่นืหวัแถว
 “อะไรครบั...ปะเด้อ พวกผมไม่รูเ้รือ่งอะไร เกดิอะไรขึน้เหรอครบั” เฮียได้ทกีเ็ลยตอแหลไม่ยอมรบัไปก่อน เนือ่งจำก
อธิกำรไม่ได้เห็นและอยู่ในที่เกิดเหตุ ยำมหน้ำโรงเรียนก็ไม่เห็น เพรำะเรื่องเกิดที่หน้ำหอเฮียเลยมำเล็กน้อย
 “ทำงครูของเด็กโรงเรียนสุรศักดิ์ฯ ไปแจ้งควำมกับต�ำรวจว่ำโดนพวกเธอตีหัวแตกไปสิบกว่ำคน เป็นควำมจริงหรือ
ป่ำว ไหนแกลองบอกปะเด้อมำซิ” อธิกำรพูด
 “ไม่จริงครับ พวกผมวันนี้เดินเข้ำทำงด้ำนหลังโรงเรียนไปโรงอำหำรน่ะครับ ปะเด้อไม่เชื่อลองถำมมำสเซอร์สมบัติ
ดกู้อได้” เฮยีแกล้งตอบเสยีงดงัเพือ่ให้เพือ่นๆ รบัรูใ้นสิง่ทีจ่ะโกหกเพือ่เอำตวัรอด เพรำะถ้ำไม่รอด งำนนีม้โีดนไล่ออกและ
อำจได้ไปอยู่บ้ำนเมตตำกันบ้ำงละ โดยเฉพำะเอก อำจไม่ได้เรียนจบม.ศ.5อย่ำงที่บอก
 “ใช่ครบั” เสยีงทกุคนบอกเป็นเสยีงเดยีวกนัหมด บรำเดอร์เลโอส่ำยหวัแล้วหนัไปพดูกบัต�ำรวจว่ำ “ถ้ำงัน้ก้อให้เดก็
ทีห่วัแตกชีต้วัละกนั ว่ำใครเป็นคนฟำดหวัพวกมนัแตก เด๋ว...ปะเด้อจะให้ควำมเป็นธรรมกบัพวกเธอ ตำมนีน้ะคุณต�ำรวจ”
 มนัจะชีต้วัได้อย่ำงไร เพรำะช่วงทีเ่กดิเรือ่งนัน้มนัชลุมนุไปหมด พวกมนัรูแ้ต่ว่ำทีห่วัแตกเพรำะโดนหวัเขม็ขดันกัเรยีน
ฟำดหัว ไม่มองพวกเฮียเพื่อดูว่ำใครเป็นคนท�ำหรอก มันมองที่เข็มขัดนักเรียนของพวกเฮียเรียงล�ำดับ พลำงส่ำยหน้ำชี้    
ไม่ถูก บอกไม่ได้ว่ำใครเป็นคนฟำดหัวมันแตกแหกชิมิ เอ้ย...ใช่มั้ย หลังจำกนั้นก็กลำยเป็นเรื่องที่ไม่ได้เกิดขึ้นจำกพวกเฮีย 
แล้วพวกเฮียก็รอดจำกกำรโดนต�ำรวจด�ำเนินคดีและโดนทำงโรงเรียนไล่ออก เพรำะไอ้พวกนั้นมันชี้ตัวคนที่ตีหัวมันแตก 
ไม่ได้ กถ็อืว่ำซวยไป เยบ็กนัไปคนละหลำยสบิเขม็ ทีเ่ฮยีสงสัยกคื็อไอ้อ้อ เพรำะมนัฟำดหวัไอ้เดก็พวกนัน้ด้วยเขม็ขดันกัเรยีน
จนหัวเข็มขัดโลหะที่เป็นตรำโรงเรียนบุบบู้บี้ใช้ใส่ไม่ได้ แล้วมันไปเอำจำกไหนมำใส่ตอนที่โดนเรียกไปให้ชี้ตัว ท�ำให้ไม่มี
หลกัฐำนเอำผดิพวกเรำ มำรูท้หีลงัว่ำก่อนออกมำจำกห้องตอนโดนเรยีก มนัขอยมืของเพือ่นนกัเรยีนด้วยกนัใส่มำแทนน่ะ 
เอวงัจงึเป็นด้วยประกำรฉะนี ้หลงัจำกนัน้เป็นต้นมำ หอพกัชำยนนัทวนักไ็ด้รบักำรเรยีกขำนว่ำ...เทคนคินนัทวนัแทน ด้วย
วรีกรรมทีว่่ำมำนี ้แต่ยงัไม่จบนะเรือ่งต่อยตกีบัพวกเดก็หน้ำโรงเรยีน ยงัมบีญัชแีค้นในตอนแรกทีย่งัไม่ได้สะสำงกนัเท่ำนัน้
เอง ไว้จะเล่ำให้ฟังในตอนต่อๆ ไป เอำเป็นเรือ่งทีเ่กีย่วกบักำรโดนลงโทษทีพ่วกเฮียชำวเทคนคินนัทวนัได้โดนกนัจรงิๆ บ้ำง
ครำวหน้ำ ในตอนหน้ำนะ เฮียจะว่ำให้ฟัง



 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล คณะภรำดำ ผูแ้ทนสมำคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชัญศรรีำชำ คณะคร ูนกัเรยีน พนกังำน 
ร่วมพิธีถวำยชัยมงคล สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ บดินทรเทพยวรำงกูร เนื่องในวันคล้ำยวันพระรำชสมภพ 28 กรกฎำคม 
2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎำคม 2560 ณ สนำมอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ 

พิธีถวายชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ



 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ แผนกวิชำกำรระดับ
ประถมศึกษำปีที่ 1-3 จัดโครงกำรทัศนศึกษำ ประจ�ำปี 
2560  โดยมี ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ที่ปรึกษำระดับ
ประถมศึกษำเป็นประธำนเปิด และกล่ำวให้โอวำท
นักเรียนก่อนออกเดินทำง ณ อำคำรโดนำเซียง ซึ่ง         
ทุกระดับขั้น มีรถต�ำรวจน�ำ เพื่อควำมปลอดภัย และ     
ขอขอบคุณนำยต�ำรวจที่น�ำขบวนรถบัสทัศนศึกษำ          
ผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรม คุณครูรับผิดชอบระดับชั้น       
ป.1 มิสอัชรา ป.2 มิสอุทัยลักษณ์ ป.3 มิสอรนุช ซึ่งมี            
มิสรัขนีกูล พวงผ่อง ครูผู้สอนวิชำสังคมศึกษำฯ เป็น     
ผู้ประสำนงำนต�ำรวจ น�ำขบวนรถทัศนศึกษำในครั้งนี้

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ แผนกวิชำกำรระดับ
ประถมศึกษำปีที่ 4-6 จัดโครงกำรทัศนศึกษำ ประจ�ำปี 
2560 โดย ภราดามศีกัดิ ์ว่องประชานกุลู ทีป่รกึษำระดบั
ประถมศึกษำ เป็นประธำนเปิดและกล่ำวให้โอวำทก่อน
ออกเดินทำง ณ อำคำรโดนำเซียง ซ่ึงทุกระดับชั้นมี        
รถต�ำรวจน�ำขบวนรถทศันศกึษำเพือ่ควำมปลอดภยั และ
ขอขอบคุณนำยต�ำรวจที่น� ำขบวนรถทัศนศึกษำ                    
ผู ้ปกครองที่ร ่วมกิจกรรม คุณครูรับผิดชอบระดับชั้น          
ป.4 มสิมาล ีชัน้ ป.5 มสิวรญัญา ชัน้ ป.6 มสิอรอนงค์    
มิสรัขนีกูล พวงผ่อง ครูผู้สอนวิชำสังคมศึกษำฯ เป็น      
ผู้ประสำนงำน  นำยต�ำรวจและรถน�ำขบวนรถบสัทศันศกึษำ 
ในครั้งนี้

 ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ที่ปรึกษำระดับประถม
ศึกษำ เป็นประธำนพิธีเปิดและให้โอวำท ค่ำยวิชำกำร
ระดบัชัน้ประถมศกึษำปีที ่1-6 ซึง่ได้รบัควำมร่วมมอืจำก
หน่วยงำนภำยนอก ได้แก่ ปรำสำทสัจธรรม กลุ่มต้นกล้ำ
ควำมดี  โรงพยำบำลสมเด็จพระบรมรำชเทวี ณ ศรีรำชำ 
สวนเสือ ศรรีำชำ เคลย์เวร์ิค และผู้ปกครองนกัเรยีนระดบั
ประถมศกึษำ มำช่วยจดักจิกรรมฐำนควำมรูใ้ห้กบันกัเรยีน 
ณ อำคำรโดนำเซยีง และ อำคำรเซนต์เมรี่ โรงเรียนอัส
สัมชัญศรีรำชำ ชลบุรี

วันอังคาร 8 สิงหาคม 2560  

 วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560

 วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560



 ขอขอบคณุ คณะอำจำรย์ นกัศกึษำมหำวทิยำลยั
อัสสัมชัญ และชมรมดนตรีของมหำวิทยำลัย              
อัสสัมชัญ น�ำวง “Creseendo” มำแสดงให้กับ
น้องๆ ได้รับชม โดยมี นักร้องน�ำ คุณเขมวัฒน์ (เก้ง) 
เริงธรรม ศิษย์เก่า ACS ม.3 รุ่น 60 มำสร้ำงควำม
บันเทิงให้กับน้องๆ อัสสัมชัญศรีรำชำด้วย

 คณะผู้บริหำรและคณะกรรมกำรจัดงำนวัน 
วชิำกำรอสัสัมชญัศรรีำชำ ขอขอบคุณ บรษิทั สวนเสอื 
ศรีราชา จ�ากัด ได้มอบบัตรก�ำนัลวีไอพี เข้ำชม      
สวนเสือ (ฟรี) ให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศกำรประกวด     
The Mask Singer 2017 จ�ำนวน 20 ท่ำน

 คณะผู้บริหำรและคณะกรรมกำรจัดงำนวัน
วิชำกำรสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีรำชำ ขอขอบคุณหน่วย
งำน องค์กรต่ำงๆ ที่ร่วมจัดกิจกรรมและนิทรรศกำร
ในครั้งนี้ อำทิ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนเสือ
ศรรีาชา ดาวเทยีมธอีอส (THEOS) ธนาคารออมสนิ  
เมืองจ�าลอง พัทยา อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยา 
กลุ ่มต ้นกล ้าความดี  และปราสาทสัจธรรม 
ขอบพระคุณเป็นอย่ำงสูงค่ะ

 ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ที่ปรึกษำระดับประถมศึกษำ มอบรำงวัล
ชนะเลิศกำรประกวดแข่งขนัเรยีงควำมกลุม่สำระกำรเรยีนรูส้งัคมศกึษำฯ โอกำส
วันสถำปนำนักบุญหลุยส์ ผู ้ก ่อตั้งภรำดำคณะเซนต์คำเบรียล ในหัวข้อ            
“พ่อหลุยส์ที่ฉันรัก” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 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
 ผู้รับผิดชอบจัดกำรประกวด  มิสรัชนีกูล พวงผ่อง และ มำสเตอร์ถำวร  
เจริญเตีย ครูผู้สอนวิชำสังคมศึกษำฯ

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ เป็นประธำนพิธีเปิดงำน วันวิชำกำรสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีรำชำ 
ประจ�ำปี 2560  ร่วมด้วยสมำคมผู้ปกครองและครู สมำคมศิษย์เก่ำอัสสัมชัญศรีรำชำ หน่วยงำนต่ำงๆ องค์กรภำยนอกที่มำร่วมจัดกิจกรรม เช่น  
สวนสัตว์เปิดเขำเขียว สวนเสือศรีรำชำ ดำวเทียมธีออส (THEOS) ธนำคำรออมสิน เมืองจ�ำลอง พัทยำ อันเดอร์วอเตอร์เวิลด์ พัทยำ กลุ่มต้นกล้ำ
ควำมด ีปรำสำทสจัธรรม และคณุรตัตพิงษ์ คเนนนิ ทมีงำนคณุทนู หริญัทรพัย์  ซึง่ม ีมสิรชันกีลู พวงผ่อง ครผููส้อนวชิำสงัคมศกึษำฯ เป็นผูป้ระสำน
งำนและอ�ำนวยควำมสะดวกให้กับหน่วยงำนที่มำร่วมจัดกิจกรรมวิชำกำร ณ อำคำรยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ

 วันที่ 7-8 กันยายน 2560

 19 กันยายน 2560



 ในอดตีปัญหำกำรทะเลำะววิำท (เบำะแว้ง) ไม่ค่อย
พบเห็นบ่อยนัก อำจเป็นเพรำะเรำได้มีกำรอบรม         
“บ่มนิสัย” “ขัดเกลา” “กล่อมเกลาจิตใจ” อยู่เสมอ
โดยเฉพำะจำกอธิกำร จะมีตำรำงอบรม พูดคุยกับ
นักเรียนแต่ละระดับ เดือนละหน ไม่มีเรื่องอะไรมำกมำย
หรอก อย่ำงดีก็แค่ 2 เรื่อง คือติดตำมเรื่องเก่ำ กับฝำก
แนวปฏบิตัเิรือ่งใหม่ เรือ่งไหนทีบ่อกไปแล้ว เข้ำใจตรงกนั
แล้วถ้ำยังมีผิดพลำดไม่ได้รับกำรใส่ใจ “...นั่นแหละ     
คุณเอ๋ย! วาจาอาญาสิทธิ์ก็คราวนี้แหละ” “หนาวยก
ระดับ” ในระยะหลังอธิกำรท่ำนมีภำรกิจติดพันบ่อยๆ   
จึงปรับเป็นกำรอบรมเสียงตำมสำย หลังเคำรพธงชำติ 
ท่ำนเลยใช้เวลำที่เหลือเดินตรวจเยี่ยมตึกเรียนด้วยตัว
ท่ำนเอง พบเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรจะถือโอกำส “ปะ” 
“ฉะ” “ดะ” กันแบบเจ๋งๆ สดๆ กันตรงนั้นเลย เรียกว่ำ
นักเรียนเห็นบุรุษชุดขำวๆ แว่บๆ ที่ไหนถ้ำหำยตัวได้ก็... 
“ทันทีไม่รีรอ” อธิกำรบำงคนเสียงมำก่อนตัวนักเรียนงี้ 
“เงยีบกรบิ” คนทีก่�ำลงัฝันหวำนก ็ฝันผวำกระเจดิกระเจงิ 
“...เปล่งแสงออร่า มาแต่ไกล”  “อินสเป็คเตอร์”        
อกีคนหนึง่ทีม่กีำรอบรมบ่อยหน่อย สปัดำห์ละครัง้ทีเ่หลอื
ก็ของครูปกครอง จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป    
แถมด้วย “ชั่วโมงจริยะ” ยังได้พบครูประจ�ำชั้นตั้งแต่  
วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ส่วนวันศุกร์นักเรียนคำทอลิก  
ก็เข้ำโบสถ์ร่วมพิธีมิสซำ นักเรียนพุทธได้รับศีลและสดับ
พระธรรมเทศนำ ส่วนนักเรียนมุสลิมก็ท�ำพิธีละหมำด    
สิ่งเหล่ำนี้แหละคือ ปณิธำนข้อหนึ่ง “ต้องตั้งมั่นใน
คุณธรรมของศาสนา” เป็นมรดกถือปฏิบัติมำช้ำนำน
 กำรที่มีครูคอยจ�้ำจี้ จ�้ำไช ทุกวี่วัน เสมือนหนึ่ง
เทวดำประจ�ำตนของนักเรียน เป็นกำรช่วยสร้ำงเกรำะ
แห่งควำมดี ปกป้องคุ้มกันภัยแก่นักเรียน ท้ังกำยท้ังใจ 
บนพื้นฐำนของควำมรักควำมจริงใจของ “ศิษย์กับครู” 
ที่มีให้แก่กัน “รักนี้...ไม่มีวันเสื่อมคลาย”

 “วนัคนืสูเ่หย้า” ถกูจดัในสปัดำห์ทีส่องของเดอืนกมุภำพนัธ์ 
บรรดำศิษย์เก่ำรุ่นเดอะ (สตำร์) ไล่มำจนถึงรุ่นปู่ รุ่นพ่อ รุ่นลูก     
ยนัรุน่หลำนๆ ต่ำงสนกุสนำน “ทีน่ีม่แีต่พีน้่อง”...ฮำ! ทกุคนไม่เคย
ลมืทีจ่ะจดัตำรำงกำรงำนให้ว่ำงลง ให้ตรงวนัเวลำแห่งกำรหวนคนื
สู่ควำมสุขครั้งอดีต ได้พบปะสังสรรค์ตำมประสำ “ครูกับศิษย์” 
“เพื่อนกับเพื่อน” “พี่กับน้อง” ที่สำนสำยใยผูกพันกันมำตั้งแต่
เล็กแต่น้อยบ้ำง 3 ปี 5 ปี 10 ปี บำงคน 15 ปี  ก็มีนำนๆ เพื่อนแต่
เยำว์วัยได้เจอะเจอกันที เสียงโขมงโฉงเฉง...(น�้ำลำย) แตกฟอง   
ด้วยเรื่องรำวหนหลัง เล่ำซ�้ำ เล่ำซำก เล่ำแล้ว เล่ำอีกไม่รู้ใครจะฟัง
ใครดี มันส์กับภำพอดีตที่เลือนลำงเข้ำต�ำรำสอวอ (สูงวัย) “ชอบ
ของขม ชมของสาว เล่าความหลัง” ใครมีอำกำรนี้...ยกมือขึ้น
 “ของกิน บ่กินมันก็เน่า  ของเก่า บ่เล่ามันก็ลืม”
 ส�ำนึกแห่งอดีตที่ตรำตรึง สลับฉำกพรั่งพรูออกเป็นเรื่อง    
เป็นรำว เรียกควำมสนุกสนำนครื้นเครง เป็นกันเองอย่ำงสุขเกษม
เปรมปรีดิ์ ในยุคนั้นคนที่ตั้งใจเรียนมีควำมเก่งฉกำจฉกรรจ์ ด้ำน
วิชำกำรจะได้รับกำรให้เกียรติอย่ำงสมน�้ำสมเนื้อ เชิดหน้ำชูตำ   
ด้วยรำงวัลเกียรติยศประเภท “เรียนดี” คนที่มีควำมมุมำนะ 
บ�ำเพ็ญควำมดีงำม มุ่งมั่นฝึกฝนพัฒนำตน ด้ำนกิจกรรมและกีฬำ 
สำมำรถสร้ำงควำมเกรียงไกรจะได้รับกำรยกย่องเป็นคนเก่ง   

โดย แก้วเจ้ำจอม

“พ่อเคยสอนเรำอยู่เสมอว่ำ อย่าขัดแย้งกับใคร
คนไหนดีเรำก็คบ คนไหนไม่ดีก็หลีกหลบ
ไปให้ไกลก็พอแล้ว”



“เป็นคนดี” ในทำงกลับกันอำจมีบำงคนท่ีเพลี่ยงพล�้ำไปบ้ำงบำง
เวลำก็ได้รับกำรประคบประหงม ประคับประคองทั้ง “อบให้สุก” 
และ “รมให้หอม” จนประสบควำมส�ำเร็จเป็นผลิตผลที่สูงส่งด้วย
คุณค่ำที่น่ำภำคภูมิใจ
 “ขุนพล...ขาสั้น” ได้ถือก�ำเนิด ณ สถำนที่แห่งนี้ สนำม 
กรีฑำเก่ำ หลังตึกเทโอฟำน ได้รับกำรเนรมิตข้ึนเพื่อกำรแข่งขัน
กรีฑำสี แต่เป็นด้วยเหตุผลสเปคมำตรฐำน ของสนำมกรีฑำทั่วไป 
ทำงตรงต้อง 80 เมตร ทำงโค้งยำว 120 เมตร ผลพลอยได้ต้อง 

 “กล้วยน�้าว้า!...น�้าข้าวร้อนๆ” ถกูจดัเตรยีมรอไว้
อย่ำงพร้อมสรรพ พักผ่อนอิริยำบถเล็กน้อยแล้วเริ่ม
ภำรกิจปกติของนักเรียนประจ�ำเต็มวัน
 ตกเย็นกำรได้ฝึกซ้อมและเล่นออร์กำไนซ์เกมส์    
รวมทัง้กฬีำสปีระจ�ำปีโดยมสีตำฟของแต่ละสีซุม่วำงแผน
กลยุทธ ์อย ่ำงยอดเยี่ยม ท�ำให้เรำพิชิต “แชมป์”           
ครองถ้วยรำงวัลชนะเลิศเป็น “เดอะวินเนอร์” ได้อย่ำง
ไม่ยำกเย็นนัก “กัปตัน...หน้าบานเป็นจานเชิง” 

ย้ำยมำสร้ำงใหม่อีกสนำมอยู่หน้ำตึกเทโอฟำน “ยิงนกได้สองตัว 
(แฝด) ทั้งสนำมซ้อมและสนำมจริงในที่ใกล้ๆ กัน...”
 “น่าเสียดาย” มีสนำมดีแต่ผลกำรแข่งขันกรีฑำนักเรียน
โรงเรียนในเครอืฯ กย็งัไม่ประสบควำมส�ำเรจ็สกัท ีกำรทีจ่ะประสบ
ผลตำมเป้ำหมำยเป็นเรื่องแสนยำกยิ่ง กลยุทธ์ใหม่ถูกงัดขึ้นมำใช้ 
เล่นกนัง่ำยๆ ทกุๆ เช้ำนกักรฑีำถกูปลกุขดุคุย้จำกทีน่อน “ล้างหน้า
ล้างตา...ฟันไม่ต้องแปรงกไ็ด้ครบั!” แต่งชดุทะมดัทะแมง ตัง้แถว
หน้ำตึกนอน
 จุดหมำย “เกาะลอย” คือปลำยทำงสุดท้ำยที่ใช้เป็น      
สถำนที่ฝึกพละก�ำลังของนักกรีฑำอย่ำงเรำ
 “เชือกข้างหนึ่งผูกเอวไว้อย่างแน่นหนา อีกปลายผูกยาง
รถยนต์ พอเสียงสัญญาณดังขึ้น ทุกคนออกแรงตะกุยพื้นทราย  
ออกวิง่สดุชวีติไปตามชายหาดอนัแสนสวยของทะเลศรรีาชา...” 
“โหดชะมัดยาด” ได้ผลเกินคำด “อึดและถึึกเหลือก�าลัง”         
บำงรอบมีของแถมเป็นบิ๊กโบนัสมีเพื่อนนั่งหน้ำแหลมบนยำง
รถยนต์มำอีกคน เพื่อเพิ่มควำมหฤหรรษ์มหำโหด เข้ำไปอีกเป็น 
เท่ำตัว... “สายๆ ฝึกกายบริหาร สูดโอโซนทะเล” เรียกควำม
สดชื่น ก่อนวิ่งเก็บแต้มกลับโรงเรียน

 “ความส�าคัญของการแข่งกีฬา มิใช่อยู่ที่การแพ้
หรือชนะ หากแต่อยู่ที่การได้เข้าร่วมการแข่งขันอย่าง
สมเกียรติมากกว่า”
 ที่จริง “ใครจะแพ้หรือชนะ ไม่ใช่สิ่งส�าคัญ”
 “วันฉลองสี” ส�ำคัญที่สุดเพรำะเป็นกำรฉลอง
ควำมเป็นสุดยอด 
 “ขุนพล คนขา(กางเกง) สั้น” ผู้เป็นจ้ำวแห่งพลัง
ครองรำงวัลประกำศชัยชนะที่หำตัวจับยำก...เก่งจริง! 
ครองยุทธภพ จนกว่ำจะมีผู้หำญกล้ำ ลบสถิติได้...
 กำรจัดฉลองที่เป็นกำรคืนก�ำไรสู ่ผู ้บริโภคและ
ขอบคุณในกำรทุ ่มเทของครูและนักเรียนแต่ละสี...      
ด้วยกำรหยบิยืน่ควำมสขุสันต์ บนัเทงิทีส่มน�ำ้สมเนือ้และ
ทุกคนคุ้มค่ำสมกำรรอคอย ถ้ำถำมว่ำ “สุข” อยู่ท่ีไหน 

“ความสุขมีทุกหนทุกแห่ง
สุขใจท่ีไดท้�าตนเป็นยอดขุนพลทัง้ใจกาย”

สวัสดี!



 กิจกรรม “อนุบาลอัสสัมชัญศรีราชา น้อมร�ำลึกในพระมหำกรุณำธิคุณ 85 พรรษำ ทีฆำยุกำ โหตุ มหำรำชินี” โดยมีผู้ปกครองและ
นักเรียนร่วมกันท�ำบุญตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ บริเวณหน้ำอำคำรศักดำ กิจเจริญ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในวโรกำส วันแม่แห่งชำติ และคุณศิริวรรณ กลีบบัว ผู้แทนสมำคมฯ เป็นประธำนในพิธีถวำยรำชสักกำระพระบรม       
ฉำยำลักษณ์ฯ วันที่ 11 สิงหำคม 2560  ณ อำคำรเรยีนำ เชลี

85 พรรษา ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี



 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยกำร คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ�ำนวยกำร กรรมกำร
สมำคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครูและนักเรียน วำงพำนพุ่ม ถวำยรำชสักกำระ หน้ำพระบรมฉำยำลักษณ์ 
ในพิธีถวำยพระพรเนื่องในวโรกำสวันเฉลิมพระชนมพรรษำ ครบรอบ 85 พรรษำ สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์
พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 และพิธีแห่แม่พระอัสสัมชัญจำกโบสถ์เดล โรซำริโอ ไปยังอำคำรเซนต์   
เมรี่ ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหำคม 2560

พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันอัสสัมชัญ



 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสต์จัดโครงกำร “พี่ติวน้อง สอวน.” เป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นกำรส่งเสริมให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำ
ที่มีควำมสำมำรถทำงวิทยำศำสตร์ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพตำมควำมถนัด ได้จัดสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ำมำร่วมติวในโครงกำร      
“พี่ติวน้องสอวน.” ได้เปิดสอนช่วงวันเสำร์ของเดือนมิถุนำยนถึงเดือนกรกฎำคมเพื่อเตรียมควำมพร้อม โดยมีศิษย์เก่ำ และคณะครู     
กลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ร่วมดูแล ทั้งนี้นักเรียนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกไม่เสียค่ำใช้จ่ำยใดๆ ซึ่งมีนักเรียนผ่ำนกำรสอบคัดเลือกเพื่อ  
เข้ำค่ำยโอลิมปิกวิชำกำรสอวน. ครั้งที่ 1 จ�ำนวน 2 คน
 นายอชิตพล  วุฒิปัญญารัตนกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1 สำขำเคมี
 นายอภิวัชร   ฉิมกล่อม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1 สำขำชีววิทยำ

รุ่นน้อง
นายอชิตพล วุฒิปัญญารัตนกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1 (ขวำ)

 ผมรู้สึกดีใจมำกที่ได้เข้ำร่วมโครงกำร “พี่ติวน้อง    
สอวน.” มีรุ่นพี่ศิษย์เก่ำกลับมำช่วยเหลือในกำรเตรียมตัว
เพื่อสอบสอวน. โดยเป็นกำรติวสอบท่ีให้ควำมรู ้ สึก          
เป็นกันเองระหว่ำงรุ่นพี่กับรุ่นน้องท�ำให้ผมรู้สึกว่ำเรำไม่ได้
เดินอยู่คนเดียวแต่ยังมีครูมีรุ่นพี่ที่คอยสนับสนุนเรำให้ไป  
ถงึเป้ำหมำยทีเ่รำตัง้ใจ ไว้ โครงกำรนีเ้ป็นโครงกำรทีด่มีำกๆ
โครงกำรหนึ่งและหวังว ่ำผมจะได ้กลับมำตอบแทน    
โรงเรียนและคุณครูในฐำนะรุ่นพี่ติวให้รุ่นน้อง

นายอภิวัชร ฉิมกล่อม 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/1 (ซ้ำย)

 ผมรู้สึกดีใจมำกที่รู้ว่ำตัวเองติดค่ำยสอวน. รู้สึกว่ำ   
ไม่เสียแรงที่ได้พยำยำมมำ ผมก็จะเอำควำมรู้ที่ได้ไปใช้      
ให้ได้มำกๆ ผมขอขอบคุณมิสจอย มำสเตอร์เอฟ ที่คิด
โครงกำรดีๆ  ขอบคณุพี่ๆ ทกุคนทีม่ำตวิให้ อยำกให้โรงเรยีน
มีโครงกำรดีๆ อย่ำงนี้ต่อไปเรื่อยๆ ครับ



รุ่นพี่

 นอกจำกนี้ยังมีนายวัชรนนท์ แก้วยัง ศิษย์เก่ารุ่น 6952 นิสิตคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ และนายอติวิชญ์ ตูพานิช 
ศิษย์เก่ารุ่น 7053 นักศึกษำคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตัวแทนศูนย์ภำคตะวันออก มหำวิทยำลัยบูรพำ โครงกำรโอลิมปิก
วิชำกำร สอวน. (ชีววิทยำ) ที่มำร่วมในโครงกำรนี้ด้วย

 โครงกำรพี่ติวน้องสอวน. ถือเป็นอีกหน่ึงส่ิงที่ผมรู้สึกดีใจที่โรงเรียนเห็นประโยชน์
ของกำรจัดโครงกำรแบบนี้ขึ้นมำ จริงๆ จุดประสงค์ของโครงกำรพี่ติวน้องสอวน. นี้คือ 
กำรที่พี่ๆ ที่มีจิตอำสำอยำกที่จะกลับมำสอนน้องๆ ส่งต่อควำมรู้ให้รุ่นน้องรุ่นต่อๆ ไป 
นอกจำกจะเป็นประโยชน์ต่อตัวน้องเองแล้ว ยังเป็นโอกำสที่ท�ำให้ศิษย์เก่ำได้กลับมำ      
เพื่อตอบแทนคุณของโรงเรียน ครูอำจำรย์ ส่วนตัวผมเองในฐำนะที่เป็นคนมำสอนเป็น   
รุ่นแรกก็อยำกจะให้มีโครงกำรดีๆ แบบนี้ต่อไป

 กำรได้รับโอกำสกลับมำติวน้องๆ ในวิชำเคมีรู้สึกดีใจที่โรงเรียนเล็งเห็นควำมส�ำคัญ
ที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภำพที่สำมำรถออกไปสร้ำงชื่อเสียงให้กับโรงเรียนได้      
เพรำะตอนที่หนูยังเป็นนักเรียนที่น่ี ยังไม่มีโครงกำรแบบน้ีจริงจังมำกนัก แต่หนูเองก็      
โชคดีท่ีได้เป็นนักเรียนรุ่นแรกที่พี่ก้อง(ชำญยุทธ) ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่มีจิตอำสำกลับมำติวให้     
จนวันนี้ท่ีโครงกำรน้ีเป็นรูปร่ำงและประสบควำมส�ำเร็จขึ้นมำ จำกเด็กที่ได้รับกำรติวใน  
วันนั้นกลำยมำเป็นคนที่ถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับน้องๆ รุ่นต่อมำ 

 ในฐำนะที่ผมเป็นส่วนหนึ่งของโครงกำรนี้ที่ได้เป็นทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลำเดียวกัน 
โดยเริม่ต้นมำจำกรุน่พี ่นัน่กค็อืพีก้่อง(ชำญยทุธ) ซึง่ผมเหน็ถงึควำมตัง้ใจของพีท่ีม่จีติอำสำ
กลบัมำสอนน้องๆ ทีโ่รงเรยีน ท�ำให้ผมมกี�ำลงัใจและมุง่มัน่อย่ำงเตม็ทีม่ำกขึน้จำกโครงกำร
นี ้เพือ่ทีจ่ะได้สร้ำงชือ่เสยีงให้กบัโรงเรยีน ผมมคีวำมรูส้กึประทบัใจมำกๆ ทีไ่ด้เหน็ทัง้คณุครู 
พี่ๆ  และนกัเรยีนมคีวำมตัง้ใจ มุง่มัน่กบัโครงกำรนี ้ยอมทุม่เทแรงกำยแรงใจทกุอย่ำงซึง่ผม
เห็นแล้วซำบซึ้งใจมำกๆ ซึ่งสิ่งที่ผมหวังจำกโครงกำรนี้คือกำรได้เห็นนักเรียนรุ่นน้องมี  
ควำมสขุและสนกุไปกบัสิง่เหล่ำนี ้และผมมคีวำมตัง้ใจและมุง่มัน่อย่ำงเตม็ทีท่ีจ่ะถ่ำยทอด
ควำมรู้นี้เพื่อให้น้องๆ รุ่นต่อๆ ไปได้ใช้ประโยชน์เพื่อตอบแทนคุณของโรงเรียน ครู และ
หวังว่ำโครงกำรดีๆ แบบนี้ยังคงมีต่อๆ ไปเรื่อยๆ นะครับ

นายชาญยุทธ พรพงศ์สวัสดิ์ ศิษย์เก่ารุ่น 6851
นักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ผู้แทนโครงการโอลิมปิกวิชาการสอวน.(ชีววิทยา) เหรียญเงิน ระดับประเทศ

นางสาวกุลนันท์ เจริญเตีย ศิษย์เก่ารุ่น 6952  
นิสิตคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนเคมี มหาวิทยาลัยบูรพา

นายกรวิศิษฏ์ นฤมลสกุลชัย ศิษย์เก่ารุ่น 7053
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นกัเรยีนตวัแทนศนูย์ภาคตะวนัออก มหาวทิยาลยับรูพา โครงการโอลมิปิกวชิาการสอวน.
(ชีววิทยา)



พูดจาภาษาไทย
โดย มิสสมนึก สุทธิถวิล

 ฝาแฝด อิน-จัน คือบุคคลในประวัติศำสตร์ของไทย 
สมยั  ต้นรตันโกสินทร์ ทีม่ช่ืีอเสยีงโด่งดงัไปทัว่โลก จงึเป็นทีม่ำ
ของค�ำว่ำ “แฝดสยาม” (Siamese twins) เนือ่งจำกฝำแฝด
คู่นี้เกิดที่ประเทศสยำม (ประเทศไทย) เป็นฝำแฝดที่มีเนื้อที่
หน้ำอกตดิกนัและใช้ตบัร่วมกัน เนือ้หน้ำอกตดิกนั มคีวำมยำว 
6 นิว้ สำมำรถยดืจนหนัหลงัชนกนัได้ ต่อมำถ้ำแฝดคูใ่ดในโลก
ที่มีส่วนของร่ำงกำยติดกันจะเรียกว่ำ “แฝดสยาม”
 ฝำแฝดอิน-จัน เกิดเมื่อวันที่ 11 พฤษภำคม พ.ศ. 2354     
ตรงกับรัชสมัยรัชกำลที่ 2 เป็นคนไทยเชื้อสำยจีน ที่จังหวัด
สมุทรสงครำม บิดำเป็นชำวจีนอพยพแต่ครั้งรัชกำลที่ 1 ชื่อ       
นำยที มำรดำเป็นคนไทยชื่อ นำงนำก ฝำแฝดคู่นี้เติบโตและ
ใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติ แตกต่ำงไปจำกแฝดติดกันคู่อื่นๆ     
ที่มักเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นำน
 ตำมกฎหมำยในเวลำนั้น ทั้งคู ่ต้องถูกประหำรชีวิต
เนื่องจำกควำมเชื่อท่ีว่ำเป็นตัวกำลกิณี แต่เม่ือเวลำผ่ำนไปก็
หำได้มีเหตุกำรณ์ใดๆ ตำมควำมเชื่อไม่ โทษน้ันจึงได้รับกำร
ยกเลิก

 พออำยุได้ 2 ขวบ บิดำก็เสียชีวิต แฝดทั้งคู่จึงช่วยเหลือ
มำรดำเท่ำทีเ่ดก็ในวยัเดยีวกนัจะท�ำได้ เช่น จบัปลำ ขำยน�ำ้มนั
มะพร้ำว และท�ำไข่เค็มขำย จนในปี พ.ศ.2367 ควำมพิเศษ
ของเด็กทั้งคู่ทรำบไปถึงพระกรรณของพระบำทสมเด็จพระ 
นัง่เกล้ำเจ้ำอยูห่วั จงึรบัส่ังให้นำงนำกและอนิ-จนัเข้ำเฝ้ำฯ แล้ว
ในปี พ.ศ. 2370 กม็พีระบรมรำชำนญุำตให้อนิ-จนัได้เดนิทำง
ร ่วมไปกับคณะทูตเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศ              
โคชินไชน่ำ (เวียดนำมในปัจจุบัน)
 ในปี พ.ศ. 2367 นำยโรเบร์ิต ฮนัเตอร์ พ่อค้ำชำวองักฤษ 
หรือที่คนไทยสมัยนั้นเรียกว่ำ “นายหันแตร” ได้นั่งเรือผ่ำน
แม่น�้ำแม่กลอง และได้พบแฝดคู่นี้ก�ำลังว่ำยน�้ำเล่นอยู่ ด้วย
ควำมประหลำดและน่ำสนใจ นำยฮันเตอร์จึงคิดที่จะน�ำ
ฝำแฝดคู่น้ีไปแสดงโชว์ตัวที่สหรัฐอเมริกำ จึงเข้ำท�ำควำม   
สนิทสนมกับครอบครัวของฝำแฝดอยู่นำนนับปี จนแม่ของ   
ทั้งคู่ไว้วำงใจ ในที่สุดนำยอำเบล คอฟฟิน กัปตันเรือสินค้ำ 
เดอะ ชำเคม (The Sachem) ซึ่งได้เข้ำมำท�ำกำรค้ำใน
ประเทศไทย กเ็ป็นผูน้�ำตวัคูแ่ฝดออกเดนิทำงจำกประเทศไทย



ลงด ้วยอำกำรหัวใจวำย 
จำกนั้นอีกรำว 2 ชั่วโมงถัด
มำ อินก็ได้เสียชีวิตตำมไป
ด้วย ซึง่จำกกำรชนัสตูรและ
ลงควำมเหน็ของแพทย์สมยั
ใหม่ ระบวุ่ำ อนิต้องสญูเสยี
เมด็เลอืดแดงให้แก่จนัทีเ่สยี
ชีวิตไปแล้ว ผ่ำนทำงเน้ือท่ี
เชื่อมกันที่อก
 ปัจจุบันทำยำทแฝด
อิน-จัน (สกุลบังเกอร์) จะ
จัดงำนรวมญำติกันทุกปี   
ณ เมืองเมำท์แอรี รัฐนอร์ท
แคโรไลนำ ระยะหลังสถำน
เอกอัครรำชทูตไทย ณ   
กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้ร่วม

สนับสนุนกำรจัดงำนวันรวมญำติดังกล่ำวด้วย จัดอำหำรไทย 
จัดนิทรรศกำร หนังสือและส่ิงพิมพ์ น�ำเที่ยวประเทศไทยให้   
ผู้เข้ำร่วมงำน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นทำยำทสกุล “บังเกอร์”      
รุ่น 4-6 ประมำณ 300 กว่ำคน และมีแขกอื่นๆ มำร่วมงำน
เป็นจ�ำนวนมำก ท�ำให้ได้รู้จักประเทศไทยมำกยิ่งขึ้น
 ภำยหลังได้มีกำรสร้ำงอนุสรณ์สถำนแฝดสยำมอิน-จัน 
ที่ต�ำบลลำดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงครำม เพื่อเป็นอนุสรณ์
สถำนแด่ฝำแฝดสยำมอิน-จัน ที่ได้สร้ำงชื่อเสียงให้คนทั่วโลก
รู้จักประเทศไทย

ขอบคุณข้อมูลและภาพจากวิกิพีเดีย

เมื่อวันที่ 1 เมษำยน พ.ศ.2372 ขณะนั้นอิน-จัน อำยุได้ 18 ปี 
โดยใช้เวลำเดินทำงท้ังหมด 138 วัน จึงถึงเมืองบอสตัน          
รฐัแมสซำชเูซตส์ และทีน่ีเ่องทีคู่แ่ฝดได้ท�ำกำรเปิดตวั ก่อนจะ
ออกเดินทำงไปแสดงทั่วอเมริกำและยุโรปอีกร่วม 10 ปี 
(เอกสำรบำงฉบับบอกว่ำ ไม่ได้เริ่มท่ีบอสตัน แต่ไปต้ังหลักที่
รัฐแคลิฟอร์เนีย) โดยสัญญำท่ีท�ำไว้กับนำยฮันเตอร์และ      
นำยคอฟฟินสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่มีอำยุครบ 20 ปีบริบูรณ์ ช่วง 2 
ปีแรก ทั้งคู่ก็ได้รับส่วนแบ่งค่ำตอบแทน แต่ก็มีบำงครั้งก็ถูก
เอำเปรียบด้วย เมื่อเป็นอิสระทั้งคู่ก็เปิดกำรแสดงเอง และได้
แสดงไปทั่วสหรัฐอเมริกำ
 จนเมือ่อำยไุด้ 28 ปี ใน พ.ศ. 2382 ทัง้คูไ่ปอยูท่ีห่มูบ้่ำน 
แทรปฮิลล์ (Traphill) เขตชำนเมืองวิลส์โบโร (Wilkesboro) 
เคำน์ตีวิลส์ ในรัฐนอร์ทแคโรไลนำ ได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยน
สัญชำติเป็นอเมริกัน โดยมีชื่อว่ำ เอ็ง-ชำง บังเกอร์ (Eng and 
Chang Bunker) และได้แต่งงำนกับหญิงชำวอเมริกัน           
อนิสมรสกบั Sarah Ann Yates (1822 - 1905) และจนัสมรส
กับ Adelaide Yates Bunker (1823 - 1917) และมีลูกด้วย
กันหลำยคน จัน 10 คน อิน 11 คน ซึ่งระหว่ำงที่ทั้งคู่ใช้ชีวิต
ในต่ำงประเทศนั้น มีบุคคลหลำยกลุ่มที่จะท�ำกำรผ่ำตัดแยก
ร่ำงทั้งคู่ออกจำกกัน แต่ท้ำยที่สุดก็มิได้มีกำรด�ำเนินกำร
 จำกบันทึกได้ ระบุว่ำ จัน (คนน้อง) เป็นคนที่มี      
อำรมณ์ร้อน หุนหันพลันแล่น และชอบดื่มสุรำจนเมำมำย 
ขณะที่ อิน (ผู้พี่) กลับมีนิสัยตรงกันข้ำม คือ ใจเย็น สุขุมกว่ำ 
และไม่ดื่มสุรำ และทั้งคู่เคยทะเลำะวิวำทจนถึงขั้นชกต่อย
กันเองมำแล้วด้วย
 จำกกำรที่จันผู้น้องนิยมดื่มเหล้ำบ่อยๆ ท�ำให้เป็นโรค
หลำยโรค จนในวันที่ 17 มกรำคม พ.ศ. 2417 จันก็เสียชีวิต



 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ มีนักเรียน    
คูแ่ฝดหลำยคู ่ตัง้แต่ระดบัปฐมวยั จนถงึระดบั
มัธยมศึกษำตอนปลำย ทิวสนฉบับนี้จึง
รวบรวมคู่แฝดทั้งหมด ทั้งแฝดแท้ แฝดเทียม
และแฝดคนละเพศ มำให้ชมว่ำในอัสสัมชัญ
ศรีรำชำ ขณะนี้มีคู ่แฝดท้ังหมดก่ีคู ่ด้วยกัน 
หน้ำตำคล้ำยกันขนำดไหน

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ญ.พิมพ์ชนก (แพรไหม) ธัญญเจริญ อ.1/1 

ด.ญ.พิมพ์มำดำ (ใบบัว) ธัญญเจริญ อ.1/3

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ญ.ชญำภำ (ปลำยฝน) วงษ์เกิดศรี อ.1/2

ด.ช.ตฤณ (ต้นน�้ำ) วงษ์เกิดศรี อ.1/2

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ญ.นงนภัส (จีบี) ทิพย์ศักดิ์ อ.3/4

ด.ช.ณฐภัทร (มัสแตง) ทิพย์ศักดิ์ อ.3/4

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ญ.พิมพ์มำดำ (เพ้ยอิง) เชี่ยวชำญโชคชัย อ.2/A

ด.ญ.พิมพ์ชนก (เพ้ยเอิง) เชี่ยวชำญโชคชัย อ.2/A

(ซ้าย) 

(ขวา)

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

ด.ญ.นันทัชพร (ฟิน) สุขสมบุญ อ.1/3

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ญ.ปวีณ์ธิดำ (ปิ่น) วงศ์วัฒนำวุฒิ ป.1/3B

ด.ช.ปฐพี (ปำล์ม) วงศ์วัฒนำวุฒิ ป.1/3B

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.เทพวิชญ์ (เป๋ำเป่ำ) มหรรชกุล อ.2/B

ด.ช.เทพวัชญ์ (ป๋อป้อ) มหรรชกุล อ.2/B

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.พชรดรย์ (ดิน) ม่ำนทอง อ.1/A 

ด.ช.พชรดนัย (ดอย) ม่ำนทอง อ.1/A

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.ธนเดช (โซม่อน) เวียนภูมิ ป.1/1

ด.ช.ธนกร (อิคคิว) เวียนภูมิ ป.1/2

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.วัชรกร (อำม) วำนิชปัญญ์ อ.3/1

ด.ญ.เขมจิรำ (เอย) วำนิชปัญญ์ อ.3/1

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ญ.รมิดำ (แอมมี่) นำมเจริญ อ.2/3 

ด.ช.รวิพล (โอมมี่) นำมเจริญ อ.2/4



(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.นภำดล (ดล) เกษมพันธ์ ป.1/2

ด.ญ.ภูรี เกษมพันธ์ ป.1/1

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.สำริศ เต็มศิริพงศ์ ป.2/2

ด.ช.สิทธำ เต็มศิริพงศ์ ป.2/2

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช. ฉัตริน (ภำค) แก้วชัยรักษ์ ป.5/2

ด.ช. ชยฉัตร (ภูมิ) แก้วชัยรักษ์ ป.5/3

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.พศุตม์ (ต้นน�้ำ) เมธีวรคุณ ม.3/1

ด.ช.พสิษฐ์ (ต้นกล้ำ) เมธีวรคุณ ม.3/1

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.ปฏิภำณ (โอ๊ก) บุญมำ ป.1/2

ด.ช.ปรมัส (ออย) บุญมำ ป.1/1

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ญ.วริศนันท์ (เฟรย์)  รัตนยำนนท์ ป.2A

ด.ช.ทีปกร (แฟรงค์) รัตนยำนนท์ ป.2A

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.ปิยังกูร (โบกี้) ตันธนำธิป ป.5/1

ด.ช.ปุณยวัตน์ (โบเกอร์) ตันธนำธิป ป.5/1

(ซ้าย) 

(ขวา)

นำยจิรฐำ (ไนท์) เจียวก๊ก ม.5/7

นำยจำรุเดช (โน้ต) เจียวก๊ก ม.5/9

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ญ.กุลรดำ (น�้ำเพชร) สุนทรีวิจิตร ป.1/2

ด.ญ.กุลชำต (น�้ำพลอย) สุนทรีวิจิตร ป.1/4

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.อริยวัชญ์ (เทม) ไทยงำมศิลป์ ป.3/3

ด.ช.อชิรวิชญ์ (แท็ก) ไทยงำมศิลป์ ป.3/3

(ซ้าย) 

(ขวา)

ด.ช.เจษฎำ (สตำงค์) ปัถวี ป.6/3

ด.ช.ศุภวัฒณ์ (แสตมป์) ปัถวี ป.6/3

(ซ้าย) 

(ขวา)

นำยภำณุพงศ์ (โฟล์ค) พันธ์ประเสริฐ ม.6/3

นำยภำคิน (ฟลิค) พันธ์ประเสริฐ ม.6/7



 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำจัดงำนเลี้ยงวันคล้ำยวันเกิด ให้แก่ ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต อายุครบ 75 ปี มีแขกที่ให้เกียรติมำร่วมงำน ได้แก่ คณะ
ภรำดำจำกสถำนที่ต่ำงๆ ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียน คณะกรรมกำรที่ปรึกษำผู้อ�ำนวยกำร สมำคมศิษย์เก่ำฯ สมำคมผู้ปกครอง
และครูฯ และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ ซึ่งมีกิจกรรมกำรแสดงจำก นิสิตฝึกสอนจำกมหำวิทยำลัยบูรพำ พร้อมทั้งมอบช่อดอกไม้และของขวัญ    
จำกแขกที่มำร่วมงำน และถ่ำยรูปร่วมกัน ทั้งนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีรำชำ ขอพระผู้เป็นเจ้ำ อวยพรให้แก่ ภรำดำ ดร.เลอชัย ลวสุต มีสุขภำพแข็งแรง อยู่กับ
ชำวอัสสัมชัญศรีรำชำไปนำนๆ จัดขึ้น ณ ลำนอเนกประสงค์อำคำรยอห์น แมรี่ ในวันศุกร์ที่ 25 สิงหำคม 2560 ตั้งแต่เวลำ 17.30 น. เป็นต้นไป

วันคล้ายวันเกิด ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต



 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีน
อัสสัมชัญศรีรำชำได้ปฏิบัติภำรกิจผ่ำนพ้นไปหลำย
ภำรกิจ อำทิ เข้ำร่วมประชุมพัฒนำผู้บริหำรทำงกำร
ศึกษำโรงเรียนเอกชน เพื่อเตรียมควำมพร้อมสู ่
ประเทศไทย 4.0 กำรแข่งขัน ACS Swimming 
Championship ครั้งที่ 1 ชิงถ้วยประทำนพระเจ้ำ   
วรวงศ์เธอพระองค์เจ้ำโสมสวลี พระวรรำชำทินัดดำ
มำตุ ตลอดจนให้สัมภำษณ์ข้อมูลของโรงเรียน เพื่อ
พิมพ์ปฏิทินปี 61 ของชมรมคนรักศรีรำชำ ฯลฯ

 ผ่ำนพ้นไปเรียบร้อยแล้วส�ำหรับงำนฉลองคล้ำยวัน
เกดิของ ภราดา ดร.เลอชยั ลวสตุ ทีป่รกึษำผูอ้�ำนวย
กำร เมื่อ 2 ส.ค. 60 ณ ชั้นล่ำงอำคำรยอห์นแมรี่

 หลังจำกจัดโครงกำร Open House แล้ว ภราดา
สอาด สัญญลักษณ์ ที่ปรึกษำผู้อ�ำนวยกำรแผนก
ปฐมวัย ได้เปิดสอบวัดควำมพร้อมนักเรียนระดับ
ปฐมวยั 1 เพือ่เข้ำเรยีนในปีกำรศกึษำ 2561 เริม่ตัง้แต่ 
10 กันยำยน 60 เป็นต้นไปขอย�้ำว่ำ “สอบวัดความ
พร้อม” ของนักเรียนนะครับ!

 ช่วงนี้งำนล้นมือ ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้ำ      
ฝ่ำยกจิกำรนกัเรยีน ทีต้่องดแูลเป็นพเิศษคอื เฝ้ำระวงั
กำรแอบน�ำโทรศัพท์ไปใช้ในขณะเรียนหนังสือของ
เด็ก ๆ ...

โดย ม. เม้า

 สวัสดีค่ะท่ำนผู้อ่ำนที่เคำรพ ทิวสนฉบับที่ 2 ของ      
ปีกำรศกึษำ 2560 กม็ข่ีำวครำวควำมเคลือ่นไหวในแวดวง 
ACS มำเสนอเหมือนเช่นเคย



 ทำงด้ำนภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ที่ปรึกษำผู้
อ�ำนวยกำรฝ่ำยประถมศึกษำตอนปลำย ได้ร่วมเป็น
ก�ำลังใจให้แก่นักเรียนที่ได้รับรำงวัลในกำรแข่งขัน
รำยกำรต่ำงๆ ในงำนวันวิชำกำรสัมพันธ์อัสสัมชัญ
ศรีรำชำเมื่อ 7-8 ก.ย. ที่ผ่ำนมำ

 ภราดา ดร.อานนัท์ ปรชีาวฒุ ิทีป่รกึษำผูอ้�ำนวยกำร
แผนก MLP ยงัคงนัง่ปฏบิตังิำน ณ ตกึอ�ำนวยกำรเดมิ

 ผ่ำนพ้นไปแล้วเช่นกัน ส�ำหรับกำรแข่งขันโบว์ลิ่ง    
ครั้งที่ 17 ม.เชิดชัย ยังให้ผล ประธำนสวัสดิกำรครู 
และม.วธัญญู เกตุน้อย หัวหน้ำแผนกกิจกรรม โดย
จัดร่วมกันกับสมำคมศิษย์เก่ำและสมำคมผู้ปกครอง
และครู รำยได้หักค่ำใช้จ่ำยแล้วเข้ำสวัสดิกำรครู

 ม.นวิฒัน์ ขมุจนัทร์ เป็นผูร้อบรูห้ลำยด้ำน โดยเฉพำะ
สบืค้นหำของมค่ีำเข้ำห้องเกยีรตปิระวตัไิด้จ�ำนวนมำก

 ชมรมคนรักศรีรำชำ โดยคุณอดิศักดิ์ ศิรานันท์ จะ
จัดท�ำปฏิทินโรงเรียนเริ่มแรก(เก่ำแก่)ในศรีรำชำ 
ประจ�ำปี 2561 ได้มำสัมภำษณ์เก็บข้อมูลโรงเรียน  
อัสสัมชัญศรีรำชำจำกท่ำนผู้อ�ำนวยกำร ม.เทียบ 
พงษ์ศริ ิและม.ปรชีา วรศลิป์ อกีทัง้เข้ำเยีย่มชมห้อง
เกียรติประวัติฯ ได้รับค�ำชมว่ำท�ำได้ดีมำก

 ยินดีกับ ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ ที่ได้เป็นโค้ช         
ผู ้รักษำประตูนักฟุตบอลหญิงทีมชำติไทย ในกำร
แข่งขันซีเกมส์ครั้งที่ 29 ณ ประเทศมำเลเซีย... โค้ช
ระดับชำติโกอินเตอร์

 ทำงโรงเรียนขอขอบคุณคณะครูและผู้ปกครองที่    
ร่วมกนัประดษิฐ์ดอกไม้จนัทน์ “ดอกดารารตัน์” เพือ่
ไปมอบให้กับทำงอ�ำเภอศรีรำชำ ในงำนพระรำช     
พิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนำถบพิตร 
รัชกำลที่ 9

 งำนวิชำกำรสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีรำชำ มิสจีรนันท์ 
นิยมไทย หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำฯ 
ได้จัดรำยกำรแข่งขันแฟนพันธ์ุแท้ประวัติอัสสัมชัญ
ศรีรำชำ โดยมืออำชีพจำกอัสสัมชัญธนบุรีมำเป็น      
ผู้ด�ำเนินกำรจัดให้ งำนน้ีมีผู้เข้ำร่วมแข่งขันมำกมำย 
ทั้งนักเรียน  ครู ผู้ปกครอง...สนุก ได้รับควำมรู้ในสิ่ง
ที่หลำยคนอำจจะไม่รู้ จัดได้ดีมำก

 ม.วชัชราวธุ ยางตลาด มสิรญัชดิา ศริพิงษ์ มสิธนติา 
บวัทัง่ พำนกัเรยีนไปเข้ำร่วมพธิไีหว้ครดูนตรไีทยและ



นำฏศิลป์ ณ คณะศิลปกรรมศำสตร์ จุฬำลงกรณ์
มหำวิทยำลัย

 แผนก MLP... มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช และ    
มสิจงจติร์ ลิม้บ�ารงุ ได้จดังำน MLP English Talent 
Show 2017 ผ่ำนไปเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 15 ก.ย. 60 
งำนนี้แค่ฉำกและเวทีก็คุ้มเกินคุ้มแล้ว

 ขอขอบคุณ มิสจันทร์แรม น้อยจันทร์ มิสสุภาภรณ์ 
พรรัตน ์กิจกุล มิสอุทัยลักษณ์ อมรเดชาพล             
มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ มิสจงวิไล แจ่มศรี         
มิสกิ่งแก้ว พงษ์ศิริ และคุณครูอีกหลำย ๆ  ท่ำน ที่ส่ง
น้อง ๆ ฝำแฝดมำให้ลง “แฝด ACS” ค่ะ

 ห้องสมุดกลำงอำคำรศักดำ เป็นแหล่งรวบรวม    
ควำมรู้และควำมสุขของเด็กๆ ช่วงวันวิชำกำรที่ผ่ำน
มำ มิสสุนิสา อวยพรชัยสกุล มิสนพวรรณ รักวงษ์ 
มิสวลินดา นิรันต์เรือง และมิสปริญญา คงด้วง       
ได้จัดกิจกรรมหลำกหลำยให้น้องๆ ได้ร่วมสนุกได้   
รบัควำมรูแ้ละได้ของตดิไม้ตดิมอืกลบับ้ำนกนัมำกมำย

 ทำงทีมโค้ชตะกร้อ ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ และคณะ     
ฝำกขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีศรีรำชำ โดยคุณศรีวิไลย      

พรงามจิตจรัล คุณสมหวัง พิพัฒน์เสวต และ       
คุณหทัยพร คลังก�าแหงเดช ได้มอบค่ำขนมให้   
นักตะกร้อ 3 คน หลังจำกอ่ำนบทสัมภำษณ์ใน
วำรสำรทิวสน...เพื่อให้ก�ำลังใจนักกีฬำกตัญญู...
ขอบคุณมำกครับ

 ปีนี้เป็นปีทองของ ม.เสกสันติ์ ตะพิมพ์ ม.วิชญ์พล
เดชา ท�าทอง และม.เอกสิทธิ์ สุทธะ ที่พำทีม       
นักตะกร้อคว้ำแชมป์รุ ่นอำยุไม่เกิน 16 ปี ของ        
กรมพลศึกษำประจ�ำปี 2560 มำครองด้วยควำม
สำมำรถ

 ทำงห้องเกียรติประวัติขอขอบคุณ ม.รัฐนันท์       
ญาณกฤตยา และม.จีระศักด์ิ บ�ารุง แผนกโสต
ทัศนูปกรณ์ ที่ไปร่วมบันทึกวีดิทัศน์ให้ทุกครั้งท่ีมี   
กำรร้องขอไป

 คณะคุณครูปฐมวัยขอขอบพระคุณ ภ.สอาด ที่คอย
ดูแลและเอำใจใส่เป็นอย่ำงดีเสมอมำและขอกระซิบ
บอกท่ำน ชอบทำนข้ำวทีป่ฐมวยั 2 ชนดิคอื ข้ำวหอม 
และข้ำวโอ๊ด เรื่องจริงค่ะ ขอบอก



 มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี มีอะไรดีผอมผิดหูผิดตำ      
สวยขึ้นอีกด้วยนะคะ...งำนหนักโดยเฉพำะช่วง        
รับสมัครนักเรียนใหม่

 กำรแข่งขันโบว์ลิ่งที่ผ่ำนมำ มิสไก่+มิสโอ๋ โยนลูก
โบว์ลิ่งได้ดีมำกๆ (โยนหลุดมือไปข้ำงหลังเลยนะคะ)

 มงีำนอะไรเกีย่วกบักำรใช้ลกูโป่งขอให้บอกมอืสบูแห่ง
ปฐมวัย จะใครล่ะ มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ คนนี้
นี่เอง ... อ้ำว! สูบลมลูกโป่งแก้เครียดเหรอ...555

 มสิหทัยรตัน์ เหล่ารกัผล (มสิแต้) ช่ำงภำพฝีมอืดขีอง
ปฐมวัย ยินดีรับใช้นะคะ...เธอบอกมำ

 งำนปฐมวัยที่ผ่ำนมำมิสอาภารัตน์ เปดดา เป็นท้ัง
กรรมกำร ทั้งกองเชียร์ ออกท่ำทำงสุดยอดมำก

 ม.เอกชัย + มิสแต้ ฝึกซ้อมเด็กๆ ดูเอำจริงเอำจัง   
นะคะ สู้ๆ ค่ะ

 ครูกบ สำยย่อแห่งปฐมวัย งำน food fair พำเด็กๆ 
อ.3/3 แด๊นซ์กระจำยเลย

 มิสมณฑาทิพย์ ย่ิงยง ศาลางาม เดินสำยภำค    
ตะวนัออกทกุเสำร์อำทติย์เลยนะคะ (ไม่ได้มำสำยนะคะ)

 กลุ ่มสำระภำษำไทย ของมิสนงคราญ ศิริศักดิ์           
กจ็ดักำรแข่งขนัวนัวชิำกำรสมัพนัธ์อสัสมัชญัศรรีำชำ

ได้อย่ำงมีประสิทธิผล ครูทุกท่ำนท�ำงำนกันอย่ำง   
เต็มที่ ทั้ง ม.ชัญญณัฐ –มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล      
มิสกิ่งแก้ว พงษ์ศิริ มิสบุปผาชาติ บุญสมภพ   
ม.บวรรัตน ์  ชัยสุริยา มิสวัฒนา จาบทอง                    
มิสจุไรรัตน์ พณะสรรพ์ ม.วิฑูรย์ เปียอรุณ ฯลฯ

 ส่วนมิสฐานิตาภรณ์ ศรีเชียงสา ก็อยู่ฐำนเล่ำนิทำน
กำรแสดงและอกีหลำยๆ ท่ำนต่ำงกช่็วยกนัเตม็ที ่งำน
นี้มิสนงครำญ หำยเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งทันที

 ปำท ่องโก ๋ตัวติดกันต ้องยกให ้ ม.ปรวิทย ์กับ                 
มิสประนอม มีศรี...แฝดมั้ง?

 ต้องขอบพระคุณ บรำเดอร์ที่มีควำมเมตตำให้ครู     
อำคำรยอห์น แมรีใช้ลิฟท์นะคะ

 ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์ ช่วงนี้ดูหน้ำยิ้มตลอดทั้งวัน 
สงสัยมีคนขับรถให้นั่งแน่เลย

 ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี ช่วงนี้ดูอ้วนท้วน
สมบูรณ์เพรำะรับประทำนอำหำรนอกบ้ำนทุก
สัปดำห์

 ม.วัชชราวุธ ยางตลาด หน้ำตำสดใสโลกนี้สีชมพู
 สดุท้ำย...เป็นข่ำวจำกห้องวำรสำรเองแหละ! น้องแอ๋ม 

มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ ตำกล้องฝีมือดีของเรำ       
เธอรบัมรดกจำกคุณตำได้รถยนต์นสิสันซันนีม่ำ 1 คัน 
รุ่นสมัยที่ข้ำรำชกำรสมัยโน้นนิยมขับรถเก๋งกันน่ะ  
เธอเติมน�้ำมันเต็มถัง แต่ขับได้แค่ 3 วันเอง เปล่ำ!    
รถไม่ได้กนิน�ำ้มนัจขุนำดนัน้ แต่สตำร์ทไม่ตดิ เดอืดร้อน
เพือ่นๆ กนัอลหม่ำนหำสำเหตไุม่เจอ...กแ็ค่แบตหมด
เท่ำนั้นเอง เปลี่ยนแบตใหม่ซะจะง่ำยกว่ำนะเอ่อ!

 ฉบับน้ีขอยุติแต่เพียงเท่ำน้ีก่อน ขอให้ทุกท่ำนโชคดี   
มีควำมสุขกันถ้วนหน้ำแล้วพบกันใหม่โอกำสหน้ำ 
สวัสดีค่ะ



โดย พี่ ม.ปลาย

 น้องเคน อ.1/3 หนุ่มน้อยตำโต เรียนว่ำยน�้ำวันเสำร์โชว์
เป่ำ ปู๊ด ๆ เลยนะ

 น้องแซม อ.1/3 หนูน้อยอำรมณ์ดียิ้มสวยตลอดวันเลย
 น้องบอสตั้น อ.1/3 ตัวเล็กนิดเดียวแต่ใจใหญ่มำก
 นอ้งกเูกิล้ อ.1/4 ถำมอะไร ตอบได้ทกุอย่ำง แต่หนจูะคอ

เคล็ดไหมคะลูก
 น้องมะลิ อ.2/1 ถึงตัวจะเล็กแต่ก็ใจใหญ่นะคะ
 น้องเรด้า อ.2/2 มำโรงเรียนไม่ร้องไห้แล้วนะคะ ครูอุษำ

ฝำกชมค่ะ
 น้องภูมิ อ.2/3 จำกเดิมทำนข้ำวเปล่ำเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมำ

ทำนข้ำวกับน�้ำซุปแล้วนะคะ ครูอ้อยดีใจจังเลย
 น้องเล้ง อ.2/5 ตกลงแล้วฝนตกหรือหิมะตกกันแน่คะ
 น้องอาม+น้องเอย อ.3/1 งำนวชิำกำรทีผ่่ำนมำเอำรำงวลั

ไปฝำกคุณพ่อคุณแม่ ทั้ง 2 คนเลยค่ะ ยินดีด้วยนะคะ
 น้องนท (ณณิน) อ.3/1 น้องเป็นเด็กสำยศิลป์ รับรำงวัล

ชนะเลิศกำรประกวดภำพ 2 รำยกำรแล้ว ครูนิดแอบยิ้ม
เลยค่ะ

 น้องเก้า (ธนพนธ์) อ.3/1 ได้เป็นวำทยำกรในงำน
แสดงออกดนตรีปฐมวัย หล่อมำกเลยค่ะ

 น้องปูนหอม (ศุภลฎำ) และน้องเยอ (เขมจิรำ) เกิดใน
ชลบุรีเลยประกวดปั้นทะเลได้รับรำงวัลชนะเลิศด้วย

 น้องวินวิน (สุภเวช) อ.3/1เอำดีด้ำนกีฬำ เพรำะมีม่ำม้ำ 
ส่งเสริมอยู่ครับ

 สวัสดีครับเพื่อนๆ และน้องๆ ทุกคน ... พบกันอีกแล้วนะ 
... เรำมีข่ำวต่ำงๆ มำเสนอเหมือนเช่นเคย

 น้องดิปเปอร์ อ.3/2 จิ๋วแต่แจ๋ว แฟนพันธุ์แท้ดอกไม้ไทย 
ทำยภำพ 3 วินำที

 เดก็ๆ อ.3/2 สนกุสนำนกบัฐำน Advenger ตอนกลำงวนั 
อนำคตนักกีฬำทีมชำติ ชัวร์

 น้องจีฮุน อ.3/5 Newจีฮุน สุขุม เนียบ เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ
 น้องจัสติน อ.3/6 เอ๊ะ!! นี่ยังไงนะต้องนั่งทำนข้ำวกับครู

แต้ทุกวันเลยนะ อร่อยล่ะสิ
 น้องเป๊ะ อ.3/6 เก่งจริงนะ กำรแข่งขันว่ำยน�้ำที่ผ่ำนมำ 

กวำดมำหลำยเหรียญเลยนะคะ เยี่ยมจริง ๆ ค่ะ
 ขอชื่นชมคนดีซื่อสัตย์ มีคุณธรรม มีนักเรียนหลำยๆ คน

ที่เก็บเงินและสิ่งของมีค่ำแล้วส่งคืนหำเจ้ำของ... 
 ด.ช.ชยพล ลิ้มจ้อย อ.1/2 ศุภกิจ เธียรพิริยะ ม.5  

ด.ช.ฐิติวัฒน์ ตงศิริกุล ด.ช.พีระภัทร์ ส�าราญสุข ป.3 
ด.ช.ณธรรศ รถรุง่โรจน์ ม.1 ด.ญ.สพุชิชา ขนัตกีลม 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.เสฏฐวฒุ ินาคนพคณุ ป.6 นายจตพุล ภริมย์ศกัด์ิ 
ม.5 ด.ช.เหมมาภาส เหมใส ม.2 ด.ช.นภสัรพ ีชวนานกุลู 
ม.2 ... คนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต สมกับค�ำขวัญของ
โรงเรียนที่ว่ำ “ความรู้คู่คุณธรรม น�าสังคมสู่ความดี”

 ยินดกีบัคนเก่งระดบัประเทศ นายฤทตั วรรณรตัน์ ม.6/3 
ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในกำรประกวด
สุนทรพจน์ภำษำอังกฤษ “Our Asean, Our Future”  
ณ สยำมพำรำกอน ได้รับทุนกำรศึกษำ 15,000 พร้อมโล่
เกยีรตยิศ และใบประกำศนยีบตัร ณ สยำมพำรำกอน กทม.

 ทีมนี้ก็เก่ง สหพัทร ม.3/1 วุฒิพงษ์ ม.3/2 สุประกานต์ 
ม.4/9 ณัฐนนท์ ม.4/9 และพันธกานต์ ม.4/9 ได้เหรียญ
ทองแข่งขนัตะกร้อกฬีำนกัเรยีนของกรมพลศกึษำประจ�ำ
ปีนี้...ยินดีด้วย

 โอโฟน ม.3/1 ชอบพูดมำกแต่ไม่รู้ท�ำไมสำวติดตรึม
 เกีย ม.3/2 รักใครใจก็ช�้ำสงสัยต้องไปหำเนื้อคู่ที่ USA
 ต้น ม.3/3 ช้ำงเผือกสงสัยเล่นบอลมำกเลยมำหลับใน

ห้องเรียน
 เจมส์ ม.3/4 หลังจำกโชว์พลังเสียงในงำนรำตรีสัมพันธ์

ตอน ม.2 มำกพอขึ้น ม.3 เลยน�ำมำใช้จนครูบ่น
 เจมส์ ม.3/5 สลับกันตรวจเวรกับพี่ม.4 อักษรย่อ น

 เตย ม.3/5 แกมีแฟนเป็นปู่ซ่ำบ้ำพลังเหรอ 
 เหม่ย ม.3/5 ครูม.3 ฝำกมำถ้ำพูดเพลำๆ ลงคงจะน่ำรัก

มำกกว่ำนี้
 ศ ิม.3/6 บำงเรือ่งกอ็ย่ำไปใส่ใจมำก ปล่อยวำงบ้ำงเพือ่นๆ 

เป็นห่วง
 ไทเกอร์ ม.3/6 แกจะจบพร้อมเพือ่นๆ รเึปล่ำเป็นห่วงนะ
 ฟาม ม.3/7 ไหนบอกไม่แต่งหน้ำแต่คิ้วเป๊ะทุกวัน
 บีม 3/7 ท�ำไมเวลำท�ำผิดหน้ำถึงได้น่ิงมำกเก็บอำรมณ์ 

เก่งจริงๆ 
 4 สำว ม.3/8 ไปเที่ยว ม.กรุงเทพ มำสนุกหรือเปล่ำมำ

เล่ำให้เพื่อนๆ ฟังด้วย
 ฟ้า ม.3/7 ห้องตัวเองไม่ชอบอยู่ไปอยู่ห้อง ม.3/5 มีอะไร

ดีรึเปล่ำ
 โอ๊ค ม.3/8 ทีส่งิสถติอยูบ่รเิวณชัน้ 3 ห้อง ม.5 ทบัอะไรนะ
 โต๋ ม.3/2 เบื่อไม้ ม. อำร์ตรึยังนะ แต่หน้ำตำยังยิ้มได้
 เจ้ำของลัดดำแลนด์ตัวจริงคือ บูรพา ม.4/9 ได้ข่ำวว่ำ

ก�ำลังจะสร้ำง บูรพำแลนด์แอนด์เฮ้ำส์เหรอ?
 ธรรมปพน ม.4/5 ได้ข่ำวว่ำที่บ้ำนผลิตเสื้อหนำวรึ?
 ธนพร ม.4/5 ชอบแต่งหน้ำสวยในขณะเรียน...ขอเตือน

แต่งใจให้เรียนก่อนได้ไหม?...ขอบอก
 “ฮักกันมันเหี่ยถิ่มไส” อภิวัฒน์ ม.4/9 บอกไม่รู้ว่ำแปล

ว่ำอะไร หรือลืมไปแล้วว่ำ บ้ำนตนเองอยู่ที่รำบสูง...



 จะขอกรี็บขอนะ “ศภุวชิญ์” ม.4/1 เดีย๋วน้อง “ววิ” งอนนะ
 คู่แข่งตุ๊กกี้ตลกชื่อดังคือ โอโซน ม.4/2 เพรำะท�ำให้คน

หัวเรำะทั้งวัน
 เจมส์ จิรายุ ม.4/1 ช่วงนี้เป็นอะไรเพ้อบ่อย มีควำมรัก   

รึเปล่ำ...อิอิ
 โบ้ที้ ม.4/2 เดี๋ยวนี้มำห้อง 1 บ่อยจังครับ
 พคี ม.4/1 หวำนกนัน้อยๆ หน่อยนะครบัเพือ่นร�ำคำญ 555
 กัน ม.4/3 ตอนเรียน รด. เห็นเดินกับใครตลอดเลย
 กินข้ำวบ้ำงนะครับ พี่ล�่า ตัวบำงเกินไปแล้ว
 เฟรม ม.4/1 หลับในคำบเรียนตลอดแต่ก็ยังได้คะแนนดี

หรือว่ำใช้หลักกำรสะสมพลังจิต
 มอส ม.4/2 ท�ำข้อสอบเก่งมำกครับ อ่ำนโจทย์ครั้งเดียว

แล้วฝนค�ำตอบรวดเดียวจบ!
 ซิน ม.4/1 สำยกินที่แท้ทรู กินไม่เคยพลำดมำทุกงำน
 ปราชญ์ ม.4/5 ชอบท�ำเท่ โกหกหน้ำตำย...บ่อยไปแล้ว
 คงกระพนั คงเสร ีม.1/4 นำยชอบยุง่ทกุเรือ่ง ยกเว้นเรือ่ง

ตัวเอง ดูแลตัวเองก่อนนะคร้ำบ จะดีมำก...
 ณัฐภัทร พูลสวัสดิ์ ขอเก็บตังค์ก่อนนะ จะบินไปแปลง

โฉมที่เกำหลี ขอท�ำหน้ำเหมือนพระเอกหนังเกำหลีคง
หล่อกว่ำเดิมแน่นอน

 นภัสรพี ชวนานุกูล ม.2/7 เม่ือไหร่เธอจะตั้งใจเรียน 
ท�ำงำนตำมงำนให้ทันเพื่อนๆ ทุกคนให้ก�ำลังใจเธอ และ
รอวันนั้นอยู่รีบๆ หน่อยก็ดี...

 ดาด้า ม.3/1 ช่วงนี้ดูหน้ำขำวไปนะ...ลดลงหน่อย
 ฟลุ๊ค ม.3/1 วันนี้เธอท�ำผิดแล้วหรือยัง?
 คิง ม.3/2 มีแต่คนชอบเรียกว่ำ ยอร์ช ท�ำไมล่ะ? 
 เจ ม.3/2 วันนี้ได้วิ่งแข่งหรือยังล่ะ ทำงด้ำนมิก ม.3/2 

รู้ตัวหรือเปล่ำ มีคนแอบปลื้มอยู่
 หลุยส์ ม.3/3 เธอท�ำควำมผิดเยอะเกินไปแล้วนะ รู้ตัว

หรือเปล่ำ...ผิดที่หล่อเกินไปมั้ง!
 ดื้อ ม.3/2 คนอะไรชื่อดื้อ...อ๊ะ...555
 เป็ด ม.3/4 รู้ยัง มีคนคิดถึง...อ้ำว! ไปหว่ำนเสน่ห์กะใคร

ไว้อ่ะ?
 ข่าน ม.3/4 โดนตีทุกวันเลย มิสเขำถำมว่ำไม่เข็ดหรือ?
 เจมส์จัน ม.3/5 เจมส์จัน คือฉำยำมิสแป้งตั้งให้เหรอ!
 โฟล์ควสิกี ้ม.3/5 โตไปเขำบอกว่ำเขำอยำกเป็นแร็พเปอร์
 เหม่ยนา ม.3/5 คนน้ีถูกว่ำทุกคำบ...ต่อไปจะปรับปรุง

แล้วครับ
 สุพรีม ม.3/5 มีคนส่งข่ำวมำว่ำ เป็นสำยหลับเหรอ
 ปอนด์ ม.3/5 นักบอลสุดหล่อประจ�ำห้อง มีสำวๆ แอบ

ปลื้มอยู่นะ
 ไทเกอร์ ม.3/6 โดดครบทุกคำบหรือยังจ๊ะ
 ออมสนิ ม.3/7 มคีนคดิถงึนะ ส่วนเทยีน ม.3/6 มคีนแอบ

ปลื้มอยู่นะ ไม่รู้ว่ำคนนั้นอยู่ห้อง 5 หรือเปล่ำ
 ลีโอ ม.6/4 จะเปรี้ยวไปไหนค้ำบ...
 พีท ม.6/4 กลัวไปซะทุกเรื่องเลยนะ...กล้ำๆ หน่อย
 พี่แมต ม.6/4 คิดถึงน้องซูกัสมำกๆนะ ...ก็บอกเขำไปสิ
 นิว (ชำย) ม.6/2  อยู่เรียนคำบ 8 บ้ำงก็ได้นะเพื่อน
 ตัส ม.6/1 ขำหำยไวๆ นะคะ เป็นก�ำลังใจให้ค่ะ
 พี่มังกร ม.6/2 ช่วงนี้เห็นเพ้อบ่อยๆ ขอให้สมหวังกับคน

นั้นนะคะ (ห้อง 6 )
 ปยุต ม.6/2 ขอให้ติดเภสัชนะเพื่อน
 เนย ม.6/1 อย่ำกินเหนียวหมูบ่อย เดี๋ยวตัวป่องไม่รู้ด้วย
 กิต ม.6/2 อยำกกินพุทรำ จังเลย 555 (ยำยลี)
 เข็มทิศ ม.6/2 บ้ำนอยูห่ลงัโรงเรยีน แต่มำสำยเกอืบทกุวนั
 สภำนักเรียน มีทั้งหมด 39 คน ด้วยกัน มีดังนี้

1. นายรชัพล ประคองแก้ว 2. นางสาวอธติิญา สธุากุลวิรชั
3. นางสาวธันย์ชนก สายสุด 4. นางสาวสุพัตรา ธนทาน
5. นายรักษิต วันแก้ว 6. นายนพณัฐ กองอิ่น
7. นายจิตรทิวัส บุตตะโคตร 8. นายชานนท์ จันทร์สิ้ว
9. นายจกัรพฒัน์ บางม่วงงาม  10. นางสาวพรรณพชัร ล้ิมจ้อย
11. นางสาวณภัทร ลิ่วเวหา 12. นายมาร์ค ธนดล
13. นายพรหมพิริยะ โพธิ์มั่น 14. นายอัครวินท์ เศวตะทัต
15. นายธันวัฒน์ พึ่งภักดิ์ 16. นายพลมินห์ พุ่มศิโร
17. นายกฤตนิ ทองน้อย 18. นายสทุธพิฒัน์ สรุวฒันาวรรณ
19. นายพีรวิชญ์ สิงห์พริ้ง 20. นายสหัสวรรษ เยาวสังข์
21. นางสาวอรณุวด ีเจีย่เจรญิ 22. นางสาวพมิพ์ลภสั 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�ารงวีระชาติ 34. นายปาราเมศ ช่วยคงมา
35. นางสาวโชติกา พิทักษ์ทวยหาญ 36. นายภูมิรพี แสงเจริญ
37. นายวิชัยยุตม์ อ้นเชิด 38. นายพชรสรร วานิชสรรพ์
39. นางสาวนันท์นลัท อ้นไชยยะ

 โอปอล ม.6/2 อย่ำเดินบ่อย ระวังตึกถล่ม
 เฟิร์ส ม.6/2 อย่ำงอนเยอะนัก...เดี๋ยวไม่มีคนง้อนะ
 แฮม จอม ม.6/2 เสยีงหวัเรำะกระชำกวญิญำณมำก เบำๆ 

หน่อยก็ได้ 555
 พี่พี ม.6/7 เป็นคนติสท์มำก (ติสท์แอ็ค)
 เติ้ล ม.6/9 เป็นคนรักเด็กมำกๆ 
 น้องจูน ม.4 น่ำรักเกินไปแล้ว น้องสกายก็น่ำรักมำก   

จำกพี่ ม.6
 น้องบัว ม.4/7 ตั้งแต่ขึ้น ม.4 มำสวยขึ้นเยอะเลย
 ยู ม.6/9 แต่งตัวไปเที่ยวอะร้อนมั่งมั้ย
 มีคนเป็นห่วง น้องนัธวรรณ ป.6 ห้อง ม.ถำวรว่ำอย่ำกิน

เยอะเดี๋ยวอ้วน
 พี ่ซ. ม.6/1 หมอบทกุคำบ แบบนีเ้ป็นทหำรดกีว่ำไหมครบั
 น้องชมพู ่ม.6/1 ดแูต่ซรีย์ีเกำหล ีระวงัจะสอบตกตลอดนะ
 ปลาวาฬ 6 ห้องคิง ยิ้มละลำย หล่อระเบิด เกิดมำยังโสด 

แต่แอบมีคนโปรดในใจ...555 ส�ำนวนหรือเนี่ย
 น้องฟ่ี ม.6/3 เมือ่ไหร่จะไปสำรภำพกบัน้องพราว โยสติา 

สักทีเห็นแอบเหล่มำนำนแล้ว รีบๆ บอกได้แล้ว
 น้องเพรยีวสกาว ม.6/3 เลกิคดิถงึแซมได้แล้ว เค้ำไม่กลบั

มำแล้ว
 น่ำเสียดำยที่พี่เซอร์ ม.6/8 คนหล่อ ลงสมัครประธำนรุ่น

แต่แพ้เขำ 1,000 คะแนนสู้ต่อไปนะพี่เซอร์
 สโรชา ม.6/8 ช่วงนีไ้ปห้อง 5 บ่อยจงัเลย ไปหำหนุม่ท่ีไหน

เปล่ำจ๊ะ
 น้องโปร ม.5/2 น่ำรักจังเลยนะ
 พี่โบ้ ม.6/3 อย่ำยิ้มบ่อย น้องละลำยแล้ว
 คิง ม.5/10 เมื่อไหร่จะเลิกกับคนนั้น เรำรออยู่นะ
 พี่ถิง ม.6/8 เคยตื่นบ้ำงมั้ยคะ ง่วงแต่เช้ำยันตอนเย็น
 น้องนาย สิริศักดิ์ ม.4/3 ดูแลตัวเองหน่อย ผอมจะเห็น

กระดูกแล้ว 
 คิดถึง ม.ภวัต จังเลย เมื่อไหร่จะกลับมำอยู่ ม.ปลำยสักที 

อยำกฟังมุขสุดๆ ของมำสเตอร์ตอนเช้ำๆ อีก
 ตอง ม.5/8 เค้ำว่ำหน้ำคนละสีกะแขน 555 คุยเยอะมี 

ทุกรุ่น เลือกสักคนสิค้ำบ
 เอ้ ม.4/8 น่ำรักนะ...มีคนกระซิบบอกมำ
 ยาหยี ม.6/8 รุ่นพี่ซะแล้ว น่ำรักเวอร์ๆ แต่ไม่โสดสักที 

เสียดำยสู้ดสู้ด



 ไนซ์ ม.5/8 กลับบ้ำนให้ตรงเวลำด้วย อย่ำเถลไถล
 ยูโร ม.5/8 ท�ำไมน้องน่ำรักจัง
 กอล์ฟ ม.6/5 ณัฐนนท์นี่ใครอ่ะ
 ถิงถิง ม.6/8 ผู้ที่ท�ำหน้ำง่วงทุกสถำนกำรณ์ ปล.เห็นหน้ำ

แล้วง่วงตำม
 นาเดีย ม.6/8 เมื่อไหร่จะหยุดกิน ไม่รู้ว่ำมำเรียนหรือมำ

หลับกันแน่
 ลองกอง/จูเนียร์ ม.6/8 เมือ่ไหร่คู่นี้จะเลิกทะเลำะกันคะ 

แยกไม่ออกเลยใครรุกใครรับ
 ป๋า ม.6/4 ตัวเล็กๆ เตี้ยๆ ใส่เสื้อกันหนำวไม่ถอด หนำว

มำกมั้ย
 จูเนียร์ ม.6/8 ได้ข่ำวว่ำช่วงนี้ติด ม.กอล์ฟหรอ 555
 สิรินภา ม.6/5 เขำผู้นี้สำมำรถใส่ถุงเท้ำสั้นให้ยำวได้ด้วย

ควำมสำมำรถพิเศษ ท�ำยังไงอ่ะ สอนบ้ำง
 ฟ้าโฟน ม.6/7 ช่วงนีด้แูลตวัเองบ้ำงนะ เขำไม่รกัไม่เป็นไร

พวกพ้องยังอยู่ครบ ปล.อย่ำลอยบ่อย 555
 ดาว ม.5/3 สวยขึ้นหรือเปล่ำอะ
 คุณพ่อ ม.6/8 เปิดร้ำนขำยขนมที่โรงเรียนเลยมั้ย
 ฝำกถึงห้อง ม.6/6 อย่ำแซวเรื่องปวดท้องบ่อยนะครับ
 อยำกรู้จังพี่เบ๊น ม.6/6 สูงเท่ำไหร่
 ช่วยบอกชิณวัตร 6/9 ตั้งใจเรียนนะ
 อาร์ม ม.6/6 ได้ข่ำวชอบแมงมุม ...ขยุ้มหลังคำเหรอ?

 ฝำกถำมน้องนาย ม.5 ท�ำไมน่ำรักจัง ...ก็เกิดมำแบบนี้นี่
 เมื่อไหร่พี่นัทและส้ม ม.6/6 จะผอมอ่ะ...อีกกี่ปี
 พี่ชล ม.6/6 ตั้งใจเรียนนะครับ...ใกล้จบแล้ว
 กานต์ ม.6/6 ท�ำไมต้องเดนิไปเข้ำห้องน�ำ้หน้ำโรงเรยีน...สงสยั
 โอกามาย ม.6/6 เพื่อนๆรอกินปูอยู่
 พิริยะ ม.6/6 ชอบโชว์ของเหรอจ๊ะ
 ภาคิณ ม.6/7 อยำกไปเที่ยวฟำร์มม้ำ
 วศิน ม.6/6 พำไปเข้ำแก๊งค์ซำมูไรหน่อยสิ
 แฮร์รี่ ม.6/7 ชอบกินไส้กรอกบูดหรือจ๊ะ...ท้องเสียนะ
 หมิว ม.6/6 หัวเรำะให้มันดีๆหน่อยสิ
 พรกิหยวก ม.6/9 และตะเกยีง ม.5/7 ท�ำไมน่ำรกัจงัเลยออิิ
 ปิ่น ม.6/8 พูดมำกเสียจริง หยุดพูดบ้ำงก็ได้
 เสี่ยโจ้ ม.6/8 เลิกเล่นหุ้นรึยังครับ
 ฝน ม.6/8 นั่นหน้ำผำกหรือลำนบินครับ
 ท่ำทียังสุดเนี้ยบ คำรมก็สุดยอด กวนใจเป็นที่หนึ่งยัง

เหมือนเดิมนะ ยุทธการ ม.5/5
 กัญญารัตน์ ม.5/2 ไม่รู้มีอะไรดี น้องม.2 ถึงชอบมำหำ

ประจ�ำ ชักสงสัยแล้วสิ 
 หนุ่มหลำยมุม มุมนั้นก็เท่ มุมนี้ก็เนี้ยบ แม้บำงมุมยังมี

อร่อย ไม่ต้องถำม สุรพัศ ม.5/2
 ท่วงทวีำจำอ่อนหวำน แย้มยิม้กห็ยดย้อย สมเป็นสตรจีำก

เวียงจันทน์ ทองวรรณพร ม.5/1 นั่นเอง
 หน้ำกำกทุเรียนตัวจริงให้เกียรติมำร่วมงำนวันสุนทรภู่   

มำร้องเพลงให้ฟังตั้งหลำยเพลง โอ้โฮ่! เพรำะมำก          
แต่ไหงหน้ำตำละม้ำยคล้ำยจรพล ม.6/7 ไปได้ล่ะ

 ชวีติเป็นของเรำ ใช้ซะ! แต่ใช้ให้ถกูทำงกด็นีะ กฤต ม.6/7 
กลัวจะไม่จบน่ะเป็นห่วง

 น่ำรักตลอดกำล พูดช้ำเนิบนำบ แต่กำรเรียนเจิดแสง
ประกำยมำก กานต์รวี ม.6/8

 จำกพี่หัวหน้ำห้อง ม.6/4 ฝำกถึงน้องรุ้ง ม.4 มีคนฝำก
มำบอกว่ำ น้องรุ้งน่ำรักมำกๆ ตั้งใจเรียนนะ สู้ๆ นะน้อง

 ฉบับนี้ของร�่ำลำกันก่อนแต่เพียงเท่ำนี้ แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้ำ โชคดีกันทุกๆ คน สวัสดีครับ



 โรงเรียนอสัสมัชญัศรรีำชำจดักจิกรรมงานวนัวชิาการสมัพนัธ์ อสัสมัชญัศรรีาชา ปีการศกึษา 2560 โดย ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล 
ผู้อ�ำนวยกำร ให้เกียรติเป็นประธำนในพิธีเปิดงำนพร้อมทั้งสมำคมผู้ปกครองและครูฯ และสมำคมศิษย์เก่ำฯ โดยภำยในงำนมีกิจกรรมมำกมำย 
อำทิ กำรแสดงโชว์ต่ำงๆ ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น นิทรรศกำรมีชีวิต ทั้งหมด 60 กิจกรรม กำรแสดงวงดนตรีของนักเรียน กำรแข่งขัน Social 
Study Genius เพชรยอดสังคม ตอนประวัติศำสตร์อัสสัมชัญศรีรำชำ กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด และ กำรแข่งขัน The Mask Singer ACS 3 R 
ระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนปลำย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้น ณ อำคำรยอห์น แมรี่ ระหว่ำงวันที่ 7-8 กันยำยน 2560 

กิจกรรมงานวันวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญศรีราชา



 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีำชำร่วมกบัสมำคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีำชำ สมำคมศษิย์เก่ำอสัสมัชญัศรรีำชำ จดัการ
แข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACS Charity Bowling 2017 ชิงถ้วยรำงวัล ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิกำรเจ้ำคณะเซนต์คำเบรียล                
แขวงประเทศไทย ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ผูอ้�ำนวยกำรโรงเรยีน โดยมวีตัถปุระสง์เพือ่หำรำยได้เข้ำกองทนุสวสัดกิำรครู กองทนุ 
บ�ำเหน็จบ�ำนำญครู และกองทุนครูอำวุโส ซึ่งจัดแข่งขัน ณ เมเจอร์โบว์ลฮิต ห้ำงบิ๊กซี ชลบุรี ในวันเสำร์และวันอำทิตย์ที่ 2-3 กันยำยน 
2560 ตั้งแต่เวลำ 8.00 - 17.00 น. 

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ACS Charity Bowling 2017




