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	 งานลูกเสือ	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 จัดงานพิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำาปฎิญาณตน	 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ
แห่งชาติ	 วันอังคารที่	 3	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 สนามสิรินธร	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 โดยมีภราดาสยาม	 แก้วประสิทธิ์	 หัวหน้า													
ฝ่ายวิชาการ	ประธานในพิธี	

พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนค�าปฎิญาณตนเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ



	 เดือนตุลาคม	 เป็นช่วงเวลาท่ีจะได้หยุดพักสักระยะหนึ่ง
หลังจากที่ได้ครำ่าเคร่งกับการเรียนและกิจกรรมมาตลอดทั้งภาค
การเรยีน	นกัเรยีนประจำาโดยเฉพาะนกัเรยีนทีอ่ยูต่่างจงัหวดัไกลๆ
และไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับบ้าน	 จะได้มีโอกาสกลับไปอยู่กับ
ครอบครัวสักระยะหนึ่ง	ช่วงปิดภาคเรียนนอกจากจะเป็นเวลาพัก
ผ่อนแล้วกย็งัเป็นช่วงเวลาทีน่กัเรยีนจะต้องดแูลตวัเองมากขึน้ด้วย	
เพราะเป็นช่วงเวลาท่ีนักเรียนจะมีอิสระพอสมควร	 ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามตารางเวลาเหมอืนอยูท่ีโ่รงเรยีน	ถ้าใช้ชวีิตอย่างไม่ระมดัระวงั
กอ็าจจะเกดิอนัตรายได้	ผูป้กครองจงึควรตดิตามอย่างใกล้ชดิ	เฝ้า
ระวังบุตรหลานของท่านเป็นพิเศษ	อย่าปล่อยให้นักเรียนอยู่ตามลำาพัง	 โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือเรียนอยู่
ระดับมัธยมที่ต้องการความมีอิสระ	ไม่ค่อยอยากอยู่ในสายตาผู้ใหญ่	อยากจะอยู่กับเพื่อน	ๆ	มากกว่า	อาจมีโอกาสพลาด
พลั้งไปกับกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่างๆ	 ได้	นักเรียนเองก็ต้องรู้จักรักตัวเอง	อย่าทำาอะไรที่เสี่ยงต่ออันตรายหรือเกิดโทษ
ภัยต่อตนเอง	 ซึ่งจะสร้างความเสียใจให้กับผู้ปกครอง	นักเรียนต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการช่วยเหลือคุณ
พ่อคุณแม่ในสิ่งที่พอจะช่วยเหลือได้	เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่านที่ต้องทำางานอย่างหนัก	ส่งเสียให้เราได้ศึกษาเล่า
เรียนและเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะอาชีพสำาหรับชีวิตในอนาคตอีกด้วย
	 ในยุคปัจจุบันนักเรียนจะใช้เวลาว่างไปกับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่	แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีจะเป็นเรื่องจำาเป็น
สำาหรับการใช้ชีวิต	ทำาให้นักเรียนได้เข้าถึงความรู้มากมายในโลกอินเตอร์เน็ต	แต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้ที่ไม่เหมาะสม
มากมาย	ถ้านกัเรยีนแยกแยะและควบคมุตวัเองไม่ได้	ใช้โทรศัพท์มากเกนิไปกจ็ะส่งผลกระทบในทางทีไ่ม่ด	ีท่านผู้ปกครอง
ควรมีส่วนในการกำากับดูแลอย่างใกล้ชิด	กำาหนดเวลาการใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสม	เพราะนักเรียนจำาเป็นจะต้องได้รับการ
พัฒนาในด้านอื่นๆ	 อย่างสมดุล	 ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย	 อารมณ์และสังคม	 โดยการเล่นกีฬา	 ดนตรี	 ฝึกฝนทักษะ												
การทำางาน	มโีอกาสได้สมัผสักบัธรรมชาต	ินอกจากนีค้วรส่งเสรมิให้เดก็ได้ทำากจิกรรมเพือ่สังคมหรอืกจิกรรมจติอาสาบ้าง	
เช่น	การปลกูป่า	เกบ็ขยะตามคลองหรอืชายทะเล	เยีย่มเยยีนผู้ด้อยโอกาสในสังคม	หรอืเข้าวดัปฏิบตัธิรรม	เพราะกจิกรรม
เหล่านี้จะทำาให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์และสร้างสรรค์	 ส่งผลดีต่อการพัฒนาจิตใจ	 ซ่ึงจะทำาให้นักเรียน
พัฒนา	เติบโตได้อย่างสมดุล	เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต
	 	เมื่อเข้าสู่ภาคเรียนที่	2	เท่ากับการเรียนของนักเรียนในปีนี้ได้ผ่านไปครึ่งทางแล้ว	เป้าหมายที่นักเรียนตั้งใจจะทำา
ตั้งแต่เริ่มเปิดปีการศึกษา	ก็จะเริ่มเห็นผลว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด	โดยดูจากผลของภาคเรียนที่	1	หากยังไม่เป็นที่
พอใจ	อย่าเพิ่งท้อ	ยังไม่สายที่จะพยายามต่อไป	ลองทบทวนสิ่งที่ได้ทำาไปแล้วว่า	มีอุปสรรคปัญหาอย่างไรบ้าง	แล้วนำามา
ปรับปรุงแก้ไข	 นักเรียนไม่จำาเป็นต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับคนอื่น	 แต่จงพยายามค้นหาเป้าหมายของตนเองให้พบ
และพยายามพฒันาตนเองอย่างเตม็ความสามารถ	นกัเรยีนแต่ละคนกส็ามารถทีจ่ะประสบความสำาเรจ็ในชวีติตามทีน่กัเรยีน
ต้องการอย่างแน่นอน	ในภาคเรยีนที	่2	นีจ้ะมกีจิกรรม	วนัหยดุ	และการวดัประเมนิผลในระดบัต่างๆค่อนข้างมาก	นกัเรยีน
ต้องรูจ้กัวางแผนให้ด	ีและมุง่มัน่ให้มากขึน้	ตัง้ใจทำาวนันีใ้ห้ดกีว่าเมือ่วานในทกุๆ	วนั	ความสำาเรจ็ย่อมอยูไ่ม่ไกลอย่างแน่นอน
	 ขอแม่พระอัสสัมชัญ	 โปรดประทานพระพรอันอุดมแด่นักเรียน	 ครู	 และผู้ปกครองทุกท่าน	 ให้มีความสุข														
ความเจริญ	ปราศจากภยันตรายทั้งปวง	และประสบความสำาเร็จในชีวิตตลอดไป	

(ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ด้วยความปรารถนาดี

	 งานอภิบาลและอาสาพัฒนา	 แผนกกิจกรรม	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 จัดพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ	 (แม่พระรับเกียรติยกข้ึน
สวรรค์)	 องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 โดยคณะภราดา	 คณะครู	 นักเรียน	 และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ							
หลังเสร็จพิธี	ร่วมแห่แม่พระจากโบสถ์เดล	โรซาริโอ	ไปยังอาคารเซนต์แมรี่	และยอห์นแมรี่		ในวันที่	15	สิงหาคม	2561

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ



	 ก.	 การท่ีพระนางมารีย์ได้ทรงรับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์	ได้ทำาให้พระนางได้อยู่ใกล้ชิดเรายิ่งขึ้น
	 บทอ่านท้ังสามบทของมิสซาในวันน้ี	 ได้แสดงให้
เราเห็นอย่างชัดเจนถึงค่านิยมหรือคุณค่าของการเสด็จ
ขึ้นสวรรค์ของพระนางมารีย์ตำาแหน่งของพระนางใน
แผนการณ์ของการช่วยให้รอดหรือการไถ่บาปและสาร
ที่พระนางต้องการมอบให้มนุษยชาติ
	 1)	 จากบทอ่านที่	 1	 พระนางมารีย์ทรงเป็น					
“หีบแห่งพันธสัญญา”	 ท่ีแท้จริง	 ทรงเป็น	“สตรีผู้ท่ี
สวมอาภรณ์แห่งดวงอาทติย์”	อนัเป็นรปูแบบของพระ
ศาสนจักรเหมือนๆ	 กับหีบแห่งพันธสัญญาท่ีโมเสสได้
สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารสำาหรับจะเป็น
สัญลักษณ์และอุปกรณ์แห่ง	พันธสัญญาของพระเจ้ากับ
บรรดาประชากรผู้ได้รับเลือกสรรของพระองค์	 เช่น
เดยีวกนัพระนางมารย์ีได้ทรงรบัเกยีรตขิึน้สวรรค์ท้ังกาย
และวิญญาณ	ก็เพื่อจะเป็น	“สัญลักษณ์”	แห่งพันธสัญญาใหม่	หีบแห่งพันธสัญญานั้นบรรจุไว้ซึ่งธรรมบัญญัติ	และ
จากหีบห่อแห่งพันธสัญญานี่เองที่พระผู้เป็นเจ้า	ทรงสนองตอบคำาทูลขอต่างๆ	 ของประชากรของพระองค์	 พระนาง	
มารย์ีได้ทรงมอบพระเยซเูจ้าให้แก่พวกเรา	พระองค์ทรงเป็นผูป้ระกาศธรรมบญัญตัแิห่งความรกั	ผูไ้ด้ทำาให้พนัธสญัญา
ใหม่ของการช่วยให้รอดได้สำาเร็จเป็นไปในพระองค์ที่องค์พระบิดาเจ้าตรัสกับเราและทรงสดับฟังเรา
	 พระนางมารอีาทรงเป็นรปูแบบของพระศาสนจกัร		พระนางทรงเป็นพระมารดาของพระคริสตเจ้า	และของเรา
มนษุย์ทุกๆ	คนซึง่พระนางได้ให้กำาเนดิ	มาถวายแด่พระเจ้าในความเจบ็ปวดทรมานใต้เชงิกางเขนของพระบตุร	ยิง่กว่า
นั้นพระนางมารีย์ยังทรงเป็นการประกาศเอาไว้ล่วงหน้าถึงการช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะสำาเร็จไปในพระ
อาณาจักรของพระเจ้า
	 2)	 การช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบนี้จะสำาเร็จไปโดยอาศัยพระภารกิจหรือผลงานของพระคริสตเจ้าผู้ได้ทรง			
กลับคืนชีพ	 (จากบทอ่านท่ี2)	 เพราะพระองค์ทรงเป็นรูปแบบและผู้ท่ีทรงทำาให้การกลับคืนชีพรุ่งเรืองขั้นสุดท้ายได้
สำาเร็จไป	 การกลับคืนชีพท่ีรุ่งเรืองขั้นสุดท้ายนี้	 พระนางมารีย์ได้รับก่อนใครอ่ืนหมด	 เพราะว่าพระนางทรงเป็น
พระมารดาของพระเจ้า	การปฏิสนธิอันนิรมลคือ	การประกาศ	เอาไว้ก่อนถึงเป้าหมายของการไถ่บาปอันเป็นการนำา
มนษุย์ไปสูค่วามบรสิทุธิน์ริมล	ส่วนการได้รบัเกยีรตยิกขึน้สวรรค์ทัง้กายและวญิญาณนัน้	เป็นการประกาศแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าถึงชัยชนะขั้นสุดท้ายของการไถ่บาป	นั่นคือการได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติในพระคริสตเจ้า
	 ในวันนี้พระนางมารีย์ทรงเรียกร้องให้เราคริสตชนได้มีอารมณ์และความรู้สึกเช่นเดียวกับพระนางที่จะพยายาม
ทำาตัวให้อยู่ในประวัติศาสตร์ของการช่วยให้รอดและที่ได้รับหมายกำาหนดให้ทำาตัวเราให้สอดคล้องกับพระคริสตเจ้า
ในพระเกยีรตมิงคล		และในความสขุทีไ่ม่มวีนัจะสิน้สดุล่วงโรยไปเลย	เพือ่เราจะได้พบกนัอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน
ในเคหะของพระบิดาเจ้า	 โดยนัยนี้	 สภาสังคายนาวาติกันที่	 2	 จึงกล่าวว่า	 การได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย											
และวิญญาณของพระนางมารีย์น้ีเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความหวังท่ีแน่นอน	 และให้กำาลังใจแก่เราทุกคนด้วย	
(LG. 68)

	 ในปี	 1950	 พระสันตะปาปาปีโอ	 ที่	 12	 	 ได้ทรง
ประกาศว่า	“พระนางพรหมจารมีารย์ีได้ทรงรบัเกยีรตยิก
ขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” เป็นข้อความเชื่อท่ีจริง
เราไม่รู้ว่าพระนางมารีย์ได้ทรงสิ้นใจอย่างไรและเมื่อไร	แต่
ก็ได้มีวันฉลองนี้เกิดขึ้นแล้วโดยใช้ชื่อเรียกว่า	“ฉลองการ
บรรทม” (dormitio) ของพระนางซึ่งเป็นการฉลองที่
สอดคล้องกบัการฉลองของนกับญุทัง้หลายโดยทัว่ๆ	ไปอัน
อาจจะเป็นการฉลองการบังเกิดหรือการส้ินใจก็ตามการ	
“ฉลองบรรทม”	 ของพระนางพรมหจารีนี้ถือว่าเป็นการ
ฉลองทีส่ำาคญัทเีดยีวทีว่นัฉลอง	“พระนางพรหมจารมีารย์ี
ได้รบัเกยีรติขึน้สวรรค์ทัง้กายและวญิญาณ”	เป็นวนัที	่15	
สิงหาคมนั้น	 เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นการระลึกถึงการเสก
วิหารถวายแด่พระนางที่กรุงเยรูซาเลม
	 พระศาสนจักรในวันนี้ฉลองธรรมลำ้าลึกแห่งปัสกาท่ี
ได้สำาเร็จ	 บริบูรณ์	 ในพระนางมารีย์	 เนื่องจากว่าพระนาง
มารีย์ทรงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน	 ไม่มีแม้แต่เงา
ของบาป	พระบิดาเจ้าจึงทรงมี	พระประสงค์ให้พระนางได้
มีส่วนในการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าด้วย



	 ในปัจจุบัน	 นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ	 ได้ทำาสัญญา
ความร่วมมือ	(MOU)	ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชากับสโมสรพัทยา	ยูไนเต็ด	(สโมสรไทยลีก)	โดย
ทางโรงเรยีนจะได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณเพือ่พฒันานกักฬีา
ฟตุบอลทมีโรงเรยีน	ปีละ	800,000	–	1,000,000	บาท	โดยนกักฬีา
ฟุตบอลโครงการพิเศษ	รุ่นอายุ	 13	ปี	 15	ปี	 17	ปี	 และ	19	ปี					
จะต้องเข้าร่วมการแข่งขนัรายการ	ลกีเยาวชนแห่งชาต	ิในนามของ
ทีมสโมสรพัทยา	 ยูไนเต็ด	 และนักกีฬาที่มีฝีเท้าดีจะได้รับการ						
คัดเลือกเข้าสังกัดเป็นนักกีฬาของสโมสรพัทยา	ยูไนเต็ด	นักกีฬา
จะได้รับเงินเดือน	 ผู้ปกครองและโรงเรียนจะได้รับค่าตอบแทน		
ตามสัญญา	ซึ่งในปีการศึกษา	2560	มีนักกีฬา	รุ่นอายุ	18	ปี	ที่จบ	
ม.6	ได้รบัการคัดเลอืกเข้าเป็นนกักฬีาสงักดัสโมสรพทัยา	ยไูนเตด็	
จำานวน	 2	 คน	 ได้แก่	นายธวัชชัย กระจ่างแจ้ง	 ม.6/9	 และ									
นายจิตติ คุ้มกุดขมิ้น ม.6/9
	 นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีนักกีฬาโครงการช้างบ้าน	 และ
นักกีฬาโครงการ	 Academy	 ซึ่งจะฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาความ
สามารถของนกักฬีาควบคู่กนัไปกบันกักีฬาโครงการพิเศษ	นกักีฬา
ฟุตบอลโครงการ	 Academy	 ท่ีมีฝีเท้าดีจะได้รับการคัดเลือก						
เข้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน	 (ช้างบ้าน)	 และนักกีฬา									
ทีมโรงเรียน	 (ช้างบ้าน)	 ที่มีฝีเท้าดีจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น
นักกีฬาโครงการพิเศษ	 โดยในแต่ละปีการศึกษาทางโรงเรียนจะ		
มีโควตาให้โดยไม่ต้องไปคัดเลือกกับนักกีฬาทั่วประเทศ

	 ในปีการศกึษา	2561	นกักฬีาโครงการพเิศษ	สงักัดแผนกกจิกรรม	ฝ่ายกจิการ
นักเรียน	โดยมี	ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ	เป็นหัวหน้างานนักกีฬาโครงการพิเศษ												 
ม.วธญัญู  เกตนุ้อย เป็นหวัหน้าแผนกกจิกรรม	และ ม.เชดิชยั ยงัให้ผล	เป็นหวัหน้า		
ฝ่ายกิจการนักเรียน	ปัจจุบันนักกีฬาโครงการพิเศษ	มีจำานวนทั้งสิ้น	104	คน	ซึ่งมี
นักกีฬา	2	ประเภทกีฬา	ได้แก่		ฟุตบอล	จำานวน	79	คน	และตะกร้อ	จำานวน	25	
คน	 รับสมัครรุ่นอายุ	 13–18	 ปี	 เรียนชั้น	 ม.1-ม.6	 นักกีฬาจะได้รับทุนการศึกษา		

 โรงเรยีนอัสสัมชญัศรรีาชา 
เป็นโรงเรียนทีมีชื่อเสียงทางด้านกีฬา					
มาเป็นเวลาช้านานกว่า	 25	 ปี	 โดยม	ี
เอกลักษณ์ของโรงเรียน	คือ	

“ภาษาดี 

กีฬาเด่น 

เน้นคุณธรรม”

	 มนีกักฬีาทีส่ร้างชือ่เสยีงให้โรงเรยีน
และประเทศชาติมากมายทั้งนักกีฬา
ปัจจุบันและนักกีฬาศิษย์เก่าเป็นนักกีฬา
ทีมชาติไทย	อาทิ	สินทวีชัย	หทัยรัตนกุล,	
ชนินทร์	แซ่เอียะ,	สุรีย์	สุขะ,	สุรัตน์	สุขะ,	
นูรูล	ศรียานเก็ม	เป็นต้น

จากโรงเรียน	 ในปัจจุบันทุนมี	 2	 ระดับ	 ได้แก่	
ระดับ	 A	 จะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการเรียน						
ค ่ากิจกรรม	 และค่ากินอยู ่นักเรียนประจำา											
ฟรีทั้ งหมด	 ทุนการศึกษาคนละประมาณ	
100,000	บาท/คน	ซึง่มอียูจ่ำานวน	98	คน	ระดบั	
B	จะได้รบัทนุเฉพาะค่าธรรมเนยีมการเรยีนและ
ค่ากิจกรรม	ทุนละประมาณ	50,000	บาท/คน	
ซึ่งมีอยู่จำานวน	6	คน	 ในแต่ละปีการศึกษาทาง
โรงเรียนจะให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาโครงการ
พิเศษปีละประมาณ	10,000,000	บาท	
	 นักกีฬาโครงการพิเศษ	 จะมีการคัดเลือก
ตัวมาจากทั่วประเทศ	 โดยทางโรงเรียนจะออก
ไปคดัเลือกตวัในภาคตา่งๆ	ทัว่ประเทศ	ในเดือน
มกราคมของทุกปี	 เพื่อหานักกีฬาที่ผ่านการคัด
เลือกในภาคต่างๆ	มาคัดเลือกตัวในรอบสุดท้าย	
ณ	โรงเรยีนอสัสัมชญัศรรีาชา	ในเดอืนกมุภาพนัธ์
ของทุกปี	และในปีการศึกษา	2561	ที่ผ่านมาได้
ทำาการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ	
รุ่นอายุ	 13	 ปี	 (เกิดปี	 พ.ศ.2548)	 เข้าเรียนชั้น			
ม.1	จำานวน	14	คน	(ระดับ	A	จำานวน	12	คน	
ระดับ	 B	 จำานวน	 2	 คน)	 และนักกีฬาตะกร้อ	
จำานวน	6	คน	(ระดับ	A	ทั้งหมด)	ซึ่งเป็นนักกีฬา
ที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ผู้บริหารทีมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2561

ผู้บริหารทีม	 ผู้จัดการทีม	 ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ
	 ผู้ช่วยผู้จัดการทีม	 ม.เชิดชัย	ยังให้ผล
	 ผู้ควบคุมทีม	 ม.วธัญญู	เกตุน้อย
	 ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม	 ม.ยุทธนา	ธรรมประเสริฐ

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน 

ฟุตบอล	 ผู้ฝึกสอน	 รุ่นอายุ	13	-	14	ปี	 ม.วีระพงศ์	ศรีเพ็ชร
	 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	 รุ่นอายุ	13	-	14	ปี	 ม.สิทธิรักษ์	ว่องไว
	 ผู้ฝึกสอน	 รุ่นอายุ	15	-	16	ปี	 ม.เอกพัฒ	นครดี
	 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	 รุ่นอายุ	15	-	16	ปี	 ม.นิกร	พิมเสน
	 ผู้ฝึกสอน	 รุ่นอายุ	17	-	18	ปี	 ม.มาโนช	ปัญญาคง
	 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	 รุ่นอายุ	17	-	18	ปี	 ม.ศราวุธ	เหลาโพธิ์
	 ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู	 ทุกรุ่น	 ม.ยุทธนา	ธรรมประเสริฐ
	 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู ทุกรุ่น	 ม.ศราวุธ	เหลาโพธิ์

ตะกร้อ	 ผู้ฝึกสอน	 รุ่นอายุ	16	-	18	ปี	 ม.เสกสันต์	ตะพิมพ์
	 ผู้ฝีกสอน	 รุ่นอายุ	14	ปี		 ม.วิชญ์พลเดชา	ทำาทอง
	 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	 รุ่นอายุ	14	ปี		 ม.เอกสิทธิ์	สุทธะ



โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล ระหว่าง
สโมสรพทัยา ยไูนเตด็ ร่วมกบั สโมสรชัน้น�า
ประเทศญี่ปุ่น

	 ทางสโมสรพทัยา	ยไูนเตด็	ได้ร่วมกบัสโมสรชัน้นำาจากประเทศ
ญี่ปุ่น	ซานเฟรชเช่	ฮิโรชิม่า	ได้จัดโครงการ	“SAMURAI J CAMP” 
เพื่อพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชน	 รุ่นอายุ	 13	 ปี	 ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ให้มีศักยภาพในระดับสากล	 ซ่ึงมี										
นักฟุตบอลที่มีฝีเท้าดี	และนิสัยดีได้รบัการคดัเลอืก	จำานวน	3	คน	ได้แก่	ด.ช.อภวิฒัน์ โคตะคาร	ม.1/1	ด.ช.พชร ศรวีเิศษ    
ม.1/3	และ ด.ช.พศวตั ประสารวฒุ	ิม.2/1	ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองฮิโรชิม่า	ประเทศญี่ปุ่น	ระหว่างวันที่	17	สิงหาคม	–	9	
กนัยายน	2561	และจะมผีูฝึ้กสอนเยาวชน	รุน่อาย	ุ13–14	ปี	เดนิทางไปศกึษาดงูานและสะสมประสบการณ์จากอะคาเดมี่
ของซานเฟรชเช่	ฮิโรชิม่า	ระหว่างวันที่	1–5	กันยายน	2561	จำานวน	2	คน	ได้แก่	ม.วีระพงศ์ ศรีเพ็ชร และ ม.สิทธิรักษ์ 
ว่องไว
	 ซึง่ทางงานนกักฬีาโครงการพเิศษ	โรงเรยีนอสัสมัชัญศรรีาชา	ขอขอบคณุ	คณุศริมิา พานิชชวีะ ผูอ้�านวยการสโมสร
พัทยา ยูไนเต็ด	 และคุณกวินภัค รุ่งฟ้าไพศาล ผู้ประสานโครงการ	 ที่ให้โอกาสนักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้เดินทางไป								
ซานเฟรชเช่	ฮิโรชิม่า	ประเทศญี่ปุ่น	เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา	ผู้ฝึกสอน	และสะสมประสบการณ์ในครั้งนี้

ฟุตบอล
-	 รุ่นอายุ	14	ปี	16	ปี	และ	18	ปี	 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ	

ฟตุบอลกรมพลศกึษา	ประเภท	ก	ผลการแข่งขนั	รุน่อาย	ุ14	ปี	
และ	18	ปี	เข้ารอบรองชนะเลิศ	(อยู่ระหว่างการแข่งขัน)

-	 รุ่นอายุ	13	ปี	เข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬานักเรียนชิงถ้วย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ	ครั้งที่	47	ประจำาปี	2561		ณ	สนาม
ธูปะเตมีย์	จ.ปทุมธานี	(อยู่ระหว่างการแข่งขัน)

-	 รุน่อาย	ุ14	ปี	เข้าร่วมการแข่งขนัรายการฟตุบอลเยาวชน	ปตท.	
กรุ๊ป	 คัพ	 2018	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	สนามกีฬาจังหวัดระยอง	(อยู่
ระหว่างการแข่งขัน)

-	 รุ ่นอายุ	 16	 ปี	 เข้าร่วมการแข่งขันรายการฟุตบอลชิงถ้วย
พระราชทาน	“มวก.	นนทบุรี	คัพ”	ครั้งที่	25	ณ	สนามพิทักษ์
นนทเขต	จังหวัดนนทบุรี		ผลการแข่งขัน	เข้ารอบสาม

ตะกร้อ
-	 รุ่นอายุ	16	ปี	เข้าร่วมการแข่งขันรายการเซปักตะกร้อ	ชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถฯ	
ครั้งที่	7	ณ	อำาเภอเชียงคาน	จังหวัดเลย

รายการแข่งขันและผลงานนักกีฬาโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561

	 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 จัดโครงการค่ายผู้นำานักเรียน
โรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ประจำาปีการศกึษา	2561	โดย	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้ำานวยการ		
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เป็นประธาน	 และคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการดำาเนินงาน	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	1	อาคารโอเซ่	

โครงการค่ายผู้น�านักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย



 On July 10th, 2018 our Grade 1 to Grade 3 students visited the Father Ray orphanage, followed by a trip 
to Ripley’s Believe it or Not in Pattaya. At Father Ray’s the students listened to a speech and watched some 
videos highlighting what good work they do and how they help people. We were then treated to a few songs 
from some of the foundation’s students. Our students then donated the various toys and gifts we had collected. 
After a short stop at Sizzlers for lunch we continued to Ripley’s. Here the students were treated to a number of 
fun activities including: The Ripley’s Museum of Oddities, the Infinity Maze, Louis Tussaud’s Waxworks, a 
laser maze called The Vault and Ripley’s Moving Theater. It was a very educational and fun day that all the 
students enjoyed!

MLP Academic Trip 2018 Grades 1-3
 On July 10th, 2018 our Grade 4 to Grade 6 students visited the fantastic Nong Nooch Gardens in Pattaya, 
where they got up close and personal with the elephants and wrestled to catch some giant arapaima in the lake. 
They enjoyed seeing the cultural show in the convention center and overall it was a fantastic experience for 
everyone. Afterwards, the students visited The Redemptorist School for The Blind in Pattaya. The wonderfully 
talented students there performed some traditional Thai music and sang some songs, much to the delight of all 
present.

MLP Academic Trip 2018 Grades 4-6



 Grade 7-9 students went to the Tan Green Tea Factory in Ayutthaya on July 7th. At the factory they learned 
about the beginnings of the tea industry around the world. They were also informed on how Mr. Ichitan started 
and established his tea business in Thailand and in Asia. As his business blossomed, the use of technology was 
employed to meet the growing demand for Tan’s bottled tea. The students saw how the use of fully automated 
machinery improved efficiency not only in production but also in distribution. Whilst technology is a necessity 
in a world of “faster and cheaper”, the MLP students were made to understand ethics in the use of technology 
and in business. Investment in organic leaf products, use of local manpower and expertise, and prudent use of 
energy has made Mr. Ichitan’s tea business flourish. It was a day to remember for our future businessmen, 
scientists and mathematicians in the MLP!

 As of the middle of July, all MLP students practice meditation and do awareness exercises in the morning. 
They will do this on a daily basis in their homeroom class. The students are given guidance by being shown 
suitable videos and songs with English tutorials. The purpose of this new morning activity is to increase the 
students’ concentration and attention span, creativity and emotional well-being. Over time, this will hopefully 
result in an increase of their academic performance, their happiness, loving-kindness and positive attitude on 
life.

MLP Academic Trip 2018 Grades 7-9

MLP Meditation Activity



	 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ	 ภาษาญี่ปุ่น	 ได้จัดให้มีกิจกรรมขอพรและใส่ชุดยูกาตะ	 เนื่องในวันทะนะบะตะ	 ซ่ึงเป็นเทศกาล		
ขอพรจากดวงดาวของชาวญี่ปุ่น	ซึ่งจัดปีละครั้ง	ในวันที่	6	กรกฎาคม	2561		ใต้อาคารยอห์นเเมรี่

เทศกาลทะนะบะตะ

	 แผนกกจิกรรม	ฝ่ายกจิการนกัเรยีน	จดักจิกรรมหล่อเทยีนพรรษา	ได้เชญิคณะคร	ูบคุลากร	และนกัเรยีนโรงเรยีนอัสสมัชญัศรรีาชา
ร่วมหล่อเทียนพรรษา	ประจำาปี	2561	ระหว่างวันที่	9	-	12	กรกฎาคม	2561		เวลา	08.30	น.	-	11.30	น.	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่

พิธีหล่อเทียนพรรษา 



	 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับมนุษย์ในสังคม	ทั้งนี้เพื่อการดำารงชีวิต	การศึกษา	รวมถึง
การพัฒนาชีวิต	 ซ่ึงมนุษย์มีการประยุกต์ใช้ร่วมกันโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์	 กระบวนการคิดวิเคราะห	์
สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นนวัตกรรมท่ีช่วยอำานวยความสะดวกสบายแก่มนุษย์ทุกคน	 ตอนนี้เทคโนโลยีมีการ
พฒันาขึน้โดยใช้หลกัการวทิยาศาสตร์ในขณะเดยีวกนัวทิยาศาสตร์ได้มกีารพฒันามากขึน้ด้วยเทคโนโลยทีีท่นัสมยั
ซึ่งเป็นหลักการอิงอาศัย	พึ่งพาซึ่งกันและกัน	ส่งผลให้โลกมีการพัฒนาเนื่องด้วยการศึกษาค้นคว้า	ทดลองตลอด
มาจนถึงการนำามาซ่ึงการพัฒนาต่อยอดในการใช้ชีวิตจึงทำาให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยสำาคัญ	
และจำาเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้	และเข้าถึง	โดยมีการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้เท่าทัน	และเข้าถึงมากขึ้น

	 เม่ือพูดถึงวิทยาศาสตร์	 หลายคนอาจจะ
นึกถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังมากมายที่คิดค้น
ทฤษฎีต่างๆ	 จนทำาให้เป็นที่ยอมรับของผู้คน				
ส่วนมาก	จนทำาให้มีการสืบต่อมาถึงปัจจุบัน	เช่น	
เซอร์ไอแซก	 นิวตัน,	 ทอมัส	 เอดิสัน,	 กาลิเลโอ							
กาลิเลอี	 หรืออัลเบิร์ต	 ไอน์สไตน์	 แม้กระทั่ง
ประเทศไทยยงัมพีระบดิาแห่งวทิยาศาสตร์นามว่า	
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาล		
ที่	 4	 บุคคลเหล่านี้เป็นต้นแบบที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงต่างๆ	 มากมายตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปัจจุบันซ่ึงวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาสืบต่อมา
เรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้
ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งกระบวนการนั้นมีการใช	้				

เหตุและผล	 สมมติฐาน	 มีข้อพิสูจน์รวมถึงมีการทดลองต่างๆ							
อีกมากมายเพื่อสืบค้นหาความจริง	 สามารถนำาผลลัพธ์ท่ีได้จาก
การทดลองมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและก่อให้เกิดพัฒนาการ					
ในด้านต่างๆ	 เพียงแค่มีการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ก็เกิดการ
พัฒนาในด ้านสมองได ้	 อีกทั้งจุดประกายความคิดให ้กับ																			
นกัวทิยาศาสตร์รุน่ต่อๆ	ไป	เมือ่มคีวามรูก้น็ำามาพฒันาสิง่ของ	ชวีติ	
สังคม	 และประเทศชาติได้เช่นกัน	 วิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งสำาคัญ				
ในพื้นฐานของการดำารงชีวิตและมักจะมาควบคู่กับเทคโนโลย	ี				
ในสมยัก่อนยงัไม่มกีารพฒันาในเรือ่งเทคโนโลยมีากนกัแต่ปัจจบุนั
นี้มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้า	 พัฒนาสิ่งต่างๆ	 โดยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ทำาให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นบทบาทสำาคัญในการใช้
ชีวิตมากขึ้นเช่นกัน	สังเกตได้ง่ายๆ	จากโทรศัพท์มือถือ	โทรศัพท์
เป็นสิ่งท่ีใช้ติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน	 มีการใช้ในทุกเพศและทุกวัย	
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านติดต่อสื่อสารทำาให้สะดวก
สบายมากขึ้นในการศึกษาและการทำางาน	 แต่ก็มีข้อดีข้อเสีย					
แตกต่างกนัไปหากนำามาใช้ให้เป็นประโยชน์กจ็ะส่งผลด	ีถ้าใช้มาก
เกนิไปกจ็ะส่งผลเสยีเช่น	การเล่นโทรศพัท์นานๆ	ทำาให้สายตาเสยี
ได้	 ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว					
แต่รวมไปถึงเครื่องมือเทคโนโลยีอีกมากมาย	 ไม่ว ่าจะเป็น
คอมพิวเตอร์	 โน๊ตบุ๊ค	และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	ซึ่งเป็น
สิ่งท่ีจะทำาให้เกิดสังคมภายในโซเชี่ยล	 ในปัจจุบันโซเชี่ยลก็เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประชากรหลายคนที่ติดโซเชี่ยลมากจนเกิน
ไปจะทำาให้เป็นโรคโนโมโฟเบียหรือโรคขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้
นั่นเอง	 สิ่งเหล่านี้ทำาให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
มนษุย์ไปแล้ว	ในการคิดค้นเทคโนโลยต้ีองใช้ความรู	้หลกัการและ
ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์ทำาให้วิทยาศาสตร์เป็นพื้นฐานของ
เทคโนโลย	ีดงันัน้การศึกษาเรยีนรูว้ชิาวทิยาศาสตร์จงึเป็นสิง่สำาคัญ
ท่ีจะก่อ	 ให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ	 สำาหรับใช้ในการเสริมสร้างการ
ดำารงชวีติ	สงัคมเศรษฐกจิ	หรอืนำากลบัมาพฒันาการศกึษาให้ดยีิง่

ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีจะ
ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยเช่นกัน
	 ตามพจนานุกรรม	ฉบับราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๕๔	ได้
ให้ความหมายคำาว่า	“นวัตกรรม”	ไว้ว่า	นวัตกรรม	คือ	การกระ
ทำาหรือสิ่งที่ทำาขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด	
วธิกีาร	อปุกรณ์	เป็นต้น	จากความหมายดงักล่าว	นวตักรรมเปรยีบ
เสมือนสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก	นวัตกรรมทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในชีวิตประจำาวันของทุกคน			
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา	 ด้านเทคโนโลยี	 ด้านเศรษฐกิจ	 ด้าน
เกษตรกรรม	 ล้วนมีนวัตกรรมแฝงอยู่ในทุกๆ	 ด้าน	 อาทิ	 ในด้าน
การศึกษา	 ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้จน
กลายเป็น	 E-Learning	 ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	ทำาให้เกิดความสะดวกสบาย	
ประหยดัเวลาและทรพัยากร	เป็นการเรียนรู้ด้วยตวัเองผ่านระบบ	
Learning	 Management	 System	 หรือระบบจัดการเรียนรู	้						
ซึ่งเป็นการใช้ซอฟต์แวร์มาถ่ายทอดสื่อการเรียนการสอนผ่าน
เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษามีความสะดวกในการเรียนรู้
สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในสถานศึกษา	หน่วยงานราชการ
และบริษัทเอกชน	 ระบบการเรียนดังกล่าวน้ีได้มีการนำามาใช้ใน
การศึกษาไทยก่อให้เกิดผลดีแก่มนุษย์และประเทศชาติ	 ทำาให้มี
การพัฒนาด้านการศึกษาท่ีทันสมัยขึ้นด ้วยนวัตกรรมจาก
เทคโนโลยี	นอกจากนี้เทคโนโลยียังก่อให้เกิด	AI	หรือ	Artificial	
intelligence	คอืการใช้ปัญญามาประดษิฐ์เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทีม่ี
พฤติกรรมคล้ายมนุษย์หรือที่เราเรียกกันว่าหุ่นยนต์นั่นเอง	 การ
คิดค้นหุ่นยนต์เกิดขึ้นมานานแล้วและได้มีการพัฒนาเรื่อยๆ	 โดย
ใช้หลกัการทางวทิยาศาสตร์จนทำาให้หุ่นยนต์กลายเป็นส่วนสำาคญั
ในด้านธรุกจิในด้านอุตสาหกรรมโรงงาน	หรือในการทำางานทีค่วาม
อันตรายและความเสี่ยงสูงจะมีการใช้หุ่นยนต์มาแทนท่ีบุคคลท่ี
ทำางานในจดุๆ	นัน้	หุ่นยนต์เป็นเครือ่งจกัรทีเ่หมอืนมนษุย์มกีารใช้
สตปัิญญาความจำาโดยมนษุย์เป็นผูส้ร้างและกำาหนดเอาไว้	มกีลไก
ในการตัดสินใจ	 การแก้ปัญหา	 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
ทำาให้	AI	ถูกนำามาใช้งานแทนมนุษย์มากขึ้น	เพราะนอกจากจะมี
คณุสมบตัทิีด่แีล้วยงัมคีวามสามารถในการทำางานในกระบวนการ
ท่ีซบัซ้อนซึง่เทียบเท่ากบัมนษุย์	นอกจากนีย้งัลดอตัราการจ้างงาน
ของบคุคล	ลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ	และยงัมกีารสร้างระบบความ
รู้เฉพาะทางอย่างเช่น	ในด้านการแพทย์	การผ่าตัด	ทำาให้ปัจจุบัน
และอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีในด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆ	 จึงเป็น
อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เข้ามาในชาติปัจจุบัน	ส่งเสริมให้การทำางานมี
ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น	ส่วนในด้านเศรษฐกิจก็มีการพัฒนาโดย
ใช้นวัตกรรมเช่นกัน	ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ระบบเศรษฐกิจ
ท่ีมช่ืีอว่า	Thailand	4.0	ซึง่เป็นวสิยัทศัน์เชงินโยบายทีน่ำามาพัฒนา
เศรษฐกจิของประเทศไทย	ในสมยัก่อนนัน้ระบบเศรษฐกิจของไทย
มกีารผ่านมาแล้วสามยคุ	ยคุแรกเป็นยคุของเกษตรกรรม	ยคุทีส่อง

 ตามนโยบายสง่เสรมิใหน้กัเรยีนไดฝึ้กการคดิวเิคราะห ์คดิสรา้งสรรคผ์า่นการเขยีน ของฝ่ายวชิาการ  
ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยครูผู้ฝึกสอน มาสเตอร์ตฤณ โกมลธนกิจ ได้ฝึกนักเรียนให้เขียน        
เรียงความทางวิทยาศาสตร์ ส่งเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครัง้ที่ 35 
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ผลปรากฏว่า นางสาวพริมา เต็มพิริยะกุล นักเรียนระดับช้ัน 
ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเข้ารับรางวัลเปน็เกียรติบัตร 
และ เงินรางวัล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในทิวสนฉบับนี้จึงขอเผยแพร่ตัวอย่างการเขียน 
ที่ดี เปน็ประโยชน์ และน�าช่ือเสียงมาสู่โรงเรียนดังกล่าว

โดย นางสาวพริมา เต็มพิริยะกุล



เป็นยุคของอุตสาหกรรมแบบเบา	 ส่วนในยุคที่สามเน้นในเรื่อง
อุตสาหกรรมหนักและการส่งออก	ประเทศไทยได้มีการพัฒนามา
เรื่อยๆ	จนมาถึงยุคที่สี่นั่นก็คือยุคที่เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเดิม
โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิถีนวัตกรรม	 มีการร่วมมือกัน
ระหว่างมนุษย์ในประเทศและเทคโนโลยีที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ก่อให้เกดิการบรกิารมากขึน้	และได้มลูค่าผลตอบแทนทีส่งูมากยิง่
ขึ้น	 โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจนี้เน้นการใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารคมนาคม	มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพือ่การตดิต่อสือ่สารทีท่ัว่ถงึ	มกีารใช้เทคโนโลยอีาหาร	เทคโนโลยี
ในการทำาเกษตรกรรม	เทคโนโลยกีารแพทย์และเทคโนโลยชีวีภาพ	
โดยในการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจนี้มีการใช ้
วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงเช่นกัน	 ทำาให้เกิดการพัฒนาทั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศตามโมเดลของ	Thailand	4.0	ที่จะพัฒนาประเทศไทย
ไปเป็นประเทศที่มั่งคั่ง	มั่นคง	และยั่งยืน
	 การเสรมิสร้างชาตด้ิวยเทคโนโลย	ีเป็นสิง่สำาคญัในการช่วย
ฟ้ืนฟ	ูพฒันาประเทศชาต	ิหรอืท้องถิน่	โมเดล	Thailand	4.0	หรอื
แม้กระทัง่	โครงการระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออกกเ็ช่นกนั	ต้อง
อาศัยเทคโนโลยี	 และนวัตกรรมใหม่ๆ	 ในการก่อให้เกิดการขับ
เคลื่อน	 เพื่อยกระดับพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำาของเอเชีย	 ส่ง
เสริมพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง	 รวมทั้งอำานวยความ
สะดวกและสทิธปิระโยชน์แก่นกัลงทนุ	ผลดขีองโครงการดงักล่าว
เกิดขึ้นนับอนันต์	 เช่น	 การมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง	 อำานวยความ

สะดวกในด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้า	 เป็นต้น	 ทั้งนี้ต้อง
อาศยัความร่วมมอืของทัง้ภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	
ช่วยกันผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบ	การพัฒนาดังกล่าว	
จุดประกายให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน	 ให้เน้น
การปูพื้นฐานการศึกษา	 ไปสู ่การคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิด
นวัตกรรมใหม่ๆ	 และให้นักเรียนนำาไปใช้ในการคิดสร้างสรรค์ต่อ	
ยอดในอนาคต
											ทั้งหมดนี้คือ	แนวทางสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความ
สำาคัญในประเทศชาติบ้านเรา	 นวัตกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ความสำาคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะวิทยาศาสตร์
เป็นปัจจยัพืน้ฐานสำาคัญในการก่อให้เกดิเทคโนโลยแีละเทคโนโลยี
ก่อให้เกดินวตักรรมใหม่ๆ	เพือ่มนษุยชาตแิละประเทศชาตซิึง่เป็น
ปัจจัยที่สืบเนื่องต่อกันมา	 ปัจจุบันมีการสืบต่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อนำามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์โดย
การเสริมสร้างวิถีนวัตกรรมที่ปรับเปล่ียนมาตามยุคสมัย	 ซึ่งสิ่ง
เหล่านีล้้วนอยูใ่นชีวติประจำาวนัของมนษุย์ทกุคน	ในการพฒันาสิง่
ต่างๆ	นั้นสิ่งที่สำาคัญที่สุดคือการศึกษา	การศึกษาเรียนรู้จะก่อให้
เกิดความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ
ชาตเิหมอืนกบัที	่Nelson	Mandela		อดตีประธานาธบิด	ีประเทศ
แอฟรกิาใต้	ได้กล่าวไว้ว่า	“Education is the most powerful 
weapon which you can use to change the world” 
การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด	 ที่เราจะนำามามาใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม	ประเทศชาติ	และโลกของเรา

	 แผนกปฐมวัย	จดักจิกรรมหน่วยการเรียนรู้เร่ือง	“หนเูป็นเดก็ไทย” รณรงค์แต่งกายแบบไทย	เดก็ๆ	จะได้เรยีนรูต้ามฐานกจิกรรม
ต่างๆ	จากประสบการณ์จริง	ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย	เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	
ณ	อาคารเรยีนา	เชลี

กิจกรรมหนูเป็นเด็กไทย



	 ผลการแข่งขนักฬีาระหว่างโรงเรยีน	ประจำาปีการศกึษา	2561	รายการ
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ กรมพลศึกษา		 รุ่นอายุไม่เกิน		 14		 ปี		 โรงเรียน												
อัสสัมชัญ	ศรีราชา		ชนะ			โรงเรียน	เทศบาล			2		ทรงพลวิทยา		จ.ราชบุรี		2:1		เซต			
ได้รับรางวัลชนะเลิศ		เหรียญทอง	พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ	ณ	อาคารกีฬา
นิมิบุตร	สนามกีฬาแห่งชาติ	ระหว่างวันที่	22	-	31	สิงหาคม	2561

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้ผ่านการตรวจประเมินโรงอาหารที่ได้
มาตรฐานอาหารสะอาด	รสชาติอร่อย	 (Clean	Food	Good	Taste)	จาก
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2561

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ได้รับรางวัล	“โรงเรียนต้นแบบหลักสูตร
เพื่ออาชีพต่อเน่ืองเชื่อมโยงระดับเขตพื้นที่การศึกษา” โดยมี	มาสเตอร์
ตฤณ โกมลธนกิจ และ	มาสเตอร์สุจินต์ ศรชัย เป็นตัวแทนของโรงเรียน		
เข้ารับรางวัลจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่	4	กันยายน	2561	ณ	หอประชุมธำารงบัวศรี	มหาวิทยาลัยบูรพาเด็กชายกิรัชภาส ถาวร ชั้นป.6B

	 รายการการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติรายการ	 HONG	 KONG	
International	Mathematics	Olympiad	(Hkimo	2018)	ได้เหรยีญทอง	
เมือ่วนัที	่4	สงิหาคม	2561	และได้เดนิทางไปแข่งขนัในรอบสดุท้าย	(Final	
Round)	ในวันที่	31	สิงหาคม	-	2	กันยายน	2561	ณ	ประเทศฮ่องกง

	 รายการ	MathLympics	2018	(Quality	to	Final)	ได้คะแนน	Highest	
Scores	ไปแข่งขันต่อที่ประเทศสิงคโปร์	วันที่	15	กันยายน	2561

	 รางวัลเยาวชนดีเด่น	 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรี	ประจำาปี
การศึกษา	2561

 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการ	 ได้มอบทุนการศึกษา						
(ทุนเทโอฟาน)	 ให้กับ	 เด็กชายกิรัชภาส ถาวร	 และเด็กชายคุณาสิน  
เจริญวานิช  ชั้นประถมศึกษาปีที่	6	แผนก	MLP	ที่สร้างชื่อเสียงให้กับ
โรงเรียนในการแข่งขันด้านคณิตศาสตร์ในรายการ	 Final	 Round	 –	
MATHLYMPICS	2018	(Qualify	to	Final)	สามารถเข้ารอบสุดท้าย	ณ	
ประเทศสิงคโปร์	เมื่อวันที่	10	สิงหาคม	2561	ณ	สนามหญ้าเทียมอุดม
ประเสริฐ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ด.ญ. ศรีสุภา เกศวพิทักษ์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 A

	 รายการ	Indonesia	Ice	Skating	Open	(IISO)	2018	@	Bintaro	Jaya	
8-10	 กุมภาพันธ์	 2018	 ,	 Xchang	 Ice	 Skating	 Rink	 Tangerang	
Salaten,	Indonesia.	ได้รบัรางวลั	Most	Gold	Medels.	เป็นผูท้ำาเหรยีญ
ทองสูงสุดในการแข่งขันถึง		11	เหรียญทอง

	 รายการ	Sea	Short	Track	Trophy	2018.		31	มีนาคม	–1	เมษายน	
2018	at	The	Rink,	Jcube	Singapore.	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

	 รายการ	Skate	Pattaya	2018	ในวันที่	11-13	พฤษภาคม	2018	@	The	
Rink	Harbor	Pattaya	ได้รางวัลเหรียญทอง	5	รายการแข่งขัน	

	 รายการ	Chiangmai	Ice	Skating	Series	13-15	กรกฎาคม	2018	@	
Subzero	Ice	Skate	Club	Chiangmai.	ได้รางวลัเหรยีญทอง	5	รายการ
แข่งขัน

	 รายการ	Skate	Asia	2018	@	The	Rink	Ice	Arena	Thailand	5-12	
สิงหาคม	2018.	 	 เข้ารับรางวัล	Champion	of	 the	year	2017	ของ
ระดับเอเซีย	เป็นผู้ทำาคะแนนสูงสุดใน	1	ปี	ของ	Championship	series	
ISI	จากนักสเก็ตนำ้าแข็งทั่วเอเซีย	7000	กว่าคน	และได้รางวัลเหรียญทอง	
12	รายการแข่งขัน

	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จำานวน	 8	 คน	 ทีม	 Sriracha	
United	Academy	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	“ไมโลฟุตซอล 2018 Road to 
Barcelona”	 รุ่นอายุ	 7-8	 ปี	 ได้ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นตัวแทน
ภาคกลาง	 เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา	ฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีในวนัที	่18	
–	 19	 สิงหาคม	 2561	ณ	 ไอส์แลนด์	 ฮอลล์	 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	
กรุงเทพมหานคร	จัดโดยบริษัทเนสท์เล่	ประเทศไทย	จำากัด
	 รายชื่อนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
	 1.	 เด็กชายณรินทร	 หนุนดี		 ชั้น	ป.2/1	(หนุน)
	 2.	 เด็กชายอนพัทย์	 ทวิพัฒน์		 ชั้น	ป.2/1	(นายท่าน)
	 3.	 เด็กชายณฐกร	 วจนานวัช		 ชั้น	ป.2/2	(ปิมปิม)
	 4.	 เด็กชายกิตติพงศ์	 แจ่มกระจ่าง		 ชั้น	ป.2/3	(พัตเตอร์)
	 5.	 เด็กชายภัทรพล	 ศิลาชัย		 ชั้น	ป.2/3	(สมาร์ท)
	 6.	 เด็กชายจิรัฏฐ์	 พรหมสวัสดิ์		 ชั้น	ป.3/2	(เพิร์ส)
	 7.	 เด็กชายศุภวิชญ์	 ปิยะราช		 ชั้น	ป.3/2	(บิว)
	 8.	 เด็กชายณัฐปคัลภ์	 โพนทะยาน		 ชั้น	ป.3/2	(จีไอ)

	 ผลการแข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย	 ผลปรากฏว่า	
ด.ช.สัณห์ กางกรณ์ ป.3/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	แชมป์ประเทศไทยเยาวชน	
รุน่	10	ปี	ด.ช. เสกข์ กางกรณ์ ป.6/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	รุ่น
อายุ	12	ปี	ณ	จ.ขอนแก่น	วันที่	25-26	สิงหาคม	2561



โดย	มิสรัชนีกูล

 25 สิงหาคม 2561	คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1-6	จัดพิธีอวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิด	แด่	ภราดา ดร.เลอชัย    
ลวสุต ณ	อาคารโดนาเซียง	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	มีนักเรียนได้กล่าวคำาอวยพรเป็นภาษาต่างๆ	รำาอวยพร	และมอบของขวัญ-ช่อดอกไม้

 14 มิถุนายน 2561 คณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 “English 
Day” ประจำาปีการศึกษา	2561	โดยมีวัตถุประสงค์	
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์	 ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก		การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม	มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 ซ่ึงเกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ		ประธานในพิธีเปิด	 ภราดา
สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน		
อัสสัมชัญศรีราชา	 ณ	 อาคารโอเซ่	 ผู ้รับผิดชอบ
โครงการ	มิสศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์

 26 กรกฎาคม 2561	 ม.เชิดชัย	 ยังให้ผล	
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน	 เป็นประธานในพิธีเปิด	
“กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการให้กับนักเรียน							
ชั้นประถมศึกษาปีที่	1	และชั้นประถมศึกษาปีที่	2”		
โดย	ชั้น	ป.1	ทัศนศึกษา	ณ	สวนเสือศรีราชา	ตำาบล
หนองขาม	 อำาเภอศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 และ	 ชั้น				
ป.2	ทัศนศึกษา	ณ	สวนนงนุชพัทยา	 ตำาบลนาจอม
เทียน	อำาเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี		ณ	อาคารโดนา
เซยีง	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ผูร้บัผดิชอบโครงการ	
ชัน้	ป.1 มิสอชัรา แสงอ่อน และ	ชัน้	ป.2 มสิอศิญาณ์ 
แดงสมุทร

 26 กรกฎาคม 2561 ภราดาคมสัน หมูนค�า  
ที่ปรึกษาระดับปฐมวัย	 เป็นประธานในพิธีเปิด	
“กจิกรรมทศันศกึษาเชงิวชิาการให้กบันกัเรยีนระดบั
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3-6	งาน	BRICKLIVE	:	Built	for	
LEGO	 Fans 	 ศู นย ์ ประชุ มแห ่ งชาติ สิ ริ กิ ติ์	
กรุงเทพมหานคร”	ณ	 อาคารโดนาเซียง	 โรงเรียน				
อัสสัมชัญศรีราชา

 16-17 สิงหาคม 2561	 โรงเรียน						
อัสสมัชัญศรีราชา	โดยฝ่ายวชิาการ	จดักิจกรรม
ทัศนศึกษาเชิงวิชาการให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และชั้นมัธยมศึกษา				
ปีที่	4	ณ	ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่	ศูนย์ฝึก
ทหารใหม่	 อำาเภอสัตหีบ	 จังหวัดชลบุรี					
ผู้รับผิดชอบโครงการ	 ชั้น	 ม.1 ม.ภคภพ  
ประทุมสิทธิกุล ชั้น	 ม.4 ม.ณัฏธเดชน์       
จันมีรชานัตธ์
	 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ณ	สถาบนั
วิทยาศาสตร์ทางทะเล	 มหาวิทยาลัยบูรพา,	
เมทัล	 อาร์ท	 แกลลอรี่	 และสวนสัตว์เปิด				
เขาเขยีว	จงัหวดัชลบรีุ	ผูรั้บผดิชอบโครงการ	
ม.สุรพล มั่นภาวนา
	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	ณ	 ศูนย์
ศึกษาการพฒันาอ่าวคุง้กระเบน	อนัเนือ่งมาจาก
พระราชดำาริ	 จังหวัดจันทบุรี	 ผู้รับผิดชอบ
โครงการ มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา
 17 สิงหาคม 2561 	 กิจกรรม
ทัศนศึกษาเชิงวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 	 5	 โดย	 ชั้น	 ม.5/1-4	 ทัศนศึกษา															
เชงิวชิาการ	ณ	แปลงยาว	จงัหวดัฉะเชงิเทรา
และ	 ช้ัน	 ม.5/5-9	ณ	 ศูนย์การศึกษาการ
พฒันาเขาหนิซ้อน	อนัเนือ่งมาจากพระราชดำาริ	
อำาเภอพนมสารคาม	 จังหวัดฉะเชิงเทรา			
ผู้รับผิดชอบโครงการ	ม.ภวัต ไพรเลิศ



	 ฝ่ายวชิาการ	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จดัอบรมครรูะดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา	ในโครงการ	“Teaching with Heart” 
by	 Life	 Coach	 เป็นการอบรมเรื่องเทคนิคการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ	 รวมไปถึงเทคนิคการทำางานกับนักเรียนเพื่อสร้างคุณค่าความ		
เชื่อใจ	เมื่อวันที่	14	กรกฎาคม	2561	เวลา	08.00	-	17.00	น.	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	อาคารโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

อบรมครูโครงการ Teaching with Heart

	 งานอภิบาล	 และอาสาพัฒนา	 แผนกกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์	 มารี	 กรีญอง	 เดอ			
มงฟอร์ต		โดยจัดกิจกรรมต่างๆ	ตามอาคารเรียนในช่วงพักกลางวัน	ระหว่างวันที่16	-19	กรกฎาคม	2561	

	 ฝ่ายวิชาการ	จัดโครงการค่ายวิชาการ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองความสามารถในด้านต่างๆ	ด้านการ
ทำาอาหาร	 เทคนิคการซ่อมบำารุง	 การออกแบบเกมส์	 การขายสินค้าและการตลาด	 และกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพอีกมากมาย								
เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2561	ณ	อาคารโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สัปดาห์นักบุญหลุยส์

โครงการค่ายวิชาการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3

	 งานอภิบาล	 และอาสาพัฒนา	 แผนกกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์	 มารี	 กรีญอง	 เดอ			
มงฟอร์ต		โดยจัดกิจกรรมต่างๆ	ตามอาคารเรียนในช่วงพักกลางวัน	ระหว่างวันที่16	-19	กรกฎาคม	2561	

	 ฝ่ายวิชาการ	จัดโครงการค่ายวิชาการ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองความสามารถในด้านต่างๆ	ด้านการ
ทำาอาหาร	 เทคนิคการซ่อมบำารุง	 การออกแบบเกมส์	 การขายสินค้าและการตลาด	 และกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพอีกมากมาย								
เมื่อวันที่	17	สิงหาคม	2561	ณ	อาคารโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สัปดาห์นักบุญหลุยส์

โครงการค่ายวิชาการ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3



ผู้เขียน :	 จันทรา		รัศมีทอง
	 	 เรื่องราวของ	 “ณัฐ”	 เด็กชาย	
วัยรุ่น	ที่ต้องทำารายงานหัวข้อ	“เพลงพื้น
บ้านไทย”	และต้องให้	“ตาธง”	คู่ปรับที่
ณัฐไม่ชอบหน้ามาช่วยสอน	ตาธงจะช่วย
อะไรณัฐได ้ไหม?	 และ	 “เอ ้อระเหย
ลอยคอ”	 มีที่มาที่ไปอย่างไร?	 ติดตาม
ค้นหาคำาตอบได้ในเล่ม	ซึง่จะได้ทัง้ความรู้
และความเพลิดเพลินกับเพลงพื้นบ้าน
ของไทยด้วยค่ะ	

	 พระนิพนธ์ในพระเจ้าหลานเธอ	
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์	 ที่ทรง
ถ่ายทอดความน่ารักและสายสัมพันธ์
ระหว่างพระองค์หญิงและสุนัขทรงเล้ียง	
ที่สัมผัสได้ถึงความรักและความผูกพัน		
จนต้องตกหลุมรักเมื่อได้อ่าน	สามารถหา
อ่านได้ที่ห้องสมุดค่ะ

ผู้เขียน :	 	ป.	อินทรปาลิต	(นามปากกา)
	 	 คุณพ่อผมเป็นศิษย์เก่า	 ACS	
ท่านเคยได้อ่านหนงัสือ	พล	นกิร	กมิหงวน	
แล้วสนกุจงึแนะนำาให้ผมอ่าน		เนือ้หาออก
ไปในแนวสนุกสนานครื้นเครง	 มีการ
หยอกล้อกันไปมา		ซึ่งที่ห้องสมุดมีทั้งเล่ม
เล็ก	 และเล่มใหญ่ให้เลือกอ่าน	 และ
หนงัสือเรือ่งนีย้งัเป็นหนึง่ในหนงัสือดี	100	
เล่มที่คนไทยควรอ่าน…	อีกด้วยครับ		

ผู้เขียน : อัมรินทร์	เดชณรงค์
	 	 เป็นหนงัสอืภาษาองักฤษทีอ่่าน
ง่ายและเข้าใจง่าย	 เนื้อหาตลกไม่เครียด	
อ่านแล้วทำาให้อารมณ์ดี	หนังสือเล่มนี้พูด
ถึง	ศรีธนญชัย	คนัง	และไม้ไผ่	ซึ่งหลายๆ	
คนน่าจะรูจ้กัด	ีอ่านแล้วได้ฝึกทกัษะภาษา
อังกฤษ	 เรียนรู้การทำาอาหารจากหนังสือ
ที่ทุกคนสามารถนำาไปทำาเองได้	 แล้วยังมี
คตสิอนใจด้วยว่า	“เราไม่ควรตดัสนิคนอ่ืน
จากภายนอก	 ไม่ว่าจะผิวสีอะไรก็เป็น
เพื่อนกันได้”	ค่ะ

ผู้เขียน :		Cho	Jea-Ho	(โช,	แจโฮ)
ผู้แปล : นริศร์	จิตปัญโญยศ
	 	 มาเรียนรู้วิธีทำาอาหารกับสาว
น้อยน่ารัก	 “มิคัง”	 นางกำานัลฝึกหัดยุค			
โชซอน	 ที่หลงยุคผ่านไหเครื่องปรุงมาที่
ร้านห้องเครื่องร้านอาหารในยุคปัจจุบัน	
มิคังจะทำาให้เราได้รู้และสนุกกับขั้นตอน
การทำาอาหารที่อร่อยๆ	 สุดฝีมือ	 เหมือน
รสมอืของแม่ท่ีเป่ียมด้วยความรกั	การปรงุ
อาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อสุขภาพ	
และพรสวรรค์ด้านการดมกลิ่นของมิคัง	
ทำาให้หนงัสอืเรือ่งนีส้นกุ	และน่าตดิตามค่ะ

ผู้เขียน :	 LOU	MARINOFF
ผู้แปล :	 สุรพงษ์		สุวจิตตานนท์	
	 	 หนังสือเล่มนี้ผมว่าอ่านสนุก
ครับ	 จะเกี่ยวกับการตั้งคำาถามให้ตนเอง
และผูอ่ื้นให้รูว่้าเราควรจะถามในเรือ่งใด?	
และหาคำาตอบที่เป็นธรรมชาติจากนัก
ปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร?		เป็นหนังสือ
ให้ความรู้ทางปรัชญากับชีวิตประจำาวัน	
เพือ่นำามาปรับเปลีย่นชวีติของเราเองให้ดี
ขึน้	เช่น		ความเจรญิรุง่เรอืง	(Flourishing)	
การบรรลุถึงป้าหมาย	 (Attaining)	 การ				
รู้ตื่น	 (Awakening)	 ติดตามกันได้ในเล่ม	
เลยครับ

เล่มโปรด :

The Princess’ Dog Diary

บันทึกคุณน�้ำหอม
สุนัขทรงเลี้ยงของเจ้ำหญิง

เล่มโปรด :

พล นิกร กิมหวงน
เล่มโปรด :

เรียนเก่ง เก็งถูก 
ภำษำอังกฤษ

ฉบับกำร์ตูน 
(ศรีธนญชัย VS คนังกับไม้ไผ่)

เล่มโปรด :

สตำร์เชฟ กุก๊สำวข้ำมเวลำ 1 
: คลีนฟู้ดปะทะฟำสต์ฟู้ด

เล่มโปรด :

THE BIG QUESTIONS
ชีวิตนี้มีค�ำถำม

“ยอดนักอ่ำน”..ชวนอ่ำน..เล่มโปรด

ด.ญ.สุชานันท์ มานิตเจริญ ป.5/2 ด.ญ.พิชามญชุ์ สิริจิรเจริญ ป.5/3 ด.ช.เดชมนู คงสวัสดิ์ ม.1/7 ด.ญ. พรลภัส แฉล้มไธสง ป.3/3 ด.ญ. เคย์ เดน นิส พาบัว ป.3/2 นายฮิโรกิ คามิมูระ ม.5/6

เล่มโปรด :

เอ้อระเหยลอยคอ



	 ห้องสมุดลวสุต	และห้องสมุดอาคารศักดา	กิจเจริญ	จัดกิจกรรม “ศุกร์หรรษา”	 เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
การแสวงหาความรูด้้วยตนเองของนกัเรยีน	และเป็นการกระตุน้ความสนใจให้นกัเรยีนมาใช้ห้องสมดุให้มากขึน้ด้วย	กจิกรรม
ที่จัดในภาคเรียนท่ี	 1/2561	 เช่น	 มอบรางวัล	 “ยอดนักอ่าน”	 “Rally	 Library”	 กิจกรรมจุลสารอ่านสนุก	 โป่งหรรษา		
“บิงโก	ฟุตบอลโลก	2018”	ตอบคำาถามชิงรางวัล	เรื่อง	นักฟุตบอล	ทีมหมูป่า	อะคาเดมี	“Science	Bingo”	ฯลฯ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน
“ศุกร์หรรษา”

	 วันและเวลาได้ผ่านพ้นภาคเรียนที่	 1/2561	 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว	 นักเรียนที่มีความตั้งใจและความพยายาม					
ทางด้านการเรียน	 ผลการสอบคงเป็นท่ีน่าพอใจและได้รับการช่ืนชมจากผู้ปกครอง	 สำาหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มท่ีขอให้ใช้ความพยายามในภาคเรียนนี้ให้มากยิ่งขึ้นจะได้ประสบความสำาเร็จ									
ตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้	การเริ่มต้นในสิ่งที่ดีนั้นไม่มีคำาว่า	“สาย”
	 ชีวิตนักเรียนประจำานั้นสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืน	 ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 เคารพกฎ	 กติกา	
มารยาททางสังคม	 และปฏิบัติตนตามระเบียบของฝ่ายนักเรียนประจำา	 สิ่งเหล่านี้คือหลักสำาคัญในการใช้ชีวิตอยู่							
ร่วมกนัอย่างมคีวามสขุ	สำาหรบัคณะกรรมการนกัเรยีนประจำาของแต่ละตกึเมือ่ต้นปีการศกึษาได้มกีารอบรมเชงิปฏบิตัิ
การแล้ว	 ได้เห็นถึงความสำาคัญของกติกาการอยู่ร่วมกัน	 จึงช่วยกันจัดทำาป้ายรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของความสะอาด	 การช่วยประหยัดพลังงาน	 ฯลฯ	 ติดตามห้องและบริเวณต่างๆ	 ของที่พัก	 วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
จิตสำานึกและความร่วมมือกันภายในที่พักของตนเอง	
	 และที่สำาคัญทางโรงเรียนได้เล็งเห็นคุณค่า		
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนประจำาใน
เรื่องของการออกกำาลังกายและส่งเสริมกีฬาท่ี
นกัเรยีนชืน่ชอบ	โดยสร้างโรงยมิในร่มอเนกประสงค์
บริเวณด้านหลังตึกเทโอฟาน	โดยแบ่งพื้นที่ร่วมกัน
เป็นสนามบาสเกตบอล	3	สนาม	สนามวอลเล่ย์บอล	
2	สนาม	สนามฟุตซอล	1	สนาม	ให้นักเรียนประจำา
ได้ออกกำาลังและพัฒนาตนเองทางด้านกีฬาได	้	
อย่างเต็มที่
	 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนท่ีให้
ความร่วมมอืกบัทางฝ่ายนกัเรยีนประจำาด้วยดเีสมอ
มา	 และขอให้นักเรียนใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนนี	้		
ให้เกดิประโยชน์	มคีวามสขุในการอยูก่บัครอบครวั
อันเป็นท่ีรัก	 และพบกันในวันรายงานตัวเข้าท่ีพัก	
วันอังคารที่	23	ตุลาคม	2561	ก่อน	เวลา	17.00	น.	



	 คณะภราดา	คณะครู	 เจ้าหน้าที่	นักเรียน	สมาคมผู้ปกครองและครู	สมาคมศิษย์เก่าฯ	และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร								
โดย	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล 	ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ประธานในพิธี	ในวันศุกร์ที่	20		กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	
ณ	สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ

พธิถีวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั มหาวชิราลงกรณ บดนิทรเทพยวรางกรู

 คุณพ่อยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี	คณะสงฆ์	คณะภราดา	ครู	และนักเรียน	เข้าร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณเนื่องในวันสถาปนาเป็นนักบุญของนักบุญหลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล	หลังพิธี	
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน	มอบทนุการศกึษาให้กบันกัเรยีน	ณ	ห้องประชมุหลยุส์	ชาแนล	อาคารวชัรสมโภช								
เมื่อวันที่	20	กรกฎาคม	2561	

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต



	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดกิจการมหกรรมกีฬาสีประจำาปี	2561	ระหว่างวันที่	24-25	สิงหาคม	2561		ณ	สนามสิรินธร	โรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา	พิธีเปิด	โดย	พลต�ารวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล	ศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	รุ่น	
3316	เป็นประธานในพิธีเปิด	เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2561	พิธีปิด	โดย ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล เป็นประธานในพิธี	เมื่อวันที่	
25	สิงหาคม	2561	

มหกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจ�าปีการศึกษา 2561



จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 3	 1.61

มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	 2	 1.08

มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พิษณุโลก	 1 0.54

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 37	 19.89

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 11	 5.91

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 15	 8.06

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 3	 1.61

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 2	 1.08

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	(ศูนย์หันตรา) 1 0.54

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 9	 4.84

มหาวิทยาลัยนเรศวร	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยบูรพา	 36	 19.35

มหาวิทยาลัยพะเยา	 2	 1.08

มหาวิทยาลัยมหิดล	 2	 1.08

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง	 2	 1.08

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา	 5	 2.69

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 5	 2.69

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 6	 3.23

มหาวิทยาลัยศิลปากร	 10	 5.38

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 1	 0.54

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี	 1	 0.54

ไม่ระบุสถาบันการศึกษา	 2	 1.08

วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี	 1	 0.54

วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา	 1	 0.54

สถาบันการบินพลเรือน	 1	 0.54

สถาบันการพลศึกษา	 2	 1.08

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 13 6.99

 รวม 186 100.00

สถาบัน ร้อยละจ�านวน
(คน)

สถำบันเอกชนที่นักเรียนเลือกศึกษำ

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 43	 27.04
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 34	 21.38
มหาวิทยาลัยรังสิต	 28	 17.61
วิทยาลัยดุสิตธานี	 14	 8.81
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร	 7	 4.40
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย	 6	 3.77
มหาวิทยาลัยศรีปทุม		 5	 3.14
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด	 4	 2.52
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ	 4	 2.52
Finn	College	 2	 1.26
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	 2	 1.26
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล	 1	 0.63
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 1	 0.63
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่	 1	 0.63
มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต	 1	 0.63
มหาวิทยาลัยสยาม	 1	 0.63
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต	 1	 0.63
วิทยาลัยนครราชสีมา		 1	 0.63
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก	(อี.เทค)	 1	 0.63
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา	 1	 0.63
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า	 1	 0.63

 รวม 159 100.00

สถาบัน ร้อยละจ�านวน
(คน)

ประเทศที่นักเรียนเลือกศึกษำ

ประเทศจีน		 7	 38.89

อังกฤษ	 2	 11.11

ประเทศนิวซีแลนด์	 1	 5.56

ประเทศออสเตรเลีย	 5	 27.78

อเมริกา	 2	 11.11

อินเดีย	 1	 5.56

 รวม 18 100.00

ประเทศ ร้อยละจ�านวน
(คน)

	 งานแนะแนว	ฝ่ายวิชาการ	ได้สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2560	จากการ	
คัดเลือกในระบบ	TCAS	ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบสุดท้าย	โดยจำาแนกตามประเภทสถาบัน	และคณะที่เข้าศึกษาต่อ	ดังนี้

ข้อมูลผลกำรศึกษำต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ปีกำรศึกษำ 2560

สรุปผลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

สถำบันรัฐที่นักเรียนเลือกศึกษำ



	 ทุกๆ	 เช้าของทุกวัน	นักเรียนตึกเทโอฟานต้องเข้าแถวรวม	
บรเิวณใต้ตกึ	แต่จะมนีกัเรยีนกลุม่หนึง่	ต้องมายนืเข้าแถวต่างหาก	
เป็นแถวหน้ากระดาน	แถวเดียว	อยู่ข้างๆ	กับครูที่ทำาหน้าที่เรียก
แถวนักเรียน	แถวที่นักเรียนเข้าลักษณะนี้	เรียกว่า “แถวพิเศษ” 
ถือเป็นกลุ่มนักเรียนพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกจากครูมาแล้ว	เป็น
ศนูย์รวมของกลุม่นกัเรยีนประเภทต่างๆ	เช่น	หนเีรยีน	หนแีถว	มา
โรงเรยีนสาย	แต่งกายไม่เรยีบร้อย	ตัง้โรงส(ีสบูบหุรี)่	ทะเลาะววิาท	
(สายดุ)	 เพื่อให้ครูหัวหน้าปกครองได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและให้
นกัเรยีนได้พสิจูน์ตนเอง	ซึง่ใครได้เข้ามาอยูแ่ถวพเิศษนี	้ถอืว่าเป็น
เกยีรตแิก่ชวีติอย่างสงูสดุ	ครจูะตรวจเชค็นกัเรยีนกลุม่นีเ้ป็นพเิศษ
ทุกฝีก้าว	ตั้งแต่มีการเข้าแถวแบบพิเศษนี้	เรื่องการแต่งกาย	การ
สบูหรี	่หนเีรยีน	หรอืแม้แต่การทะเลาะววิาท	กจ็ะลดน้อยลง			โดย
มนีกัเรยีนหญงิเข้าแถวรวมทัง้หมดอยูด้่านข้างๆ	แถวพเิศษจะไม่มี
ระยะกำาหนดที่แน่นอน	 ว่าจะมาอยู่ก่ีวัน	 ก่ีสัปดาห์	 หรือกี่เดือน			
ซึง่บางคนทำาตวัให้ครไูว้ใจได้	กไ็ด้รบัอนญุาตให้ไปเข้าแถวปกตกิบั
เพื่อนๆ	ได้

	 แต่บางคนก็ไปได้ไม่กี่วัน	ก็ต้องกลับมาอยู่แถวพิเศษดังเดิม	
อกีเพราะเมือ่ไปอยูใ่นแถวแล้ว	ไปชวนเพือ่นคยุ	โดดแถว(ไม่มาเข้า
แถว)	 แกล้งเพื่อนๆ	 ฯลฯ	 ทำาให้ระเบียบของห้องล้มเหลว	 สร้าง
ความหนักใจให้กับครูประจำาชั้น	และบางคนเมื่อได้รับอนุญาตให้
ไปเข้าแถวปกติ	 ก็ขอร้องว่าขออยู่แถวพิเศษดีกว่า(ตื่นเต้น	 เร้าใจ
กว่ากันเยอะเลย)	จึงขออยู่แถวพิเศษแบบตลอดชีพ	แถวพิเศษจะ
ได้รับการดูแลจากครูเป็นอย่างดี	 ซึ่งในวันพิเศษต่างๆ	 เมื่อมีการ
แจกไอศกรมี/ขนม	กลุ่มแถวพเิศษกจ็ะได้สิทธิพ์เิศษ	คือได้รับก่อน	
ทานก่อน	 ถ้าของแจกเหลือก็จะได้ทานเบิ้ล	 และสุดท้ายจะทำา
หน้าที่เป็นเทศบาลของโรงเรียน	เคลียร์ขยะให้ส่วนรวม	ในวันที่มี

เอาหน้าไปไว้ที่ไหนนอกจากไว้ท่ีเดิม(ติดกับคอแหละครับ)							
“เจ็บแล้วจำาคือคน	 เจ็บแล้วทนคือควาย”	 คำาพูดที่ครูพูดบ่อยๆ				
ที่ลงโทษ	“ถ้าไม่อยากถูกท�าโทษ ก็อย่าไปท�าในสิ่งที่มันไม่ดีสิ” 
พ่อแม่	ครู	ก็อยากให้เราเป็นคนดี	หากเราเลิกสูบบุหรี่ได้	คนที่ดีใจ
มากที่สุด	คือ	พ่อแม่	ครู	และตัวนักเรียนเองก็ดีต่อสุขภาพร่างกาย
ของตัวเอง	 	 ที่ครูลงโทษก็เพราะต้องการให้นักเรียนได้รู้ถูกผิดว่า
อะไรดี	ไม่ดีอย่างไร	ครูทุกคนก็อยากเห็นลูกศิษย์ได้เดินตามทางที่
ดี	 ประสบความสำาเร็จในอนาคต	และสิ่งสำาคัญที่สุดคือ	 ความรัก	
ความปราถนาดท่ีีมใีห้ศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทยีม	เคยถามนกัเรยีน
ที่ถูกทำาโทษว่าจริงหรือไม่	นักเรียนก็จะบอกว่า	“จริงครับ”
	 ในแถวพิเศษนี้	 ก็มีแฝดคู่หนึ่ง	 เช้าวันนั้นครูก็ตรวจดมนิ้ว
นักเรียนแถวพิเศษตามปกติ	 พอถึงแฝดพ่ีน้อง	 ครูได้กลิ่นฉุนเข้า
จมูกอย่างจัง	“เอ็งไปแบดที่ไหนมาเนี่ย	 เล่นแต่เช้าเลยนะ”	“ผม
ไม่ได้สูบครับ”	แฝดน้องตอบ	ครูก็เลยพูดต่อไปว่า	“อย่าปลิ้น	ผม
ดมแล้วได้กลิน่แบบนีไ้ม่เคยพลาดนะ”	แฝดน้องกย็งัยนืยนัเป็นมัน่
เป็นเหมาะ	“ผมไม่ได้สบูครบั”	ครกูย็งิคำาถามต่อไป	“แล้วกลิน่มนั
มาจากไหน?”	“คอืเมือ่เช้านีค้รบั	พ่อผมขบัรถมาส่งท่ีโรงเรียน	พ่อ
ผมสบูบหุรีข่ณะขบัรถมาด้วย	เสรจ็แล้วพ่อผมเล่นพิเรนทร์	เมือ่พ่อ
สูบบุหรี่เข้าไป	พ่อได้พ่นควันใส่ที่นิ้วผมครับ”	“พ่อเอ็งทำาแบบนั้น
จริงๆเหรอ”	“ทำาไมมาสเซอร์จึงไม่เชื่อผม	ผมเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ	
เหรอครับ”
	 “ครกูอ็ยากจะเชือ่นะครบั	แต่ตัง้แต่ผมเป็นครูมา	ผมเพ่ิงเคย
ได้ยินเหตุผลแบบนี้ครั้งแรกในชีวิต	 จึงเกิดความสับสนเล็กน้อย			
ถงึปานกลาง	เอายงังีก้แ็ล้วกนั	จะขอนำาเหตผุลของเอง็นีไ้ปปรึกษา
กันก่อนถึงความเป็นได้ก่อนนะ	เพราะอยากจะหาเหตุผล	และจะ
โทร.ถามพ่อเอง็ด้วยว่าทำาแบบนัน้จรงิหรอืเปล่า”	ฝาแฝดกบ็อกว่า	
“ไม่ต้องหรอกครับ	 พ่อผมคงไม่ยอมรับหรอกครับ	 แล้วชอบโบ้ย	
ฉะนั้นผมขอรับผิดเองก็แล้วกันครับ	 ผมไม่อยากให้พ่อต้องเดือด
ร้อน	ผมรักพ่อผมครับ”	เท่านี้ก็ถึงบางอ้อ	ล่ะคับ	ก็เลยบอกไปว่า	
“เอ็งเป็นเด็กยอดกตัญญู	จริงๆเลย”	นำ้าตาจะไหลคับ

กจิกรรมทีค่รตู้องการใช้แรงงาน	ครกูจ็ะเรยีกให้นกัเรยีนกลุม่นี	้ทำา
หน้าที่(จิตอาสา)	 จัดยกของ	 เพราะเป็นงานที่ถนัดใช้แรงงานเป็น
หลัก	ไม่ต้องใช้สมองมากมาย	วันที่มีกิจกรรม	ช่วงเช้าวันศุกร์	เช่น	
นิมนต์พระภิกษุมาเทศน์	ทุกวันศุกร์ต้นเดือน	นักเรียนกลุ่มนี้ก็จะ
ได้ใกล้ชดิกบัพระภกิษทุีม่าเทศน์เป็นพเิศษ	ทำาให้เกดิความซาบซึง้
ในรสพระธรรม	และเข้าถึงธรรมะ	ได้ดีกว่าเพื่อนๆ
	 นักเรียนคนใดท่ีได้รับเกียรติมาอยู่แถวพิเศษ	 นอกจากได้				
รับการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิดแล้วยังได้เพิ่มสีสันชีวิตของตนเอง
อีกด้วย	ทุกเช้าครกูจ็ะตรวจเชค็ความเรยีบร้อยของกลุม่	แถวพเิศษ	
เช่น	การแต่งกายตัง้แต่ศรีษะจรดเท้า	ตรวจกระเป๋านกัเรยีน	ตรวจ
ค้นตัว	ดมกลิ่นที่นิ้ว(จมูกดียังกับสุนัขตำารวจ)	หากได้กลิ่น	 ก็ต้อง
เจอคำาถามแรก	“เมื่อเช้าไปคีบที่ไหนมา?”	ส่วนใหญ่คำาตอบก็คือ	
“นอกโรงเรียนครับ”	 แต่ถึงอย่างไรก็ตาม	 ไม่มีของกลาง	 มีกลิ่น				
ก็ต้องถูกลงโทษด้วย	(ถูกหวดหน้าแถวทันที)	ตามกติกาสากลของ
โรงเรียน
	 ครทูกุคนกต้็องการให้ลกูศษิย์เป็นคนด	ี	เวลาทีถ่กูครลูงโทษ
นักเรียนนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจนัก	นักเรียนที่ถูกทำาโทษ	ก็จะไม่ค่อย
จะแสดงความรู้สึกให้เห็น	 ไม่ใช่เพราะไม่เจ็บนะ	 แต่ต้องทนครับ	
เพราะมีนักเรียนหญิงเข้าแถวอยู่ใกล้ๆ		ใครทำาท่าทางออกอาการ
ให้เห็น	ก็จะเป็นการเสียฟอร์มชายชาตรี	ทั้งๆ	ที่ไม่มีฟอร์มให้เสีย	
(มันเสียไปหมดแล้ว)	 แค่ถูกทำาโทษก็ไม่รู้จะอายยังไงแล้ว	 ไม่รู้จะ



 “เจ้าเล็ก วันเสาร์นี้พวกแกขอจัดงานฉลองหอ ฉันอนุญาตตามที่ขอ แต่พอหอมปากหอมคอ ไม่เกินเที่ยงคืน
นะ”...มาสเซอร์ชาตรีพูดขึ้น	 ขณะลุกจากโต๊ะกินข้าวเดินออกไปห้องทำางานซ่ึงอยู่บ้านอีกหลังหน่ึงในบริเวณหอพัก	 แต	่			
ไม่วายส่ายหวัอย่างอ่อนใจ	เหลยีวกลบัไปดไูอ้พวกเดก็ๆ	ทีก่รเูข้าแย่งถ้วยพรกินำา้ปลามะนาวกระเทยีมซอยทีแ่กกนิไม่หมด
	 โรงเรียกกลางป่าในตอนนัน้	มหีอพกัครทูีเ่ปิดรบัเดก็นกัเรยีนมาอยูป่ระจำาเป็นนกัเรยีนหอพกั	นอกเหนอืจากนกัเรยีน
ประจำาตึกนอนในโรงเรียน	ซึ่งมักจะจัดงานปาร์ตี้เล็กๆ	แล้วแต่จำานวนเด็กที่มีอยู่ในหอนั้นๆ	เรียกกันว่า	“ฉลองหอ” โดย
จะจัดกันในช่วงเทอมที่สองหรือภาคเรียนที่สอง	ช่วงปลายเดือนมกราคม	แล้วแต่หอไหนจะสะดวก	จะมีอาหารพิเศษให้
ในมื้อเย็นของวันฉลองนั้น	ไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนย	ไอศกรีม	นำ้าอัดลม	และของต้องห้ามบางอย่าง	ซึ่งของต้องห้ามนี้พวก
เราแอบจัดกันเอง	หลังอาหารมื้อพิเศษก็จะมีการฉลอง	มีการแดนซ์กัน	ที่เรียกว่า...ดิ้น	ด้วยการเปิดเพลงจากเครื่องเสียง
ของมาสเซอร์บ้าง	ไปเช่ามาบ้าง	เพลงที่เปิดก็จะเป็นเพลงสากลในยุคสมัยนั้นออกไปในแนวดิสโก้	พวกเราจะช่วยเก็บโต๊ะ
ในห้อง	Study	ให้โล่งเพื่อใช้เป็นเวที	มีการจับสลากของขวัญกัน	แล้วแต่สไตล์ของแต่ละหอ	และมาสเซอร์เจ้าของหอไหน
จะใจป�้ากว่ากัน	
	 ทีส่ำาคญักค็อื	พวกเราได้แต่งตวัเก๋ากนั	ได้ใส่กางเกงยนีส์ขายาวด้วย	โรงเรยีนกลางป่าในตอนนัน้	ห้ามไม่ให้เดก็นกัเรยีน
ใส่กางเกงขายาว	ไม่ว่ากรณใีดๆ	ทัง้ทีอ่ยูท่ีโ่รงเรยีนและหอพกั	จะออกไปตลาดหรอืดหูนงัทีโ่รงเรยีนฉายให้ดทูกุคนืวนัเสาร์
ที่โรงหนังเฉลิมกว้าง	(เลียนแบบโรงหนังเฉลิมไทย)	ซึ่งเป็นโรงหนังของโรงเรียน	ยังต้องใส่ชุดนักเรียนไปดูกันเลย	ดังนั้นใน
วันที่มีการฉลองหอจึงเป็นเรื่องท่ีตื่นเต้นมากของเด็กนักเรียน	ที่จะได้ใส่กางเกงขายาวหรือชุดไปรเวท	 และสวมรองเท้า
ผ้าใบด้วย...	และที่สุดฮิตติดลมบนทั่วทุกหัวระแหงของโรงเรียน	ต้องรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ	ยูเอสมาสเตอร์	สารพัดสีที่หาเอา
มาใส่ประชันกัน	 ขอบขาวแล้วมีแถบสีแดงกับนำ้าเงินติดอยู่ที่ข้างรองเท้าด้านนอกตรงบริเวณหัวรองเท้ามันช่างเป็นอะไร
ที่ดูเท่มากมายในตอนนั้น	ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆ	สำาหรับเด็กนักเรียนในตอนนั้นจะหาเอามาใส่กัน	และต้องหา
ที่เบอร์รองเท้าใหญ่กว่าเท้าปกติประมาณ	1	หรือ	2	ไซส์	เพื่อเวลาใส่แล้วต้องให้หัวรองเท้ามันเชิดขึ้น	
บางทีเวลาซักทำาความสะอาด	และตากแดดให้แห้งนั้น	ยังต้องพับหัวรองเท้าแล้วเอา
เชือกผูกมัดไว้ตากให้แห้ง	เพื่อความเชิดของหัวรองเท้า	

โดย	เล็กสกี้	กระบี่เดียวดาย

	 และในเมื่อมีฉลองหอสำาหรับพวกเด็กท่ีอยู ่หอพักของ						
มาสเซอร์แล้ว	จะไม่มฉีลองตกึของพวกเดก็นกัเรยีนประจำาทีอ่ยูใ่น
โรงเรียนได้อย่างไร
	 “ไอ้เล็ก	คืนนี้สองทุ่มครึ่ง	มึงออกมารอที่ร้านป้านะ	เดี๋ยว...
กูเอาจักรยานท่ีหอขี่มารับมึง	 แล้วเราหนีไปดิ้นท่ีงานฉลองตึก
นฤมลกัน”	ไอ้มด	เพื่อนซี้ผมสมัยเรียนม.ศ.	3	เอ่ยปากก่อนจะเดิน
แยกไปรอขึน้รถของหอพกัมนัมารบั	ส่วนผมกเ็ดนิกลบัหอพกัทีอ่ยู่
หลังโรงเรียน	
	 “ได้	 มึงเอาเข็มขัดมาให้กูยืมเส้นนึงด้วยนะ...มด	 ไอ้ที่เป็น
ยางยืดน่ะ”	
	 “เออ...แล้วให้ตรงเวลาล่ะ”	มดมนัพดูเสรจ็กว็ิง่ปรือ๋ไปทนัที	
เพราะมาสเซอร์สมพงษ์ขับรถมารับพอดี	หอพักมาสเซอร์สมพงษ์	
อยู่ไกลจากโรงเรียนเกือบถึงปากทางที่จะไปเกาะลอย
	 งานฉลองตกึของนกัเรยีนประจำา	ส่วนใหญ่จะไม่มเีปิดเครือ่ง
เสียง	 แต่จะอลังการกว่าด้วยการจ้างวงดนตรีมาเล่นซะเลย	 วง
ดนตรีในสมัยก่อนนั้น	ค่าจ้างไม่แพงมากเท่าไหร่	และส่วนใหญ่จะ
เล่นเพลงสากล		วงทีก่ำาลงัดงัสมยันัน้กไ็ด้แก่	วงแกรนด์เอกซ์	รอยลั
สไปร์ท	แมคอนิทอช	แชมพ	ูและวงไทร์		แต่มวีงหนึง่ทีด่งัสดุๆ	แนว
เพลงจะเป็นแนวรอ็ค	ชือ่วงคาไลโดสโคป	มนีกัร้องนำาชือ่	เอ็ดเวร์ิด				
แวนโซ	 ซึ่งดังมากในหมู่เด็กโรงเรียนกลางป่า	 เนื่องจากน้าเอ็ด							
เอ้ย...		พี่เอ็ดเวิร์ดแกเป็นรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ไป	 แล้วก็ไปตั้งวงดนตรี	 พูดถึงเอ็ดเวิร์ด	 แวนโซ	 ในตอนที่เป็น
นักเรียน	 พี่แกอยู่ตึกเทโอฟาน	 เคยเป็นพรีเฟกซ์สีขาวและเล่น
ฟุตบอลทีมโรงเรียน	 เป็นผู้รักษาประตู	 ในตอนนั้นผมเพิ่งเข้ามา
เรยีนใหม่ๆ	น้าเอ็ดแกเป็นนกัดนตรขีองโรงเรยีน	เวลามงีานโรงเรยีน	
กจ็ะมวีงดนตรขีองน้าแกเล่นให้ความบนัเทงิกบัพวกเราด้วย	
	 มีอยู่ครั้งหนึ่ง	 กำาลังจะเล่นเพลงดังของวง	 Grand	 Funk	
Railroad	มีท่อนร้อง	intro	ก่อนดนตรีจะเริ่มเล่น	น้าแกกระโดด
ลงมาจากเวทอีย่างเท่	แต่ไม่ร้องต่อ	เงยีบหายไปจนเพือ่นนกัดนตรี
ท่ีจะรอร้องประโยคต่อมา	 ตามสัญญานท่ีนัดกันไว้คือจะต้องเล่น
กีต้าร์และตีกลอง	 ทันใดนั้น	 น้าเอ็ดแกก็ตะโกนมาแทนเสียงร้อง
เพลงว่า	“ยัง	ยังไม่มาช่วยกูอีก	มาช่วยพากูไปหาแฟร์ที	กูกระโดด
ลงมาผิดจังหวะ	ขาเเพลงเลย	ฮือๆ”	
	 แฟร์...ท่ีว่า	 คือพยาบาลเป็นภรรยาของมาสเซอร์วิชิต							
บุญพราหมณ์	 และเป็นแม่ของไอ้เหน่งเพื่อนไอ้เต้ยน้องชายของ	
ผม	ชือ่	“แฟร์”	คงเป็นชือ่ตำาแหน่งเจ้าหน้าท่ีพยาบาล	พวกเราเลย
เรียกสถานที่ที่แฟร์อยู่ว่า	“เรือนแฟร์”	
	 เรื่องของน้าเอ็ดยังไม่หมด	 เพราะในคืนวันฉลองตึกนฤมล		
ที่ผมนัดกับไอ้มดเพื่อหนีจากหอแอบไปเที่ยวงานก็เกิดเรื่องขึ้น				
ตึกนฤมล	 มีบราเดอร์โดนาเซียงหรือปะเด้อโด่ท่ีนักเรียนเรียกกัน	
เป็นหัวหน้าดูแลตึก	 บราเดอร์แกเป็นคนฝรั่งเศส	 บวชและรับใช้
พระเป็นเจ้าในศาสนาครติส์มาตัง้แต่หนุม่ๆ	มาอยูท่ีเ่มอืงไทยรบัใช้
คณะมลูนธิเิซนต์คาเบรยีล	สอนหนงัสอื	อยูท่ำางานทีโ่รงเรยีนกลาง
ป่ามาโดยตลอด	

	 คืนฉลองตึก	พวกรุ่นใหญ่ของตึกนฤมลจ้างวงคาไลโดสโคป
มาเล่น	 ซึ่งแน่ล่ะว่าเป็นท่ีฮือฮามาก	 มีนักเรียนจากหอพักต่างๆ	
แอบเข้ามากัน	 ไม่ใช่แค่ผมกับไอ้มดเท่านั้น	 ก่อนจะถึงเวลาที่วง
คาไลโดสโคปจะเริม่เล่น	ซึง่ในตอนนัน้ยงัไม่มเีพลงฮติเพลงดงัอย่าง
เพลง	“เพราะเรานั้นคู่กัน”		หรอกครับ	จะเล่นแต่เพลงร็อคสากล
เป็นหลกั	เพลงรอ็คท่ีเป็นเพลงไทยกไ็ม่มเีหมอืนอย่างสมยันี	้	ก่อน
คาไลโดสโคปจะมวีงเล่นอุ่นเครือ่งก่อน	กพ็วกเดก็นกัเรียนทีอ่ยูต่กึ
นฤมลนั่นแหละครับ	 พอได้เวลาฤกษ์งามยามดีสี่ทุ่มตรง	 ถึงเวลา
คาไลโดสโคป	น้าเอ็ดในชุดเสื้อหนังกางเกงหนังสีดำา	ประดับด้วย
หมุดแพรวพราวราวกับไชยา	 มิตรชัยอย่างไรอย่างนั้น	 ไว้ผมทรง
แอฟโร่	 ใส่ต่างหูเป็นห่วงกลมท้ังสองข้าง	 สวมรองเท้าบูทสีดำาหัว
เเหลมเฟ๊ียวกระโดดขึน้เวททีกัทายน้องๆ	มติรรักแฟนเพลง	เตรียม
ร้องเพลงเปิดวง	 โดยไม่ได้สังเกตว่าบราเดอร์โด่ยืนพิงหัวบันได			
ทางขึ้นชั้นสองมองอยู่	...
	 หลังจากทักทายน้องๆ	มิตรรักแฟนเพลงแล้ว	เสียงไม้กลอง
ตีกัน	3	ครั้ง	“แป๊ก	ๆ	ๆ”	เป็นสัญญานให้จังหวะในการเริ่มเล่นดัง
ขึ้นด้วยเพลง	Another	Brick	In	The	Wall	ซาวด์ต่างๆ	ของการ
เริ่มเพลงลอยไปเข้าหูบราเดอร์โด่	 จนแกขมวดคิ้วและเร่ิมมี									
ปฏิกริยาที่กระสับกระส่ายจ้องมองไปที่น้าเอ็ดตัวดีที่ยังไม่รู้ตัวว่า
จะเกิดอะไรขึ้น	ยังคงแสดงอาการเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้าอยู่หน้า
เวท	ีเตรยีมร้องเพลงทีว่่า	และทนัใดนัน้	ขณะท่ีกำาลงัร้องเพลงนีไ้ป
ได้ถึงท่อนแยก	ที่ว่า	ร้องว่า	“Hay	Teacher...”	เสียงบราเดอร์โด่
ก็ดังขึ้น	 โดยไม่ต้องใช้ไมค์โครโฟน	 ราวกับฟ้าผ่ากลบเสียงดนตรี	
ทำาให้หยุดเล่นกันทันที		
	 “STOP!	STOP!	...	stop	your	mouth	now”
	 “what	 เกิดอารายคึ่น	 ปะเด้อ	 ห้ามไอหยุดทามมาย”										
น้าเอ็ดพูดภาษาไทยกระแดะใส่สำาเนียงฝรั่งตามสไตล์ลูกครึ่ง
	 “หยูดเล้นกันเดี๊ยวนี้	 เลิกๆๆ	 ม่ายต้องเล่นต้องชาหลองกัน
แล้ว	 เลิกงานด้าย	 โจบๆๆ	 เลิกๆๆ”...แล้วบราเดอร์โด่ก้อเดินขึ้น	
ชั้นสองไปหลังมีประกาศิต	 ท่ามกลางความตะลึงงันของวงคา							
ไลโดสโคปและความงงงวยของพวกนักเรียนที่เตรียมดิ้นกัน				
อย่างเมามัน...



	 ดนัเล่นเพลงต้องห้ามทีบ่ราเดอร์แกถอืสา	เพราะเนือ้หาของ
เพลง	 เป็นเพลงที่นักเรียนไล่ครู	 ไม่ยอมให้เข้ามาสอน	 นัยว่าจะ
ประท้วงกนัประมาณนัน้	งานฉลอสตีกึนฤมลจงึจบไปแบบเงยีบงนั
และงุนงงปนความฉงนของวงคาไลโดสโคป	 โดยเฉพาะน้าเอ็ด						
ที่โดนเพื่อนๆ	 ด่า	 ว่าทำาไมไม่บอกก่อน	 จะได้ไม่ต้องเล่นเพลงนี้				
แต่ไอ้น้ามันก็คงไม่รู้เหมือนกัน	 คงนึกไม่ถึงว่าบราเดอร์แกจะเล่น
แรงมีคำาสั่งให้เลิกเล่นอย่างนี้
	 “กลบัสวิะ	รออะไรล่ะมงึ”	ผมกระซบิบอกไอ้มด	ชวนกนัไป
ที่จักรยานที่จอดเอาไว้หลังตึกเพื่อขี่กลับ
	 “กูส่งมึงแค่ปากทางเข้าหอมึงนะ	ไอ้เล็ก”	มดเอ่ยขึ้น	ตอน
ที่ขี่มาถึงประตูแดงที่เป็นทางออกด้านหลังโรงเรียน
	 “ไปส่งถึงหน้าหอไม่ได้เหรอมด	กูกลัวผีอ่ะ	มันมืดด้วย”	ผม
ต่อรอง	
	 “ส้นตนีแน่ะ	เด๋ว...กถีูบมงึแทนถีบจกัรยานซะเลย	กตู้องขบั
เลยไปอกีตัง้ไกล	และกม็ดืเหมอืนกนันะเว๊ย	ต้องผ่านป่าช้าฝรัง่ตรง
บ้านเณรด้วย”	ไอ้มดไม่ยอม
	 “ก็ได้	 มึงขี่กลับดีดีล่ะ	 กูลงตรงนี้ล่ะเพื่อน”	 ผมกระโดดลง
หลังจากพูดกับมดมันเสร็จแถมดันรถมันให้พุ่งไปข้างหน้า	 นัยว่า
เป็นการส่งมันให้ปั่นได้เร็วขึ้น	 จากนั้นจึงเดินกลับเข้าหอด้วยใจ
ระทึกและหวาดหวั่น	 เพราะดึกแล้ว	 มีความรู้สึกว่ามีคนเดินตาม
หลังมาตลอด	จนมารู้ในตอนเช้าว่า	ดันใส่กางเกงขายาวทรงขาม้า	
ที่กำาลังฮิตมากในตอนนั้น	 ทำาให้เกิดเสียงเหมือนมีใครเดินตาม			
เล่นเอาขนหัวแทบลุก	 มาเล่าให้ไอ้มดฟังในตอนเช้า	 ปรากฏว่า				
ไอ้มดเดินผมชี้	 หัวต้ังมาท้ังท่ีมันเป็นคนหัวเถิก	 ไม่ค่อยจะมีผม			
หลังจากผมเล่าให้มันฟังและถามว่ามึงไปทำาอะไรมา	มันบอกว่า...
	 “มึงยังดี	 ไอ้ห่า	 แค่ขากางเกงตีกัน	 อ่ะจี๊ยย	 นึกแล้วขนลุก			
น่ากลัวไม่หาย”	ไอ้มดพูดแถมทำาท่าสยิว
	 “อะไรของมึง	 เล่าให้ฟังซิวะ	 เร็วๆ	 เด๋ว...ไอ้ตู่มันเรียกกูไป
ช่วยชักธงชาติแล้ว”	ผมเร่งมันด้วยความอยากรู้อยากเห็น
	 “ก็ตอนที่กูขี่จักรยานไปส่งมึงแล้วกูขี่กลับหอกูใช่มั๊ย	 ก่อน
จะถงึหอ	มนัต้องผ่านบ้านเณรทีเ่ป็นป่าช้าฝังศพพวกบราเดอร์ของ
โรงเรียนเรา	 ที่มีหอแดงของมัดเซ่อสุภัทร	 ฝ่ามือเหล็กลอยนำ้า							

พ่อไอ้เจ๊มันอ่ะ	 กูกำาลังจะเลยจากตรงนั้นอยู่แล้ว	 ก็มีเสียงหนึ่งดัง
มาจากบนกำาแพงรั้วโรงเรียน”	ไอ้มดเล่าแบบหวาดๆ	ขณะที่รอบ
ด้านในตอนนั้นพลันเงียบสงัดขึ้นมาเฉยๆ
	 “เออ...แล้วไง	ใครอ่ะ	มัดเซ่อสุภัทรเหรอ	ดึกแล้ว	แกคงไม่
มาเฝ้าคอยไล่เดก็ผูช้ายทีม่าแอบมาป้วนเป้ียนแถวหน้าหอแกหรอก	
หรือจะเป็นไอ้เจ๊มันแกล้งมึง”...ผมเดา	
	 “ส้นตีนแน่ะ	ปะเด้อเว้ย	ใส่ชุดหล่อสีขาวอย่างที่เราเคยเห็น
พวกปะเด้อใส่กันประจำาน่ะ	 นั่งอยู่บนกำาแพงที่มีเศษแก้วปักไว้
เพยีบกนัไม่ให้นกัเรยีนปีนหนอีอกไปเทีย่วอ่ะ	ถามกวู่า...แกไปไหน
มา”	ไอ้มดบอกพร้อมผมบนหัวที่ไม่ค่อยจะมีตั้งขึ้นมาอีก	
	 “เฮ้ย...จรงิเหรอ	แล้วปะเด้ออะไรอ่ะ	ใช่ปะเด้อโย่งหรอืป่าว”	
เฮียถามให้แน่ใจว่าไอ้มดมันไม่ได้เจอผีปะเด้อและตาฝาดไป
	 “ไม่ใช่	 เป็นปะเด้อฝรั่ง	มีลูกประคำาห้อยคอด้วย	ที่สำาคัญกู
ไม่เคยเห็นแกมาก่อนน่ะ	 บรื๊ยยยย...กูเจอผีเข้าจังๆ	 เลย	 จากนั้น			
กูก็ปั่นจักรยานราวกับลงแข่งตู	 เดอ	 ฟร้องค์	 กลับหอ	 เหนื่อย					
แทบขาดใจ	ทีเ่หน็หวักตูัง้เพราะกป่ัูนไม่คดิชวีติ	เรว็มากราวกบัขบั
มอไซค์เลยว่ะ”	 มดเฉลยให้ฟังว่าทำาไมผมมันถึงตั้งเหมือนโดน
ผีหลอกและที่จริงมันก้อโดนผีหลอกจริงๆ	 คนที่ไหนจะขึ้นไปนั่ง
บนสันกำาแพงที่มีแต่เศษแก้วปักเอาไว้เต็มไปหมด	555
	 จบตอนฉลองหอ	ฉลองตึกและผีปะเด้อ	แต่เรื่องของน้าเอ็ด
ที่พูดถึงในตอนนี้	ยังไม่จบ	พี่เอ็ดเวิร์ด	สินสุข	แวนโซ่	เป็นรุ่นพี่ของ
พวกเราที่โรงเรียนกลางป่า	 ในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนอยู่	 ยังเรียน
ทันแกประมาณ	3	ปีได้	 เพราะผมเข้าเรียนตอนน้าเอ็ดอยู่ม.ศ.	3	
จากนัน้น้าเอด็เรยีนต่อม.ศ.	4-5	ค่อยลาออกไปประกอบอาชพีเป็น
นักดนตรีอย่างที่เล่าให้ฟัง	 มีเพลงดังบ้างไม่ดังบ้าง	 ช่วงที่ดังสุดๆ	
ในตอนนั้นก่อนจะมีเพลง	เพราะเรานั้นคู่กัน	น้าทุยแกก็ได้มาเล่น
เพลงที่ยังเล่นไม่จบในวันฉลองหอตึกนฤมลน้ันจนจบเพลงจนได้
ในวันฉลองเรียนจบม.ศ.	 3	 ของรุ่นผมที่พัทยา	 ห้าปีที่ผ่านมานี้...
น้าเอ็ดเป็นมะเร็ง	 แล้วต้องตัดไข่ทิ้ง	 แม้ตอนนี้หายจากโรคมะเร็ง
แล้ว	 แต่สุขภาพคงไม่เหมือนเดิม	 ร้องเพลงไม่ได้เหมือนก่อนอีก
แล้ว	 ขอให้พี่เอ็ดเวิร์ดสุขภาพแข็งแรง	 และกลับมาเยือนโรงเรียน
กลางป่าของเราได้อีกหลายครั้งในทุกๆ	ปีแล้วกันนะครับ	 สวัสดี
และรอพบกับตอนต่อไปในฉบับหน้า

	 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1-	6	ร่วมพิธีอวยพร	ในวันคล้ายวันเกิดภราดาเลอชัย	ลวสุต	โดยมีการแสดงจาก
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	และ	ตัวแทนนักเรียนกล่าวอวยพร	3	ภาษา	ได้แก่	 ไทย	จีน	และภาษาอังกฤษ	นักเรียนร่วมร้องเพลง
อวยพร	พร้อมมอบพวงมาลัยเพื่ออวยพรให้แก่ภราดาเลอชัย	ลวสุต	ณ	ตึกโดนาเซียงในวันที่	23	สิงหาคม	2561

 พลต�ารวจตรี ภัคพงศ์  พงษ์เภตรา  รองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล	ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	รุ่น	3316	ประธานในพิธีเปิด									
กฬีาส	ีประจำาปีการศกึษา	2561	เข้าเยีย่มชมห้องเกยีรตปิระวตัอิสัสมัชญัศรรีาชา	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้ำานวยการ	นายกสมาคม
ศษิย์เก่าฯ	นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	แขกผูม้เีกยีรตทิีม่าร่วมพธิ	ีโดยม	ีม.ปรชีา วรศลิป์ ครเูกษยีณ	พาเยีย่มชม	เมือ่วนัที	่24	สงิหาคม	2561

พิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดาเลอชัย ลวสุต ที่ปรึกษาระดับประถมศึกษา

ประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจ�าปีการศึกษา 2561 และแขกผู้มีเกียรติ เยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติ



	 เมือ่ถามถงึสวนสตัว์ในประเทศไทย	คงต้องตอบว่า	สวนสัตว์ดสิุต	หรอืเขาดนิ	ทีท่ีม่คีวามหลังของใครหลายๆ	
คน	 เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวยาวนานมาตั้งแต่	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๕	
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 ให้สร้างสวนพฤกษชาติขึ้น	 ที่พระราชอุทยานส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ													
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	เมือ่ปี	พ.ศ.	2438	พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัทรงมพีระราชดำารใิห้สร้าง
ขึ้นบริเวณท่ีราบด้านตะวันออกของพระราชวังดุสิต	 ตามแบบอย่างของต่างประเทศที่พระองค์เคยเสด็จไปทอด
พระเนตร	 ซึ่งการก่อสร้างพระราชอุทยานเริ่มด้วยการ	 “ขุดสระนำ้า”	 ขนาดใหญ่เป็นรูปพระราชหัตถเลขา	พระ
ปรมาภิไธยย่อ	“จ.ป.ร.”	ขุดคูคลองระบายนำ้า	ทำาถนนเชื่อมตัดผ่านจากคลองเปรมประชากรเข้าไปโดยรอบหลาย
เส้นทาง	 ส่วนดินท่ีขุดข้ึนมาน้ันได้นำาไปใช้ในการถมเนินและปลูกต้นไม้	 พระองค์จึงโปรดเรียกที่แห่งนี้ว่า	
“เขาดินวนา”
	 วันที่	12	กรกฎาคม	พ.ศ.	2444	คราวที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสหมู่เกาะชวา	“ฮิส	เอกซเศลเลนศิย์	
วิลเลม	รูเสบูม	คอเวอเนอเยเนราล”	แห่งเนเธอแลนด์	 ได้ถวายกวางดาวจำานวน	6	ตัว	ทรงนำากวางดาวกลับมา
และโปรดให้เลี้ยงไว้ที่สวนกวาง	ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณพระที่นั่งอัมพรสถาน
	 ต่อมาจอมพล	 ป.	 พิบูลสงคราม	 นายกรัฐมนตรี	 ได้กราบบังคมทูลขอพระราชที่ดินบริเวณสวนดุสิตจาก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	รัชกาลที่	8	ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	ให้เทศบาลนครกรุงเทพฯ	
รับเขาดินวนา	สนามเสือป่า	และสวนอัมพร	มาจัดเป็นสวนสาธารณะใช้ชื่อว่า	“สวนสัตว์ดุสิต”	เป็นสวนสัตว์แห่ง
แรกในประเทศไทยในวันที่	18	มีนาคม	พ.ศ.	2481	มีเนื้อที่ตามโฉนด	181	ไร่	2	งาน	66	ตารางวา

	 พ.ศ.	 2485	 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่	 สวนสัตว์ดุสิตได้รับ
ความเสยีหายมาก	สตัว์หลายชนดิสญูหายหรอืว่ายนำา้หนอีอก
ไป	 เหลือเพียงบางส่วน	 จึงต้องหยุดบริการประชาชนระยะ
เวลาหนึ่ง
	 พ.ศ.	 2497	 	 รัฐบาลตั้งคณะกรรมการเพื่อดำาเนินการ
บูรณะและปรับปรุงสวนสัตว์ดุสิตให้ดีขึ้นตามลำาดับ		จนวันที่	
15	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2497	รัฐบาลจึงจัดตั้งเป็นองค์การสวน
สตัว์แห่งประเทศไทยเพือ่ให้บรหิารงานอย่างคล่องตวั	โดยขึน้
ตรงกับสำานักนายกรัฐมนตรี
	 พ.ศ.	2506		พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 	 ทรงรับองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์	 มีชื่อว่า	 “องค์การ
สวนสัตว์	ในพระบรมราชูปถัมภ์”	(อสส.)
	 พ.ศ.	 2512	 	 คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์เห็นว่า
สวนสตัว์ดสุติมพีืน้ทีน้่อย	สตัว์อยูอ่ย่างหนาแน่นแออดั	ไม่เป็น
ธรรมชาต	ิการขยายพนัธุส์ตัว์ป่าไม่อาจเป็นไปตามปกต	ิ	สตัว์
ป่าหายากบางชนิดไม่ขยายพันธุ์เลย	 จึงใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่ง
ชาตเิขาเขยีวและเขาชมพู	่จงัหวดัชลบรุ	ีดำาเนนิการในปี	2516	
และต่อมาขยายสู่จังหวัดต่างๆ	 เช่น	สวนสัตว์เชียงใหม่	สวน
สัตว์นครราชสีมา	สวนสัตว์สงขลา	อุทยานป่าอีสานตอนบน	
ขอนแก่น-อดุรธาน	ีอทุยานสตัว์ป่าอบุลราชธาน	ีและโครงการ
คชอาณาจักร	จังหวัดสุรินทร์ตามลำาดับ
	 องค์การสวนสัตว์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์	 ขยายพันธุ์
สัตว์	และมีงานวิจัยด้านสัตว์ป่า	พัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่ง
ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสัตว์ป่านานาชนิด	 ตลอดจนการให้
บรกิารด้านการศกึษา	ค้นคว้า	วจิยัทัง้ด้านวชิาการ	นนัทนาการ	
และพัฒนาจิตใจของเยาวชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 	ปีที่แล้ว	 องค์การสวน
สัตว์ประสบความสำาเร็จในการเพาะเลี้ยงและปล่อยนก
กระเรียนพันธุ์ไทยสู่ธรรมชาติ	 โดยนกกระเรียนพันธุ์ไทย
สามารถอยูร่่วมกบันาข้าวเกษตรอนิทรย์ีทีจ่งัหวดับรุรีมัย์	และ
เริ่มออกไข่เองในธรรมชาติแล้วเป็นที่แน่ชัดว่าว่าจะมีการปิด
สวนสัตว์ดุสิตหรือสวนสัตว์เขาดินวนาแน่นอน	ปิดตัวในช่วง
ปลายเดือนสิงหาคมนี้แน่นอน

คนข้างวัง

	 เทศบาลนครกรงุเทพฯ	ดำาเนนิการตกแต่งสถานท่ี	จดัสวน	สร้าง
คอกสัตว์	กรงสัตว์	และบ่อสำาหรับเลี้ยงสัตว์		และย้ายฝูงกวางดาวจาก
พระที่นั่งอัมพรสถาน	 จระเข้และลิงจากสวนสราญรมย์มาที่สวนสัตว์
แห่งนี้	 ทั้งยังรวบรวมสัตว์ในประเทศและต่างประเทศมาเลี้ยงเพื่อให้
ประชาชนเข้าชม		นอกจากนี	้ยงัดำาเนนิการขอช้างหลวงมายงัสวนสตัว์
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมทุกวันอาทิตย์



มิสปสุตา	โอษฐ์จันทร์ศรี

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับสมาคม          
ผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา             
ได้จัดการแข่งขันว่ายนำ้า ACS SWIMMING 
CHAMPIONSHIP ครั้งท่ี	 2	 ประจำาปีการศึกษา	
2561	ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์
เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	ระหว่างวันที่	
15-16	กนัยายน	2561	ณ	สระว่ายนำา้เลโอ	โรงเรยีน
อัสสัมชัญศรีราชา	 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีนำ้าใจเป็นนักกีฬา	 รักการออกกำาลังกาย	
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชมรมสโมสร
ของโรงเรยีนต่างๆ	ทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม	มนีกัเรยีนเข้า
ร่วมแข่งขัน	 จำานวน	 530	 คน	 และมีผู้ปกครอง						
เข้าชมและให้กำาลังใจอย่างมากมาย
	 เรามีสระว่ายนำ้าท่ีมีความพร้อม	 ได้มาตรฐาน	 และสิ่งอำานวยความสะดวกในการบริการอย่างครบวงจร									
มกีารสอนว่ายนำา้ให้นกัเรยีนตัง้แต่ระดบัช้ันอนบุาล	เพือ่ให้นกัเรยีนมสุีขภาพทีด่	ีและทกัษะการว่าย	การออกกำาลังกาย
ไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น	 แท้จรงิแล้วการออกกำาลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง	 และยังเป็น	
การฝึกทักษะบางอย่างทางอ้อมอีกด้วย

1.	 อดทน
..............................................................................................................................................

	 ว่ายนำ้าเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการว่าย
ไปให้ถงึจดุหมายปลายทางท่ีเรากำาหนดไว้	เราไม่สามารถท่ีจะหยดุ
กลางทางได้	เพราะถ้าเราหยุด	นั่นหมายถึงเราจะจมนำ้าทันที	เรา
ต้องพยายามไปให้ถงึจดุหมายให้ได้	เปรยีบเหมอืนการทำางาน	หรอื
การใช้ชีวิตที่เมื่อมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิต	 เราจะต้องอดทนและมี
ความพยายามในการแก้ปัญหาและดำาเนินชีวิตต่อไป

2.	 บุคลิกดี
..............................................................................................................................................

	 กีฬาว่ายนำ้าทำาให้เราได้ออกกำาลังกาย	 ซึ่งจะส่งผลให้ร่าย
กายทุกส่วนได้รับการบริหาร	ทำาให้มีสรีระที่สมส่วน	และสวยงาม	
จงึส่งผลต่อการมบีคุลกิภาพทีด่	ีอกีทัง้ยงัทำาให้ร่างกายแขง็แรงโดย
ไม่เน้นส่วนใดส่วนหนึง่จนเกนิไป		การว่ายนำา้ในท่าต่างๆ	ไม่ว่าจะเป็น	
ท่าฟรีสไตล์	 หรือท่ากบเราจะต้องจัดท่าการว่ายให้ถูกต้อง	 ซึ่งจะ
ส่งผลมาถึงการใช้ชีวิตประจำาวัน	เราจะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกดี

3.	 มุ่งท�างานให้เสร็จตามเป้าหมาย
..............................................................................................................................................

	 ผูว่้ายจะต้องว่ายนำา้ไปให้ถงึอกีฝ่ังของสระ	ซึง่ผูว่้ายจะต้อง
ทำาให้สำาเรจ็ไม่สามารถหยดุกลางคันได้ถงึแม้ว่าจะเหนือ่ยมากเพยีง
ใดก็ตาม	เมื่อนำามาเปรียบเทียบกับการทำางาน	ก็ย่อมเป็นผู้ที่ตั้งใจ
ทำางาน	และพร้อมทีจ่ะทำางานให้สำาเรจ็ตามเป้าหมาย	ไม่หยดุกลาง
คัน	ส่งผลให้งานประสบความสำาเร็จ

4.	 สุขุมเยือกเย็น
..............................................................................................................................................

	 การว่ายนำ้าเป็นกีฬาที่ต้องใช้สติควบคุมอารมณ์ไม่ให้
แปรปรวน	 เพราะการว่ายนำ้าต้องว่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าไป
โหมหนกัในช่วงแรกๆ	พอช่วงท้ายๆ	เราจะเหนือ่ย	เวลาว่ายนำา้เรา
จะรู้สึกผ่อนคลายบวกกับนำ้าเย็นๆ	 ทำาให้เราจิตใจเย็นและสงบ					
ไปด้วย

5.	 มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง
..............................................................................................................................................

	 การว่ายนำ้าช่วยในเรื่องร่างกาย	 กล้ามเนื้อ	 ความแข็งแรง	
การทรงตัว	 และการหายใจเข้าออกในระดับนำ้าลึก-นำ้าตื้น	 ซึ่ง								
สามารนำามาประยุกต์ใช้ได้	เวลาว่ายนำ้าจะทำาตัวแข็งๆ	ไม่ได้	ต้อง
ผ่อนคลายตัว	ปรับลักษณะตัว	ให้เข้ากับนำ้า	เราจึงจะสามารถว่าย
อยูใ่นนำา้ได้	กเ็หมอืนกบัการอยูใ่นสงัคม	เราต้องรูจ้กัปรบัตวัให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมให้ได้	จะต้องมีการปรับสภาพตัวเองให้พลิ้วไหวไป
ตามสายนำ้า	เพื่อให้เกิดแรงต้านให้น้อยที่สุด

6.	 มีวินัย
..............................................................................................................................................

	 การทีจ่ะต้องบงัคบัตวัเองให้ไปว่ายนำา้	และทำาตามทีต่วัเอง
ตั้งใจ	ทำาให้คิดว่าเป็นการฝึนฝน	ซึ่งทำาให้ตัวเองมีวินัยในการที่จะ
ไปเล่นกฬีาชนดินี	้เพราะว่ามนัขึน้อยูก่บัตวัเราเอง	นกักฬีาว่ายนำา้
ต้องมีวินัยในตนเองอย่างมาก	 ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์	 และ
แผนการซ้อมอย่างเคร่งครดั	ไม่ว่าจะมผีูฝึ้กซ้อมอยูค่วบคมุหรือไม่
ก็ตาม	ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองอย่างสูง

7.	 มีพัฒนาการในตนเองสูง
..............................................................................................................................................

	 การว่ายนำา้ไม่ได้ตดิตวัมนษุย์มาแต่กำาเนดิ	ทกุคนเกดิมาไม่
ได้หมายความว่าต้องว่ายนำ้าเป็นทุกคนว่ายนำ้าเป็นกีฬาที่ต้องการ
การฝึกฝน	ฝึกหัด	การทำากิจกรรมเดียวกันไปเรื่อยๆ	จะทำาให้คน
เราเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมท่ีเกดิจากการเรียนรู้ด้วยตวัเอง	จงึทำาให้
เป็นบ่อเกดิของการพฒันาตนเองไปเร่ือยๆ		จากท่าทีเ่ราคดิว่าถนดั	
ทำาไมเราไม่ทำาท่าอืน่ๆ	เก่งบ้าง	ถ้าเราว่ายได้ทุกท่าก็คงจะด	ีเพราะ
เมือ่อยูใ่นนำา้ทกุท่าทีเ่ขาใช้กนั	เรากว่็ายได้หมดในการทำางานก็เช่น
เดียวกัน	 งานแต่ละอย่างอาจใช้ทักษะและความสามารถต่างกัน
ทำาให้เราต้องพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆ	เพื่อเตรียมความพร้อมตัว
เองไว้	เมื่อต้องการใช้เมื่อไหร่ก็หยิบใช้ได้ทันที

8.	 ทะเยอทะยานที่จะประสบ
	 ความส�าเร็จ
..............................................................................................................................................

	 การว่ายนำา้เหมอืนการทีเ่ราพยายามทีจ่ะพุง่ไปข้างหน้าให้
ได้ไกลทีส่ดุเท่าทีจ่ะทำาได้ต้องใช้ทัง้แขน	ลำาตวั	ขา	ว่ายไป	ถ้าเปรยีบ
กับข้อนี้แล้ว	 เหมือนการที่เราทะยานไปข้างหน้าเพ่ือความสำาเร็จ

งานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล	โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า	20,000	คน
คนที่ชอบว่ายนำ้าจะได้รับประโยชน์ดังนี้
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ที่รออยู่ตรงขอบสระน่ันเอง	 	 กีฬาว่ายนำ้าเป็นกีฬาท่ีเป็นจุดสร้าง
ความทะเยอทะยานให้ประสบความสำาเร็จ	เพราะมีเป้าหมายข้าง
หน้าว่าเราต้องไปให้ถึงจุดนั้น	และทำาอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้นได้
เร็ว	และไม่อันตรายต่อสภาพร่างกาย	

9.	 ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ
..............................................................................................................................................

	 ทุกครั้งที่ว่ายนำ้า	มักจะเป็นสระที่ลึกมากกว่าความสูงของ
ตัวเองเสมอ	 ดังนั้น	 การหยุดว่ายท่ีกลางสระเป็นเรื่องท่ีเป็นไปไม่
ได้	แม้ว่าจะตะคริวกิน	หรืออะไรจะเกิดขึ้น	เราต้องเข้าหาฝั่งให้ได้	
นั่นคือความพยายามที่ไม่อาจจะล้มเลิกได้	ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับ
การเอาตวัรอด	เพราะการทีจ่ะว่ายไปให้ถึงฝ่ังนัน้	เราต้องพยายาม
ว่ายอย่างเดียว	ถ้าหยุดเราก็จมต่างกับกีฬาอื่นที่สามารถหยุดเล่น
กลางครันได้	เช่น	วิ่ง	ถ้าเหนื่อยก็เดินได้	ดังนั้น	คนที่ชอบว่ายนำ้า
จึงมักเป็นคนที่มีความพยายามไม่ล้มเลิกกับสิ่งที่ทำาง่ายๆ

10.	กระตือรือร้น
..............................................................................................................................................

	 การว่ายนำา้ทำาให้เรารูส้กึว่า	เราจะหยดุนิง่	หรอืหยดุอยูก่บั
ที่ไม่ได้	 ถ้าหากเอื่อยเฉื่อยก็จะทำาให้เคลื่อนตัวในนำ้าไปได้ช้า	
อุณหภูมิในสระนำ้าจะปรับให้เย็นกว่าปกติ	 ทำาให้จึงต้องว่ายนำ้า
เคลือ่นไหวไปอย่างรวดเรว็เพราะฉะนัน้การทีม่คีวามกระตอืรอืร้น
จะทำาให้บุคคลากร	 ทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะให้งาน
บรรลุผลสำาเร็จ

11.	 เป็นตัวของตัวเอง
..............................................................................................................................................

	 กีฬาว่ายนำ้าไม่ใช่กีฬาที่เล่นเป็นทีม	คนที่ชอบว่ายนำ้า	ส่วน
ใหญ่ก็จะว่ายคนเดียว	 จึงเป็นคนท่ีเป็นตัวของตัวเองเลือกในส่ิงที่

ตนเองชอบ	เป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองมากที่สุด	เป็นเวลา
ที่สมองและจิตใจปลอดโปร่ง	 เป็นอิสระ	 จึงมีเวลาที่หันมาสนใจ
และเข้าใจตัวเองมาก	 การว่ายนำ้าจะทำาให้เราเป็นตัวของตัวเอง	
เพราะเราสามารถทีจ่ะว่ายท่าอะไรกไ็ด้	จะว่ายช้า	หรอืเรว็กไ็ด้	ตาม
แต่ความต้องการของเรา

12.	กล้าตัดสินใจ
..............................................................................................................................................

	 เมื่อเวลาว่ายนำ้านั้น	เราใช้กำาลังของเราคนเดียว	เท่ากับว่า
ถ้าเราเจออะไรข้างหน้า	 เราต้องตัดสินใจเองว่าเราจะว่ายไปทาง
ไหน	จึงทำาให้เรากล้าที่จะตัดสินใจ	 เนื่องจากเราอยู่ในนำ้า	 ถ้าเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุอะไร	เราต้องกล้าที่จะตัดสินใจแก้ปัญหา	เพราะ
ถ้าช้า	หรือไม่กล้าตัดสินใจเราก็อาจจมนำ้าตาย

13.	ชอบความท้าทาย
..............................................................................................................................................

	 การว่ายนำ้าน้ัน	 เรามักจะเปรียบเทียบระยะทางและเวลา	
เมื่อเราว่าย	50	เมตรได้ในเวลา	5	นาที	ต่อไปเราจะเริ่มอยากว่าย
ให้เวลาเร็วขึ้นในระยะทางเท่าเดิม	 จะรู้สึกว่าท้าทายหากว่าเรา
สามารถทีจ่ะว่ายได้ไกลขึน้ระยะเวลาเท่าเดมิหรอืระยะทางเท่าเดมิ
แต่เวลาเร็วขึ้น	 มันเป็นการแข่งกับตัวเองท้าทายตัวเองว่า	 จะ
สามารถทำาได้ไหมเหมือนการทำางานเราจะรู้สึกตื่นตัว	 หากได้รับ
งานที่ใครๆคิดว่าจะประสบความสำาเร็จน้อย
	 จะเห็นว่าการว่ายนำ้ามีประโยชน์อย่างมาก	 มิสจึงขอเชิญ
ชวนเด็กๆ	ทุกคน	รวมทั้งผู้ปกครองมาออกกำาลังกายด้วยการว่าย
นำา้		ซึง่สระว่ายนำา้ของโรงเรยีนเปิดให้บรกิารทัง้บคุคลภายในและ
บคุคลภายนอกทกุวนั	ตัง้แต่เวลา	16.00	น.-18.00	น.	เพือ่สขุภาพ
ที่ดีและเพื่อการพัฒนาการทั้งครบกันนะคะ	

	 ร ้านเนื้อย ่างและอาหารประเภทเนื้อ	 ร ้านนี้ไม ่มีชื่อร ้าน													
อยูท่ี่ตกึแถวตลาดศรเีจรญิศรรีาชา	หรอืเรารูจ้กักนัดใีนชือ่ “ตลาดนัด
วันพธุ”	เป็นตกึแถวอยูช่่วงกลางของตวัตลาด	ร้านไม่มกีารตกแต่งใดๆ	
ทั้งสิ้น	 ให้สังเกตตู้กระจกเก่าๆ	 และเตาอั้งโล่ปิ ้งเนื้ออยู่หน้าร้าน							
แถมมีต้นสาวน้อยประแป้งขนาดใหญ่บังหน้าร้านอีกต่างหาก	 คงจะ
เก็บไว้บังแดดที่สาดแสงเข้ามาในช่วงเช้า
	 อาหารร้านนี้มีเมนูอยู่ประมาณ	10	ชนิด	ราคาตั้งแต่	35	บาท	
จนถงึ	100	บาท	ขายกนั	2	คน	สาม-ีภรรยา	ซึง่สงูวยัพอสมควร	ภายใน
ร้านไม่มีการตกแต่งใดๆ	 ทั้งสิ้น	 มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งประมาณ	 3	 โต๊ะ								
ที่เหลือก็วางของระเกะระกะไปหมด	ถึงแม้ว่าเมนูอาหารจะน้อยชนิด	
แต่รับประกันว่าแต่ละชนิด	“แซ่บ”	จริง
	 เราสัง่ต้มแซ่บเครือ่งใน	เนือ้ย่าง	เนือ้แดดเดยีว	(2	จาน)	ตบัหวาน	
ซุปหน่อไม้	ข้าวเหนียว	แต่ละชนิดล้วนแล้วแต่อร่อยทั้งนั้น	โดยเฉพาะ
เครื่องในต้มแซ่บ	 ลักษณะจะต้มแบบโบราณ	 เคี่ยวเครื่องในเปื่อย							
จนใสเป็นวุ้น	 เคี้ยวแต่ละคำานั้น	นุ่ม	นิ่ม	หอมกลิ่นเฉพาะตัวของเนื้อ	
ช่างละมุนลิ้นยิ่งนัก	นำ้าซุปก็รสชาติกลมกล่อมกำาลังดี	 อุดมไปด้วยผัก
สมุนไพรครบทุกชนิด	ซดนำ้าจนพุงกาง
	 ส่วนเนื้อย่าง	 ไม่ต้องพูดถึง	 ย่างกำาลังดี	 เสิร์ฟพร้อมแตงกวา						
นำา้จิม้แจ่วท่ีแซ่บไม่เหมอืนใคร	กนิไปโศกาไปต้องซบันำา้ตาเป็นระยะๆ	
กันแทบทุกคน	งานนี้เปลืองกระดาษทิชชู่หน่อย	

ร้านอาหารทีค่อลัมน์แนะน�ายังมีจุดยืนทีอ่ร่อย 
ราคาย่อมเยาและเปน็ร้านทีย่ังไม่มีช่ือเสียง 

จะเปน็อาหารประเภทใดก็ได้ เพือ่ส่งเสริมผู้ขายและ
ชักชวนผู้บริโภคให้ไปชิมอาหารราคาถูกและอร่อย

	 ทางด้านเนือ้แดดเดยีวตดิมนันดิๆ	อร่อยหรอืเปล่าไม่รู	้สัง่มาแค่	
2	จานเท่านั้นเอง	และตามด้วยตับหวาน	ซุปหน่อไม้	ส่วนข้าวเหนียว
ร้านนี้เสิร์ฟเป็นจาน	เยอะมาก	โต๊ะเรา	2	จานก็เอาอยู่แล้ว
	 เจ้าของร้านชือ่	คณุสำาราญ	และคณุอ่อนจนัทร์	วเิชยีรด	ีเดมิเป็น
ชาวร้อยเอ็ดมาอยู่ศรีราชา	30	กว่าปีแล้ว	มีบุตร	3	คน	ขายเนื้อย่าง
จนส่งลกูเป็นฝ่ังเป็นฝาหมดแล้ว	คนโตผูช้ายทำางานเป็นผูบ้ริหารบริษทั
เบียร์ช้าง	คนที่	2	ทำางานด้านวิจัย	คนที่	3	อยู่สหรัฐอเมริกา	จบด้าน
กฎหมาย	ได้สามีเป็นแพทย์ดีเด่นชาวอเมริกัน
	 ลูกๆ	ลงมติให้พ่อ-แม่	หยุดขายอาหาร	แต่ทั้งคุณลุง	คุณป้า	คู่นี้
กย็งัไม่หยดุ	บอกจะขายไปเรือ่ยๆ	ไม่สนใจยอดขายเท่าใดนกั	ร้านเปิด
ตั้งแต่	8.00	น.	–	15.30	น.	ขายทุกวันยกเว้นวันไหนมีธุระก็ปิดร้าน	
เบอร์โทร	087-139-8124	สำาหรับโทรเช็คว่าร้านเปิดหรือไม่	ส่วนโทร
จองอาหารนั้นไม่รับ	เพราะไม่มีเวลารับสาย	ทำากันเพียง	2	คนเท่านั้น	
ใครไปถึงร้านก่อน	 ก็จะได้ท่ีน่ังก่อน	 แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมาซื้อ
กลับไปรับประทานที่บ้าน	คณะเราสั่งอาหารมา	6	ชนิด	ข้าวเหนียว	2	
นำ้าขวดใหญ่	รวมราคาแล้ว	540	บาท	อิ่มจนถึงรุ่งเช้า!	



	 คณะภราดา	 คณะผู้บริหาร	 ครู	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียน	 ระดับปฐมวัย	 ร่วมกิจกรรมทำาบุญตักบาตร	 ถวายภัตตาหารเพล														
แด่พระสงฆ์และร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา	เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	ณ	วัดพรหมาวาส		เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2561

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและแห่เทียน แผนกปฐมวัย

	 แผนกกิจกรรม	 ฝ่ายกิจการนักเรียนร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 จัดกิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา		
ปีการศึกษา	2561	ณ	วัดราษฎร์นิยมธรรม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี	เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2561	

กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา ปีการศึกษา 2561



	 งานอนามัย	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา	จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น	
ระหว่างวันที่	27		สิงหาคม	-	3		กันยายน		2561		ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

  ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้ำานวยการ	คณะคร	ูและสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชัญศรรีาชา	ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภธิรรมศพ				
คุณแม่สุรีพร เบ็ญจศิริวรรณ (คุณแม่ของคุณปัญญา	เบ็ญจศิริวรรณ	อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา)	ในวันอังคารที่	31	
กรกฎาคม	2561		เวลา	19.00	น.	ณ	วัดธาตุทอง	ศาลา	18	กรุงเทพฯ

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2561

สวดอภิธรรมศพคุณแม่สุรีพร เบ็ญจศิริวรรณ

	 แผนกปฐมวัย	 จัดงาน	“สายใยรักแม่ลูกผูกพัน”	 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย	์
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 86	 พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2561	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในพระบาทสมเด็จ						
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 และการแสดงถึงความรักความผูกพันของแม่กับลูกเนื่องในวันแม่แห่งชาติ	 เมื่อ							
วันพุธที่	8	สิงหาคม	2561	เวลา	08.30	–	11.00	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

กิจกรรมสายใยรัก แม่ลูกผูกพัน แผนกปฐมวัย



พูดจาภาษาไทย
โดย	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล

	 เคยเห็นภาพทุ่งดอกกระเจียวบานสีชมพูสวยงามตระการ
ตา	เต็มลานเชิงเขา	ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า	ดอกไม้ชนิดนี้จะเกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติมีจำานวนมากขยายพันธุ์เต็มป่า	 ปีน้ีเรามี
โอกาสไปเที่ยวชมให้หายข้องใจเสียที	 ที่อำาเภอเทพสถิต	 จังหวัด
ชัยภูมิ
	 เราออกเดนิทางจากบ้านพกัราวๆ	05.00	นาฬิกา	เพือ่ไปชม
หมอกยามเช้าของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม	 ช่วงเทศกาลดอก
กระเจียวบานนั้น	เขาจะจัดงานมีร้านขายสินค้ามากมาย	เช้าที่เรา
ไปถงึนัน้	ร้านค้ายงัปิดเงยีบเพราะเช้ามดืเกนิไป	เมือ่ถงึอทุยานแล้ว
ก็นั่งรถรางของกรมอุทยานเท่ียมชมอุทยานไปเรื่อยๆ	 ท่ามกลาง
สายหมอกและละอองฝนโปรยปราย	 อากาศเย็นสบายสดชื่น	
ทัศนียภาพงดงามมาก	เมื่อสุดเส้นทางรถรางแล้ว	นักท่องเที่ยวก็
เดินชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงามกัน	ซึ่งพื้นที่เป็นภูเขา	มีลานหิน
ธรรมชาตริปูร่างแปลกตา	มจีดุชมววิ	มหีนิรปูร่างแปลกๆ	มากมาย
ลักษณะเป็นหินที่มีรอยของการกัดเซาะของหินทรายมานานนับ
ล้านปี	 ต้นไม้รูปทรงสวยงามที่ทนทานกับความแข็งของพื้นหิน	
ทำาให้เกิดรูปทรงงดงามแปลกตาและที่โดดเด่นที่สุดก็คือ	 มีดอก
กระเจยีวและดอกปทมุมาขึน้มากมาย	ออกดอกบานสะพรัง่สชีมพู
และขาว	 หลากหลายสายพันธุ์	 ช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน	
จนถึงปลายเดือนสิงหาคม	 จะเป็นช่วงท่ีดอกกระเจียว	 (ขอเรียก
รวมๆ	ว่าดอกกระเจยีว)	จะบานเตม็ป่าหนิงาม	มองแล้วเป็นสีชมพู
เต็มพ้ืนที่	สมกับที่เรียกกันว่าทุง่ดอกกระเจยีว	มองแล้วรูส้กึอศัจรรย์
เป็นยิง่นกั	จากประสบการณ์ของเราต้นกระเจยีวมกัจะชอบดนิร่วน
ปนทราย	 ไม่คิดว่าดินบนภูเขานั้น	 ต้นกระเจียวจะขึ้นงอกงามได้
มากมายขนาดนั้น

ประเภทป่าเต็งรังผสมป่าผลัดใบ	ป่าดิบแล้ง	มีต้นไม้เต็ง	 ไม้เหียง	
ฯลฯ	รูปทรงแปลกๆ	เพราะเติบโตได้ช้าบนภูเขาที่เป็นหิน	หินที่นี่
เป็นหินหมวดหินภูพาน	หมวดหินพระวิหาร	และเป็นแหล่งต้นนำ้า
ลำาธารของแม่นำ้าชี
	 ช่วงที่มีทุ่งดอกกระเจียว	 ทางกรมอุทยานฯ	 ได้ทำาสะพาน
บันไดให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความงามทั้ง	2	ฟาก	เพื่อไม่ให้ไป
เหยียบต้นดอกกระเจียว	 และให้ถ่ายรูปกันอย่างเต็มที่ระยะทาง
ประมาณ	1	กิโลเมตร	ดอกกระเจียว	ซ้าย-ขวา	จะบานสีชมพูเข้ม
สวยงามมาก	มีทั้งหมด	3	ทุ่งด้วยกัน
	 ขณะทีค่ณะของเราเดมิชมไปเรือ่ยๆ	ต้องระวงัเท้าเพือ่ไม่ให้
สะดดุหกล้มแล้วยงัต้องระวงัไม่ให้พลดัหลงกลุม่กนัอีกด้วย	เพราะ
วนันัน้หมอกหนามาก	บางครัง้ลมพดักลุม่หมอกมาปะทะทำาให้มอง
ไม่เห็นกลุ่มเพื่อนอาจทำาให้พลัดหลงกันได้	แต่เมื่อหายใจเข้าปอด
ให้เต็มที่ทำาให้รู้สึกสดชื่นแปลกกว่าปกติทันที	นับว่าเป็นกำาไรชีวิต
ที่ได้มาสัมผัสอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์เช่นนี้
	 อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนี้มีเนื้อที่	6	หมื่นกว่าไร่	ทำาให้มี
ทีเ่ทีย่วสวยงามมากมายทีน่อกเหนอืจากทุง่ดอกกระเจยีว	เป็นลาน
หินงามที่เกิดจากการกัดเซาะของเนื้อดินและหินเป็นเวลาหลาย
ล้านปี	ทำาให้หินสึกกร่อนเป็นรูปปราสาท	รูปไก่	รูปถ้วยบอลโลก	
รูปช้าง	 รูปเรดาห์	 และมีจุดชมวิว	 (น่าหวาดเสียว)	 ท่ีมองเห็นวิว
ทิวทัศน์ไปถึงลพบุรี
	 ลานหินหน่อ	จะพบพชืประเภทกนิแมลง	หม้อข้าวหม้อแกง
ลงิ	ต้นหยาดนำา้ค้าง	ขึน้อยูท่ั่วไปและมกีล้วยไม้ป่าแอบขึน้ตามซอก
หินอีกด้วย	นอกจากนี้ยังมีนำ้าตก	2-3	แห่ง	แต่คณะของเราไปไม่
ถึงนำ้าตกเพราะเกิดความเมื่อยล้าเสียก่อน	 และละอองฝนก็

โปรยปรายมาเป็นระยะๆ	 เราก็เลยหาที่นั่งพักซื้อขนมไทยๆ	 ที่มี
คุณยายเข็นรถขึ้นมาขายและดื่มนำ้าให้หายเหนื่อย	จากนั้นก็ลงมา
ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายกันที่บริเวณต้นทางที่จะขึ้นเขาไปชมทุ่ง	
สินค้าวันน้ันมีเป็นร้อยๆ	 ร้าน	 ตั้งแต่ของกินประเภทขนม	 ผลไม	้
ของใช้ของฝาก	 รวมท้ังเสื้อผ้าพื้นเมืองและเสื้อผ้าสมัยใหม่													
มมีากมายจนตดัสนิใจไม่ถกูว่าจะซือ้ร้านไหนด	ีอกีท้ังราคาถกูกว่า
บ้านเรามาก	คณะเราเสยีเวลาตรงนัน้กนัพอสมควร	จากนัน้กก็ลบั
บ้านพักเพื่อรับประทานอาหารเช้ากัน	 เมื่อพักผ่อนกันพอสมควร
แล้วก็ออกเดินทางไปหาที่เที่ยวกันต่อไป

	 กระเจียว	 เป็นไม้ล้มลุกที่มีเหง้าใต้ดิน	ชาวบ้านจะรู้จักดีใน
ช่ือของว่านมหาเมฆ	 เป็นสายพันธุ์จำาพวกขม้ิน	 มีสีชมพูอมม่วง	
สีชมพูอ่อนและสีขาว	ดอกอ่อนนำามารับประทานเป็นผักจิ้มได้	มี
ทั้งพันธุ์ดอกใหญ่และเล็ก
	 ปทุมมา	 หรือกระเจียวบัว,ทิวลิปสยาม	 คนขายต้นไม้บอก
กับเราว่ากินไม่ได้	 เราดูจากก้านดอกและกลีบดอกแล้วก็ไม่น่าจะ
กนิได้	ส่วนกระเจยีวนัน้ดลัูกษณะดอก	ก้านดอกเป็นไม้อวบนำา้	กนิ
ได้	อร่อยด้วย	หอมเหมือนกลิ่นขิง	ข่า
	 เราเดินชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงามด้วยความสุขสดชื่น	
ท่ามกลางสายหมอกและละอองฝนสมกับสโลแกนของอุทยาน					
ที่ว่า “หยิบหมอก ดอกกระเจียว”	 เสียจริงๆ	 ป่าแห่งนี้มีต้นไม้



	 คณะภราดา	คณะครู	เจ้าหน้าที่	นักเรียน	สมาคมศิษย์เก่าฯ	สมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ	 พนักงานและนักการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา			
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 86	
พรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ในพระบาทสมเดจ็
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	ในวนัที	่10	สงิหาคม	
2561	ณ	สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พธิถีวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเดจ็พระนางเจา้สริิกติิ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

	 คณะภราดา	คณะครู	 และนักเรียนคาทอลิก	 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เนื่องในวันคล้ายวันเกิด	ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต, 
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และภราดาศิริชัย ผังรักษ์ เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2561	ณ	โบสถ์เดล	โรซาริโอ	และร่วมงานเลี้ยงอวยพร		
วันคล้ายวันเกิดในช่วงคำ่าในวันที่	25	สิงหาคม	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

งานเลี้ยงวันคล้ายวันเกิดภราดาเลอชัย ลวสุต ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และภราดาศิริชัย ผังรักษ์



 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการโรงเรียน	
อัสสัมชัญศรีราชา	 ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ	 ผ่านพ้นไป
หลายกิจกรรมอาทิ	 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหา
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	28	กรกฎาคม	2561	
พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถในรัชกาล			
ที่	9	เมื่อ	12	สิงหาคม	2561	พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โอกาสฉลองวันสถาปนานักบุญหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต										
พิธีฉลองวันอัสสัมชัญและมอบทุนการศึกษาประเภท
ต่างๆ	ฯลฯ	ได้ผ่านพ้นไปหลายกิจกรรม

	 เดือนสิงหาคม	 เป็นเดือนแห่งมงคล	 เป็นเดือนคล้าย							
วันเกิดของ	ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต	(26	ส.ค.)	ภราดา
กลุชาต ิจนัทะโชโต	(13	ส.ค.)	และภราดาศริชิยั ผงัรกัษ์ 
(21	ส.ค.)	ท่านผู้อำานวยการและคณะครูได้จัดงานฉลอง
คล้ายวนัเกดิรวมกนัเมือ่	25	สงิหาคม	2561	ณ	หอประชมุ
หลุยส์ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

	 โรงเรียนเปิดหลักสูตร	 MLP	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา						
ตอนปลาย	 เริ่มจากช้ัน	 ม.4	 เปิด	 2	 แผนการเรียนคือ	
แผนการเรยีนวทิย์-คณติ	และแผนการเรยีนศลิป์-คำานวณ	
เริ่มปีการศึกษา	2562

 ภราดาคมสันต์ หมูนค�า	 ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย	 เข้าถึง
และเข้าใจเด็กๆ	ทุกระดับชั้น	ใช้เวลาคลุกคลีกับนักเรียน
ทุกระดับชั้นเป็นประจำา

โดย ม. เม้า

	 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านท่ีเคารพ	พบกันอีกเหมือนเช่นเคย	 เรามี
ความเคลือ่นไหวของอสัสมัชญัศรรีาชา	มารายงานเหมอืนเดมิค่ะ

	 กรีฑาสีประจำาปี	 2561	 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก					
พลต�ารวจตรีภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการ
ตำารวจนครบาล	 ศิษย์เก่ารุ่น	 3316	 ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดเมื่อ	24	สิงหาคม	2561	

	 ส่วนพิธีปิด	 ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.ช�านาญ          
เหล่ารักผล	 ผู ้อำานวยการโรงเรียน	 ให้เกียรติมาเป็น
ประธาน	ในวันที่	25	สิงหาคม	2561

	 เลือดแดง-ขาว	 เข้มข้น...	 คุณประยุทธ พฤกษาจารศิริ   
ศษิย์เก่าเพือ่นห้องเดยีวกบั	ภราดาสรุสทิธิ ์สขุชยั อธกิาร
เจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย	 ซึ่งใช้ชีวิต								
ที่สหรัฐอเมริกามาตลอดชีวิต	 ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียน	
เป็นครั้งแรก	 หลังจากได้จบจาก	 ACS	 ไปโดยน้องชาย			
คุณคณิศร พฤกษาจารศิริ ACS	2710	ได้พามาและแวะ
ชมห้องเกยีรตปิระวตัอิสัสมัชญัศรรีาชาอกีด้วย	ท่านกล่าว
ว่าถ้าโรงเรยีนจดังานฉลอง	75	ปี	ขอให้แจ้งล่วงหน้า	ท่าน
จะกลับมาอีกครั้ง

	 นักกีฬาอาวุโสในพิธีเปิดงานกรีฑาสีประจำาปีนี้ได้แก	่			
นายสมพร อิงกระโทก	 ศิษย์เก่า	 ACS	 รุ่น	 4831	อดีต
นักกีฬาโครงการช้างเผือกรุ่นแรกๆ	ของโรงเรียน

	 คิดถึงโรงเรียนแม้ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ตาม...คุณมิตร 
นิมิตร	ศิษย์เก่า	ACS	ร่วมงานกิจกรรมและแวะเวียนมา
เยี่ยมโรงเรียนเป็นประจำา

 คุณขวด (ไกรวี) อีกหนึ่งท่านที่มาร่วมงานโรงเรียนทุก
ครั้ง	 เป็นกรรมการสมาคมที่ทุ ่มเทให้กับโรงเรียนและ
สมาคมศิษย์เก่าอย่างเต็มที่

	 ยินดีด้วยกับ	ม.วีระพงศ์ ศรีเพชร	 และ ม.สิทธิรักษ์ 
ว่องไว ได้ไปหาประสบการณ์ด้านฟตุบอลทีป่ระเทศญีปุ่น่	
1-5	กันยายน	2561

 มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี หัวหน้าแผนกปฐมวัย	 ได้จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์	 รับนักเรียนใหม่ประจำาปีการ
ศึกษา	2561	โดยจัด	“Open	House”	เมื่อ	31	ส.ค.	ที่
ผ่านมา	

 ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์	ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยแห่ง
มหาวทิยาลยับรูพา	ให้เกยีรตมิาปาฐกถา	เร่ืองการจดัการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย	ให้คณะครูและผู้ปกครองฟัง

	 ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะให้บุตรหลานของ
ท่านเข้าเรียนที่อัสสัมชัญศรีราชาประจำาปีการศึกษา	
2562	ระดับชั้น	อ.1	ป.1	ม.1	และ	ม.4	ซื้อใบสมัครกันได้
แล้ว	เริ่มขายใบสมัคร	31	ส.ค.	61	เป็นต้นไป

	 ปีการศกึษาหน้าเป็นปีแรกท่ีทางแผนกปฐมวยัมโีครงการ
รบัเดก็ก่อนปฐมวยั	เพือ่เตรยีมความพร้อมเข้าเรยีนระดบั	
อนุบาล	1...	รีบๆ	จองกันนะคะ	รับจำานวนจำากัด

 มิสอมราพร ชื่นใจ	และมิสพรรณศร สุขทรัพย์ ร่วมกัน
จัดกิจกรรม	การละเล่นไทย	อาหารไทยและการแต่งกาย
แบบไทย...	 สนุกสนานและอิ่มหนำาสำาราญกันทั้งเด็ก						
ครู	และผู้ปกครอง	เมื่อ	13	ก.ค.	61

 ม.เดชา ขันธจิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	 พา
นกัเรยีนไปเรยีนรูด้าราศาสตร์	ณ	หอดดูาวเฉลมิพระเกยีรต	ิ
จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อ	15	ส.ค.	61	

 มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช	หัวหน้าแผนก	MLP	และ	
ผู้ช่วย	 มิสจงจิตร์ ลิ้มบ�ารุง	 ได้จัดสอน	 Preparation	
Cambridge	 English	 Test	 สำาหรับนักเรียน	 ป.1	 ป.3				
ป.5	ม.2	และ	ม.3	เมื่อ	8-9	ส.ค.	61	

 มิสกุลธิดา ทรัพย์พิพัฒนา มิสสุนิธ พิทักษ์กรณ์           
มสินชุนารถ ศรวีลิยั	ฯลฯ	พานกัเรียนไปศกึษานอกสถาน
ท่ี	ณ	ศูนย์การศึกษาการพฒันาเขาหนิซ้อนอนัเนือ่งมาจาก
พระราชดำาริ	จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อ	15	ส.ค.	61

 มสิกนกกาญจน์ นิม่นชุ และมสิลดัดาวรรณ์ ฮวบนรนิทร์ 
พานักเรียน	30	คนไปทัศนศึกษา	ณ	ประเทศสิงคโปร์เมื่อ	
11-13	ส.ค.	2561

 มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์ พานักเรียนไปร่วมกิจกรรมงาน	
Workshop	Graffiti	ณ	Sriracha	art	space	เมือ่	4	ส.ค.	61

 มิสนาถสิณี แสงวิจิตร	 และมิสจุฑาทิต อ่อนแสง	 พา
นักเรียนภาษาจีนไปหาประสบการณ์แข่งขันภาษาจีน

 ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ เปิดโอกาสให้ครูทุกระดับ
ชั้นที่มีความประสงค์จะเรียนภาษาอังกฤษ	ฟัง	พูด	อ่าน	
เขียน	โดยเปิดสอนวันอังคาร	พุธและพฤหัสบดี	ระหว่าง
เวลา	 9.30-11.30	 น.	ณ	 อาคารโอเซ่...	 มีครูสมัครเป็น			
ลูกศิษย์เรียนกันมากมาย



เพชรยอดมงกฎุ	ทีม่หาวทิยาลยัธรุกิจบณัฑติ	เม่ือ	5	ส.ค.	61
 มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา	 เปิดค่ายวิชาการช้ัน	 ม.3	 มีทั้ง
วิชาการและอาชีพทีใ่ห้ความรูห้ลากหลาย	ณ	อาคารโอเซ่	เมื่อ	
17	ส.ค.	61

	 งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์	ได้จัดทำาวีดิทัศน์
แนะนำาโรงเรียนข้ึนใหม่	 เพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน	 หลัง
จากใช้ของเดิมมานานแล้ว

	 ทางฝ่ายฯ	 ขอบคุณ	ม.สรวิศ แก้วงาม นายขจรศักดิ์    
นาคดี ม.6/1	นายอภิวัชร ฉิมกล่อม	ม.6/1	นายชยกร 
บุญธรรม	ม.6/1	และนายศรัณวิทย์ สันติสุขคง	ม.6/1	
ที่ให้เกียรติมาร่วมอัดเสียงวีดิทัศน์ใหม่

	 ใจบญุสนุทาน...	มสิดวงพร ทตัตะทองค�า และครอบครวั	
เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีนำาสุข	 ณ	 สำานักปฏิบัติ
ธรรม	กม.8	ต.พลูตาหลวง	สัตหีบ	 ชลบุรี	 โดยมีเพื่อนๆ	
ชาว	ACS	ได้ร่วมทำาบุญด้วยมากมายหลายท่าน...	สาธุๆ

	 ยินดีด้วยกับทีมฟุตบอลสิงห์ศรีราชาและทีมหมาเศร้า						
จูเนียร์	คว้าแชมป์ฟุตบอลอัสสัมลีก	2018	รุ่นอายุ	9	ปี
และ	12	ปี	และ	ด.ช.จักรภัทร สมภักดี และ	ด.ช.ธีรเดช 
ศรีส�าราญ คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

	 ทมีชนะเลิศได้แก่ทมีสิงห์ศรรีาชาอะคาเดม	ีได้ถ้วยรางวลั
และเงินสด	 10,000	 บาท	 รองชนะเลิศได้แก่ทีมเด็กชล					
อะคาเดมี	ได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด	5,000	บาท

	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่ทีมโรงเรียนดาราสมุทร										
ได้ถ้วยรางวัลและเงินสด	 3,000	 บาท	 รางวัลนักเตะ					
ยอดเยี่ยมได้แก่	ด.ช.ธีรเดช ศรีส�าราญ รับถ้วยรางวัล	
500	บาท...	ยินดีกับทุกทีมทุกท่านด้วย

 มิสจินตนา สุชนรุจิระ มิสนิตยา สืบสาย Mr.Scott 
Surrie และ Ms.Aileen Handugan พานักเรียน	MLP	
ป.2	ไปทศันศกึษาทีเ่มอืงจำาลอง	พทัยา	เมือ่	28	สิงหาคม	61

	 ส่วน	ม.ปราศยั กลดันิล	พานกัเรยีนไปร่วมโครงการสร้าง
พลังเดก็ไทยลดปัญหาขยะมลูฝอย	ณ	เทศบาลเจ้าพระยา
สุรศักดิ์	เมื่อ	31	สิงหาคม	61

	 ยินดีกับมิสธารินี มะปรางหวาน	ที่พานักเรียนไปแข่งขัน	
Crossword	 ในงาน	 เซนต์หลุยส์วิชาการ	 70	 ปี	 SLC	
Academic	 Days	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 และ
รองชนะเลิศอันดับ	2	เมื่อ	16-17	สิงหาคม	61

	 เป็นปลื้มกับลูกสาว	มิสนิรากร เพ็งมา	 เก่งทั้งกิจกรรม
และกฬีา	ส่วนคณุแม่นอกจากเก่งด้านกฬีาแล้วยงัเก่งเรือ่ง
ทำาอาหารน่ารับประทานอีกด้วย

	 บินไปฮ่องกงเป็นว่าเล่น ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ	ปีนี้
ไปฮ่องกงถีย่บิ...	ได้ข่าวว่าลกูชายหลอกให้ออกเงนิเพือ่ไป
แก้บน...	 อีกหน่อยคงจะบนบานศาลกล่าวแถวๆ	 ยุโรป		
ในรายการทัวร์คราวหน้า

 ม.ประภาส สมบรูณ์ ไปร่วมแข่นขนับาสเกต็บอลชลบรุโีอเพ่น	
2018	เมื่อ	16	ก.ค.-26	ส.ค.	ผลเป็นอย่างไรไม่ได้แจ้งมา

 ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี มีนักศึกษามารอพบครับ
 ม.ณัฐพงษ์ (จำา)	รู้จักเสือพันธุ์เปอร์เซียมั้ยครับ
 ม.ณรงค์ฤทธิ์ ไชยดวง	ช่วงนี้งานเข้าเยอะอย่าเครียดนะ
ครับ	น้องๆ	เป็นกำาลังใจ

 มสิศภุาวรรณ สหีตัตา ระยะนีก้นิพรกิอย่างน้อย	10	เมด็	
ระวังท้องไส้ด้วยนะ

 มิสคมคาย ชิโนดม	เพื่อนๆ	น้องๆ	เป็นห่วง	ดูแลสุขภาพ
ด้วยนะ

 มิสวลัยวรรณ โปตะวนิช	ได้เป็นครูประจำาชั้นปีแรก	ก็มี
ลูกรักหลายคนที่ต้องดูแล

 มิสณัฐณิชา บุญชู ช่วงนี้เห็นแต่รูปลูกชายอย่างนี้ควรมี
ลูกสาวอีกคน

 ม.วชัชราวธุ ยางตลาด	ช่วงนีอ้ยูใ่นภวงัค์แห่งความอร่อย
	 ข่าวจากงานอนามยักนับ้าง...	มิสจันทร์เพญ็ ธรรมเจริญ 

มิสปราณี ณ สงขลา	 และมิสวศินี เชื้อช่าง ได้จัดให	้					
มีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจำาปี	2561	ระหว่าง	27	
สิงหาคม	–	3	กันยายน	ไปเรียบร้อยแล้ว

	 ทางโรงเรียนขอขอบคุณแพทย์จีนสพล สมวงษ์ ศิษย์เก่า	
ACS	ที่มาบริการฝังเข็มให้กับบุคลากรของโรงเรียน	 เมื่อ	
16	ก.ค.	61...	ฟรี

	 ยินดีกับ ม.วิชญ์พลเดชา ท�าทอง	 และทีมงานเซปัก
ตะกร้อ	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	ชนะเลิศของกรมพลศึกษา	
ประเภทนักเรียน	คว้าถ้วยมาครองสบายๆ	

 มสิสวุรรณา ณวุงษ์ศร ีหวัหน้าแผนกปฐมวยั	ซ้อมเดนิทน
ตัง้แต่เช้าถงึเยน็	ระหว่างตกึปฐมวยักบัอาคารศกัดา	จะไป
แข่งทีไ่หนคะ	ลกูน้องขอไปด้วย	สู้ๆ 	คะ	พวกเราให้กำาลงัใจ

 มิสวิลาวัณย์ จันทร์อยู่ เดินสายตะวันออกอาทิตย์เว้น
อาทติย์	หาสปอนเซอร์เตม็ทีแ่ละรถทีใ่ช้ในราชการสแีดงๆ	
คันนั้นนั่งได้	4	คน	เท่านั้นนะคะ

 มิสพรรณศร สุขทรัพย์ มิสมั่นใจหยิบกล่องลูกแม็กมา	1	
กล่องแต่ทำาไมมี	2	แถวล่ะคะ...อ้าว

 มสิหทยัรตัน์ เหล่ารกัผล	พาตะลอนสำารวจเมอืงจนัท์	ชมิ	
ช๊อป	เที่ยว	เตรียมพร้อมแรลลี่ครั้งที่	2...	อย่าลืมขนมชื่อ
แปลกๆ	มาฝากด้วย

 มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ	วันแม่ก็สวย	วันเกิดบราเดอร์
ทั้ง	3	ท่านก็สวย	สวยจังค่ะครูนิด

 มิสวาสนา พรยิ่ง สำารวจที่ทำากิจกรรม	 TC1	 ลงรถได้ก็
เล่นจับกบเลยนะคะ	ได้กี่ตัวเอ่ย	

 มิสอุษา จันทร์พงษ์ ไม่ว่างานไหนๆ	สวยปิ๊งทุกงาน	ไม่
ตกเทรนเลยนะคะ

	 แรลลี่ปฐมวัยครั้งนี้ครูไก่ ครูนิด	 เดินหน้าหาผู้สนับสนุน
ทัง้เงินทัง้ของ	เพือ่มอบความสขุให้กบัผูป้กครองกนัอย่าง
เต็มที่	สู้ๆ	นะคะ

 มสิสมนกึ สทุธิถวิล	บ้านอยูต่ดิทะเลไม่มต้ีนตาลแต่ทำาไม
ทำาขนมตาลอร่อยๆ	มาแจกทั่วโรงเรียน	ขอบคุณนะคะ

 มิสธัญจิรา ทรัพย์อ�านวยสุข	 เจ้าของงานวันเข้าพรรษา	
หันหน้าเข้าวัดทำาบุญตักบาตร	ถวายผ้าป่าสร้างกุฏิ	คณะ
ครูและผู้ปกครองอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

 มิสมนฑาทิพย์ ยิ่งยง ศาลางาม (หญิงกุ้งคนงามแห่ง
ปฐมวัย)	 อยากกลับวัง	 แต่เมื่อไหร่ท่านแม่จะเรียกกลับ
เสียที

 มิสสมส่วน บ�ารุงรักษ์ ไม่ยอมตากแดดตากฝนแล้ว										
มีสมาธิใช้ตา	มือ	เท้า	ให้สัมพันธ์กันนะคะ	ใช้	4	ล้อแล้ว

	 คณะครูปฐมวัยขอขอบคุณผู ้ ใหญ ่ ใจดี 	 คุณอุดม                 
ลาภิเศษพันธุ์ รหัสประจำาตัว	 17053	 รุ่น	 ACS4730	
เจ้าของกิจการร้านพันทิพย์ชลบุรี	ที่สนับสนุนของรางวัล
และสติกเกอร์ข้างรถ	ขอบคุณค่ะ

	 คณะครปูฐมวยัขอขอบคณุคณุต้น นายอนเุวศม์ (ธรียทุธ	
ชื่อเดิม)	สิงห์น้อย รหัสประจำาตัว	22106	รุ่น	ACS5437			
ทีต้่อนรบัคณะครทูีไ่ปตดิต่อทีพ่กั	งานแรลลีค่รัง้ที	่2	พร้อม
จัดเตรียมอาหารให้ชิมอย่างเต็มที่	ขอขอบคุณค่ะ

	 ขาดเสียมิได้	 ครูปฐมวัยฝากขอบคุณ ภราดาคมสันต์     
หมูนค�า เป็นที่ปรึกษาและให้กำาลังใจอยู่เสมอ...	อย่างนี้
ทุกคนทุ่มเต็ม	100	ค่ะ

	 ฉบับนี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้	 ขอให้ทุกท่านพักผ่อนช่วง				
ปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม	ให้สนุกสบายกันทุกท่าน	แล้วพบ
กันใหม่ค่ะ	สวัสดีค่ะ



โดย พี่ ม.ปลาย

 กีฬาสีปีนี้	นักกีฬาวิ่งคบเพลิงได้แก่	นายศตวรรษ พัชกิจ 
นักกีฬาฟุตบอล นายณัฐพัชร์ พรมจันทร์ นักกีฬาว่าย
นำา้และนายธรีเมธ กอบประเสรฐิกลุ	นกักฬีาแบดมนิตนั

 กัปตันสีแดงได้แก่	ภานุวิชญ์ ม.6/3	รองกัปตัน	พิชญะ 
ม.5/9	กัปตันสีขาว	อัมรินทร์ ม.6/6	รองกัปตัน ณัฐภัทร 
ม.5/5 กปัตนัสนีำา้เงนิ	ธานศิพฒัน์ ม.6/4	รองกัปตนั วนพล 
ม.5/5	กัปตันสีม่วง	ชนินทร์ ม.6/5	รองกัปตัน	ณัฐนันท์ 
ม.5/6 กัปตันสีเขียว	ธัญชัย	ม.6/9	รองกัปตัน	ชญานนท์ 
ม.5/6 กัปตันสีชมพู	ชวภณ	ม.6/1	รองกัปตัน	พีระพล 
ม.5/3	กัปตันสีเหลือง วิวรรธน์ ม.6/4	รองกัปตัน	วรเมธ 
ม.5/2	กัปตันสีฟ้า	จิรโชติ	ม.6/7	รองกัปตัน	กิตติศักดิ์  
ม.5/8	เข้มแข็งกันทุกสี

 ยินดีกับ	พริมา เต็มพิริยะกุล	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	 1	 (รางวัลชนะเลิศไม่มีผู้ได้รับรางวัล)	 จากการ
ประกวดเรียงความทางวิทยาศาสตร์ระดับ	 ม.ปลาย	 ใน
งานสปัดาห์วทิยาศาสตร์แห่งชาตภิาคตะวนัออกครัง้ที	่35	
เมื่อ	16-18	ส.ค.	61	ณ	มหาวิทยาลัยบูรพา

 ยินดีกับทีมของน้องโอโซน นัองพัฒน์ และน้องพู ที่ไป
แข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ	ระดับประถมปลาย
ได้	77	คะแนน	อนัดบัที	่67	จาก	262	โรงเรยีนทัว่ประเทศ	
ยินดีด้วยกับแผนก	MLP	ครับ

 ข่าวฝากจากห้องจำาหน่ายเครือ่งเขยีนขณะนีม้ขีองทีร่ะลึก
จำาหน่ายมากมาย	“ACS Souvenir shop”	 มีเสื้อยืด
แบบต่างๆ	หลายสีหลายสไตล์	เป้สีต่างๆ	แก้วมัค	ท่านใด

	 สวัสดีครับน้องๆ	และเพื่อนๆ	ทุกท่าน	มาอีกแล้วครับ	ข่าวดาวกะพริบของพวกเรา	
เรามีเรื่องกะพริบต่อเนื่องเป็นประจำาเหมือนเช่นเคยนะครับ

สนใจแวะชมได้ที่ห้องจำาหน่ายเครื่องเขียน
 ยินดีด้วยกับนายภัทรภูมิ จิตรชัยนาณุกูล	 แข่งขัน	
Crossword	ระดับ	ม.ปลาย	ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
1	และนายจริฐัเกยีรต ิศริทิตัธ�ารง	ได้รางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ	2	ในงานเซนต์หลุยส์วิชาการ	เมื่อเร็วๆ	นี้...เก่งทั้ง	
2	คน

 เด็กน้อยหน้าใสแวะมาดูแฝดปฐมวัยของเรา	11	คู่	มาดูๆ	
น่ารักทั้งนั้นเลยค่ะ

 อ.1/1	ด.ช.ศุภธัช ภวังคะนันท์	(น้องมาร์ค)	ด.ช.ศุภกฤต 
ภวังคะนันท์ (น้องไมค์) อ.1/2 ด.ญ.อลิยา พงษ์ศักดิ์ 
(น้องลียา) ด.ช.อัฑฒ์ พงษ์ศักดิ์ (น้องอัฑฒ์)	 อ.1/3	

 เติ้ล ม.2/6	มีคนมาบอกว่าเดินไปส่งใครวันนั้นอะ
 พีช	ม.2/1	ยิ้มทีเค้าละลายเลยนะ
 ถิงถิง ม.2/6	ทุกวันนี้ยังพกสติมาอยู่ปะ?
 อิน	ม.2/5	อย่าเทใครเยอะนะเดี๋ยวเขาเสียใจ
 เบิร์ด	ม.2/5	ได้ข่าวมาว่าพูดมากหรอ
 ไปซ์ ม.2/4	เลิกแกล้งเพื่อนได้แล้ว!
 เจย่า	ม.2/6	รุ่นพี่ใจละลายหมดแล้วน้อง
 มาร์ค	ม.2/7	พี่ๆ	ว่าหน้าเหมือน เบิร์ด	ม.2/5	จัง
 พทุโธกบักสัจงั	ม.3/1	ตวัอย่าตดิกนัมากนกัมสิแป้งมองอยู่
 อุกฤษฎ์ ม.3/4	ช่วงล่างใหญ่จัง
 พสิทุธิ ์ม.3/4	เลกิทำาตวัดำาได้แล้ว...	แฮ่ๆ	ผมก็อยากเลกินะ
 ไตเติ้ล	ม.3/7	แบ่งความฉลาดมาให้เพื่อนๆ	บ้างซิ
 เพียว	ม.3/7	ทำาไมตาหวานจุง...	ผมหยอดนำ้าตาลอ่ะ
 ปอนแว่น	ม.3/6	หัดอาบนำ้าบ้างนะ	เพื่อนๆ	ไม่ไหวจริงๆ	
ที่บ้านประปายังไม่เข้ามั้ง!

 วอย ม.3/6	แอบชอบใครอยู่จ๊ะ	
 บูม	ม.3/5	มองใกล้ๆ	นึกว่าโนบิตะ
 บลู	ม.3/5	นั่นก้นหรือกะละมัง...	สงสัยมาก
 จ่อย	ม.3/3	ช่วงนี้ความรักฮิตติดลมบน
 จูน	ม.3/3	ช่วงนี้ฮอตฮิตติดลมบนแต่ถ้าลดการคุยจะดี
 โบ๊ท	ม.3/2	โบว์รักสีดำาหรือรักโบว์สีดำา
 เผด็จ	ม.3/2	ลดการพูดบ้างก็ได้นะเพื่อนๆ	บอก
 แม็ค	ม.3/1	ผมไม่หลกนะครับ
 เนย์	ม.3/1	ผมไม่เล็กนะครับ
 โอม ม.3/1	สงสัยตอนกลางคืน	หนีเที่ยวแน่นอนหลับได้
เกือบทุกคาบ

 น้องศุภกฤต	ม.5/2	ชอบหลับแต่สอบได้คะแนนเยอะ	ไป
ถามคำาตอบจากพระอินทร์มารึเปล่า

 นิด ธนวัฒน์ ม.5/8	ตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นคาบ	9	มาก	
ข่าวว่าชอบผู้หญิงคนหนึ่งนิ!

 มิสพลอยครับ	น้องพายเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่เดือนก็มีคนมา
รอควิเป็นเขยขวญักนัซะแล้ว	ท่าทางน้องคงเสน่ห์แรงน่าดู

 ฝากถงึน้องบบัเบิล้	ม.3	ทำาไมน่ารักจงั	และพ่ีษา	ม.5	ด้วย
ว่าทำาไมถึงสวยและน่ารักมาก

ด.ช.แอนดรู ยูซาวา (น้องแอนดรู) ด.ญ.คาเรน ยูซาวา 
(น้องคาเรน)

 อ.2/2	ด.ญ.ชญาภา วงษ์เกิดศรี ด.ช.ตฤณ วงษ์เกิดศรี
อ.2/3 ด.ญ.พิมพ์มาดา ธัญญเจริญ	(น้องใบบัว)	อ.2/1 
ด.ญ.พิมพ์ชนก ธัญญเจริญ	 (น้องแพรไหม)	 อ.2/3	
ด.ช.ณัฏฐนันท์ สุขสมบุญ (น้องเฟิร์ม) ด.ญ.นันทัชพร 
สุขสมบุญ (น้องฟิน)	 อ.2A ด.ช.พชรดนย์ ม่านทอง   
(น้องดิน) ด.ช.พชรดนัย ม่านทอง (น้องดอย) อ.2B	
ด.ญ.ศศริณิ กวกีจิรตัน์ (น้องกนิ) ด.ญ.ศศิริณิ กวกีจิรตัน์ 
(น้องเกล)

 อ.3/3	ด.ญ.รมิดา นามเจริญ (น้องแอมมี่)	ด.ช.รวิพล   
นามเจรญิ	(น้องโอห์ม)	ห้องอ.3/4	อ.3B	ด.ช.เทพวิชญ์ 
มหรรชกุล (น้องเป๋าเป่า) ด.ช.เทพวัชญ์ มหรรชกุล  
(น้องป๋อป้อ)	 อ.3A	ด.ญ.พิมพ์มาดา เชี่ยวชาญโชคชัย 
(น้องเพ้ยเอิน)	ด.ญ.พมิพ์ชนก เชีย่วชาญโชคชยั	(น้องเพ้ยอิง)

 เคลด็ลบัน้องเนต้า	อ.1B	ใช้นำา้ลบูหน้ากข็าวแล้วค่ะไม่ต้อง
พึ่งกันแดดเลย

 น้องไบร์ท	อ.1/3	ฝากบอกว่ารักครูแต้แล้วนะครับ
 น้องควินซี่ อ.2/1	 ฝีเท้าฝึกไว้ทีมชาติในอนาคตแน่นอน
นะครับ

 อนุบาล	3/1	แพ้ลูกโทษ	ไม่เสียใจ	อย่างน้อยในเกมไข่ก็
ไม่แตกนะครับ

 น้องล๊อตโต้ อ.3/2	 กลัวครูเก๋หมดแรงถึงขนาดต้องจัด	
M150	มาให้เลย	ขอบคุณนะคะ

 น้องต้าหลง	อ.3/4	เดก็ดมีนีำา้ใจช่วยเหลอืครเูอ๋ตลอดเลย	
น่ารักจริงๆ	เลยครับ

 อนุบาล	3A	ดีใจจนบอกไม่ถูก	ตีไข่ห้องครูกิ๊กแตก	4-1	จ้า
 น้องข้าวหอม น้องน�า้พัน้ซ์ อ.3/1	ล้มแล้วล้มอกี	เจบ็แล้ว
เจ็บเล่า	แต่ยังไงก็จะไปแข่งวิ่ง	3	ขา	น้องบอกหนูจะเอา
เหรียญทองค่ะ	สู้ๆ	นะคะคนเก่ง

 น้องไอจี ป.3/2	น้องเพิร์ส	ป.3/2	ได้ข่าวว่าเล่นบอลเก่ง	
ระดับดาวเด่นเลยเหรอ?

 อีฟ ม.2/2	ชอบใครใน	ม.2/5	ก็บอกเขาไปนะจ๊ะ
 ยูโร ม.2/5	ปากแดงจังนะเดี๋ยวนี้



 รับหน้าทีต่วิวชิาภาษาไทยได้ดจีนเพือ่นๆ	สอบผ่านทกุคน
แต่ทำาไมคนติวกลับสอบไม่ผ่านเสียเองล่ะ	 อภินันท์         
ม.4/1...555	แกล้งอ่อยไว้ก่อนครับ	ม.ชัญญณัฐ

 มอืใหม่เล่นเกมต่ออกัษรภาษาไทยหรอืคำาคม	แต่ผลการแข่งขนั
ขั้นเทพ	ขอชื่นชมครับ	ฐานิสรา ม.4/1	กด	Like	ให้เล้ย...

 อาณาจักร ม.4/4	มีอะไรดีน้า ศุภกร	ม.4/7	ถึงแวะเวียน
มาจนธรณีประตูไม่แห้ง

 ตั้งแต่ ธิราชา	 ม.4/7	 ไปศึกษาต่อที่อเมริกา	 รู ้สึกว่า									
สมสกุล ม.4/4	จะนั่งใจลอยทุกวั้นทุกวัน

 เป็นนักเรียนใหม่	 แต่พัฒนาการเรียนแบบก้าวกระโดด			
นายเก่งมากโทนี่ ม.4/3	

 กญัญารตัน์ ม.4/7	มหีนุม่ๆ	หลายๆ	คน	บอกว่าคดิถงึมาก
 ริฏซ์ ม.4/1	เปลี่ยนสีแว่นได้แล้ว
 อัฐ ม.4/1	คอเลสเตอรอลเดินได้
 ฟลุ๊ค ม.5/4	อย่าเดินเร่ร่อนออกจากสีไปสีขาวสิ
 ดาว	ม.4/3	ไปกินอะไรมา	ทำาไมตัวพองมาก
 เฌอแตม	ม.4/2	มาเป็นแฟนเบสเถอะนะ...ชวนง่ายจัง
 ปริม ม.4/2	อย่ายิ้มเยอะ	แก้มเยอะเกิน	555
 ดีเจ ม.4/5	เราแอบชอบเธอมานานแล้วนะ...อิอิ
 เกรวี่ ม.4/8	ได้รูปอะไรมานะ	สวยจังเลย	(อยู่กับพี่ตลอด
ไปนะ)

 เบส ม.4/1	เมือ่ไรจะเลกิใส่แมสเสยีท	ีเหน็ไม่สบายมาเป็น
ปีแล้วนะ

 อัฐ ม.4/1	 เมื่อไรจะเลิกอ้วนสักทีนะ...อ้าว!	 กว่าจะอ้วน
ได้นี่	ต้องเปลืองเงิน	เปลืองอาหารมากนะ	แล้วจะมาเลิก
ง่ายๆ	ได้ไง!

 พี่คอม	ม.6/1	เลิกทำาตัวฉลาดได้แล้วค่ะ	ส่วนพี่อู๋ ม.6/1	
เช่นกัน	จะฉลาดเกินไปแล้ว

 พี่ปูน	ม.6/1	ยิ้มบ้างก็ได้นะพี่	เดี๋ยวแก่เร็ว
 คิว ม.4/1	จำาวันที่	25		เดือนที่	11	ปี	2559	ได้หรือเปล่า?
 น้องเบส ม.4/1	แอบมองอยู่บ่อยๆ	
 พี่ปริญ	ม.4/1	ผมแอบปลื้มพี่นะครับ
 น้องฟอร์ด	 ม.4/5	 ทำาไมน่ารักจัง...เฮ้อ	 เบ่ือจัง	 ที่	 ACS				
มีแต่คนน่ารักทั้งนั้น...อิอิ

 พี่เป้ ม.6/2	ได้ข่าวว่าแอบปิ๊งน้อง	ม.4	อยู่ครับ	แต่เสียใจ
ด้วยนะ	น้องเค้ามีแฟนแล้วอ่ะ

 พีอ่ยั	ม.6/2	ช่วงนีรู้ส้กึว่าเป็นโอตะ	BNK48	เหรอครบั	ไป
งานจับมือเสียหายหลายพันเลยนิ	!

 วรทิ ม.6/2	พีค่รบั!	น้องรหสัจะร้องไห้แล้วนะครบั	ไม่เคย
เทคแคร์น้องเลยนะ

 อ๋อ	ม.6/4	ทำาไมช่วงนี้ร่าง	2	มาบ่อยจังครับ	อัฐธสร
 โอปอล	ม.6/2	ทำาตัวน่ารักแบบนี้	มีคนแอบปลื้มอยู่นะ
 พี่กอไผ่ ม.6/1	ได้ข่าวว่าได้ลงเพจ	Catdumb	ด้วยเหรอ	
ไปทำาวีรกรรมอะไรไว้คะพี่

 น้องแตงกวา	ม.3/1	น่ารักขนาดนี้	มีแฟนยังครับ
 บีม	ม.6/7	จัดฟันแล้วดูดีขึ้นนะ	จากน้อง	ม.5
 ซิดนี่ ม.6/7	เดี๋ยวนี้เข้าฟิตเนสด้วย	ผอมลงยังครับ?

 โปร	ม.6/2	น่ารักจังเลย	ชอบ...บอกง่ายไปป่ะ?
 แบม	ม.6/7	ทำาไมน่ารักจังเลยครับ	จีบได้ป่ะ?
 ต้นศรี	ม.6/7	ได้ข่าวผู้ชายจีบเยอะเหรอ
 สปาย ม.5/2	เล่นบาสเก่งจังเลย	จากพี่	ม.6
 พีเจเด็ด	ม.6/7	เมื่อไหร่จะเลิกหล่อคะ...	เขิน
 พีอ่งิ	ม.6/7	ได้ข่าวว่าจดัทกุอาทติย์เลยน่ะ...จดัไรเคลยีร์ด่วน!	
 พี่จ๊อบน้อย	ได้ข่าวว่าชอบกินซูชิมากมาย
 พีจ่นิดานชุ	ได้ข่าวว่าเป็นหวัหน้าแก๊ง	แห่งปลาเนือ้อ่อนรึ
 พี่ด้วงนาพร้าว	ได้ข่าวขับเวสป้ามาโรงเรียนหรือ
 บาโบซี่ มีคนแอบกระซิบมาว่า	เล่นฟิตเน็สทุกวันเลยนะ
 พี่โอม ม.6/7	ใส่สูทแล้วดูดีมากต่ะ	ควรใส่บ่อยๆ	
 น้องซัน	ม.4/8	เลิกคุยเยอะได้แล้ว...	เบื่อ!
 น้องบอล ม.5/7	ยิ้มบ้างก็ได้นะคะ
 อยากฟังพี่ฮอล	ม.6/8	ร้องเพลงอิ๊งค์จังเลย
 พี่เจนนี ่ม.6/8	เมือ่ไหร่จะลงเอยกบัพีฟี่ฟ่า	หนเูชยีร์อยูน่ะ
 พี่ป๋อง ม.6/10	แอบชอบใครอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะพี่...เขา
เรียกสอดรู้เรื่องชาวบ้าน!	

 จินดานุช	ม.6/7	มาเข้าสีตัวเองบ้างนะ	 ไม่เห็นหน้าเห็น
ตาเลย

 มีนา	ม.6/7	มาเดินกับเพื่อนบ้างนะ
 กิว	ม.6/8	กินข้าวเร็วๆ	หน่อยเพื่อนรอนานมาก
 จ๊อบ	ม.6/7	เมื่อไหร่จะสูง	เพื่อนๆ	รอมานานแล้ว
 พี่โบว์ ม.6/7	โสดไหมครับ
 เม้ง ม.6/7	เมื่อไหร่จะเลิกเท่คะ	หนูชอบพี่ไม่ไหวแล้ว
 น้องมาร์ค	ม.2/7	ใจร้ายจังเลย...	เรื่องไรล่ะ
 ควินซ์ ม.6/7	เด๋วนี้มีเด็ก	“อยากกินขนมปังสังขยาแบบ
น้องเขาบ้าง”

 เสี่ยโอม	 ม.6/7	 ที่ห้อยคออยู่น่ะ	 ทองหรือเส้นก๋วยเตี๋ยว
ครับ?

 ที่	1	ในดวงใจพี่เลยครับ	จัสมิน	ม.5/7
 พี่ปลืม้ ม.6/7	เมือ่ไรจะเปิดใจให้หนคู่ะ...	อ้าว!	ถามตรงป่ะ
 พี่โจรี่จ็อป	ม.6/7	ได้ข่าวว่าชอบน้อง	ม.4	ลูกครึ่งรึ?.
 น้องโอม	ม.5/7	อันฟอลไอจีพี่ทำาไมคะ
 พี่พลอย ม.6/7	เปิดใจให้น้อง	ม.5	คนนี้หน่อยครับ

 น้องอันอัน	ม.1/5	หน้าตาเหมือนแฟนพี่เลย
 บีม	(นริศ)	ม.6/2	สวยขึ้นนะ...เพิ่งรู้เหรอ
 เกรวี่ ม.4/8	อย่ายิ้มบ่อยนัก	ม.6	ละลาย
 มาร์ค	ม.6/5	มทีัง้น้องแบมและน้องเบย์เลอืกรักสกัคนสิ
 มาร์ค ม.6/9	คิดอะไรกับน้องเกรวี่	ม.4	อะ	แหน่ๆ
 หนูดี ม.5/4	ทำาไมฮอตจังเลย	Hot	เกิ้น
 โปร ม.6/2	บอกน้องเรญ่าน่ารักจัง	พี่โปรชอบ
 ต๋อง	ม.6/2	เมื่อไรจะเลิกต๋องเสียที	จากเพื่อน	ม.6/2
 หลวงพีต่มิ	ม.6/6	เห็นข่าวพีก่าฟิว	ม.6/2	งอนอยูน่	ิอย่า
ลืมไปง้อเขาด้วยน้า

 อยากถามน้องเจมส์ ม.5/1	ทำาไมตอนคมุกองเชยีร์เสยีงดงัจงั
 ก้านยาว	ม.6/9	เห็นว่าชอบอาหารทะเล	ม.5/1	เหรอ
 เพชร	ม.6/1	น่ารักอ่ะ	จีบที
 ได้ข่าวพี่ห้อง	ม.6/9	แอบชอบน้องกั้ง
 น้องแป้งปนัดดา	 อวบขำา	 ทั้งสวยและเรียนเก่ง	 รู้เปล่า
กำาลังมีคนแอบชอบอยู่...	คนชอบเรียนเก่งป่ะ?

 เนย	ม.4/2	มีคนฝากถามมาว่า	เมื่อไหร่จะสูง
 น�้าหวาน ม.6/2	กินน้อยๆ	ลงหน่อยนะ	เดี๋ยวเบาหวาน
ถามหา

 อัพ ม.6/2	ได้ข่าวคามิโอชิเจนนิษฐ์	BNK
 มีน	ม.6/2	ไปทำาอะไรมาจ๊ะ	ผอมลงนะ
 จี้ ม.6/2	รถล้มทั้งที	ล้มเพราะชนหมา	สงสัยเรียน	Diff	
เยอะไป

 องิ ม.6/7	ทกุวนัทกุคนืมไิด้อยูต่กึ	แต่ไปห้องเธอทกุวนัทกุ
คืน...	อิ	อิ	อิ

 คุณหนู ม.6/7	ซุ่มเด็กศรีราชาเหรอจ๊ะ
 บอส ม.6/4	 ช่วงนี้แลดูเศร้าๆ	 หรือว่าต้องการใครสัก
คนป่ะจ๊ะ

 น้องเจมส์ ม.5/1	เรียนเก่งและขยันขนาดนี้	พี่ๆ	อายมาก
 น้องก้อง	ม.5/1	ช่วงนี้เห็นเดินกับใครที่โรบ่อยๆ	อ่ะ
 เบสต้า ม.4/1	ตั้งใจเรียนนะน้อง	พี่ๆ	เป็นห่วง
 เนย ม.6/1	เมื่อไรจะผอม	
 เนยและโบ๊ท ม.6/1	ทะเลาะไรเยอะแยะอ่ะคู่นี้
 ริว	ม.6/2	ช่วงนี้โดนล้อบ่อย	คิดยาวนะเพื่อน

 เอ็ลธ์ ม.6/2	คนจีบเป็นล้าน	เลือกเธอคนเดียว
 กันต์	 ม.6/2	 ขยันทุกอย่าง	 ยกเว้นขยันเรียน	 แถมมีสาว
เยอะด้วย

 น้องโลมา	ม.5/2	ไม่แวะมาหาพ่ีเซ้น ม.6/1	บ้างเหรอครับ
 วิวรรธ์ แอบคุยกับน้อง	ม.4/4	อยู่หรือเปล่าครับ
 พี่เสธ.เมฆ ทำาไมหัวลายแผนที่จัง
 ฟ้า ม.6/9	คนชื่อบอส	ม.6/4	คิดถึง
 พี่อ๋อง ม.6/7		เลิกเสียงดังได้แล้ว	หนูรำาคาญ
 พี่ไกด์ ม.6/10	เลิกเห่อได้ยังครับ
 พี่เฟิร์ส	ม.6/7ช่วงนี้แฟนดุเหรอ
 พี่ออม ม.6/6	ทำาไมชอบมองน้องๆ	ม.5...	ก็เอ๊าะไง!	
 พี่ไนท์ ม.6/4	เดินกับใครทุกวันเลย
 พี่บุ๊ค	ม.6/10	เบาหวานกับความดันหายยังคะ
 พี่เบส	ม.6/4	ทำาไมมีลายเยอะจัง...	ไลน์หรือลาย?
 พี่ดิน ม.6/4	คิดถึงแฟนเก่าอยู่ใช่มั้ยครับ
 พี่ภู ม.6/6	ช่วงนี้มีความรักนะค่ะ
 น้องมะนาว ม.4	ได้ข่าวว่าเปรี้ยวหรอครับ
 เด็กๆ	ม.4	ชั้น	2	เดินดีๆนะ	ระวังลื่นนำ้าลาย
 พี่กิ๊ก ม.6/8	น่ารักมากเลยครับ	ฟันใหญ่ดีโดยเฉพาะฟัน
หน้า	555

 พีแ่อนนี ่ม.6/8	กน่็ารกัดคีรับ	หน้าแขกด	ีเปิดร้านโรตแีล้ว
บอกผมด้วยนะ

 พี่ป่าน ม.6/8	เลิกกินเยอะได้แล้วนะครับ	ผมเป็นห่วง...	
นำ้าหนักน่ะ

 พี่นภน ม.6/8	 ได้ข่าวว่าเป็นแฟนพ่ีก๊ิกเหรอคะ	 รักกัน
นานๆ	นะ

 ข่าวล่ามาแรง...น้องโอโซน กิรัชภาส ถาวร	 ได้คัดเลือก
ให้เป็น	“เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ”	ประจำาปี	2561	ของ
จังหวัดชลบุรี...ยินดีด้วยค่ะ
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พักผ่อนกันอย่างมีความสุข	โชคดีครับ...	สวัสดี
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