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บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว
ของผู้เขียนโดยเฉพาะ โรงเรียนและผู้จัดทำ�ไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชั ญ

เดือนตุลาคม เป็นช่วงเวลาที่จะได้หยุดพักสักระยะหนึ่ง
หลังจากที่ได้คร�่ำเคร่งกับการเรียนและกิจกรรมมาตลอดทั้งภาค
การเรียน นักเรียนประจ�ำโดยเฉพาะนักเรียนทีอ่ ยูต่ า่ งจังหวัดไกลๆ
และไม่ค่อยได้มีโอกาสกลับบ้าน จะได้มีโอกาสกลับไปอยู่กับ
ครอบครัวสักระยะหนึ่ง ช่วงปิดภาคเรียนนอกจากจะเป็นเวลาพัก
ผ่อนแล้วก็ยงั เป็นช่วงเวลาทีน่ กั เรียนจะต้องดูแลตัวเองมากขึน้ ด้วย
เพราะเป็นช่วงเวลาที่นักเรียนจะมีอิสระพอสมควร ไม่ต้องปฏิบัติ
ตามตารางเวลาเหมือนอยูท่ โี่ รงเรียน ถ้าใช้ชวี ิตอย่างไม่ระมัดระวัง
ก็อาจจะเกิดอันตรายได้ ผูป้ กครองจึงควรติดตามอย่างใกล้ชดิ เฝ้า
ระวังบุตรหลานของท่านเป็นพิเศษ อย่าปล่อยให้นักเรียนอยู่ตามล�ำพัง โดยเฉพาะนักเรียนที่อยู่ในช่วงวัยรุ่นหรือเรียนอยู่
ระดับมัธยมที่ต้องการความมีอิสระ ไม่ค่อยอยากอยู่ในสายตาผู้ใหญ่ อยากจะอยู่กับเพื่อน ๆ มากกว่า อาจมีโอกาสพลาด
พลั้งไปกับกิจกรรมที่ไม่สร้างสรรค์ต่างๆ ได้ นักเรียนเองก็ต้องรู้จักรักตัวเอง อย่าท�ำอะไรที่เสี่ยงต่ออันตรายหรือเกิดโทษ
ภัยต่อตนเอง ซึ่งจะสร้างความเสียใจให้กับผู้ปกครอง นักเรียนต้องรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โดยการช่วยเหลือคุณ
พ่อคุณแม่ในสิ่งที่พอจะช่วยเหลือได้ เพื่อเป็นการตอบแทนพระคุณท่านที่ต้องท�ำงานอย่างหนัก ส่งเสียให้เราได้ศึกษาเล่า
เรียนและเพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะอาชีพส�ำหรับชีวิตในอนาคตอีกด้วย
ในยุคปัจจุบันนักเรียนจะใช้เวลาว่างไปกับโทรศัพท์มือถือเป็นส่วนใหญ่ แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีจะเป็นเรื่องจ�ำเป็น
ส�ำหรับการใช้ชีวิต ท�ำให้นักเรียนได้เข้าถึงความรู้มากมายในโลกอินเตอร์เน็ต แต่ในขณะเดียวกันก็มีความรู้ที่ไม่เหมาะสม
มากมาย ถ้านักเรียนแยกแยะและควบคุมตัวเองไม่ได้ ใช้โทรศัพท์มากเกินไปก็จะส่งผลกระทบในทางทีไ่ ม่ดี ท่านผูป้ กครอง
ควรมีส่วนในการก�ำกับดูแลอย่างใกล้ชิด ก�ำหนดเวลาการใช้โทรศัพท์ให้เหมาะสม เพราะนักเรียนจ�ำเป็นจะต้องได้รับการ
พัฒนาในด้านอื่นๆ อย่างสมดุล ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย อารมณ์และสังคม โดยการเล่นกีฬา ดนตรี ฝึกฝนทักษะ            
การท�ำงาน มีโอกาสได้สมั ผัสกับธรรมชาติ นอกจากนีค้ วรส่งเสริมให้เด็กได้ท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคมหรือกิจกรรมจิตอาสาบ้าง
เช่น การปลูกป่า เก็บขยะตามคลองหรือชายทะเล เยีย่ มเยียนผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคม หรือเข้าวัดปฏิบตั ธิ รรม เพราะกิจกรรม
เหล่านี้จะท�ำให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างอย่างมีประโยชน์และสร้างสรรค์ ส่งผลดีต่อการพัฒนาจิตใจ ซึ่งจะท�ำให้นักเรียน
พัฒนา เติบโตได้อย่างสมดุล เพื่อนักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขในอนาคต
เมื่อเข้าสู่ภาคเรียนที่ 2 เท่ากับการเรียนของนักเรียนในปีนี้ได้ผ่านไปครึ่งทางแล้ว เป้าหมายที่นักเรียนตั้งใจจะท�ำ
ตั้งแต่เริ่มเปิดปีการศึกษา ก็จะเริ่มเห็นผลว่ามีการพัฒนามากน้อยเพียงใด โดยดูจากผลของภาคเรียนที่ 1 หากยังไม่เป็นที่
พอใจ อย่าเพิ่งท้อ ยังไม่สายที่จะพยายามต่อไป ลองทบทวนสิ่งที่ได้ท�ำไปแล้วว่า มีอุปสรรคปัญหาอย่างไรบ้าง แล้วน�ำมา
ปรับปรุงแก้ไข นักเรียนไม่จ�ำเป็นต้องแข่งขันหรือเปรียบเทียบกับคนอื่น แต่จงพยายามค้นหาเป้าหมายของตนเองให้พบ
และพยายามพัฒนาตนเองอย่างเต็มความสามารถ นักเรียนแต่ละคนก็สามารถทีจ่ ะประสบความส�ำเร็จในชีวติ ตามทีน่ กั เรียน
ต้องการอย่างแน่นอน ในภาคเรียนที่ 2 นีจ้ ะมีกจิ กรรม วันหยุด และการวัดประเมินผลในระดับต่างๆค่อนข้างมาก นักเรียน
ต้องรูจ้ กั วางแผนให้ดี และมุง่ มัน่ ให้มากขึน้ ตัง้ ใจท�ำวันนีใ้ ห้ดกี ว่าเมือ่ วานในทุกๆ วัน ความส�ำเร็จย่อมอยูไ่ ม่ไกลอย่างแน่นอน
ขอแม่พระอัสสัมชัญ โปรดประทานพระพรอันอุดมแด่นักเรียน ครู และผู้ปกครองทุกท่าน ให้มีความสุข              
ความเจริญ ปราศจากภยันตรายทั้งปวง และประสบความส�ำเร็จในชีวิตตลอดไป
ด้วยความปรารถนาดี
(ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

งานอภิบาลและอาสาพัฒนา แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ (แม่พระรับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์) องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยคณะภราดา คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ       
หลังเสร็จพิธี ร่วมแหแมพระจากโบสถเดล โรซาริโอ ไปยังอาคารเซนต์แมรี่ และยอหนแมรี่  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561

ในปี 1950 พระสันตะปาปาปีโอ ที่ 12   ได้ทรง
ประกาศว่า “พระนางพรหมจารีมารียไ์ ด้ทรงรับเกียรติยก
ขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ” เป็นข้อความเชื่อที่จริง
เราไม่รู้ว่าพระนางมารีย์ได้ทรงสิ้นใจอย่างไรและเมื่อไร แต่
ก็ได้มีวันฉลองนี้เกิดขึ้นแล้วโดยใช้ชื่อเรียกว่า “ฉลองการ
บรรทม” (dormitio) ของพระนางซึ่งเป็นการฉลองที่
สอดคล้องกับการฉลองของนักบุญทัง้ หลายโดยทัว่ ๆ ไปอัน
อาจจะเป็นการฉลองการบังเกิดหรือการสิ้นใจก็ตามการ
“ฉลองบรรทม” ของพระนางพรมหจารีนี้ถือว่าเป็นการ
ฉลองทีส่ �ำคัญทีเดียวทีว่ นั ฉลอง “พระนางพรหมจารีมารีย์
ได้รบั เกียรติขนึ้ สวรรค์ทงั้ กายและวิญญาณ” เป็นวันที่ 15
สิงหาคมนั้น เป็นไปได้ที่อาจจะเป็นการระลึกถึงการเสก
วิหารถวายแด่พระนางที่กรุงเยรูซาเลม
พระศาสนจักรในวันนี้ฉลองธรรมล�้ำลึกแห่งปัสกาที่
ได้ส�ำเร็จ บริบูรณ์ ในพระนางมารีย์ เนื่องจากว่าพระนาง
มารีย์ทรงเป็นผู้ที่เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน ไม่มีแม้แต่เงา
ของบาป พระบิดาเจ้าจึงทรงมี พระประสงค์ให้พระนางได้
มีส่วนในการกลับคืนชีพของพระคริสตเจ้าด้วย

ก. การที่พระนางมารีย์ได้ทรงรับเกียรติยกขึ้น
สวรรค์ ได้ท�ำให้พระนางได้อยู่ใกล้ชิดเรายิ่งขึ้น
บทอ่านทั้งสามบทของมิสซาในวันนี้ ได้แสดงให้
เราเห็นอย่างชัดเจนถึงค่านิยมหรือคุณค่าของการเสด็จ
ขึ้นสวรรค์ของพระนางมารีย์ต�ำแหน่งของพระนางใน
แผนการณ์ของการช่วยให้รอดหรือการไถ่บาปและสาร
ที่พระนางต้องการมอบให้มนุษยชาติ
1) จากบทอ่ า นที่ 1 พระนางมารี ย ์ ท รงเป็ น     
“หีบแห่งพันธสัญญา” ที่แท้จริง ทรงเป็น “สตรีผู้ที่
สวมอาภรณ์แห่งดวงอาทิตย์” อันเป็นรูปแบบของพระ
ศาสนจักรเหมือนๆ กับหีบแห่งพันธสัญญาที่โมเสสได้
สร้างขึ้นและประดิษฐานไว้ในพระวิหารส�ำหรับจะเป็น
สัญลักษณ์และอุปกรณ์แห่ง พันธสัญญาของพระเจ้ากับ
บรรดาประชากรผู้ได้รับเลือกสรรของพระองค์ เช่น
เดียวกันพระนางมารียไ์ ด้ทรงรับเกียรติขนึ้ สวรรค์ทงั้ กาย
และวิญญาณ ก็เพื่อจะเป็น “สัญลักษณ์” แห่งพันธสัญญาใหม่ หีบแห่งพันธสัญญานั้นบรรจุไว้ซึ่งธรรมบัญญัติ และ
จากหีบห่อแห่งพันธสัญญานี่เองที่พระผู้เป็นเจ้า ทรงสนองตอบค�ำทูลขอต่างๆ ของประชากรของพระองค์ พระนาง
มารียไ์ ด้ทรงมอบพระเยซูเจ้าให้แก่พวกเรา พระองค์ทรงเป็นผูป้ ระกาศธรรมบัญญัตแิ ห่งความรัก ผูไ้ ด้ท�ำให้พนั ธสัญญา
ใหม่ของการช่วยให้รอดได้ส�ำเร็จเป็นไปในพระองค์ที่องค์พระบิดาเจ้าตรัสกับเราและทรงสดับฟังเรา
พระนางมารีอาทรงเป็นรูปแบบของพระศาสนจักร  พระนางทรงเป็นพระมารดาของพระคริสตเจ้า และของเรา
มนุษย์ทกุ ๆ คนซึง่ พระนางได้ให้ก�ำเนิด มาถวายแด่พระเจ้าในความเจ็บปวดทรมานใต้เชิงกางเขนของพระบุตร ยิง่ กว่า
นั้นพระนางมารีย์ยังทรงเป็นการประกาศเอาไว้ล่วงหน้าถึงการช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบซึ่งจะส�ำเร็จไปในพระ
อาณาจักรของพระเจ้า
2) การช่วยให้รอดที่สมบูรณ์แบบนี้จะส�ำเร็จไปโดยอาศัยพระภารกิจหรือผลงานของพระคริสตเจ้าผู้ได้ทรง   
กลับคืนชีพ (จากบทอ่านที่2) เพราะพระองค์ทรงเป็นรูปแบบและผู้ที่ทรงท�ำให้การกลับคืนชีพรุ่งเรืองขั้นสุดท้ายได้
ส�ำเร็จไป การกลับคืนชีพที่รุ่งเรืองขั้นสุดท้ายนี้ พระนางมารีย์ได้รับก่อนใครอื่นหมด เพราะว่าพระนางทรงเป็น
พระมารดาของพระเจ้า การปฏิสนธิอันนิรมลคือ การประกาศ เอาไว้ก่อนถึงเป้าหมายของการไถ่บาปอันเป็นการน�ำ
มนุษย์ไปสูค่ วามบริสทุ ธิน์ ริ มล ส่วนการได้รบั เกียรติยกขึน้ สวรรค์ทงั้ กายและวิญญาณนัน้ เป็นการประกาศแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าถึงชัยชนะขั้นสุดท้ายของการไถ่บาป นั่นคือการได้รับเกียรติรุ่งโรจน์ของมนุษยชาติในพระคริสตเจ้า
ในวันนี้พระนางมารีย์ทรงเรียกร้องให้เราคริสตชนได้มีอารมณ์และความรู้สึกเช่นเดียวกับพระนางที่จะพยายาม
ท�ำตัวให้อยู่ในประวัติศาสตร์ของการช่วยให้รอดและที่ได้รับหมายก�ำหนดให้ท�ำตัวเราให้สอดคล้องกับพระคริสตเจ้า
ในพระเกียรติมงคล  และในความสุขทีไ่ ม่มวี นั จะสิน้ สุดล่วงโรยไปเลย เพือ่ เราจะได้พบกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตากัน
ในเคหะของพระบิดาเจ้า โดยนัยนี้ สภาสังคายนาวาติกันที่ 2 จึงกล่าวว่า การได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย           
และวิญญาณของพระนางมารีย์นี้เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความหวังที่แน่นอน และให้ก�ำลังใจแก่เราทุกคนด้วย
(LG. 68)

ผู้บริหารทีมและผู้ฝึกสอนนักกีฬาโครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2561
ผู้บริหารทีม

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

เป็ น โรงเรี ย นที มี ชื่ อ เสี ย งทางด้ า นกี ฬ า     
มาเป็ น เวลาช้ า นานกว่ า 25 ปี โดยมี
เอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ

ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ
ม.เชิดชัย ยังให้ผล
ม.วธัญญู เกตุน้อย
ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ

ผู้ฝึกสอนและผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

“ภาษาดี
กีฬาเด่น
เน้นคุณธรรม”
มีนกั กีฬาทีส่ ร้างชือ่ เสียงให้โรงเรียน
และประเทศชาติ ม ากมายทั้ ง นั ก กี ฬ า
ปัจจุบันและนักกีฬาศิษย์เก่าเป็นนักกีฬา
ทีมชาติไทย อาทิ สินทวีชัย หทัยรัตนกุล,
ชนินทร์ แซ่เอียะ, สุรีย์ สุขะ, สุรัตน์ สุขะ,
นูรูล ศรียานเก็ม เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2561 นักกีฬาโครงการพิเศษ สังกัดแผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการ
นักเรียน โดยมี ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ เป็นหัวหน้างานนักกีฬาโครงการพิเศษ            
ม.วธัญญู เกตุนอ้ ย เป็นหัวหน้าแผนกกิจกรรม และ ม.เชิดชัย ยังให้ผล เป็นหัวหน้า  
ฝ่ายกิจการนักเรียน ปัจจุบันนักกีฬาโครงการพิเศษ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 104 คน ซึ่งมี
นักกีฬา 2 ประเภทกีฬา ได้แก่   ฟุตบอล จ�ำนวน 79 คน และตะกร้อ จ�ำนวน 25
คน รับสมัครรุ่นอายุ 13–18 ปี เรียนชั้น ม.1-ม.6 นักกีฬาจะได้รับทุนการศึกษา  

ผู้จัดการทีม
ผู้ช่วยผู้จัดการทีม
ผู้ควบคุมทีม
ผู้ช่วยผู้ควบคุมทีม

จากโรงเรียน ในปัจจุบันทุนมี 2 ระดับ ได้แก่
ระดับ A จะได้รับทุนค่าธรรมเนียมการเรียน      
ค่ า กิ จ กรรม และค่ า กิ น อยู ่ นั ก เรี ย นประจ�ำ           
ฟรี ทั้ ง หมด ทุ น การศึ ก ษาคนละประมาณ
100,000 บาท/คน ซึง่ มีอยูจ่ �ำนวน 98 คน ระดับ
B จะได้รบั ทุนเฉพาะค่าธรรมเนียมการเรียนและ
ค่ากิจกรรม ทุนละประมาณ 50,000 บาท/คน
ซึ่งมีอยู่จ�ำนวน 6 คน ในแต่ละปีการศึกษาทาง
โรงเรียนจะให้ทุนการศึกษาแก่นักกีฬาโครงการ
พิเศษปีละประมาณ 10,000,000 บาท
นักกีฬาโครงการพิเศษ จะมีการคัดเลือก
ตัวมาจากทั่วประเทศ โดยทางโรงเรียนจะออก
ไปคัดเลือกตัวในภาคต่างๆ ทัว่ ประเทศ ในเดือน
มกราคมของทุกปี เพื่อหานักกีฬาที่ผ่านการคัด
เลือกในภาคต่างๆ มาคัดเลือกตัวในรอบสุดท้าย
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในเดือนกุมภาพันธ์
ของทุกปี และในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาได้
ท�ำการคัดเลือกนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ
รุ่นอายุ 13 ปี (เกิดปี พ.ศ.2548) เข้าเรียนชั้น   
ม.1 จ�ำนวน 14 คน (ระดับ A จ�ำนวน 12 คน
ระดับ B จ�ำนวน 2 คน) และนักกีฬาตะกร้อ
จ�ำนวน 6 คน (ระดับ A ทั้งหมด) ซึ่งเป็นนักกีฬา
ที่มาจากทั่วทุกภาคของประเทศไทย

ฟุตบอล

ผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู

รุ่นอายุ 13 - 14 ปี
รุ่นอายุ 13 - 14 ปี
รุ่นอายุ 15 - 16 ปี
รุ่นอายุ 15 - 16 ปี
รุ่นอายุ 17 - 18 ปี
รุ่นอายุ 17 - 18 ปี
ทุกรุ่น
ทุกรุ่น

ม.วีระพงศ์ ศรีเพ็ชร
ม.สิทธิรักษ์ ว่องไว
ม.เอกพัฒ นครดี
ม.นิกร พิมเสน
ม.มาโนช ปัญญาคง
ม.ศราวุธ เหลาโพธิ์
ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ
ม.ศราวุธ เหลาโพธิ์

ตะกร้อ

ผู้ฝึกสอน
ผู้ฝีกสอน
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

รุ่นอายุ 16 - 18 ปี
รุ่นอายุ 14 ปี
รุ่นอายุ 14 ปี

ม.เสกสันต์ ตะพิมพ์
ม.วิชญ์พลเดชา ท�ำทอง
ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ

ในปัจจุบัน นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ ได้ท�ำสัญญา
ความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนากีฬาฟุตบอลระหว่างโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชากับสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด (สโมสรไทยลีก) โดย
ทางโรงเรียนจะได้รบั การสนับสนุนงบประมาณเพือ่ พัฒนานักกีฬา
ฟุตบอลทีมโรงเรียน ปีละ 800,000 – 1,000,000 บาท โดยนักกีฬา
ฟุตบอลโครงการพิเศษ รุ่นอายุ 13 ปี 15 ปี 17 ปี และ 19 ปี     
จะต้องเข้าร่วมการแข่งขันรายการ ลีกเยาวชนแห่งชาติ ในนามของ
ทีมสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด และนักกีฬาที่มีฝีเท้าดีจะได้รับการ      
คัดเลือกเข้าสังกัดเป็นนักกีฬาของสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด นักกีฬา
จะได้รับเงินเดือน ผู้ปกครองและโรงเรียนจะได้รับค่าตอบแทน  
ตามสัญญา ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีนักกีฬา รุ่นอายุ 18 ปี ที่จบ
ม.6 ได้รบั การคัดเลือกเข้าเป็นนักกีฬาสังกัดสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด
จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ นายธวัชชัย กระจ่างแจ้ง ม.6/9 และ         
นายจิตติ คุ้มกุดขมิ้น ม.6/9
นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีนักกีฬาโครงการช้างบ้าน และ
นักกีฬาโครงการ Academy ซึ่งจะฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาความ
สามารถของนักกีฬาควบคูก่ นั ไปกับนักกีฬาโครงการพิเศษ นักกีฬา
ฟุตบอลโครงการ Academy ที่มีฝีเท้าดีจะได้รับการคัดเลือก      
เข้าเป็นนักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียน (ช้างบ้าน) และนักกีฬา         
ทีมโรงเรียน (ช้างบ้าน) ที่มีฝีเท้าดีจะได้รับการคัดเลือกเข้าเป็น
นักกีฬาโครงการพิเศษ โดยในแต่ละปีการศึกษาทางโรงเรียนจะ  
มีโควตาให้โดยไม่ต้องไปคัดเลือกกับนักกีฬาทั่วประเทศ

โครงการค่ายผู ้น�ำนักเรียนโรงเรียนในเครือมู ลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดโครงการค่ายผู้น�ำนักเรียน
โรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจ�ำปีการศึกษา 2561 โดย ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ �ำนวยการ  
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธาน และคุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และการด�ำเนินงาน เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมโอเซ่ 1 อาคารโอเซ่

โครงการพัฒนากีฬาฟุตบอล ระหว่าง
สโมสรพัทยา ยูไนเต็ด ร่วมกับ สโมสรชัน้ น�ำ
ประเทศญี่ปุ่น
ทางสโมสรพัทยา ยูไนเต็ด ได้รว่ มกับสโมสรชัน้ น�ำจากประเทศ
ญี่ปุ่น ซานเฟรชเช่ ฮิโรชิม่า ได้จัดโครงการ “SAMURAI J CAMP”
เพื่อพัฒนานักกีฬาฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ 13 ปี ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ให้มีศักยภาพในระดับสากล ซึ่งมี          
นักฟุตบอลที่มีฝีเท้าดี และนิสัยดีได้รบั การคัดเลือก จ�ำนวน 3 คน ได้แก่ ด.ช.อภิวฒ
ั น์ โคตะคาร ม.1/1 ด.ช.พชร ศรีวเิ ศษ
ม.1/3 และ ด.ช.พศวัต ประสารวุฒิ ม.2/1 ไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม – 9
กันยายน 2561 และจะมีผฝู้ กึ สอนเยาวชน รุน่ อายุ 13–14 ปี เดินทางไปศึกษาดูงานและสะสมประสบการณ์จากอะคาเดมี่
ของซานเฟรชเช่ ฮิโรชิม่า ระหว่างวันที่ 1–5 กันยายน 2561 จ�ำนวน 2 คน ได้แก่ ม.วีระพงศ์ ศรีเพ็ชร และ ม.สิทธิรักษ์
ว่องไว
ซึง่ ทางงานนักกีฬาโครงการพิเศษ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอขอบคุณ คุณศิรมิ า พานิชชีวะ ผูอ้ ำ� นวยการสโมสร
พัทยา ยูไนเต็ด และคุณกวินภัค รุ่งฟ้าไพศาล ผู้ประสานโครงการ ที่ให้โอกาสนักกีฬาและผู้ฝึกสอนได้เดินทางไป        
ซานเฟรชเช่ ฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสะสมประสบการณ์ในครั้งนี้

รายการแข่งขันและผลงานนักกีฬาโครงการพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561
ฟุตบอล

- รุ่นอายุ 14 ปี 16 ปี และ 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันรายการ
ฟุตบอลกรมพลศึกษา ประเภท ก ผลการแข่งขัน รุน่ อายุ 14 ปี
และ 18 ปี เข้ารอบรองชนะเลิศ (อยู่ระหว่างการแข่งขัน)
- รุ่นอายุ 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬานักเรียนชิงถ้วย
ผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 47 ประจ�ำปี 2561  ณ สนาม
ธูปะเตมีย์ จ.ปทุมธานี (อยู่ระหว่างการแข่งขัน)
- รุน่ อายุ 14 ปี เข้าร่วมการแข่งขันรายการฟุตบอลเยาวชน ปตท.
กรุ๊ป คัพ 2018 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามกีฬาจังหวัดระยอง (อยู่
ระหว่างการแข่งขัน)
- รุ่นอายุ 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 อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

MLP Academic Trip 2018 Grades 1-3

MLP Academic Trip 2018 Grades 4-6

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!

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 Meditation Activity
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
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!

เทศกาลทะนะบะตะ

พิธีหล่อเทียนพรรษา

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

แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ได้เชิญคณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ร่วมหล่อเทียนพรรษา ประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2561  เวลา 08.30 น. - 11.30 น. ณ อาคารยอห์น แมรี่

โดย นางสาวพริมา เต็มพิริยะกุล
ตามนโยบายส่งเสริมให้นกั เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ผา่ นการเขียน ของฝ่ ายวิชาการ
ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โดยครู ผู้ฝึกสอน มาสเตอร์ตฤณ โกมลธนกิจ ได้ฝึกนักเรียนให้เขียน
เรียงความทางวิทยาศาสตร์ ส่งเข้าแข่งขันในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครัง้ ที่ 35
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา ผลปรากฏว่า นางสาวพริมา เต็มพิริยะกุล นักเรียนระดับชั้น
ม.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเข้ารับรางวัลเป็นเกียรติบัตร
และ เงินรางวัล เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ในทิวสนฉบับนี้จึงขอเผยแพร่ตัวอย่างการเขียน
ที่ดี เป็นประโยชน์ และน�ำชื่ อเสียงมาสู่โรงเรียนดังกล่าว
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับมนุษย์ในสังคม ทั้งนี้เพื่อการด�ำรงชีวิต การศึกษา รวมถึง
การพัฒนาชีวิต ซึ่งมนุษย์มีการประยุกต์ใช้ร่วมกันโดยใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ กระบวนการคิดวิเคราะห์
สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นนวัตกรรมที่ช่วยอ�ำนวยความสะดวกสบายแก่มนุษย์ทุกคน ตอนนี้เทคโนโลยีมีการ
พัฒนาขึน้ โดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์ได้มกี ารพัฒนามากขึน้ ด้วยเทคโนโลยีทที่ นั สมัย
ซึ่งเป็นหลักการอิงอาศัย พึ่งพาซึ่งกันและกัน ส่งผลให้โลกมีการพัฒนาเนื่องด้วยการศึกษาค้นคว้า ทดลองตลอด
มาจนถึงการน�ำมาซึ่งการพัฒนาต่อยอดในการใช้ชีวิตจึงท�ำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาเป็นปัจจัยส�ำคัญ
และจ�ำเป็นที่ทุกคนต้องเรียนรู้ และเข้าถึง โดยมีการจุดประกายให้เกิดการเรียนรู้เท่าทัน และเข้าถึงมากขึ้น
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์ หลายคนอาจจะ
นึ ก ถึ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร์ ชื่ อ ดั ง มากมายที่ คิ ด ค้ น
ทฤษฎี ต ่ า งๆ จนท�ำให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู ้ ค น    
ส่วนมาก จนท�ำให้มีการสืบต่อมาถึงปัจจุบัน เช่น
เซอร์ไอแซก นิวตัน, ทอมัส เอดิสัน, กาลิเลโอ       
กาลิเลอี หรืออัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ แม้กระทั่ง
ประเทศไทยยังมีพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์นามว่า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล  
ที่ 4 บุคคลเหล่านี้เป็นต้นแบบที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมายตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปั จ จุ บัน ซึ่ ง วิ ท ยาศาสตร์ มีก ารพั ฒ นาสื บต่ อ มา
เรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นกระบวนการเรียนรู้
ทางวิ ท ยาศาสตร์ ซึ่ ง กระบวนการนั้ น มี ก ารใช้     

เหตุและผล สมมติฐาน มีข้อพิสูจน์รวมถึงมีการทดลองต่างๆ       
อีกมากมายเพื่อสืบค้นหาความจริง สามารถน�ำผลลัพธ์ที่ได้จาก
การทดลองมาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงและก่อให้เกิดพัฒนาการ     
ในด้านต่างๆ เพียงแค่มีการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ก็เกิดการ
พั ฒ นาในด้ า นสมองได้ อี ก ทั้ ง จุ ด ประกายความคิ ด ให้ กั บ                   
นักวิทยาศาสตร์รนุ่ ต่อๆ ไป เมือ่ มีความรูก้ น็ �ำมาพัฒนาสิง่ ของ ชีวติ
สังคม และประเทศชาติได้เช่นกัน วิทยาศาสตร์จึงเป็นสิ่งส�ำคัญ    
ในพื้นฐานของการด�ำรงชีวิตและมักจะมาควบคู่กับเทคโนโลยี     
ในสมัยก่อนยังไม่มกี ารพัฒนาในเรือ่ งเทคโนโลยีมากนักแต่ปจั จุบนั
นี้มนุษย์ได้ศึกษาค้นคว้า พัฒนาสิ่งต่างๆ โดยใช้หลักการทาง
วิทยาศาสตร์ท�ำให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นบทบาทส�ำคัญในการใช้
ชีวิตมากขึ้นเช่นกัน สังเกตได้ง่ายๆ จากโทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์
เป็นสิ่งที่ใช้ติดต่อสื่อสารในปัจจุบัน มีการใช้ในทุกเพศและทุกวัย
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านติดต่อสื่อสารท�ำให้สะดวก
สบายมากขึ้นในการศึกษาและการท�ำงาน แต่ก็มีข้อดีข้อเสีย     
แตกต่างกันไปหากน�ำมาใช้ให้เป็นประโยชน์กจ็ ะส่งผลดี ถ้าใช้มาก
เกินไปก็จะส่งผลเสียเช่น การเล่นโทรศัพท์นานๆ ท�ำให้สายตาเสีย
ได้ ในที่นี้อาจจะไม่ได้หมายถึงโทรศัพท์มือถือเพียงอย่างเดียว     
แต่ ร วมไปถึ ง เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี อี ก มากมาย ไม่ ว ่ า จะเป็ น
คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ซึ่งเป็น
สิ่งที่จะท�ำให้เกิดสังคมภายในโซเชี่ยล ในปัจจุบันโซเชี่ยลก็เข้ามา
เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประชากรหลายคนที่ติดโซเชี่ยลมากจนเกิน
ไปจะท�ำให้เป็นโรคโนโมโฟเบียหรือโรคขาดโทรศัพท์มือถือไม่ได้
นั่นเอง สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต
มนุษย์ไปแล้ว ในการคิดค้นเทคโนโลยีตอ้ งใช้ความรู้ หลักการและ
ทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาสตร์ ท�ำให้ วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น พื้ น ฐานของ
เทคโนโลยี ดังนัน้ การศึกษาเรียนรูว้ ชิ าวิทยาศาสตร์จงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญ
ที่จะก่อ ให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ ส�ำหรับใช้ในการเสริมสร้างการ
ด�ำรงชีวติ สังคมเศรษฐกิจ หรือน�ำกลับมาพัฒนาการศึกษาให้ดยี งิ่

ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีจะ
ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนวัตกรรมด้วยเช่นกัน
ตามพจนานุกรรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้
ให้ความหมายค�ำว่า “นวัตกรรม” ไว้ว่า นวัตกรรม คือ การกระ
ท�ำหรือสิ่งที่ท�ำขึ้นใหม่หรือแปลกจากเดิมซึ่งอาจจะเป็นความคิด
วิธกี าร อุปกรณ์ เป็นต้น จากความหมายดังกล่าว นวัตกรรมเปรียบ
เสมือนสิ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก นวัตกรรมทาง
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในชีวิตประจ�ำวันของทุกคน   
ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
เกษตรกรรม ล้วนมีนวัตกรรมแฝงอยู่ในทุกๆ ด้าน อาทิ ในด้าน
การศึกษา ปัจจุบันเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยในการเรียนรู้จน
กลายเป็น E-Learning ซึ่งหมายถึงการเรียนการสอนที่ถ่ายทอด
เนื้อหาผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้เกิดความสะดวกสบาย
ประหยัดเวลาและทรัพยากร เป็นการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเองผ่านระบบ
Learning Management System หรือระบบจัดการเรียนรู       ้
ซึ่งเป็นการใช้ซอฟต์แวร์มาถ่ายทอดสื่อการเรียนการสอนผ่าน
เว็บไซต์เพื่อให้ผู้ที่ต้องการจะศึกษามีความสะดวกในการเรียนรู้
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในสถานศึกษา หน่วยงานราชการ
และบริษัทเอกชน ระบบการเรียนดังกล่าวนี้ได้มีการน�ำมาใช้ใน
การศึกษาไทยก่อให้เกิดผลดีแก่มนุษย์และประเทศชาติ ท�ำให้มี
การพั ฒ นาด้ า นการศึ ก ษาที่ ทั น สมั ย ขึ้ น ด้ ว ยนวั ต กรรมจาก
เทคโนโลยี นอกจากนี้เทคโนโลยียังก่อให้เกิด AI หรือ Artificial
intelligence คือการใช้ปญ
ั ญามาประดิษฐ์เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทมี่ ี
พฤติกรรมคล้ายมนุษย์หรือที่เราเรียกกันว่าหุ่นยนต์นั่นเอง การ
คิดค้นหุ่นยนต์เกิดขึ้นมานานแล้วและได้มีการพัฒนาเรื่อยๆ โดย
ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์จนท�ำให้หนุ่ ยนต์กลายเป็นส่วนส�ำคัญ
ในด้านธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมโรงงาน หรือในการท�ำงานทีค่ วาม
อันตรายและความเสี่ยงสูงจะมีการใช้หุ่นยนต์มาแทนที่บุคคลที่
ท�ำงานในจุดๆ นัน้ หุน่ ยนต์เป็นเครือ่ งจักรทีเ่ หมือนมนุษย์มกี ารใช้
สติปญ
ั ญาความจ�ำโดยมนุษย์เป็นผูส้ ร้างและก�ำหนดเอาไว้ มีกลไก
ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหา มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุผล
ท�ำให้ AI ถูกน�ำมาใช้งานแทนมนุษย์มากขึ้น เพราะนอกจากจะมี
คุณสมบัตทิ ดี่ แี ล้วยังมีความสามารถในการท�ำงานในกระบวนการ
ทีซ่ บั ซ้อนซึง่ เทียบเท่ากับมนุษย์ นอกจากนีย้ งั ลดอัตราการจ้างงาน
ของบุคคล ลดค่าใช้จา่ ยในด้านต่างๆ และยังมีการสร้างระบบความ
รู้เฉพาะทางอย่างเช่น ในด้านการแพทย์ การผ่าตัด ท�ำให้ปัจจุบัน
และอนาคตจะมีการใช้เทคโนโลยีในด้านนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็น
อีกนวัตกรรมหนึ่งที่เข้ามาในชาติปัจจุบัน ส่งเสริมให้การท�ำงานมี
ประสิทธิภาพที่ดีมากขึ้น ส่วนในด้านเศรษฐกิจก็มีการพัฒนาโดย
ใช้นวัตกรรมเช่นกัน ปัจจุบันประเทศไทยมีการใช้ระบบเศรษฐกิจ
ทีม่ ชี อื่ ว่า Thailand 4.0 ซึง่ เป็นวิสยั ทัศน์เชิงนโยบายทีน่ �ำมาพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทย ในสมัยก่อนนัน้ ระบบเศรษฐกิจของไทย
มีการผ่านมาแล้วสามยุค ยุคแรกเป็นยุคของเกษตรกรรม ยุคทีส่ อง

กิจกรรมหนูเป็นเด็กไทย
แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมหน่วยการเรียนรูเ้ รือ่ ง “หนูเป็นเด็กไทย” รณรงค์แต่งกายแบบไทย เด็กๆ จะได้เรียนรูต้ ามฐานกิจกรรม
ต่างๆ จากประสบการณ์จริง ซึ่งจะส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ อาคารเรยีนา เชลี

เป็นยุคของอุตสาหกรรมแบบเบา ส่วนในยุคที่สามเน้นในเรื่อง
อุตสาหกรรมหนักและการส่งออก ประเทศไทยได้มีการพัฒนามา
เรื่อยๆ จนมาถึงยุคที่สี่นั่นก็คือยุคที่เปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเดิม
โดยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยวิถีนวัตกรรม มีการร่วมมือกัน
ระหว่างมนุษย์ในประเทศและเทคโนโลยีที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดการบริการมากขึน้ และได้มลู ค่าผลตอบแทนทีส่ งู มากยิง่
ขึ้น โมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจนี้เน้นการใช้เทคโนโลยีในการ
สื่อสารคมนาคม มีเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
เพือ่ การติดต่อสือ่ สารทีท่ วั่ ถึง มีการใช้เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยี
ในการท�ำเกษตรกรรม เทคโนโลยีการแพทย์และเทคโนโลยีชวี ภาพ
โดยในการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ นี้ มี ก ารใช้
วิทยาศาสตร์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งเช่นกัน ท�ำให้เกิดการพัฒนาทั้ง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศตามโมเดลของ Thailand 4.0 ที่จะพัฒนาประเทศไทย
ไปเป็นประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน
การเสริมสร้างชาติดว้ ยเทคโนโลยี เป็นสิง่ ส�ำคัญในการช่วย
ฟืน้ ฟู พัฒนาประเทศชาติ หรือท้องถิน่ โมเดล Thailand 4.0 หรือ
แม้กระทัง่ โครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกก็เช่นกัน ต้อง
อาศัยเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการก่อให้เกิดการขับ
เคลื่อน เพื่อยกระดับพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นน�ำของเอเชีย ส่ง
เสริมพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมเมือง รวมทั้งอ�ำนวยความ
สะดวกและสิทธิประโยชน์แก่นกั ลงทุน ผลดีของโครงการดังกล่าว
เกิดขึ้นนับอนันต์ เช่น การมีรถไฟฟ้าความเร็วสูง อ�ำนวยความ

สะดวกในด้านการคมนาคมและขนส่งสินค้า เป็นต้น ทั้งนี้ต้อง
อาศัยความร่วมมือของทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ช่วยกันผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งระบบ การพัฒนาดังกล่าว
จุดประกายให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ให้เน้น
การปู พื้ น ฐานการศึ ก ษา ไปสู ่ ก ารคิ ด สร้ า งสรรค์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด
นวัตกรรมใหม่ๆ และให้นักเรียนน�ำไปใช้ในการคิดสร้างสรรค์ต่อ
ยอดในอนาคต
           ทั้งหมดนี้คือ แนวทางสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่มีความ
ส�ำคัญในประเทศชาติบ้านเรา นวัตกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะวิทยาศาสตร์
เป็นปัจจัยพืน้ ฐานส�ำคัญในการก่อให้เกิดเทคโนโลยีและเทคโนโลยี
ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ มนุษยชาติและประเทศชาติซงึ่ เป็น
ปัจจัยที่สืบเนื่องต่อกันมา ปัจจุบันมีการสืบต่อวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเพื่อน�ำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชีวิตของมนุษย์โดย
การเสริมสร้างวิถีนวัตกรรมที่ปรับเปลี่ยนมาตามยุคสมัย ซึ่งสิ่ง
เหล่านีล้ ว้ นอยูใ่ นชีวติ ประจ�ำวันของมนุษย์ทกุ คน ในการพัฒนาสิง่
ต่างๆ นั้นสิ่งที่ส�ำคัญที่สุดคือการศึกษา การศึกษาเรียนรู้จะก่อให้
เกิดความก้าวหน้าและความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาประเทศ
ชาติเหมือนกับที่ Nelson Mandela  อดีตประธานาธิบดี ประเทศ
แอฟริกาใต้ ได้กล่าวไว้วา่ “Education is the most powerful
weapon which you can use to change the world”
การศึกษาเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุด ที่เราจะน�ำมามาใช้ในการ
เปลี่ยนแปลงสังคม ประเทศชาติ และโลกของเรา

ผลการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2561 รายการ
แข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อกรมพลศึกษา  รุ่นอายุไม่เกิน  14  ปี  โรงเรียน           
อัสสัมชัญศรีราชา ชนะ โรงเรียนเทศบาล 2 ทรงพลวิทยา จ.ราชบุรี 2:1 เซต  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง พร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศ ณ อาคารกีฬา
นิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 22 - 31 สิงหาคม 2561

เด็กชายกิรัชภาส ถาวร ชั้นป.6B

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้รับรางวัล “โรงเรียนต้นแบบหลักสูตร
เพื่ออาชีพต่อเนื่องเชื่อมโยงระดับเขตพื้นที่การศึกษา” โดยมี มาสเตอร์
ตฤณ โกมลธนกิจ และ มาสเตอร์สุจินต์ ศรชัย เป็นตัวแทนของโรงเรียน  
เข้ารับรางวัลจาก นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เมื่อ
วันที่ 4 กันยายน 2561 ณ หอประชุมธ�ำรงบัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

รายการการแข่ ง ขั น คณิต ศาสตร์นานาชาติรายการ HONG KONG
International Mathematics Olympiad (Hkimo 2018) ได้เหรียญทอง
เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม 2561 และได้เดินทางไปแข่งขันในรอบสุดท้าย (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 ประจ�ำปี
การศึกษา 2561

ด.ญ. ศรีสุภา เกศวพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 A

ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการ 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

รายการ Indonesia Ice Skating Open (IISO) 2018 @ Bintaro Jaya
8-10 กุมภาพันธ์ 2018 , Xchang Ice Skating Rink Tangerang
Salaten, Indonesia. ได้รบั รางวัล Most Gold Medels. เป็นผูท้ �ำเหรียญ
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. ได้รางวัลเหรียญทอง 5 รายการ
แข่งขัน
รายการ Skate Asia 2018 @ The Rink Ice Arena Thailand 5-12
สิงหาคม 2018.  เข้ารับรางวัล Champion of the year 2017 ของ
ระดับเอเซีย เป็นผู้ท�ำคะแนนสูงสุดใน 1 ปี ของ Championship series
ISI จากนักสเก็ตน�้ำแข็งทั่วเอเซีย 7000 กว่าคน และได้รางวัลเหรียญทอง
12 รายการแข่งขัน

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ�ำนวน 8 คน ทีม Sriracha
United Academy ได้เข้าร่วมการแข่งขัน “ไมโลฟุตซอล 2018 Road to
Barcelona” รุ่นอายุ 7-8 ปี ได้ผ่านการแข่งขันรอบคัดเลือกเป็นตัวแทน
ภาคกลาง เพื่อเข้าแข่งขันรอบสุดท้ายชิงแชมป์ประเทศไทยและชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 18
– 19 สิงหาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์
กรุงเทพมหานคร จัดโดยบริษัทเนสท์เล่ ประเทศไทย จ�ำกัด
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)

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

ผลการแข่งขันหมากรุกเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ผลปรากฏว่า
ด.ช.สัณห์ กางกรณ์ ป.3/1 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ 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
14 มิ ถุ น ายน 2561 คณะครู ร ะดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมค่ายวิชาการให้กับ
นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “English
Day” ประจ�ำปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ได้รับ
ประสบการณ์ตรงจาก  การเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ในกิจกรรมต่างๆ  ประธานในพิธีเปิด ภราดา
สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน  
อั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชา ณ อาคารโอเซ่ ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการ มิสศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์
26 กรกฎาคม 2561 ม.เชิดชัย ยังให้ผล
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด
“กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาเชิ ง วิ ช าการให้ กั บ นั ก เรี ย น       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 2”  
โดย ชั้น ป.1 ทัศนศึกษา ณ สวนเสือศรีราชา ต�ำบล
หนองขาม อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ ชั้น    
ป.2 ทัศนศึกษา ณ สวนนงนุชพัทยา ต�ำบลนาจอม
เทียน อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  ณ อาคารโดนา
เซียง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ชัน้ ป.1 มิสอัชรา แสงอ่อน และ ชัน้ ป.2 มิสอิศญาณ์
แดงสมุทร

16-17 สิ ง หาคม 2561 โรงเรียน      
อัสสัมชัญศรีราชา โดยฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาเชิงวิชาการให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษา    
ปีที่ 4 ณ ศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่ ศูนย์ฝึก
ทหารใหม่ อ�ำเภอสั ต หี บ จั ง หวั ด ชลบุ รี     
ผู้รับผิดชอบโครงการ ชั้น ม.1 ม.ภคภพ
ประทุ ม สิ ท ธิ กุ ล ชั้ น ม.4 ม.ณั ฏ ธเดชน์
จันมีรชานัตธ์
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 ณ สถาบัน
วิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา,
เมทัล อาร์ท แกลลอรี่ และสวนสัตว์เปิด    
เขาเขียว จังหวัดชลบุรี ผูร้ บั ผิดชอบโครงการ
ม.สุรพล มั่นภาวนา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุง้ กระเบน อันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ จังหวัดจันทบุรี ผู้รับผิดชอบ
โครงการ มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา
17 สิ ง หาคม 2561 กิ จ กรรม
ทัศนศึกษาเชิงวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 5 โดย ชั้ น ม.5/1-4 ทั ศ นศึ ก ษา               
เชิงวิชาการ ณ แปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา
และ ชั้น ม.5/5-9 ณ ศูนย์การศึกษาการ
พัฒนาเขาหินซ้อน อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
อ�ำเภอพนมสารคาม จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรา   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ม.ภวัต ไพรเลิศ

26 กรกฎาคม 2561 ภราดาคมสัน หมูนค�ำ
ที่ ป รึ ก ษาระดั บ ปฐมวั ย เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด
“กิจกรรมทัศนศึกษาเชิงวิชาการให้กบั นักเรียนระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3-6 งาน BRICKLIVE : Built for
LEGO Fans ศู น ย์ ป ระชุ ม แห่ ง ชาติ สิ ริ กิ ติ์
กรุงเทพมหานคร” ณ อาคารโดนาเซียง โรงเรียน    
อัสสัมชัญศรีราชา

25 สิงหาคม 2561 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จัดพิธีอวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิด แด่ ภราดา ดร.เลอชัย
ลวสุต ณ อาคารโดนาเซียง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มีนักเรียนได้กล่าวค�ำอวยพรเป็นภาษาต่างๆ ร�ำอวยพร และมอบของขวัญ-ช่อดอกไม้

อบรมครู โครงการ Teaching with Heart
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดอบรมครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในโครงการ “Teaching with Heart”
by Life Coach เป็นการอบรมเรื่องเทคนิคการเอาชนะอุปสรรคต่างๆ รวมไปถึงเทคนิคการท�ำงานกับนักเรียนเพื่อสร้างคุณค่าความ  
เชื่อใจ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 - 17.00 น. ณ ห้องประชุมโอเซ่ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

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

โครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ฝ่ายวิชาการ จัดโครงการค่ายวิชาการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้ทดลองความสามารถในด้านต่างๆ ด้านการ
ท�ำอาหาร เทคนิคการซ่อมบ�ำรุง การออกแบบเกมส์ การขายสินค้าและการตลาด และกิจกรรมเสริมทักษะด้านอาชีพอีกมากมาย        
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ อาคารโอเซ่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

“ยอดนักอ่าน”..ชวนอ่าน..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 :

เล่มโปรด :

เล่มโปรด :

เล่มโปรด :

เล่มโปรด :

เล่มโปรด :

เอ้อระเหยลอยคอ

The Princess’ Dog Diary

พล นิกร กิมหวงน

บันทึกคุณน�้ำหอม
สุนัขทรงเลี้ยงของเจ้าหญิง
ผู้เขียน : จันทรา  รัศมีทอง
เรื่องราวของ “ณัฐ” เด็กชาย
วัยรุ่น ที่ต้องท�ำรายงานหัวข้อ “เพลงพื้น
บ้านไทย” และต้องให้ “ตาธง” คู่ปรับที่
ณัฐไม่ชอบหน้ามาช่วยสอน ตาธงจะช่วย
อะไรณั ฐ ได้ ไ หม? และ “เอ้ อ ระเหย
ลอยคอ” มีที่มาที่ไปอย่างไร? ติดตาม
ค้นหาค�ำตอบได้ในเล่ม ซึง่ จะได้ทงั้ ความรู้
และความเพลิดเพลินกับเพลงพื้นบ้าน
ของไทยด้วยค่ะ

พระนิ พ นธ์ ใ นพระเจ้ า หลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ที่ทรง
ถ่ า ยทอดความน่ า รั ก และสายสั ม พั น ธ์
ระหว่างพระองค์หญิงและสุนัขทรงเลี้ยง
ที่สัมผัสได้ถึงความรักและความผูกพัน  
จนต้องตกหลุมรักเมื่อได้อ่าน สามารถหา
อ่านได้ที่ห้องสมุดค่ะ

เรียนเก่ง เก็งถูก
ภาษาอังกฤษ

สตาร์เชฟ กุก๊ สาวข้ามเวลา 1
: คลีนฟู้ดปะทะฟาสต์ฟู้ด

THE BIG QUESTIONS
ชีวิตนี้มีค�ำถาม

ผู้เขียน : Cho Jea-Ho (โช, แจโฮ)
ผู้แปล : นริศร์ จิตปัญโญยศ
มาเรียนรู้วิธีท�ำอาหารกับสาว
น้อยน่ารัก “มิคัง” นางก�ำนัลฝึกหัดยุค   
โชซอน ที่หลงยุคผ่านไหเครื่องปรุงมาที่
ร้านห้องเครื่องร้านอาหารในยุคปัจจุบัน
มิคังจะท�ำให้เราได้รู้และสนุกกับขั้นตอน
การท�ำอาหารที่อร่อยๆ สุดฝีมือ เหมือน
รสมือของแม่ทเี่ ปีย่ มด้วยความรัก การปรุง
อาหารจากวัตถุดิบธรรมชาติเพื่อสุขภาพ
และพรสวรรค์ด้านการดมกลิ่นของมิคัง
ท�ำให้หนังสือเรือ่ งนีส้ นุก และน่าติดตามค่ะ

ผู้เขียน : LOU MARINOFF
ผู้แปล : สุรพงษ์  สุวจิตตานนท์
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ผ มว่ า อ่ า นสนุ ก
ครับ จะเกี่ยวกับการตั้งค�ำถามให้ตนเอง
และผูอ้ นื่ ให้รวู้ า่ เราควรจะถามในเรือ่ งใด?
และหาค�ำตอบที่เป็นธรรมชาติจากนัก
ปรัชญาที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไร?  เป็นหนังสือ
ให้ความรู้ทางปรัชญากับชีวิตประจ�ำวัน
เพือ่ น�ำมาปรับเปลีย่ นชีวติ ของเราเองให้ดี
ขึน้ เช่น  ความเจริญรุง่ เรือง (Flourishing)
การบรรลุถึงป้าหมาย (Attaining) การ    
รู้ตื่น (Awakening) ติดตามกันได้ในเล่ม
เลยครับ

ฉบับการ์ตูน
(ศรีธนญชัย VS คนังกับไม้ไผ่)
ผู้เขียน : ป. อินทรปาลิต (นามปากกา)
คุณพ่อผมเป็นศิษย์เก่า ACS
ท่านเคยได้อา่ นหนังสือ พล นิกร กิมหงวน
แล้วสนุกจึงแนะน�ำให้ผมอ่าน  เนือ้ หาออก
ไปในแนวสนุ ก สนานครื้ น เครง มี ก าร
หยอกล้อกันไปมา  ซึ่งที่ห้องสมุดมีทั้งเล่ม
เล็ ก และเล่ ม ใหญ่ ใ ห้ เ ลื อ กอ่ า น และ
หนังสือเรือ่ งนีย้ งั เป็นหนึง่ ในหนังสือดี 100
เล่มที่คนไทยควรอ่าน… อีกด้วยครับ  

ผู้เขียน : อัมรินทร์ เดชณรงค์
เป็นหนังสือภาษาอังกฤษทีอ่ า่ น
ง่ายและเข้าใจง่าย เนื้อหาตลกไม่เครียด
อ่านแล้วท�ำให้อารมณ์ดี หนังสือเล่มนี้พูด
ถึง ศรีธนญชัย คนัง และไม้ไผ่ ซึ่งหลายๆ
คนน่าจะรูจ้ กั ดี อ่านแล้วได้ฝกึ ทักษะภาษา
อังกฤษ เรียนรู้การท�ำอาหารจากหนังสือ
ที่ทุกคนสามารถน�ำไปท�ำเองได้ แล้วยังมี
คติสอนใจด้วยว่า “เราไม่ควรตัดสินคนอืน่
จากภายนอก ไม่ว่าจะผิวสีอะไรก็เป็น
เพื่อนกันได้” ค่ะ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิด วิเคราะห์ และการเขียน

“ศุกร์หรรษา”

ห้องสมุดลวสุต และห้องสมุดอาคารศักดา กิจเจริญ จัดกิจกรรม “ศุกร์หรรษา” เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและ
การแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเองของนักเรียน และเป็นการกระตุน้ ความสนใจให้นกั เรียนมาใช้หอ้ งสมุดให้มากขึน้ ด้วย กิจกรรม
ที่จัดในภาคเรียนที่ 1/2561 เช่น มอบรางวัล “ยอดนักอ่าน” “Rally Library” กิจกรรมจุลสารอ่านสนุก โป่งหรรษา  
“บิงโก ฟุตบอลโลก 2018” ตอบค�ำถามชิงรางวัล เรื่อง นักฟุตบอล ทีมหมูป่า อะคาเดมี “Science Bingo” ฯลฯ

วันและเวลาได้ผ่านพ้นภาคเรียนที่ 1/2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นักเรียนที่มีความตั้งใจและความพยายาม     
ทางด้านการเรียน ผลการสอบคงเป็นที่น่าพอใจและได้รับการชื่นชมจากผู้ปกครอง ส�ำหรับนักเรียนที่ยังไม่ได้แสดง
ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ขอให้ใช้ความพยายามในภาคเรียนนี้ให้มากยิ่งขึ้นจะได้ประสบความส�ำเร็จ         
ตามเป้าหมายที่มุ่งหวังไว้ การเริ่มต้นในสิ่งที่ดีนั้นไม่มีค�ำว่า “สาย”
ชีวิตนักเรียนประจ�ำนั้นสอนให้เรารู้จักการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน เคารพกฎ กติกา
มารยาททางสังคม และปฏิบัติตนตามระเบียบของฝ่ายนักเรียนประจ�ำ  สิ่งเหล่านี้คือหลักส�ำคัญในการใช้ชีวิตอยู่       
ร่วมกันอย่างมีความสุข ส�ำหรับคณะกรรมการนักเรียนประจ�ำของแต่ละตึกเมือ่ ต้นปีการศึกษาได้มกี ารอบรมเชิงปฏิบตั ิ
การแล้ว ได้เห็นถึงความส�ำคัญของกติกาการอยู่ร่วมกัน จึงช่วยกันจัดท�ำป้ายรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของความสะอาด การช่วยประหยัดพลังงาน ฯลฯ ติดตามห้องและบริเวณต่างๆ ของที่พัก วัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด
จิตส�ำนึกและความร่วมมือกันภายในที่พักของตนเอง
และที่ส�ำคัญทางโรงเรียนได้เล็งเห็นคุณค่า  
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนประจ�ำใน
เรื่ อ งของการออกก�ำลั ง กายและส่ ง เสริ ม กี ฬ าที่
นักเรียนชืน่ ชอบ โดยสร้างโรงยิมในร่มอเนกประสงค์
บริเวณด้านหลังตึกเทโอฟาน โดยแบ่งพื้นที่ร่วมกัน
เป็นสนามบาสเกตบอล 3 สนาม สนามวอลเล่ยบ์ อล
2 สนาม สนามฟุตซอล 1 สนาม ให้นักเรียนประจ�ำ
ได้ออกก�ำลังและพัฒ นาตนเองทางด้า นกีฬาได้  
อย่างเต็มที่
ขอขอบพระคุณผู้ปกครองและนักเรียนที่ให้
ความร่วมมือกับทางฝ่ายนักเรียนประจ�ำด้วยดีเสมอ
มา และขอให้นักเรียนใช้เวลาช่วงปิดภาคเรียนนี้   
ให้เกิดประโยชน์ มีความสุขในการอยูก่ บั ครอบครัว
อันเป็นที่รัก และพบกันในวันรายงานตัวเข้าที่พัก
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 ก่อน เวลา 17.00 น.

พิธถี วายพระพรชั ยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู ห่ วั มหาวชิ ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในวันสถาปนานักบุ ญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

คณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯ และพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร        
โดย ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 20  กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ

คุณพ่อยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี คณะสงฆ์ คณะภราดา ครู และนักเรียน เข้าร่วมพิธีบูชา
ขอบพระคุณเนื่องในวันสถาปนาเป็นนักบุญของนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้สถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล หลังพิธี
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาให้กบั นักเรียน ณ ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช        
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2561

มหกรรมการแข่งขันกีฬาสี ประจ�ำปี การศึกษา 2561
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดกิจการมหกรรมกีฬาสีประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2561  ณ สนามสิรินธร โรง
เรียนอัสสัมชัญศรีราชา พิธีเปิด โดย พลต�ำรวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล ศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น
3316 เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 พิธีปิด โดย ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่
25 สิงหาคม 2561

สถาบันรัฐที่นักเรียนเลือกศึกษา
จ�ำนวน
(คน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3
มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2
มหาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
37
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนย์หันตรา)
1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9
มหาวิทยาลัยนเรศวร
1
มหาวิทยาลัยบูรพา
36
มหาวิทยาลัยพะเยา
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
2
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
1
มหาวิทยาลัยราชมงคลกรุงเทพ
1
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
5
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
6
มหาวิทยาลัยศิลปากร
10
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1
ไม่ระบุสถาบันการศึกษา
2
วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
1
สถาบันการบินพลเรือน
1
สถาบันการพลศึกษา
2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
13
สถาบัน

สรุปผลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ ได้สรุปผลการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จากการ
คัดเลือกในระบบ TCAS ตั้งแต่รอบแรกถึงรอบสุดท้าย โดยจ�ำแนกตามประเภทสถาบัน และคณะที่เข้าศึกษาต่อ ดังนี้

ข้อมูลผลการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560

รวม

186

สถาบันเอกชนที่นักเรียนเลือกศึกษา
ร้อยละ
1.61
1.08
0.54
19.89
5.91
8.06
1.61
1.08
0.54
0.54
4.84
0.54
19.35
1.08
1.08
0.54
1.08
0.54
0.54
0.54
0.54
0.54
2.69
0.54
0.54
0.54
2.69
0.54
3.23
5.38
0.54
0.54
1.08
0.54
0.54
0.54
1.08
6.99
100.00

สถาบัน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยดุสิตธานี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
Finn College
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเกษมบัณทิต
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
วิทยาลัยนครราชสีมา
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
รวม

จ�ำนวน
(คน)
43
34
28
14
7
6
5
4
4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ร้อยละ
27.04
21.38
17.61
8.81
4.40
3.77
3.14
2.52
2.52
1.26
1.26
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63
0.63

159

100.00

ประเทศที่นักเรียนเลือกศึกษา
ประเทศจีน
อังกฤษ
ประเทศนิวซีแลนด์
ประเทศออสเตรเลีย
อเมริกา
อินเดีย

จ�ำนวน
(คน)
7
2
1
5
2
1

ร้อยละ
38.89
11.11
5.56
27.78
11.11
5.56

รวม

18

100.00

ประเทศ

ทุกๆ เช้าของทุกวัน นักเรียนตึกเทโอฟานต้องเข้าแถวรวม
บริเวณใต้ตกึ แต่จะมีนกั เรียนกลุม่ หนึง่ ต้องมายืนเข้าแถวต่างหาก
เป็นแถวหน้ากระดาน แถวเดียว อยู่ข้างๆ กับครูที่ท�ำหน้าที่เรียก
แถวนักเรียน แถวที่นักเรียนเข้าลักษณะนี้ เรียกว่า “แถวพิเศษ”
ถือเป็นกลุ่มนักเรียนพิเศษที่ได้รับการคัดเลือกจากครูมาแล้ว เป็น
ศูนย์รวมของกลุม่ นักเรียนประเภทต่างๆ เช่น หนีเรียน หนีแถว มา
โรงเรียนสาย แต่งกายไม่เรียบร้อย ตัง้ โรงสี(สูบบุหรี)่ ทะเลาะวิวาท
(สายดุ) เพื่อให้ครูหัวหน้าปกครองได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและให้
นักเรียนได้พสิ จู น์ตนเอง ซึง่ ใครได้เข้ามาอยูแ่ ถวพิเศษนี้ ถือว่าเป็น
เกียรติแก่ชวี ติ อย่างสูงสุด ครูจะตรวจเช็คนักเรียนกลุม่ นีเ้ ป็นพิเศษ
ทุกฝีก้าว ตั้งแต่มีการเข้าแถวแบบพิเศษนี้ เรื่องการแต่งกาย การ
สูบหรี่ หนีเรียน หรือแม้แต่การทะเลาะวิวาท ก็จะลดน้อยลง   โดย
มีนกั เรียนหญิงเข้าแถวรวมทัง้ หมดอยูด่ า้ นข้างๆ แถวพิเศษจะไม่มี
ระยะก�ำหนดที่แน่นอน ว่าจะมาอยู่กี่วัน กี่สัปดาห์ หรือกี่เดือน   
ซึง่ บางคนท�ำตัวให้ครูไว้ใจได้ ก็ได้รบั อนุญาตให้ไปเข้าแถวปกติกบั
เพื่อนๆ ได้

แต่บางคนก็ไปได้ไม่กี่วัน ก็ต้องกลับมาอยู่แถวพิเศษดังเดิม
อีกเพราะเมือ่ ไปอยูใ่ นแถวแล้ว ไปชวนเพือ่ นคุย โดดแถว(ไม่มาเข้า
แถว) แกล้งเพื่อนๆ ฯลฯ ท�ำให้ระเบียบของห้องล้มเหลว สร้าง
ความหนักใจให้กับครูประจ�ำชั้น และบางคนเมื่อได้รับอนุญาตให้
ไปเข้าแถวปกติ ก็ขอร้องว่าขออยู่แถวพิเศษดีกว่า(ตื่นเต้น เร้าใจ
กว่ากันเยอะเลย) จึงขออยู่แถวพิเศษแบบตลอดชีพ แถวพิเศษจะ
ได้รับการดูแลจากครูเป็นอย่างดี ซึ่งในวันพิเศษต่างๆ เมื่อมีการ
แจกไอศกรีม/ขนม กลุม่ แถวพิเศษก็จะได้สทิ ธิพ์ เิ ศษ คือได้รบั ก่อน
ทานก่อน ถ้าของแจกเหลือก็จะได้ทานเบิ้ล และสุดท้ายจะท�ำ
หน้าที่เป็นเทศบาลของโรงเรียน เคลียร์ขยะให้ส่วนรวม ในวันที่มี

กิจกรรมทีค่ รูตอ้ งการใช้แรงงาน ครูกจ็ ะเรียกให้นกั เรียนกลุม่ นี้ ท�ำ
หน้าที่(จิตอาสา) จัดยกของ เพราะเป็นงานที่ถนัดใช้แรงงานเป็น
หลัก ไม่ต้องใช้สมองมากมาย วันที่มีกิจกรรม ช่วงเช้าวันศุกร์ เช่น
นิมนต์พระภิกษุมาเทศน์ ทุกวันศุกร์ต้นเดือน นักเรียนกลุ่มนี้ก็จะ
ได้ใกล้ชดิ กับพระภิกษุทมี่ าเทศน์เป็นพิเศษ ท�ำให้เกิดความซาบซึง้
ในรสพระธรรม และเข้าถึงธรรมะ ได้ดีกว่าเพื่อนๆ
นักเรียนคนใดที่ได้รับเกียรติมาอยู่แถวพิเศษ นอกจากได้    
รับการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิดแล้วยังได้เพิ่มสีสันชีวิตของตนเอง
อีกด้วย ทุกเช้าครูกจ็ ะตรวจเช็คความเรียบร้อยของกลุม่ แถวพิเศษ
เช่น การแต่งกายตัง้ แต่ศรี ษะจรดเท้า ตรวจกระเป๋านักเรียน ตรวจ
ค้นตัว ดมกลิ่นที่นิ้ว(จมูกดียังกับสุนัขต�ำรวจ) หากได้กลิ่น ก็ต้อง
เจอค�ำถามแรก “เมื่อเช้าไปคีบที่ไหนมา?” ส่วนใหญ่ค�ำตอบก็คือ
“นอกโรงเรียนครับ” แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ไม่มีของกลาง มีกลิ่น    
ก็ต้องถูกลงโทษด้วย (ถูกหวดหน้าแถวทันที) ตามกติกาสากลของ
โรงเรียน
ครูทกุ คนก็ตอ้ งการให้ลกู ศิษย์เป็นคนดี  เวลาทีถ่ กู ครูลงโทษ
นักเรียนนั้นก็รู้สึกไม่สบายใจนัก นักเรียนที่ถูกท�ำโทษ ก็จะไม่ค่อย
จะแสดงความรู้สึกให้เห็น ไม่ใช่เพราะไม่เจ็บนะ แต่ต้องทนครับ
เพราะมีนักเรียนหญิงเข้าแถวอยู่ใกล้ๆ  ใครท�ำท่าทางออกอาการ
ให้เห็น ก็จะเป็นการเสียฟอร์มชายชาตรี ทั้งๆ ที่ไม่มีฟอร์มให้เสีย
(มันเสียไปหมดแล้ว) แค่ถูกท�ำโทษก็ไม่รู้จะอายยังไงแล้ว ไม่รู้จะ

เอาหน้ า ไปไว้ ที่ ไ หนนอกจากไว้ ที่ เ ดิ ม (ติ ด กั บ คอแหละครั บ )       
“เจ็บแล้วจ�ำคือคน เจ็บแล้วทนคือควาย” ค�ำพูดที่ครูพูดบ่อยๆ    
ที่ลงโทษ “ถ้าไม่อยากถูกท�ำโทษ ก็อย่าไปท�ำในสิ่งที่มันไม่ดีสิ”
พ่อแม่ ครู ก็อยากให้เราเป็นคนดี หากเราเลิกสูบบุหรี่ได้ คนที่ดีใจ
มากที่สุด คือ พ่อแม่ ครู และตัวนักเรียนเองก็ดีต่อสุขภาพร่างกาย
ของตัวเอง   ที่ครูลงโทษก็เพราะต้องการให้นักเรียนได้รู้ถูกผิดว่า
อะไรดี ไม่ดีอย่างไร ครูทุกคนก็อยากเห็นลูกศิษย์ได้เดินตามทางที่
ดี ประสบความส�ำเร็จในอนาคต และสิ่งส�ำคัญที่สุดคือ ความรัก
ความปราถนาดีทมี่ ใี ห้ศษิ ย์ทกุ คนอย่างเท่าเทียม เคยถามนักเรียน
ที่ถูกท�ำโทษว่าจริงหรือไม่ นักเรียนก็จะบอกว่า “จริงครับ”
ในแถวพิเศษนี้ ก็มีแฝดคู่หนึ่ง เช้าวันนั้นครูก็ตรวจดมนิ้ว
นักเรียนแถวพิเศษตามปกติ พอถึงแฝดพี่น้อง ครูได้กลิ่นฉุนเข้า
จมูกอย่างจัง “เอ็งไปแบดที่ไหนมาเนี่ย เล่นแต่เช้าเลยนะ” “ผม
ไม่ได้สูบครับ” แฝดน้องตอบ ครูก็เลยพูดต่อไปว่า “อย่าปลิ้น ผม
ดมแล้วได้กลิน่ แบบนีไ้ ม่เคยพลาดนะ” แฝดน้องก็ยงั ยืนยันเป็นมัน่
เป็นเหมาะ “ผมไม่ได้สบู ครับ” ครูกย็ งิ ค�ำถามต่อไป “แล้วกลิน่ มัน
มาจากไหน?” “คือเมือ่ เช้านีค้ รับ พ่อผมขับรถมาส่งทีโ่ รงเรียน พ่อ
ผมสูบบุหรีข่ ณะขับรถมาด้วย เสร็จแล้วพ่อผมเล่นพิเรนทร์ เมือ่ พ่อ
สูบบุหรี่เข้าไป พ่อได้พ่นควันใส่ที่นิ้วผมครับ” “พ่อเอ็งท�ำแบบนั้น
จริงๆเหรอ” “ท�ำไมมาสเซอร์จึงไม่เชื่อผม ผมเป็นคนไม่น่าเชื่อถือ
เหรอครับ”
“ครูกอ็ ยากจะเชือ่ นะครับ แต่ตงั้ แต่ผมเป็นครูมา ผมเพิง่ เคย
ได้ยินเหตุผลแบบนี้ครั้งแรกในชีวิต จึงเกิดความสับสนเล็กน้อย   
ถึงปานกลาง เอายังงีก้ แ็ ล้วกัน จะขอน�ำเหตุผลของเอ็งนีไ้ ปปรึกษา
กันก่อนถึงความเป็นได้ก่อนนะ เพราะอยากจะหาเหตุผล และจะ
โทร.ถามพ่อเอ็งด้วยว่าท�ำแบบนัน้ จริงหรือเปล่า” ฝาแฝดก็บอกว่า
“ไม่ต้องหรอกครับ พ่อผมคงไม่ยอมรับหรอกครับ แล้วชอบโบ้ย
ฉะนั้นผมขอรับผิดเองก็แล้วกันครับ ผมไม่อยากให้พ่อต้องเดือด
ร้อน ผมรักพ่อผมครับ” เท่านี้ก็ถึงบางอ้อ ล่ะคับ ก็เลยบอกไปว่า
“เอ็งเป็นเด็กยอดกตัญญู จริงๆเลย” น�้ำตาจะไหลคับ

โดย เล็กสกี้ กระบี่เดียวดาย

“เจ้าเล็ก วันเสาร์นี้พวกแกขอจัดงานฉลองหอ ฉันอนุญาตตามที่ขอ แต่พอหอมปากหอมคอ ไม่เกินเที่ยงคืน
นะ”...มาสเซอร์ชาตรีพูดขึ้น ขณะลุกจากโต๊ะกินข้าวเดินออกไปห้องท�ำงานซึ่งอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งในบริเวณหอพัก แต่    
ไม่วายส่ายหัวอย่างอ่อนใจ เหลียวกลับไปดูไอ้พวกเด็กๆ ทีก่ รูเข้าแย่งถ้วยพริกนำ�้ ปลามะนาวกระเทียมซอยทีแ่ กกินไม่หมด
โรงเรียกกลางป่าในตอนนัน้ มีหอพักครูทเี่ ปิดรับเด็กนักเรียนมาอยูป่ ระจ�ำเป็นนักเรียนหอพัก นอกเหนือจากนักเรียน
ประจ�ำตึกนอนในโรงเรียน ซึ่งมักจะจัดงานปาร์ตี้เล็กๆ แล้วแต่จ�ำนวนเด็กที่มีอยู่ในหอนั้นๆ เรียกกันว่า “ฉลองหอ” โดย
จะจัดกันในช่วงเทอมที่สองหรือภาคเรียนที่สอง ช่วงปลายเดือนมกราคม แล้วแต่หอไหนจะสะดวก จะมีอาหารพิเศษให้
ในมื้อเย็นของวันฉลองนั้น ไม่ว่าจะเป็นขนมนมเนย ไอศกรีม น�้ำอัดลม และของต้องห้ามบางอย่าง ซึ่งของต้องห้ามนี้พวก
เราแอบจัดกันเอง หลังอาหารมื้อพิเศษก็จะมีการฉลอง มีการแดนซ์กัน ที่เรียกว่า...ดิ้น ด้วยการเปิดเพลงจากเครื่องเสียง
ของมาสเซอร์บ้าง ไปเช่ามาบ้าง เพลงที่เปิดก็จะเป็นเพลงสากลในยุคสมัยนั้นออกไปในแนวดิสโก้ พวกเราจะช่วยเก็บโต๊ะ
ในห้อง Study ให้โล่งเพื่อใช้เป็นเวที มีการจับสลากของขวัญกัน แล้วแต่สไตล์ของแต่ละหอ และมาสเซอร์เจ้าของหอไหน
จะใจป�้ำกว่ากัน
ทีส่ �ำคัญก็คอื พวกเราได้แต่งตัวเก๋ากัน ได้ใส่กางเกงยีนส์ขายาวด้วย โรงเรียนกลางป่าในตอนนัน้ ห้ามไม่ให้เด็กนักเรียน
ใส่กางเกงขายาว ไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ ทีอ่ ยูท่ โี่ รงเรียนและหอพัก จะออกไปตลาดหรือดูหนังทีโ่ รงเรียนฉายให้ดทู กุ คืนวันเสาร์
ที่โรงหนังเฉลิมกว้าง (เลียนแบบโรงหนังเฉลิมไทย) ซึ่งเป็นโรงหนังของโรงเรียน ยังต้องใส่ชุดนักเรียนไปดูกันเลย ดังนั้นใน
วันที่มีการฉลองหอจึงเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นมากของเด็กนักเรียน ที่จะได้ใส่กางเกงขายาวหรือชุดไปรเวท และสวมรองเท้า
ผ้าใบด้วย... และที่สุดฮิตติดลมบนทั่วทุกหัวระแหงของโรงเรียน ต้องรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ ยูเอสมาสเตอร์ สารพัดสีที่หาเอา
มาใส่ประชันกัน ขอบขาวแล้วมีแถบสีแดงกับน�้ำเงินติดอยู่ที่ข้างรองเท้าด้านนอกตรงบริเวณหัวรองเท้ามันช่างเป็นอะไร
ที่ดูเท่มากมายในตอนนั้น ราคาก็ไม่ใช่ถูกๆ ส�ำหรับเด็กนักเรียนในตอนนั้นจะหาเอามาใส่กัน และต้องหา
ที่เบอร์รองเท้าใหญ่กว่าเท้าปกติประมาณ 1 หรือ 2 ไซส์ เพื่อเวลาใส่แล้วต้องให้หัวรองเท้ามันเชิดขึ้น
บางทีเวลาซักท�ำความสะอาด และตากแดดให้แห้งนั้น ยังต้องพับหัวรองเท้าแล้วเอา
เชือกผูกมัดไว้ตากให้แห้ง เพื่อความเชิดของหัวรองเท้า

และในเมื่ อ มี ฉ ลองหอส�ำหรั บ พวกเด็ ก ที่ อ ยู ่ ห อพั ก ของ      
มาสเซอร์แล้ว จะไม่มฉี ลองตึกของพวกเด็กนักเรียนประจ�ำทีอ่ ยูใ่ น
โรงเรียนได้อย่างไร
“ไอ้เล็ก คืนนี้สองทุ่มครึ่ง มึงออกมารอที่ร้านป้านะ เดี๋ยว...
กูเอาจักรยานที่หอขี่มารับมึง แล้วเราหนีไปดิ้นที่งานฉลองตึก
นฤมลกัน” ไอ้มด เพื่อนซี้ผมสมัยเรียนม.ศ. 3 เอ่ยปากก่อนจะเดิน
แยกไปรอขึน้ รถของหอพักมันมารับ ส่วนผมก็เดินกลับหอพักทีอ่ ยู่
หลังโรงเรียน
“ได้ มึงเอาเข็มขัดมาให้กูยืมเส้นนึงด้วยนะ...มด ไอ้ที่เป็น
ยางยืดน่ะ”
“เออ...แล้วให้ตรงเวลาล่ะ” มดมันพูดเสร็จก็วงิ่ ปรือ๋ ไปทันที
เพราะมาสเซอร์สมพงษ์ขับรถมารับพอดี หอพักมาสเซอร์สมพงษ์
อยู่ไกลจากโรงเรียนเกือบถึงปากทางที่จะไปเกาะลอย
งานฉลองตึกของนักเรียนประจ�ำ ส่วนใหญ่จะไม่มเี ปิดเครือ่ ง
เสียง แต่จะอลังการกว่าด้วยการจ้างวงดนตรีมาเล่นซะเลย วง
ดนตรีในสมัยก่อนนั้น ค่าจ้างไม่แพงมากเท่าไหร่ และส่วนใหญ่จะ
เล่นเพลงสากล  วงทีก่ �ำลังดังสมัยนัน้ ก็ได้แก่ วงแกรนด์เอกซ์ รอยัล
สไปร์ท แมคอินทอช แชมพู และวงไทร์  แต่มวี งหนึง่ ทีด่ งั สุดๆ แนว
เพลงจะเป็นแนวร็อค ชือ่ วงคาไลโดสโคป มีนกั ร้องน�ำชือ่ เอ็ดเวิรด์     
แวนโซ ซึ่งดังมากในหมู่เด็กโรงเรียนกลางป่า เนื่องจากน้าเอ็ด       
เอ้ย...  พี่เอ็ดเวิร์ดแกเป็นรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ไป แล้วก็ไปตั้งวงดนตรี พูดถึงเอ็ดเวิร์ด แวนโซ ในตอนที่เป็น
นักเรียน พี่แกอยู่ตึกเทโอฟาน เคยเป็นพรีเฟกซ์สีขาวและเล่น
ฟุตบอลทีมโรงเรียน เป็นผู้รักษาประตู ในตอนนั้นผมเพิ่งเข้ามา
เรียนใหม่ๆ น้าเอ็ดแกเป็นนักดนตรีของโรงเรียน เวลามีงานโรงเรียน
ก็จะมีวงดนตรีของน้าแกเล่นให้ความบันเทิงกับพวกเราด้วย
มีอยู่ครั้งหนึ่ง ก�ำลังจะเล่นเพลงดังของวง Grand Funk
Railroad มีท่อนร้อง intro ก่อนดนตรีจะเริ่มเล่น น้าแกกระโดด
ลงมาจากเวทีอย่างเท่ แต่ไม่รอ้ งต่อ เงียบหายไปจนเพือ่ นนักดนตรี
ที่จะรอร้องประโยคต่อมา ตามสัญญานที่นัดกันไว้คือจะต้องเล่น
กีต้าร์และตีกลอง ทันใดนั้น น้าเอ็ดแกก็ตะโกนมาแทนเสียงร้อง
เพลงว่า “ยัง ยังไม่มาช่วยกูอีก มาช่วยพากูไปหาแฟร์ที กูกระโดด
ลงมาผิดจังหวะ ขาเเพลงเลย ฮือๆ”
แฟร์ . ..ที่ ว ่ า คื อ พยาบาลเป็ น ภรรยาของมาสเซอร์ วิ ชิ ต       
บุญพราหมณ์ และเป็นแม่ของไอ้เหน่งเพื่อนไอ้เต้ยน้องชายของ
ผม ชือ่ “แฟร์” คงเป็นชือ่ ต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีพ่ ยาบาล พวกเราเลย
เรียกสถานที่ที่แฟร์อยู่ว่า “เรือนแฟร์”
เรื่องของน้าเอ็ดยังไม่หมด เพราะในคืนวันฉลองตึกนฤมล  
ที่ผมนัดกับไอ้มดเพื่อหนีจากหอแอบไปเที่ยวงานก็เกิดเรื่องขึ้น    
ตึกนฤมล มีบราเดอร์โดนาเซียงหรือปะเด้อโด่ที่นักเรียนเรียกกัน
เป็นหัวหน้าดูแลตึก บราเดอร์แกเป็นคนฝรั่งเศส บวชและรับใช้
พระเป็นเจ้าในศาสนาคริตส์มาตัง้ แต่หนุม่ ๆ มาอยูท่ เี่ มืองไทยรับใช้
คณะมูลนิธเิ ซนต์คาเบรียล สอนหนังสือ อยูท่ �ำงานทีโ่ รงเรียนกลาง
ป่ามาโดยตลอด

คืนฉลองตึก พวกรุ่นใหญ่ของตึกนฤมลจ้างวงคาไลโดสโคป
มาเล่น ซึ่งแน่ล่ะว่าเป็นที่ฮือฮามาก มีนักเรียนจากหอพักต่างๆ
แอบเข้ามากัน ไม่ใช่แค่ผมกับไอ้มดเท่านั้น ก่อนจะถึงเวลาที่วง
คาไลโดสโคปจะเริม่ เล่น ซึง่ ในตอนนัน้ ยังไม่มเี พลงฮิตเพลงดังอย่าง
เพลง “เพราะเรานั้นคู่กัน”  หรอกครับ จะเล่นแต่เพลงร็อคสากล
เป็นหลัก เพลงร็อคทีเ่ ป็นเพลงไทยก็ไม่มเี หมือนอย่างสมัยนี  ้ ก่อน
คาไลโดสโคปจะมีวงเล่นอุน่ เครือ่ งก่อน ก็พวกเด็กนักเรียนทีอ่ ยูต่ กึ
นฤมลนั่นแหละครับ พอได้เวลาฤกษ์งามยามดีสี่ทุ่มตรง ถึงเวลา
คาไลโดสโคป น้าเอ็ดในชุดเสื้อหนังกางเกงหนังสีด�ำ ประดับด้วย
หมุดแพรวพราวราวกับไชยา มิตรชัยอย่างไรอย่างนั้น ไว้ผมทรง
แอฟโร่ ใส่ต่างหูเป็นห่วงกลมทั้งสองข้าง สวมรองเท้าบูทสีด�ำหัว
เเหลมเฟีย๊ วกระโดดขึน้ เวทีทกั ทายน้องๆ มิตรรักแฟนเพลง เตรียม
ร้องเพลงเปิดวง โดยไม่ได้สังเกตว่าบราเดอร์โด่ยืนพิงหัวบันได   
ทางขึ้นชั้นสองมองอยู่ ...
หลังจากทักทายน้องๆ มิตรรักแฟนเพลงแล้ว เสียงไม้กลอง
ตีกัน 3 ครั้ง “แป๊ก ๆ ๆ” เป็นสัญญานให้จังหวะในการเริ่มเล่นดัง
ขึ้นด้วยเพลง Another Brick In The Wall ซาวด์ต่างๆ ของการ
เริ่ ม เพลงลอยไปเข้ า หู บ ราเดอร์ โ ด่ จนแกขมวดคิ้ ว และเริ่ ม มี         
ปฏิกริยาที่กระสับกระส่ายจ้องมองไปที่น้าเอ็ดตัวดีที่ยังไม่รู้ตัวว่า
จะเกิดอะไรขึ้น ยังคงแสดงอาการเหมือนไส้เดือนถูกขี้เถ้าอยู่หน้า
เวที เตรียมร้องเพลงทีว่ า่ และทันใดนัน้ ขณะทีก่ �ำลังร้องเพลงนีไ้ ป
ได้ถึงท่อนแยก ที่ว่า ร้องว่า “Hay Teacher...” เสียงบราเดอร์โด่
ก็ดังขึ้น โดยไม่ต้องใช้ไมค์โครโฟน ราวกับฟ้าผ่ากลบเสียงดนตรี
ท�ำให้หยุดเล่นกันทันที  
“STOP! STOP! ... stop your mouth now”
“what เกิดอารายคึ่น ปะเด้อ ห้ามไอหยุดทามมาย”          
น้าเอ็ดพูดภาษาไทยกระแดะใส่ส�ำเนียงฝรั่งตามสไตล์ลูกครึ่ง
“หยูดเล้นกันเดี๊ยวนี้ เลิกๆๆ ม่ายต้องเล่นต้องชาหลองกัน
แล้ว เลิกงานด้าย โจบๆๆ เลิกๆๆ”...แล้วบราเดอร์โด่ก้อเดินขึ้น
ชั้นสองไปหลังมีประกาศิต ท่ามกลางความตะลึงงันของวงคา       
ไลโดสโคปและความงงงวยของพวกนั ก เรี ย นที่ เ ตรี ย มดิ้ น กั น    
อย่างเมามัน...

ดันเล่นเพลงต้องห้ามทีบ่ ราเดอร์แกถือสา เพราะเนือ้ หาของ
เพลง เป็นเพลงที่นักเรียนไล่ครู ไม่ยอมให้เข้ามาสอน นัยว่าจะ
ประท้วงกันประมาณนัน้ งานฉลอสีตกึ นฤมลจึงจบไปแบบเงียบงัน
และงุนงงปนความฉงนของวงคาไลโดสโคป โดยเฉพาะน้าเอ็ด      
ที่โดนเพื่อนๆ ด่า ว่าท�ำไมไม่บอกก่อน จะได้ไม่ต้องเล่นเพลงนี้    
แต่ไอ้น้ามันก็คงไม่รู้เหมือนกัน คงนึกไม่ถึงว่าบราเดอร์แกจะเล่น
แรงมีค�ำสั่งให้เลิกเล่นอย่างนี้
“กลับสิวะ รออะไรล่ะมึง” ผมกระซิบบอกไอ้มด ชวนกันไป
ที่จักรยานที่จอดเอาไว้หลังตึกเพื่อขี่กลับ
“กูส่งมึงแค่ปากทางเข้าหอมึงนะ ไอ้เล็ก” มดเอ่ยขึ้น ตอน
ที่ขี่มาถึงประตูแดงที่เป็นทางออกด้านหลังโรงเรียน
“ไปส่งถึงหน้าหอไม่ได้เหรอมด กูกลัวผีอ่ะ มันมืดด้วย” ผม
ต่อรอง
“ส้นตีนแน่ะ เด๋ว...กูถบี มึงแทนถีบจักรยานซะเลย กูตอ้ งขับ
เลยไปอีกตัง้ ไกล และก็มดื เหมือนกันนะเว๊ย ต้องผ่านป่าช้าฝรัง่ ตรง
บ้านเณรด้วย” ไอ้มดไม่ยอม
“ก็ได้ มึงขี่กลับดีดีล่ะ กูลงตรงนี้ล่ะเพื่อน” ผมกระโดดลง
หลังจากพูดกับมดมันเสร็จแถมดันรถมันให้พุ่งไปข้างหน้า นัยว่า
เป็นการส่งมันให้ปั่นได้เร็วขึ้น จากนั้นจึงเดินกลับเข้าหอด้วยใจ
ระทึกและหวาดหวั่น เพราะดึกแล้ว มีความรู้สึกว่ามีคนเดินตาม
หลังมาตลอด จนมารู้ในตอนเช้าว่า ดันใส่กางเกงขายาวทรงขาม้า
ที่ก�ำลังฮิตมากในตอนนั้น ท�ำให้เกิดเสียงเหมือนมีใครเดินตาม   
เล่นเอาขนหัวแทบลุก มาเล่าให้ไอ้มดฟังในตอนเช้า ปรากฏว่า    
ไอ้มดเดินผมชี้ หัวตั้งมาทั้งที่มันเป็นคนหัวเถิก ไม่ค่อยจะมีผม   
หลังจากผมเล่าให้มันฟังและถามว่ามึงไปท�ำอะไรมา มันบอกว่า...
“มึงยังดี ไอ้ห่า แค่ขากางเกงตีกัน อ่ะจี๊ยย นึกแล้วขนลุก   
น่ากลัวไม่หาย” ไอ้มดพูดแถมท�ำท่าสยิว
“อะไรของมึง เล่าให้ฟังซิวะ เร็วๆ เด๋ว...ไอ้ตู่มันเรียกกูไป
ช่วยชักธงชาติแล้ว” ผมเร่งมันด้วยความอยากรู้อยากเห็น
“ก็ตอนที่กูขี่จักรยานไปส่งมึงแล้วกูขี่กลับหอกูใช่มั๊ย ก่อน
จะถึงหอ มันต้องผ่านบ้านเณรทีเ่ ป็นป่าช้าฝังศพพวกบราเดอร์ของ
โรงเรียนเรา ที่มีหอแดงของมัดเซ่อสุภัทร ฝ่ามือเหล็กลอยน�้ำ       

พ่อไอ้เจ๊มันอ่ะ กูก�ำลังจะเลยจากตรงนั้นอยู่แล้ว ก็มีเสียงหนึ่งดัง
มาจากบนก�ำแพงรั้วโรงเรียน” ไอ้มดเล่าแบบหวาดๆ ขณะที่รอบ
ด้านในตอนนั้นพลันเงียบสงัดขึ้นมาเฉยๆ
“เออ...แล้วไง ใครอ่ะ มัดเซ่อสุภัทรเหรอ ดึกแล้ว แกคงไม่
มาเฝ้าคอยไล่เด็กผูช้ ายทีม่ าแอบมาป้วนเปีย้ นแถวหน้าหอแกหรอก
หรือจะเป็นไอ้เจ๊มันแกล้งมึง”...ผมเดา
“ส้นตีนแน่ะ ปะเด้อเว้ย ใส่ชุดหล่อสีขาวอย่างที่เราเคยเห็น
พวกปะเด้อใส่กันประจ�ำน่ะ นั่งอยู่บนก�ำแพงที่มีเศษแก้วปักไว้
เพียบกันไม่ให้นกั เรียนปีนหนีออกไปเทีย่ วอ่ะ ถามกูวา่ ...แกไปไหน
มา” ไอ้มดบอกพร้อมผมบนหัวที่ไม่ค่อยจะมีตั้งขึ้นมาอีก
“เฮ้ย...จริงเหรอ แล้วปะเด้ออะไรอ่ะ ใช่ปะเด้อโย่งหรือป่าว”
เฮียถามให้แน่ใจว่าไอ้มดมันไม่ได้เจอผีปะเด้อและตาฝาดไป
“ไม่ใช่ เป็นปะเด้อฝรั่ง มีลูกประค�ำห้อยคอด้วย ที่ส�ำคัญกู
ไม่เคยเห็นแกมาก่อนน่ะ บรื๊ยยยย...กูเจอผีเข้าจังๆ เลย จากนั้น   
กูก็ปั่นจักรยานราวกับลงแข่งตู เดอ ฟร้องค์ กลับหอ เหนื่อย     
แทบขาดใจ ทีเ่ ห็นหัวกูตงั้ เพราะกูปน่ั ไม่คดิ ชีวติ เร็วมากราวกับขับ
มอไซค์เลยว่ะ” มดเฉลยให้ฟังว่าท�ำไมผมมันถึงตั้งเหมือนโดน
ผีหลอกและที่จริงมันก้อโดนผีหลอกจริงๆ คนที่ไหนจะขึ้นไปนั่ง
บนสันก�ำแพงที่มีแต่เศษแก้วปักเอาไว้เต็มไปหมด 555
จบตอนฉลองหอ ฉลองตึกและผีปะเด้อ แต่เรื่องของน้าเอ็ด
ที่พูดถึงในตอนนี้ ยังไม่จบ พี่เอ็ดเวิร์ด สินสุข แวนโซ่ เป็นรุ่นพี่ของ
พวกเราที่โรงเรียนกลางป่า ในสมัยที่ผมเป็นนักเรียนอยู่ ยังเรียน
ทันแกประมาณ 3 ปีได้ เพราะผมเข้าเรียนตอนน้าเอ็ดอยู่ม.ศ. 3
จากนัน้ น้าเอ็ดเรียนต่อม.ศ. 4-5 ค่อยลาออกไปประกอบอาชีพเป็น
นักดนตรีอย่างที่เล่าให้ฟัง มีเพลงดังบ้างไม่ดังบ้าง ช่วงที่ดังสุดๆ
ในตอนนั้นก่อนจะมีเพลง เพราะเรานั้นคู่กัน น้าทุยแกก็ได้มาเล่น
เพลงที่ยังเล่นไม่จบในวันฉลองหอตึกนฤมลนั้นจนจบเพลงจนได้
ในวันฉลองเรียนจบม.ศ. 3 ของรุ่นผมที่พัทยา ห้าปีที่ผ่านมานี้...
น้าเอ็ดเป็นมะเร็ง แล้วต้องตัดไข่ทิ้ง แม้ตอนนี้หายจากโรคมะเร็ง
แล้ว แต่สุขภาพคงไม่เหมือนเดิม ร้องเพลงไม่ได้เหมือนก่อนอีก
แล้ว ขอให้พี่เอ็ดเวิร์ดสุขภาพแข็งแรง และกลับมาเยือนโรงเรียน
กลางป่าของเราได้อีกหลายครั้งในทุกๆ ปีแล้วกันนะครับ สวัสดี
และรอพบกับตอนต่อไปในฉบับหน้า

พิธีอวยพรวันคล้ายวันเกิด ภราดาเลอชั ย ลวสุต ที่ปรึกษาระดับประถมศึกษา
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

ประธานในพิธีเปิ ดการแข่งขันกีฬาสีประจ�ำปี การศึกษา 2561 และแขกผู ้มีเกียรติ เยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติ
พลต�ำรวจตรี ภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา รุ่น 3316 ประธานในพิธีเปิด         
กีฬาสี ประจ�ำปีการศึกษา 2561 เข้าเยีย่ มชมห้องเกียรติประวัตอิ สั สัมชัญศรีราชา โดยมีภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ �ำนวยการ นายกสมาคม
ศิษย์เก่าฯ นายกสมาคมผูป้ กครองและครูฯ แขกผูม้ เี กียรติทมี่ าร่วมพิธี โดยมี ม.ปรีชา วรศิลป์ ครูเกษียณ พาเยีย่ มชม เมือ่ วันที่ 24 สิงหาคม 2561

คนข้างวัง
เมือ่ ถามถึงสวนสัตว์ในประเทศไทย คงต้องตอบว่า สวนสัตว์ดสุ ติ หรือเขาดิน ทีท่ มี่ คี วามหลังของใครหลายๆ
คน เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวยาวนานมาตั้งแต่ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสวนพฤกษชาติขึ้น ที่พระราชอุทยานส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จ             
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เมือ่ ปี พ.ศ. 2438 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงมีพระราชด�ำริให้สร้าง
ขึ้นบริเวณที่ราบด้านตะวันออกของพระราชวังดุสิต ตามแบบอย่างของต่างประเทศที่พระองค์เคยเสด็จไปทอด
พระเนตร ซึ่งการก่อสร้างพระราชอุทยานเริ่มด้วยการ “ขุดสระน�้ำ” ขนาดใหญ่เป็นรูปพระราชหัตถเลขา พระ
ปรมาภิไธยย่อ “จ.ป.ร.” ขุดคูคลองระบายน�้ำ ท�ำถนนเชื่อมตัดผ่านจากคลองเปรมประชากรเข้าไปโดยรอบหลาย
เส้นทาง ส่วนดินที่ขุดขึ้นมานั้นได้น�ำไปใช้ในการถมเนินและปลูกต้นไม้ พระองค์จึงโปรดเรียกที่แห่งนี้ว่า
“เขาดินวนา”
วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2444 คราวที่พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสหมู่เกาะชวา “ฮิส เอกซเศลเลนศิย์
วิลเลม รูเสบูม คอเวอเนอเยเนราล” แห่งเนเธอแลนด์ ได้ถวายกวางดาวจ�ำนวน 6 ตัว ทรงน�ำกวางดาวกลับมา
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

เทศบาลนครกรุงเทพฯ ด�ำเนินการตกแต่งสถานที่ จัดสวน สร้าง
คอกสัตว์ กรงสัตว์ และบ่อส�ำหรับเลี้ยงสัตว์  และย้ายฝูงกวางดาวจาก
พระที่นั่งอัมพรสถาน จระเข้และลิงจากสวนสราญรมย์มาที่สวนสัตว์
แห่งนี้ ทั้งยังรวบรวมสัตว์ในประเทศและต่างประเทศมาเลี้ยงเพื่อให้
ประชาชนเข้าชม  นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการขอช้างหลวงมายังสวนสัตว์
เพื่อให้ประชาชนเข้าชมทุกวันอาทิตย์

พ.ศ. 2485 เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ สวนสัตว์ดุสิตได้รับ
ความเสียหายมาก สัตว์หลายชนิดสูญหายหรือว่ายน�ำ้ หนีออก
ไป เหลือเพียงบางส่วน จึงต้องหยุดบริการประชาชนระยะ
เวลาหนึ่ง
พ.ศ. 2497  รัฐบาลตั้งคณะกรรมการเพื่อด�ำเนินการ
บูรณะและปรับปรุงสวนสัตว์ดุสิตให้ดีขึ้นตามล�ำดับ  จนวันที่
15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2497 รัฐบาลจึงจัดตั้งเป็นองค์การสวน
สัตว์แห่งประเทศไทยเพือ่ ให้บริหารงานอย่างคล่องตัว โดยขึน้
ตรงกับส�ำนักนายกรัฐมนตรี
พ.ศ. 2506  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร   ทรงรับองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทยไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีชื่อว่า “องค์การ
สวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” (อสส.)
พ.ศ. 2512   คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์เห็นว่า
สวนสัตว์ดสุ ติ มีพนื้ ทีน่ อ้ ย สัตว์อยูอ่ ย่างหนาแน่นแออัด ไม่เป็น
ธรรมชาติ การขยายพันธุส์ ตั ว์ปา่ ไม่อาจเป็นไปตามปกติ  สัตว์
ป่าหายากบางชนิดไม่ขยายพันธุ์เลย จึงใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่ง
ชาติเขาเขียวและเขาชมพู่ จังหวัดชลบุรี ด�ำเนินการในปี 2516
และต่อมาขยายสู่จังหวัดต่างๆ เช่น สวนสัตว์เชียงใหม่ สวน
สัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา อุทยานป่าอีสานตอนบน
ขอนแก่น-อุดรธานี อุทยานสัตว์ปา่ อุบลราชธานี และโครงการ
คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ตามล�ำดับ
องค์การสวนสัตว์ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ขยายพันธุ์
สัตว์ และมีงานวิจัยด้านสัตว์ป่า พัฒนาสวนสัตว์ให้เป็นแหล่ง
ข้อมูลอ้างอิงเกี่ยวกับสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนการให้
บริการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจยั ทัง้ ด้านวิชาการ นันทนาการ
และพั ฒ นาจิ ต ใจของเยาวชนให้ ต ระหนั ก ถึ ง การอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปีที่แล้ว องค์การสวน
สั ต ว์ ป ระสบความส�ำเร็ จ ในการเพาะเลี้ ย งและปล่ อ ยนก
กระเรียนพันธุ์ไทยสู่ธรรมชาติ โดยนกกระเรียนพันธุ์ไทย
สามารถอยูร่ ว่ มกับนาข้าวเกษตรอินทรียท์ จี่ งั หวัดบุรรี มั ย์ และ
เริ่มออกไข่เองในธรรมชาติแล้วเป็นที่แน่ชัดว่าว่าจะมีการปิด
สวนสัตว์ดุสิตหรือสวนสัตว์เขาดินวนาแน่นอน ปิดตัวในช่วง
ปลายเดือนสิงหาคมนี้แน่นอน

งานวิจัยของท็อปกันร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้ร่วมตอบแบบสอบถามถึงกว่า 20,000 คน
คนที่ชอบว่ายน�้ำจะได้รับประโยชน์ดังนี้

1. อดทน

..............................................................................................................................................

ว่ายน�้ำเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนอย่างมากในการว่าย
ไปให้ถงึ จุดหมายปลายทางทีเ่ ราก�ำหนดไว้ เราไม่สามารถทีจ่ ะหยุด
กลางทางได้ เพราะถ้าเราหยุด นั่นหมายถึงเราจะจมน�้ำทันที เรา
ต้องพยายามไปให้ถงึ จุดหมายให้ได้ เปรียบเหมือนการท�ำงาน หรือ
การใช้ชีวิตที่เมื่อมีอุปสรรคเข้ามาในชีวิต เราจะต้องอดทนและมี
ความพยายามในการแก้ปัญหาและด�ำเนินชีวิตต่อไป

2. บุคลิกดี

..............................................................................................................................................

กีฬาว่ายน�้ำท�ำให้เราได้ออกก�ำลังกาย ซึ่งจะส่งผลให้ร่าย
กายทุกส่วนได้รับการบริหาร ท�ำให้มีสรีระที่สมส่วน และสวยงาม
จึงส่งผลต่อการมีบคุ ลิกภาพทีด่ ี อีกทัง้ ยังท�ำให้รา่ งกายแข็งแรงโดย
ไม่เน้นส่วนใดส่วนหนึง่ จนเกินไป  การว่ายน�ำ้ ในท่าต่างๆ ไม่วา่ จะเป็น
ท่าฟรีสไตล์ หรือท่ากบเราจะต้องจัดท่าการว่ายให้ถูกต้อง ซึ่งจะ
ส่งผลมาถึงการใช้ชีวิตประจ�ำวัน เราจะกลายเป็นคนที่มีบุคลิกดี

3. มุ่งท�ำงานให้เสร็จตามเป้าหมาย

..............................................................................................................................................

มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับสมาคม
ผู ้ ป กครองและครู โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชา
ได้ จั ด การแข่ ง ขั น ว่ า ยน�้ ำ ACS SWIMMING
CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา
2561 ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ระหว่างวันที่
15-16 กันยายน 2561 ณ สระว่ายนำ�้ เลโอ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีน�้ำใจเป็นนักกีฬา รักการออกก�ำลังกาย
และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชมรมสโมสร
ของโรงเรียนต่างๆ ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรม มีนกั เรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน จ�ำนวน 530 คน และมีผู้ปกครอง      
เข้าชมและให้ก�ำลังใจอย่างมากมาย
เรามีสระว่ายน�้ำที่มีความพร้อม ได้มาตรฐาน และสิ่งอ�ำนวยความสะดวกในการบริการอย่างครบวงจร         
มีการสอนว่ายนำ�้ ให้นกั เรียนตัง้ แต่ระดับชัน้ อนุบาล เพือ่ ให้นกั เรียนมีสขุ ภาพทีด่ ี และทักษะการว่าย การออกก�ำลังกาย
ไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แท้จริงแล้วการออกก�ำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง และยังเป็น
การฝึกทักษะบางอย่างทางอ้อมอีกด้วย

ผูว้ า่ ยจะต้องว่ายนำ�้ ไปให้ถงึ อีกฝัง่ ของสระ ซึง่ ผูว้ า่ ยจะต้อง
ท�ำให้ส�ำเร็จไม่สามารถหยุดกลางคันได้ถงึ แม้วา่ จะเหนือ่ ยมากเพียง
ใดก็ตาม เมื่อน�ำมาเปรียบเทียบกับการท�ำงาน ก็ย่อมเป็นผู้ที่ตั้งใจ
ท�ำงาน และพร้อมทีจ่ ะท�ำงานให้ส�ำเร็จตามเป้าหมาย ไม่หยุดกลาง
คัน ส่งผลให้งานประสบความส�ำเร็จ

4. สุขุมเยือกเย็น

..............................................................................................................................................

การว่ายน�้ำเป็นกีฬาที่ต้องใช้สติควบคุมอารมณ์ไม่ให้
แปรปรวน เพราะการว่ายน�้ำต้องว่ายอย่างค่อยเป็นค่อยไปถ้าไป
โหมหนักในช่วงแรกๆ พอช่วงท้ายๆ เราจะเหนือ่ ย เวลาว่ายนำ�้ เรา
จะรู้สึกผ่อนคลายบวกกับน�้ำเย็นๆ ท�ำให้เราจิตใจเย็นและสงบ     
ไปด้วย

5. มีความยืดหยุ่นและปรับตัวเก่ง

..............................................................................................................................................

การว่ายน�้ำช่วยในเรื่องร่างกาย กล้ามเนื้อ ความแข็งแรง
การทรงตัว และการหายใจเข้าออกในระดับน�้ำลึก-น�้ำตื้น ซึ่ง        
สามารน�ำมาประยุกต์ใช้ได้ เวลาว่ายน�้ำจะท�ำตัวแข็งๆ ไม่ได้ ต้อง
ผ่อนคลายตัว ปรับลักษณะตัว ให้เข้ากับน�้ำ เราจึงจะสามารถว่าย
อยูใ่ นนำ�้ ได้ ก็เหมือนกับการอยูใ่ นสังคม เราต้องรูจ้ กั ปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมให้ได้ จะต้องมีการปรับสภาพตัวเองให้พลิ้วไหวไป
ตามสายน�้ำ เพื่อให้เกิดแรงต้านให้น้อยที่สุด

6. มีวินัย

..............................................................................................................................................

การทีจ่ ะต้องบังคับตัวเองให้ไปว่ายนำ 
�้ และท�ำตามทีต่ วั เอง
ตั้งใจ ท�ำให้คิดว่าเป็นการฝึนฝน ซึ่งท�ำให้ตัวเองมีวินัยในการที่จะ
ไปเล่นกีฬาชนิดนี้ เพราะว่ามันขึน้ อยูก่ บั ตัวเราเอง นักกีฬาว่ายน�ำ้
ต้องมีวินัยในตนเองอย่างมาก ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และ
แผนการซ้อมอย่างเคร่งครัด ไม่วา่ จะมีผฝู้ กึ ซ้อมอยูค่ วบคุมหรือไม่
ก็ตาม ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองอย่างสูง

7. มีพัฒนาการในตนเองสูง

..............................................................................................................................................

การว่ายนำ�้ ไม่ได้ตดิ ตัวมนุษย์มาแต่ก�ำเนิด ทุกคนเกิดมาไม่
ได้หมายความว่าต้องว่ายน�้ำเป็นทุกคนว่ายน�้ำเป็นกีฬาที่ต้องการ
การฝึกฝน ฝึกหัด การท�ำกิจกรรมเดียวกันไปเรื่อยๆ จะท�ำให้คน
เราเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมทีเ่ กิดจากการเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง จึงท�ำให้
เป็นบ่อเกิดของการพัฒนาตนเองไปเรือ่ ยๆ  จากท่าทีเ่ ราคิดว่าถนัด
ท�ำไมเราไม่ท�ำท่าอืน่ ๆ เก่งบ้าง ถ้าเราว่ายได้ทกุ ท่าก็คงจะดี เพราะ
เมือ่ อยูใ่ นนำ�้ ทุกท่าทีเ่ ขาใช้กนั เราก็วา่ ยได้หมดในการท�ำงานก็เช่น
เดียวกัน งานแต่ละอย่างอาจใช้ทักษะและความสามารถต่างกัน
ท�ำให้เราต้องพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆ เพื่อเตรียมความพร้อมตัว
เองไว้ เมื่อต้องการใช้เมื่อไหร่ก็หยิบใช้ได้ทันที

8. ทะเยอทะยานที่จะประสบ
ความส�ำเร็จ

..............................................................................................................................................

การว่ายนำ�้ เหมือนการทีเ่ ราพยายามทีจ่ ะพุง่ ไปข้างหน้าให้
ได้ไกลทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ตอ้ งใช้ทงั้ แขน ล�ำตัว ขา ว่ายไป ถ้าเปรียบ
กับข้อนี้แล้ว เหมือนการที่เราทะยานไปข้างหน้าเพื่อความส�ำเร็จ

ที่รออยู่ตรงขอบสระนั่นเอง   กีฬาว่ายน�้ำเป็นกีฬาที่เป็นจุดสร้าง
ความทะเยอทะยานให้ประสบความส�ำเร็จ เพราะมีเป้าหมายข้าง
หน้าว่าเราต้องไปให้ถึงจุดนั้น และท�ำอย่างไรถึงจะไปถึงจุดนั้นได้
เร็ว และไม่อันตรายต่อสภาพร่างกาย

9. ไม่เคยล้มเลิกความตั้งใจ

..............................................................................................................................................

ทุกครั้งที่ว่ายน�้ำ มักจะเป็นสระที่ลึกมากกว่าความสูงของ
ตัวเองเสมอ ดังนั้น การหยุดว่ายที่กลางสระเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่
ได้ แม้ว่าจะตะคริวกิน หรืออะไรจะเกิดขึ้น เราต้องเข้าหาฝั่งให้ได้
นั่นคือความพยายามที่ไม่อาจจะล้มเลิกได้ ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับ
การเอาตัวรอด เพราะการทีจ่ ะว่ายไปให้ถงึ ฝัง่ นัน้ เราต้องพยายาม
ว่ายอย่างเดียว ถ้าหยุดเราก็จมต่างกับกีฬาอื่นที่สามารถหยุดเล่น
กลางครันได้ เช่น วิ่ง ถ้าเหนื่อยก็เดินได้ ดังนั้น คนที่ชอบว่ายน�้ำ
จึงมักเป็นคนที่มีความพยายามไม่ล้มเลิกกับสิ่งที่ท�ำง่ายๆ

10. กระตือรือร้น

..............................................................................................................................................

การว่ายนำ�้ ท�ำให้เรารูส้ กึ ว่า เราจะหยุดนิง่ หรือหยุดอยูก่ บั
ที่ไม่ได้ ถ้าหากเอื่อยเฉื่อยก็จะท�ำให้เคลื่อนตัวในน�้ำไปได้ช้า
อุณหภูมิในสระน�้ำจะปรับให้เย็นกว่าปกติ ท�ำให้จึงต้องว่ายน�้ำ
เคลือ่ นไหวไปอย่างรวดเร็วเพราะฉะนัน้ การทีม่ คี วามกระตือรือร้น
จะท�ำให้บุคคลากร ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจะให้งาน
บรรลุผลส�ำเร็จ

11. เป็นตัวของตัวเอง

..............................................................................................................................................

กีฬาว่ายน�้ำไม่ใช่กีฬาที่เล่นเป็นทีม คนที่ชอบว่ายน�้ำ ส่วน
ใหญ่ก็จะว่ายคนเดียว จึงเป็นคนที่เป็นตัวของตัวเองเลือกในสิ่งที่

ตนเองชอบ เป็นช่วงเวลาที่เราได้อยู่กับตัวเองมากที่สุด เป็นเวลา
ที่สมองและจิตใจปลอดโปร่ง เป็นอิสระ จึงมีเวลาที่หันมาสนใจ
และเข้าใจตัวเองมาก การว่ายน�้ำจะท�ำให้เราเป็นตัวของตัวเอง
เพราะเราสามารถทีจ่ ะว่ายท่าอะไรก็ได้ จะว่ายช้า หรือเร็วก็ได้ ตาม
แต่ความต้องการของเรา

12. กล้าตัดสินใจ

..............................................................................................................................................

เมื่อเวลาว่ายน�้ำนั้น เราใช้ก�ำลังของเราคนเดียว เท่ากับว่า
ถ้าเราเจออะไรข้างหน้า เราต้องตัดสินใจเองว่าเราจะว่ายไปทาง
ไหน จึงท�ำให้เรากล้าที่จะตัดสินใจ เนื่องจากเราอยู่ในน�้ำ  ถ้าเกิด
อุบัติเหตุหรือเหตุอะไร เราต้องกล้าที่จะตัดสินใจแก้ปัญหา เพราะ
ถ้าช้า หรือไม่กล้าตัดสินใจเราก็อาจจมน�้ำตาย

13. ชอบความท้าทาย

..............................................................................................................................................

การว่ายน�้ำนั้น เรามักจะเปรียบเทียบระยะทางและเวลา
เมื่อเราว่าย 50 เมตรได้ในเวลา 5 นาที ต่อไปเราจะเริ่มอยากว่าย
ให้เวลาเร็วขึ้นในระยะทางเท่าเดิม จะรู้สึกว่าท้าทายหากว่าเรา
สามารถทีจ่ ะว่ายได้ไกลขึน้ ระยะเวลาเท่าเดิมหรือระยะทางเท่าเดิม
แต่เวลาเร็วขึ้น มันเป็นการแข่งกับตัวเองท้าทายตัวเองว่า จะ
สามารถท�ำได้ไหมเหมือนการท�ำงานเราจะรู้สึกตื่นตัว หากได้รับ
งานที่ใครๆคิดว่าจะประสบความส�ำเร็จน้อย
จะเห็นว่าการว่ายน�้ำมีประโยชน์อย่างมาก มิสจึงขอเชิญ
ชวนเด็กๆ ทุกคน รวมทั้งผู้ปกครองมาออกก�ำลังกายด้วยการว่าย
นำ  
�้ ซึง่ สระว่ายนำ�้ ของโรงเรียนเปิดให้บริการทัง้ บุคคลภายในและ
บุคคลภายนอกทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 16.00 น.-18.00 น. เพือ่ สุขภาพ
ที่ดีและเพื่อการพัฒนาการทั้งครบกันนะคะ

อ้างอิงจาก JOBTOPGUN คนชอบ “ว่ายน�้ำ” เป็นคนแบบไหน?/สืบค้นเมื่อ 17 กันยายน 2561/จาก
https://www.jobtopgun.com/ชีวิตคนท�ำงาน/คนชอบว่ายน�้ำเป็นคนแบบไหน/a21

ร้านอาหารทีค่ อลัมน์แนะน�ำยังมีจุดยืนทีอ่ ร่อย
ราคาย่อมเยาและเป็นร้านทีย่ ังไม่มีชื่อเสียง
จะเป็นอาหารประเภทใดก็ได้ เพือ่ ส่งเสริมผู ้ขายและ
ชักชวนผู ้บริโภคให้ไปชิ มอาหารราคาถูกและอร่อย
ร้ า นเนื้ อ ย่ า งและอาหารประเภทเนื้ อ ร้ า นนี้ ไ ม่ มี ชื่ อ ร้ า น             
อยูท่ ตี่ กึ แถวตลาดศรีเจริญศรีราชา หรือเรารูจ้ กั กันดีในชือ่ “ตลาดนัด
วันพุธ” เป็นตึกแถวอยูช่ ว่ งกลางของตัวตลาด ร้านไม่มกี ารตกแต่งใดๆ
ทั้งสิ้น ให้สังเกตตู้กระจกเก่าๆ และเตาอั้งโล่ปิ้งเนื้ออยู่หน้าร้าน       
แถมมีต้นสาวน้อยประแป้งขนาดใหญ่บังหน้าร้านอีกต่างหาก คงจะ
เก็บไว้บังแดดที่สาดแสงเข้ามาในช่วงเช้า
อาหารร้านนี้มีเมนูอยู่ประมาณ 10 ชนิด ราคาตั้งแต่ 35 บาท
จนถึง 100 บาท ขายกัน 2 คน สามี-ภรรยา ซึง่ สูงวัยพอสมควร ภายใน
ร้านไม่มีการตกแต่งใดๆ ทั้งสิ้น มีโต๊ะให้ลูกค้านั่งประมาณ 3 โต๊ะ        
ที่เหลือก็วางของระเกะระกะไปหมด ถึงแม้ว่าเมนูอาหารจะน้อยชนิด
แต่รับประกันว่าแต่ละชนิด “แซ่บ” จริง
เราสัง่ ต้มแซ่บเครือ่ งใน เนือ้ ย่าง เนือ้ แดดเดียว (2 จาน) ตับหวาน
ซุปหน่อไม้ ข้าวเหนียว แต่ละชนิดล้วนแล้วแต่อร่อยทั้งนั้น โดยเฉพาะ
เครื่องในต้มแซ่บ ลักษณะจะต้มแบบโบราณ เคี่ยวเครื่องในเปื่อย       
จนใสเป็นวุ้น เคี้ยวแต่ละค�ำนั้น นุ่ม นิ่ม หอมกลิ่นเฉพาะตัวของเนื้อ
ช่างละมุนลิ้นยิ่งนัก น�้ำซุปก็รสชาติกลมกล่อมก�ำลังดี อุดมไปด้วยผัก
สมุนไพรครบทุกชนิด ซดน�้ำจนพุงกาง
ส่วนเนื้อย่าง ไม่ต้องพูดถึง ย่างก�ำลังดี เสิร์ฟพร้อมแตงกวา      
นำ�้ จิม้ แจ่วทีแ่ ซ่บไม่เหมือนใคร กินไปโศกาไปต้องซับนำ�้ ตาเป็นระยะๆ
กันแทบทุกคน งานนี้เปลืองกระดาษทิชชู่หน่อย

ทางด้านเนือ้ แดดเดียวติดมันนิดๆ อร่อยหรือเปล่าไม่รู้ สัง่ มาแค่
2 จานเท่านั้นเอง และตามด้วยตับหวาน ซุปหน่อไม้ ส่วนข้าวเหนียว
ร้านนี้เสิร์ฟเป็นจาน เยอะมาก โต๊ะเรา 2 จานก็เอาอยู่แล้ว
เจ้าของร้านชือ่ คุณส�ำราญ และคุณอ่อนจันทร์ วิเชียรดี เดิมเป็น
ชาวร้อยเอ็ดมาอยู่ศรีราชา 30 กว่าปีแล้ว มีบุตร 3 คน ขายเนื้อย่าง
จนส่งลูกเป็นฝัง่ เป็นฝาหมดแล้ว คนโตผูช้ ายท�ำงานเป็นผูบ้ ริหารบริษทั
เบียร์ช้าง คนที่ 2 ท�ำงานด้านวิจัย คนที่ 3 อยู่สหรัฐอเมริกา จบด้าน
กฎหมาย ได้สามีเป็นแพทย์ดีเด่นชาวอเมริกัน
ลูกๆ ลงมติให้พ่อ-แม่ หยุดขายอาหาร แต่ทั้งคุณลุง คุณป้า คู่นี้
ก็ยงั ไม่หยุด บอกจะขายไปเรือ่ ยๆ ไม่สนใจยอดขายเท่าใดนัก ร้านเปิด
ตั้งแต่ 8.00 น. – 15.30 น. ขายทุกวันยกเว้นวันไหนมีธุระก็ปิดร้าน
เบอร์โทร 087-139-8124 ส�ำหรับโทรเช็คว่าร้านเปิดหรือไม่ ส่วนโทร
จองอาหารนั้นไม่รับ เพราะไม่มีเวลารับสาย ท�ำกันเพียง 2 คนเท่านั้น
ใครไปถึงร้านก่อน ก็จะได้ที่นั่งก่อน แต่ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าจะมาซื้อ
กลับไปรับประทานที่บ้าน คณะเราสั่งอาหารมา 6 ชนิด ข้าวเหนียว 2
น�้ำขวดใหญ่ รวมราคาแล้ว 540 บาท อิ่มจนถึงรุ่งเช้า!

กิจกรรมวันเข้าพรรษาและแห่เทียน แผนกปฐมวัย

กิจกรรมประเพณีวันเข้าพรรษาและแห่เทียนพรรษา ปี การศึกษา 2561

คณะภราดา คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับปฐมวัย ร่วมกิจกรรมท�ำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเพล              
แด่พระสงฆ์และร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดพรหมาวาส  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

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

กิจกรรมสายใยรัก แม่ลูกผู กพัน แผนกปฐมวัย
แผนกปฐมวัย จัดงาน “สายใยรักแม่ลูกผูกพัน” เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีที่ปวงชนชาวไทยมีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
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

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�ำปี การศึกษา 2561
งานอนามัย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนทุกระดับชั้น
ระหว่างวันที่ 27  สิงหาคม - 3  กันยายน  2561  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สวดอภิธรรมศพคุณแม่สุรีพร เบ็ญจศิริวรรณ
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผูอ้ �ำนวยการ คณะครู และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดอภิธรรมศพ    
คุณแม่สุรีพร เบ็ญจศิริวรรณ (คุณแม่ของคุณปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ อดีตนายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา) ในวันอังคารที่ 31
กรกฎาคม 2561  เวลา 19.00 น. ณ วัดธาตุทอง ศาลา 18 กรุงเทพฯ

พูดจาภาษาไทย

โดย มิสสมนึก สุทธิถวิล

เคยเห็นภาพทุ่งดอกกระเจียวบานสีชมพูสวยงามตระการ
ตา เต็มลานเชิงเขา ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า ดอกไม้ชนิดนี้จะเกิด
ขึ้นเองตามธรรมชาติมีจ�ำนวนมากขยายพันธุ์เต็มป่า ปีนี้เรามี
โอกาสไปเที่ยวชมให้หายข้องใจเสียที ที่อ�ำเภอเทพสถิต จังหวัด
ชัยภูมิ
เราออกเดินทางจากบ้านพักราวๆ 05.00 นาฬิกา เพือ่ ไปชม
หมอกยามเช้าของอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม ช่วงเทศกาลดอก
กระเจียวบานนั้น เขาจะจัดงานมีร้านขายสินค้ามากมาย เช้าที่เรา
ไปถึงนัน้ ร้านค้ายังปิดเงียบเพราะเช้ามืดเกินไป เมือ่ ถึงอุทยานแล้ว
ก็นั่งรถรางของกรมอุทยานเที่ยมชมอุทยานไปเรื่อยๆ ท่ามกลาง
สายหมอกและละอองฝนโปรยปราย อากาศเย็นสบายสดชื่น
ทัศนียภาพงดงามมาก เมื่อสุดเส้นทางรถรางแล้ว นักท่องเที่ยวก็
เดินชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงามกัน ซึ่งพื้นที่เป็นภูเขา มีลานหิน
ธรรมชาติรปู ร่างแปลกตา มีจดุ ชมวิว มีหนิ รูปร่างแปลกๆ มากมาย
ลักษณะเป็นหินที่มีรอยของการกัดเซาะของหินทรายมานานนับ
ล้านปี ต้นไม้รูปทรงสวยงามที่ทนทานกับความแข็งของพื้นหิน
ท�ำให้เกิดรูปทรงงดงามแปลกตาและที่โดดเด่นที่สุดก็คือ มีดอก
กระเจียวและดอกปทุมมาขึน้ มากมาย ออกดอกบานสะพรัง่ สีชมพู
และขาว หลากหลายสายพันธุ์ ช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน
จนถึงปลายเดือนสิงหาคม จะเป็นช่วงที่ดอกกระเจียว (ขอเรียก
รวมๆ ว่าดอกกระเจียว) จะบานเต็มป่าหินงาม มองแล้วเป็นสีชมพู
เต็มพื้นที่ สมกับที่เรียกกันว่าทุง่ ดอกกระเจียว มองแล้วรูส้ กึ อัศจรรย์
เป็นยิง่ นัก จากประสบการณ์ของเราต้นกระเจียวมักจะชอบดินร่วน
ปนทราย ไม่คิดว่าดินบนภูเขานั้น ต้นกระเจียวจะขึ้นงอกงามได้
มากมายขนาดนั้น

กระเจียว เป็นไม้ล้มลุกที่มีเหง้าใต้ดิน ชาวบ้านจะรู้จักดีใน
ชื่อของว่านมหาเมฆ เป็นสายพันธุ์จ�ำพวกขมิ้น มีสีชมพูอมม่วง
สีชมพูอ่อนและสีขาว ดอกอ่อนน�ำมารับประทานเป็นผักจิ้มได้ มี
ทั้งพันธุ์ดอกใหญ่และเล็ก
ปทุมมา หรือกระเจียวบัว,ทิวลิปสยาม คนขายต้นไม้บอก
กับเราว่ากินไม่ได้ เราดูจากก้านดอกและกลีบดอกแล้วก็ไม่น่าจะ
กินได้ ส่วนกระเจียวนัน้ ดูลกั ษณะดอก ก้านดอกเป็นไม้อวบนำ 
�้ กิน
ได้ อร่อยด้วย หอมเหมือนกลิ่นขิง ข่า
เราเดินชมอุทยานแห่งชาติป่าหินงามด้วยความสุขสดชื่น
ท่ามกลางสายหมอกและละอองฝนสมกับสโลแกนของอุทยาน     
ที่ว่า “หยิบหมอก ดอกกระเจียว” เสียจริงๆ ป่าแห่งนี้มีต้นไม้

ประเภทป่าเต็งรังผสมป่าผลัดใบ ป่าดิบแล้ง มีต้นไม้เต็ง ไม้เหียง
ฯลฯ รูปทรงแปลกๆ เพราะเติบโตได้ช้าบนภูเขาที่เป็นหิน หินที่นี่
เป็นหินหมวดหินภูพาน หมวดหินพระวิหาร และเป็นแหล่งต้นน�้ำ
ล�ำธารของแม่น�้ำชี
ช่วงที่มีทุ่งดอกกระเจียว ทางกรมอุทยานฯ ได้ท�ำสะพาน
บันไดให้นักท่องเที่ยวได้เดินชมความงามทั้ง 2 ฟาก เพื่อไม่ให้ไป
เหยียบต้นดอกกระเจียว และให้ถ่ายรูปกันอย่างเต็มที่ระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร ดอกกระเจียว ซ้าย-ขวา จะบานสีชมพูเข้ม
สวยงามมาก มีทั้งหมด 3 ทุ่งด้วยกัน
ขณะทีค่ ณะของเราเดิมชมไปเรือ่ ยๆ ต้องระวังเท้าเพือ่ ไม่ให้
สะดุดหกล้มแล้วยังต้องระวังไม่ให้พลัดหลงกลุม่ กันอีกด้วย เพราะ
วันนัน้ หมอกหนามาก บางครัง้ ลมพัดกลุม่ หมอกมาปะทะท�ำให้มอง
ไม่เห็นกลุ่มเพื่อนอาจท�ำให้พลัดหลงกันได้ แต่เมื่อหายใจเข้าปอด
ให้เต็มที่ท�ำให้รู้สึกสดชื่นแปลกกว่าปกติทันที นับว่าเป็นก�ำไรชีวิต
ที่ได้มาสัมผัสอากาศยามเช้าที่บริสุทธิ์เช่นนี้
อุทยานแห่งชาติป่าหินงามนี้มีเนื้อที่ 6 หมื่นกว่าไร่ ท�ำให้มี
ทีเ่ ทีย่ วสวยงามมากมายทีน่ อกเหนือจากทุง่ ดอกกระเจียว เป็นลาน
หินงามที่เกิดจากการกัดเซาะของเนื้อดินและหินเป็นเวลาหลาย
ล้านปี ท�ำให้หินสึกกร่อนเป็นรูปปราสาท รูปไก่ รูปถ้วยบอลโลก
รูปช้าง รูปเรดาห์ และมีจุดชมวิว (น่าหวาดเสียว) ที่มองเห็นวิว
ทิวทัศน์ไปถึงลพบุรี
ลานหินหน่อ จะพบพืชประเภทกินแมลง หม้อข้าวหม้อแกง
ลิง ต้นหยาดน�ำ้ ค้าง ขึน้ อยูท่ วั่ ไปและมีกล้วยไม้ปา่ แอบขึน้ ตามซอก
หินอีกด้วย นอกจากนี้ยังมีน�้ำตก 2-3 แห่ง แต่คณะของเราไปไม่
ถึ ง น�้ ำ ตกเพราะเกิ ด ความเมื่ อ ยล้ า เสี ย ก่ อ น และละอองฝนก็

โปรยปรายมาเป็นระยะๆ เราก็เลยหาที่นั่งพักซื้อขนมไทยๆ ที่มี
คุณยายเข็นรถขึ้นมาขายและดื่มน�้ำให้หายเหนื่อย จากนั้นก็ลงมา
ช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายกันที่บริเวณต้นทางที่จะขึ้นเขาไปชมทุ่ง
สินค้าวันนั้นมีเป็นร้อยๆ ร้าน ตั้งแต่ของกินประเภทขนม ผลไม้
ของใช้ ข องฝาก รวมทั้ ง เสื้ อ ผ้ า พื้ น เมื อ งและเสื้ อ ผ้ า สมั ย ใหม่             
มีมากมายจนตัดสินใจไม่ถกู ว่าจะซือ้ ร้านไหนดี อีกทัง้ ราคาถูกกว่า
บ้านเรามาก คณะเราเสียเวลาตรงนัน้ กันพอสมควร จากนัน้ ก็กลับ
บ้านพักเพื่อรับประทานอาหารเช้ากัน เมื่อพักผ่อนกันพอสมควร
แล้วก็ออกเดินทางไปหาที่เที่ยวกันต่อไป

พิธถี วายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์พ
ิ ระบรมราชิ นนี าถ ในรัชกาลที่ ๙
คณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน สมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ พนักงานและนักการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86
พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 10 สิงหาคม
2561 ณ สนามหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

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

โดย ม. เม้า
สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ พบกันอีกเหมือนเช่นเคย เรามี
ความเคลือ่ นไหวของอัสสัมชัญศรีราชา มารายงานเหมือนเดิมค่ะ
ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา ได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ผ่านพ้นไป
หลายกิจกรรมอาทิ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหา
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
กุลชาติ จันทะโชโต (13 ส.ค.) และภราดาศิรชิ ยั ผังรักษ์
(21 ส.ค.) ท่านผู้อ�ำนวยการและคณะครูได้จัดงานฉลอง
คล้ายวันเกิดรวมกันเมือ่ 25 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุม
หลุยส์ชาแนล อาคารวัชรสมโภช
โรงเรียนเปิดหลักสูตร MLP ในระดับชั้นมัธยมศึกษา      
ตอนปลาย เริ่มจากชั้น ม.4 เปิด 2 แผนการเรียนคือ
แผนการเรียนวิทย์-คณิต และแผนการเรียนศิลป์-ค�ำนวณ
เริ่มปีการศึกษา 2562
ภราดาคมสันต์ หมูนค�ำ ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย เข้าถึง
และเข้าใจเด็กๆ ทุกระดับชั้น ใช้เวลาคลุกคลีกับนักเรียน
ทุกระดับชั้นเป็นประจ�ำ

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

กรีฑาสีประจ�ำปี 2561 ทางโรงเรียนได้รับเกียรติจาก     
พลต�ำรวจตรีภัคพงศ์ พงษ์เภตรา รองผู้บัญชาการ
ต�ำรวจนครบาล ศิษย์เก่ารุ่น 3316 ให้เกียรติมาเป็น
ประธานในพิธีเปิดเมื่อ 24 สิงหาคม 2561
ส่ ว นพิ ธี ป ิ ด ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ภราดา ดร.ช� ำ นาญ
เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็น
ประธาน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561
เลือดแดง-ขาว เข้มข้น... คุณประยุทธ พฤกษาจารศิริ
ศิษย์เก่าเพือ่ นห้องเดียวกับ ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการ
เจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ซึ่งใช้ชีวิต        
ที่สหรัฐอเมริกามาตลอดชีวิต ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียน
เป็นครั้งแรก หลังจากได้จบจาก ACS ไปโดยน้องชาย   
คุณคณิศร พฤกษาจารศิริ ACS 2710 ได้พามาและแวะ
ชมห้องเกียรติประวัตอิ สั สัมชัญศรีราชาอีกด้วย ท่านกล่าว
ว่าถ้าโรงเรียนจัดงานฉลอง 75 ปี ขอให้แจ้งล่วงหน้า ท่าน
จะกลับมาอีกครั้ง
นักกีฬาอาวุโ สในพิธีเปิดงานกรีฑ าสีป ระจ�ำปีนี้ได้แก่    
นายสมพร อิงกระโทก ศิษย์เก่า ACS รุ่น 4831 อดีต
นักกีฬาโครงการช้างเผือกรุ่นแรกๆ ของโรงเรียน
คิดถึงโรงเรียนแม้ว่าจะผ่านไปกี่สิบปีก็ตาม...คุณมิตร
นิมิตร ศิษย์เก่า ACS ร่วมงานกิจกรรมและแวะเวียนมา
เยี่ยมโรงเรียนเป็นประจ�ำ
คุณขวด (ไกรวี) อีกหนึ่งท่านที่มาร่วมงานโรงเรียนทุก
ครั้ง เป็นกรรมการสมาคมที่ทุ่มเทให้กับโรงเรียนและ
สมาคมศิษย์เก่าอย่างเต็มที่
ยินดีด้วยกับ ม.วีระพงศ์ ศรีเพชร และ ม.สิทธิรักษ์
ว่องไว ได้ไปหาประสบการณ์ดา้ นฟุตบอลทีป่ ระเทศญีป่ นุ่
1-5 กันยายน 2561
มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี หัวหน้าแผนกปฐมวัย ได้จัด
กิจกรรมประชาสัมพันธ์ รับนักเรียนใหม่ประจ�ำปีการ
ศึกษา 2561 โดยจัด “Open House” เมื่อ 31 ส.ค. ที่
ผ่านมา

ดร.สุทธาภา โชติประดิษฐ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐมวัยแห่ง
มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เกียรติมาปาฐกถา เรือ่ งการจัดการ
เรียนการสอนระดับปฐมวัย ให้คณะครูและผู้ปกครองฟัง
ผู้ปกครองท่านใดมีความประสงค์จะให้บุตรหลานของ
ท่า นเข้า เรียนที่อัส สัมชัญศรี ร าชาประจ�ำปี ก ารศึ ก ษา
2562 ระดับชั้น อ.1 ป.1 ม.1 และ ม.4 ซื้อใบสมัครกันได้
แล้ว เริ่มขายใบสมัคร 31 ส.ค. 61 เป็นต้นไป
ปีการศึกษาหน้าเป็นปีแรกทีท่ างแผนกปฐมวัยมีโครงการ
รับเด็กก่อนปฐมวัย เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าเรียนระดับ
อนุบาล 1... รีบๆ จองกันนะคะ รับจ�ำนวนจ�ำกัด
มิสอมราพร ชื่นใจ และมิสพรรณศร สุขทรัพย์ ร่วมกัน
จัดกิจกรรม การละเล่นไทย อาหารไทยและการแต่งกาย
แบบไทย... สนุกสนานและอิ่มหน�ำส�ำราญกันทั้งเด็ก      
ครู และผู้ปกครอง เมื่อ 13 ก.ค. 61
ม.เดชา ขันธจิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ พา
นักเรียนไปเรียนรูด้ าราศาสตร์ ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ
จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 15 ส.ค. 61
มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช หัวหน้าแผนก MLP และ
ผู้ช่วย มิสจงจิตร์ ลิ้มบ�ำรุง ได้จัดสอน Preparation
Cambridge English Test ส�ำหรับนักเรียน ป.1 ป.3    
ป.5 ม.2 และ ม.3 เมื่อ 8-9 ส.ค. 61
มิ ส กุ ล ธิ ด า ทรั พ ย์ พิ พั ฒ นา มิ ส สุ นิ ธ พิ ทั ก ษ์ ก รณ์
มิสนุชนารถ ศรีวลิ ยั ฯลฯ พานักเรียนไปศึกษานอกสถาน
ที่ ณ ศูนย์การศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อ 15 ส.ค. 61
มิสกนกกาญจน์ นิม่ นุช และมิสลัดดาวรรณ์ ฮวบนรินทร์
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

เพชรยอดมงกุฎ ทีม่ หาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต เมือ่ 5 ส.ค. 61
มิสสุวัฒนา มั่นภาวนา เปิดค่ายวิชาการชั้น ม.3 มีทั้ง
วิชาการและอาชีพทีใ่ ห้ความรูห้ ลากหลาย ณ อาคารโอเซ่ เมื่อ
17 ส.ค. 61
งานประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์ ได้จัดท�ำวีดิทัศน์
แนะน�ำโรงเรียนขึ้นใหม่ 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
ใจบุญสุนทาน... มิสดวงพร ทัตตะทองค�ำ และครอบครัว
เป็นประธานทอดผ้าป่าสามัคคีน�ำสุข ณ ส�ำนักปฏิบัติ
ธรรม กม.8 ต.พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี โดยมีเพื่อนๆ
ชาว ACS ได้ร่วมท�ำบุญด้วยมากมายหลายท่าน... สาธุๆ
ยินดีด้วยกับทีมฟุตบอลสิงห์ศรีราชาและทีมหมาเศร้า      
จูเนียร์ คว้าแชมป์ฟุตบอลอัสสัมลีก 2018 รุ่นอายุ 9 ปี
และ 12 ปี และ ด.ช.จักรภัทร สมภักดี และ ด.ช.ธีรเดช
ศรีส�ำราญ คว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

ทีมชนะเลิศได้แก่ทมี สิงห์ศรีราชาอะคาเดมี ได้ถว้ ยรางวัล
และเงินสด 10,000 บาท รองชนะเลิศได้แก่ทีมเด็กชล     
อะคาเดมี ได้ถ้วยรางวัลพร้อมเงินสด 5,000 บาท
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ได้ แ ก่ ที ม โรงเรี ย นดาราสมุ ท ร          
ได้ถ้วยรางวัลและเงินสด 3,000 บาท รางวัลนักเตะ     
ยอดเยี่ยมได้แก่ ด.ช.ธีรเดช ศรีส�ำราญ รับถ้วยรางวัล
500 บาท... ยินดีกับทุกทีมทุกท่านด้วย
มิสจินตนา สุชนรุจิระ มิสนิตยา สืบสาย Mr.Scott
Surrie และ Ms.Aileen Handugan พานักเรียน MLP
ป.2 ไปทัศนศึกษาทีเ่ มืองจ�ำลอง พัทยา เมือ่ 28 สิงหาคม 61
ส่วน ม.ปราศัย กลัดนิล พานักเรียนไปร่วมโครงการสร้าง
พลังเด็กไทยลดปัญหาขยะมูลฝอย 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
และกีฬา ส่วนคุณแม่นอกจากเก่งด้านกีฬาแล้วยังเก่งเรือ่ ง
ท�ำอาหารน่ารับประทานอีกด้วย

บินไปฮ่องกงเป็นว่าเล่น ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ ปีนี้
ไปฮ่องกงถีย่ บิ ... ได้ขา่ วว่าลูกชายหลอกให้ออกเงินเพือ่ ไป
แก้บน... อีกหน่อยคงจะบนบานศาลกล่าวแถวๆ ยุโรป  
ในรายการทัวร์คราวหน้า
ม.ประภาส สมบูรณ์ ไปร่วมแข่นขันบาสเก็ตบอลชลบุรโี อเพ่น
2018 เมื่อ 16 ก.ค.-26 ส.ค. ผลเป็นอย่างไรไม่ได้แจ้งมา
ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี มีนักศึกษามารอพบครับ
ม.ณัฐพงษ์ (จ�ำ) รู้จักเสือพันธุ์เปอร์เซียมั้ยครับ
ม.ณรงค์ฤทธิ์ ไชยดวง ช่วงนี้งานเข้าเยอะอย่าเครียดนะ
ครับ น้องๆ เป็นก�ำลังใจ
มิสศุภาวรรณ สีหตั ตา ระยะนีก้ นิ พริกอย่างน้อย 10 เม็ด
ระวังท้องไส้ด้วยนะ
มิสคมคาย ชิโนดม เพื่อนๆ น้องๆ เป็นห่วง ดูแลสุขภาพ
ด้วยนะ
มิสวลัยวรรณ โปตะวนิช ได้เป็นครูประจ�ำชั้นปีแรก ก็มี
ลูกรักหลายคนที่ต้องดูแล
มิสณัฐณิชา บุญชู ช่วงนี้เห็นแต่รูปลูกชายอย่างนี้ควรมี
ลูกสาวอีกคน
ม.วัชชราวุธ ยางตลาด ช่วงนีอ้ ยูใ่ นภวังค์แห่งความอร่อย
ข่าวจากงานอนามัยกันบ้าง... มิสจันทร์เพ็ญ ธรรมเจริญ
มิสปราณี ณ สงขลา และมิสวศินี เชื้อช่าง ได้จัดให้      
มีการตรวจสุขภาพนักเรียนประจ�ำปี 2561 ระหว่าง 27
สิงหาคม – 3 กันยายน ไปเรียบร้อยแล้ว
ทางโรงเรียนขอขอบคุณแพทย์จีนสพล สมวงษ์ ศิษย์เก่า
ACS ที่มาบริการฝังเข็มให้กับบุคลากรของโรงเรียน เมื่อ
16 ก.ค. 61... ฟรี
ยินดีกับ ม.วิชญ์พลเดชา ท�ำทอง และทีมงานเซปัก
ตะกร้อ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชนะเลิศของกรมพลศึกษา
ประเภทนักเรียน คว้าถ้วยมาครองสบายๆ
มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี หัวหน้าแผนกปฐมวัย ซ้อมเดินทน
ตัง้ แต่เช้าถึงเย็น ระหว่างตึกปฐมวัยกับอาคารศักดา จะไป
แข่งทีไ่ หนคะ ลูกน้องขอไปด้วย สูๆ้ คะ พวกเราให้ก�ำลังใจ
มิสวิลาวัณย์ จันทร์อยู่ เดินสายตะวันออกอาทิตย์เว้น
อาทิตย์ หาสปอนเซอร์เต็มทีแ่ ละรถทีใ่ ช้ในราชการสีแดงๆ
คันนั้นนั่งได้ 4 คน เท่านั้นนะคะ
มิสพรรณศร สุขทรัพย์ มิสมั่นใจหยิบกล่องลูกแม็กมา 1
กล่องแต่ท�ำไมมี 2 แถวล่ะคะ...อ้าว
มิสหทัยรัตน์ เหล่ารักผล พาตะลอนส�ำรวจเมืองจันท์ ชิม
ช๊อป เที่ยว เตรียมพร้อมแรลลี่ครั้งที่ 2... อย่าลืมขนมชื่อ
แปลกๆ มาฝากด้วย
มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ วันแม่ก็สวย วันเกิดบราเดอร์
ทั้ง 3 ท่านก็สวย สวยจังค่ะครูนิด

มิสวาสนา พรยิ่ง ส�ำรวจที่ท�ำกิจกรรม TC1 ลงรถได้ก็
เล่นจับกบเลยนะคะ ได้กี่ตัวเอ่ย
มิสอุษา จันทร์พงษ์ ไม่ว่างานไหนๆ สวยปิ๊งทุกงาน ไม่
ตกเทรนเลยนะคะ
แรลลี่ปฐมวัยครั้งนี้ครูไก่ ครูนิด เดินหน้าหาผู้สนับสนุน
ทัง้ เงินทัง้ ของ เพือ่ มอบความสุขให้กบั ผูป้ กครองกันอย่าง
เต็มที่ สู้ๆ นะคะ
มิสสมนึก สุทธิถวิล บ้านอยูต่ ดิ ทะเลไม่มตี น้ ตาลแต่ท�ำไม
ท�ำขนมตาลอร่อยๆ มาแจกทั่วโรงเรียน ขอบคุณนะคะ
มิสธัญจิรา ทรัพย์อ�ำนวยสุข เจ้าของงานวันเข้าพรรษา
หันหน้าเข้าวัดท�ำบุญตักบาตร ถวายผ้าป่าสร้างกุฏิ คณะ
ครูและผู้ปกครองอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ
มิสมนฑาทิพย์ ยิ่งยง ศาลางาม (หญิงกุ้งคนงามแห่ง
ปฐมวัย) อยากกลับวัง แต่เมื่อไหร่ท่านแม่จะเรียกกลับ
เสียที
มิสสมส่วน บ�ำรุงรักษ์ ไม่ยอมตากแดดตากฝนแล้ว          
มีสมาธิใช้ตา มือ เท้า ให้สัมพันธ์กันนะคะ ใช้ 4 ล้อแล้ว
คณะครู ป ฐมวั ย ขอขอบคุ ณ ผู ้ ใ หญ่ ใ จดี คุ ณ อุ ด ม
ลาภิเศษพันธุ์ รหัสประจ�ำตัว 17053 รุ่น ACS4730
เจ้าของกิจการร้านพันทิพย์ชลบุรี ที่สนับสนุนของรางวัล
และสติกเกอร์ข้างรถ ขอบคุณค่ะ
คณะครูปฐมวัยขอขอบคุณคุณต้น นายอนุเวศม์ (ธีรยุทธ
ชื่อเดิม) สิงห์น้อย รหัสประจ�ำตัว 22106 รุ่น ACS5437   
ทีต่ อ้ นรับคณะครูทไี่ ปติดต่อทีพ่ กั งานแรลลีค่ รัง้ ที่ 2 พร้อม
จัดเตรียมอาหารให้ชิมอย่างเต็มที่ ขอขอบคุณค่ะ
ขาดเสียมิได้ ครูปฐมวัยฝากขอบคุณ ภราดาคมสันต์
หมูนค�ำ เป็นที่ปรึกษาและให้ก�ำลังใจอยู่เสมอ... อย่างนี้
ทุกคนทุ่มเต็ม 100 ค่ะ
ฉบับนี้ขอยุติแต่เพียงเท่านี้ ขอให้ทุกท่านพักผ่อนช่วง    
ปิดภาคเรียนเดือนตุลาคม ให้สนุกสบายกันทุกท่าน แล้วพบ
กันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับน้องๆ และเพื่อนๆ ทุกท่าน มาอีกแล้วครับ ข่าวดาวกะพริบของพวกเรา
เรามีเรื่องกะพริบต่อเนื่องเป็นประจ�ำเหมือนเช่นเคยนะครับ
กีฬาสีปีนี้ นักกีฬาวิ่งคบเพลิงได้แก่ นายศตวรรษ พัชกิจ
นักกีฬาฟุตบอล นายณัฐพัชร์ พรมจันทร์ นักกีฬาว่าย
น�ำ้ และนายธีรเมธ กอบประเสริฐกุล นักกีฬาแบดมินตัน
กัปตันสีแดงได้แก่ ภานุวิชญ์ ม.6/3 รองกัปตัน พิชญะ
ม.5/9 กัปตันสีขาว อัมรินทร์ ม.6/6 รองกัปตัน ณัฐภัทร
ม.5/5 กัปตันสีนำ�้ เงิน ธานิศพัฒน์ ม.6/4 รองกัปตัน 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
งานสัปดาห์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติภาคตะวันออกครัง้ ที่ 35
เมื่อ 16-18 ส.ค. 61 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
ยินดีกับทีมของน้องโอโซน นัองพัฒน์ และน้องพู ที่ไป
แข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ระดับประถมปลาย
ได้ 77 คะแนน อันดับที่ 67 จาก 262 โรงเรียนทัว่ ประเทศ
ยินดีด้วยกับแผนก MLP ครับ
ข่าวฝากจากห้องจ�ำหน่ายเครือ่ งเขียนขณะนีม้ ขี องทีร่ ะลึก
จ�ำหน่ายมากมาย “ACS Souvenir shop” มีเสื้อยืด
แบบต่างๆ หลายสีหลายสไตล์ เป้สีต่างๆ แก้วมัค ท่านใด

โดย พี่ ม.ปลาย

สนใจแวะชมได้ที่ห้องจ�ำหน่ายเครื่องเขียน
ยิ น ดี ด ้ ว ยกั บ นายภั ท รภู มิ จิ ต รชั ย นาณุ กู ล แข่ ง ขั น
Crossword ระดับ ม.ปลาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 และนายจิรฐั เกียรติ ศิรทิ ตั ธ�ำรง ได้รางวัลรองชนะเลิศ
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

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.ศศิรณ
ิ กวีกจิ รัตน์ (น้องกิน) ด.ญ.ศิศริ ณ
ิ กวีกจิ รัตน์
(น้องเกล)
อ.3/3 ด.ญ.รมิดา นามเจริญ (น้องแอมมี่) ด.ช.รวิพล
นามเจริญ (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.พิมพ์ชนก เชีย่ วชาญโชคชัย (น้องเพ้ยอิง)
เคล็ดลับน้องเนต้า อ.1B ใช้นำ�้ ลูบหน้าก็ขาวแล้วค่ะไม่ตอ้ ง
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 เด็กดีมนี ำ�้ ใจช่วยเหลือครูเอ๋ตลอดเลย
น่ารักจริงๆ เลยครับ
อนุบาล 3A ดีใจจนบอกไม่ถูก ตีไข่ห้องครูกิ๊กแตก 4-1 จ้า
น้องข้าวหอม น้องน�ำ้ พัน้ ซ์ อ.3/1 ล้มแล้วล้มอีก เจ็บแล้ว
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

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
พุทโธกับกัสจัง ม.3/1 ตัวอย่าติดกันมากนักมิสแป้งมองอยู่
อุกฤษฎ์ ม.3/4 ช่วงล่างใหญ่จัง
พิสทุ ธิ์ ม.3/4 เลิกท�ำตัวด�ำได้แล้ว... แฮ่ๆ ผมก็อยากเลิกนะ
ไตเติ้ล ม.3/7 แบ่งความฉลาดมาให้เพื่อนๆ บ้างซิ
เพียว ม.3/7 ท�ำไมตาหวานจุง... ผมหยอดน�้ำตาลอ่ะ
ปอนแว่น ม.3/6 หัดอาบน�้ำบ้างนะ 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 โบว์รักสีด�ำหรือรักโบว์สีด�ำ
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
ถามค�ำตอบจากพระอินทร์มารึเปล่า
นิด ธนวัฒน์ ม.5/8 ตั้งใจเรียนภาษาญี่ปุ่นคาบ 9 มาก
ข่าวว่าชอบผู้หญิงคนหนึ่งนิ!
มิสพลอยครับ น้องพายเพิ่งเกิดมาได้ไม่กี่เดือนก็มีคนมา
รอคิวเป็นเขยขวัญกันซะแล้ว ท่าทางน้องคงเสน่หแ์ รงน่าดู
ฝากถึงน้องบับเบิล้ ม.3 ท�ำไมน่ารักจัง และพีษ่ า ม.5 ด้วย
ว่าท�ำไมถึงสวยและน่ารักมาก

รับหน้าทีต่ วิ วิชาภาษาไทยได้ดจี นเพือ่ นๆ สอบผ่านทุกคน
แต่ ท�ำไมคนติ ว กลั บ สอบไม่ ผ ่ า นเสี ย เองล่ ะ อภิ นั น ท์
ม.4/1...555 แกล้งอ่อยไว้ก่อนครับ ม.ชัญญณัฐ
มือใหม่เล่นเกมต่ออักษรภาษาไทยหรือค�ำคม แต่ผลการแข่งขัน
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 รู้สึกว่า         
สมสกุล ม.4/4 จะนั่งใจลอยทุกวั้นทุกวัน
เป็นนักเรียนใหม่ แต่พัฒนาการเรียนแบบก้าวกระโดด   
นายเก่งมากโทนี่ ม.4/3
กัญญารัตน์ ม.4/7 มีหนุม่ ๆ หลายๆ คน บอกว่าคิดถึงมาก
ริฏซ์ ม.4/1 เปลี่ยนสีแว่นได้แล้ว
อัฐ ม.4/1 คอเลสเตอรอลเดินได้
ฟลุ๊ค ม.5/4 อย่าเดินเร่ร่อนออกจากสีไปสีขาวสิ
ดาว ม.4/3 ไปกินอะไรมา ท�ำไมตัวพองมาก
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 เมือ่ ไรจะเลิกใส่แมสเสียที เห็นไม่สบายมาเป็น
ปีแล้วนะ
อัฐ ม.4/1 เมื่อไรจะเลิกอ้วนสักทีนะ...อ้าว! กว่าจะอ้วน
ได้นี่ ต้องเปลืองเงิน เปลืองอาหารมากนะ แล้วจะมาเลิก
ง่ายๆ ได้ไง!
พี่คอม ม.6/1 เลิกท�ำตัวฉลาดได้แล้วค่ะ ส่วนพี่อู๋ ม.6/1
เช่นกัน จะฉลาดเกินไปแล้ว
พี่ปูน ม.6/1 ยิ้มบ้างก็ได้นะพี่ เดี๋ยวแก่เร็ว
คิว ม.4/1 จ�ำวันที่ 25  เดือนที่ 11 ปี 2559 ได้หรือเปล่า?
น้องเบส ม.4/1 แอบมองอยู่บ่อยๆ
พี่ปริญ ม.4/1 ผมแอบปลื้มพี่นะครับ
น้องฟอร์ด ม.4/5 ท�ำไมน่ารักจัง...เฮ้อ เบื่อจัง ที่ ACS    
มีแต่คนน่ารักทั้งนั้น...อิอิ
พี่เป้ ม.6/2 ได้ข่าวว่าแอบปิ๊งน้อง ม.4 อยู่ครับ แต่เสียใจ
ด้วยนะ น้องเค้ามีแฟนแล้วอ่ะ
พีอ่ ยั ม.6/2 ช่วงนีร้ สู้ กึ ว่าเป็นโอตะ BNK48 เหรอครับ ไป
งานจับมือเสียหายหลายพันเลยนิ !
วริท ม.6/2 พีค่ รับ! น้องรหัสจะร้องไห้แล้วนะครับ ไม่เคย
เทคแคร์น้องเลยนะ
อ๋อ ม.6/4 ท�ำไมช่วงนี้ร่าง 2 มาบ่อยจังครับ อัฐธสร
โอปอล ม.6/2 ท�ำตัวน่ารักแบบนี้ มีคนแอบปลื้มอยู่นะ
พี่กอไผ่ ม.6/1 ได้ข่าวว่าได้ลงเพจ Catdumb ด้วยเหรอ
ไปท�ำวีรกรรมอะไรไว้คะพี่
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 ท�ำไมน่ารักจังเลยครับ จีบได้ป่ะ?
ต้นศรี ม.6/7 ได้ข่าวผู้ชายจีบเยอะเหรอ
สปาย ม.5/2 เล่นบาสเก่งจังเลย จากพี่ ม.6
พีเจเด็ด ม.6/7 เมื่อไหร่จะเลิกหล่อคะ... เขิน
พีอ่ งิ ม.6/7 ได้ขา่ วว่าจัดทุกอาทิตย์เลยน่ะ...จัดไรเคลียร์ดว่ น!
พี่จ๊อบน้อย ได้ข่าวว่าชอบกินซูชิมากมาย
พีจ่ นิ ดานุช ได้ขา่ วว่าเป็นหัวหน้าแก๊ง แห่งปลาเนือ้ อ่อนรึ
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
พี่เจนนี่ ม.6/8 เมือ่ ไหร่จะลงเอยกับพีฟ่ ฟี า่ หนูเชียร์อยูน่ ะ
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 เมือ่ ไรจะเปิดใจให้หนูคะ่ ... อ้าว! ถามตรงป่ะ
พี่โจรี่จ็อป ม.6/7 ได้ข่าวว่าชอบน้อง ม.4 ลูกครึ่งรึ?.
น้องโอม ม.5/7 อันฟอลไอจีพี่ท�ำไมคะ
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 มีทงั้ น้องแบมและน้องเบย์เลือกรักสักคนสิ
มาร์ค ม.6/9 คิดอะไรกับน้องเกรวี่ ม.4 อะ แหน่ๆ
หนูดี ม.5/4 ท�ำไมฮอตจังเลย Hot เกิ้น
โปร ม.6/2 บอกน้องเรญ่าน่ารักจัง พี่โปรชอบ
ต๋อง ม.6/2 เมื่อไรจะเลิกต๋องเสียที จากเพื่อน ม.6/2
หลวงพีต่ มิ ม.6/6 เห็นข่าวพีก่ าฟิว ม.6/2 งอนอยูน่ ิ อย่า
ลืมไปง้อเขาด้วยน้า
อยากถามน้องเจมส์ ม.5/1 ท�ำไมตอนคุมกองเชียร์เสียงดังจัง
ก้านยาว ม.6/9 เห็นว่าชอบอาหารทะเล ม.5/1 เหรอ
เพชร ม.6/1 น่ารักอ่ะ จีบที
ได้ข่าวพี่ห้อง ม.6/9 แอบชอบน้องกั้ง
น้องแป้งปนัดดา อวบข�ำ  ทั้งสวยและเรียนเก่ง รู้เปล่า
ก�ำลังมีคนแอบชอบอยู่... คนชอบเรียนเก่งป่ะ?
เนย ม.4/2 มีคนฝากถามมาว่า เมื่อไหร่จะสูง
น�้ำหวาน ม.6/2 กินน้อยๆ ลงหน่อยนะ เดี๋ยวเบาหวาน
ถามหา
อัพ ม.6/2 ได้ข่าวคามิโอชิเจนนิษฐ์ BNK
มีน ม.6/2 ไปท�ำอะไรมาจ๊ะ ผอมลงนะ
จี้ ม.6/2 รถล้มทั้งที ล้มเพราะชนหมา สงสัยเรียน Diff
เยอะไป
อิง ม.6/7 ทุกวันทุกคืนมิได้อยูต่ กึ แต่ไปห้องเธอทุกวันทุก
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 ไม่แวะมาหาพีเ่ ซ้น ม.6/1 บ้างเหรอครับ
วิวรรธ์ แอบคุยกับน้อง ม.4/4 อยู่หรือเปล่าครับ
พี่เสธ.เมฆ ท�ำไมหัวลายแผนที่จัง
ฟ้า ม.6/9 คนชื่อบอส ม.6/4 คิดถึง
พี่อ๋อง ม.6/7  เลิกเสียงดังได้แล้ว หนูร�ำคาญ
พี่ไกด์ ม.6/10 เลิกเห่อได้ยังครับ
พี่เฟิร์ส ม.6/7ช่วงนี้แฟนดุเหรอ
พี่ออม ม.6/6 ท�ำไมชอบมองน้องๆ ม.5... ก็เอ๊าะไง!
พี่ไนท์ ม.6/4 เดินกับใครทุกวันเลย
พี่บุ๊ค ม.6/10 เบาหวานกับความดันหายยังคะ
พี่เบส ม.6/4 ท�ำไมมีลายเยอะจัง... ไลน์หรือลาย?
พี่ดิน ม.6/4 คิดถึงแฟนเก่าอยู่ใช่มั้ยครับ
พี่ภู ม.6/6 ช่วงนี้มีความรักนะค่ะ
น้องมะนาว ม.4 ได้ข่าวว่าเปรี้ยวหรอครับ
เด็กๆ ม.4 ชั้น 2 เดินดีๆนะ ระวังลื่นน�้ำลาย
พี่กิ๊ก ม.6/8 น่ารักมากเลยครับ ฟันใหญ่ดีโดยเฉพาะฟัน
หน้า 555
พีแ่ อนนี่ ม.6/8 ก็นา่ รักดีครับ หน้าแขกดี เปิดร้านโรตีแล้ว
บอกผมด้วยนะ
พี่ป่าน ม.6/8 เลิกกินเยอะได้แล้วนะครับ ผมเป็นห่วง...
น�้ำหนักน่ะ
พี่นภน ม.6/8 ได้ข่าวว่าเป็นแฟนพี่กิ๊กเหรอคะ รักกัน
นานๆ นะ
ข่าวล่ามาแรง...น้องโอโซน กิรัชภาส ถาวร ได้คัดเลือก
ให้เป็น “เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ” ประจ�ำปี 2561 ของ
จังหวัดชลบุรี...ยินดีด้วยค่ะ
สุดท้าย พี่ ม.ปลายขอให้น้องๆ ตั้งใจเรียน ตั้งใจสอบ      
ขอให้คะแนนดี มีงานการอะไรที่ครูมอบหมายให้ขอให้ท�ำให้
ส�ำเร็จและส่งให้ครบถ้วน ตั้งใจอ่านหนังสือสอบ ผลออกมา
เราก็จะได้คะแนนสูง ขอให้ได้เกรด 4 และช่วงปิดเทอมขอให้
พักผ่อนกันอย่างมีความสุข โชคดีครับ... สวัสดี

โครงการพระคุณที่สาม
ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา คณะกรรมการศิษย์เก่าฯ และประธานศิษย์เก่า ACS ทุกรุ่น  
จัดงานเลีย้ งสังสรรค์และแถลง “โครงการพระคุณทีส่ ามงดงามแจ่มใส” เพือ่ ระดมทุนเป็นกองทุนสวัสดิการครู บุคลากรทางการศึกษา
ครูเกษียณ และครูอาวุโส จ�ำนวน 100,000,000.00 บาท(หนึ่งร้อยล้านบาท) โดยขอความร่วมมือจากศิษย์เก่า ACS ทุกรุ่นร่วมมือกัน
เพือ่ เป็นขวัญและก�ำลังใจของครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทุกคน  เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ส�ำนักงานใหญ่บริษทั ชัยรัชการ(กรุงเทพ)
จ�ำกัด

นิสิตชั้ นปี ท่ี 4 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบู รพา มาศึกษาดูงานด้านบริหารทั่วไป
นิสิตชั้นปีที่ 4 คณะสาธารณะสุขศาสตร์ ภาควิชาอนามัยและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยบูรพา ศึกษาดูงานฝ่ายบริหารทั่วไปของ
โรงเรียน อาทิ งานสุขาภิบาล งานอาชีวอนามัย งานอภิบาลอาหารและน�้ำดื่มของโรงเรียน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

แผนกธุ รการเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลและเนอสเซอรี่เพื่อประชาสัมพันธ์ ACS OPEN HOUSE 2018
แผนกธุรการร่วมกับแผนกปฐมวัยเยี่ยมชมเนอสเซอรี่ในชุมชนอ�ำเภอศรีราชา และอ�ำเภอเมืองชลบุรี พร้อมส่งจดหมายเชิญ     
ร่วมกิจกรรม ACS OPEN HOUSE 2018 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561

