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ปีที่	57	ฉบับที่	244	เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน	2562งานเลี้่ยงวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต และภราดาศิริชัย ผังรักษ์

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ	 คณะภราดา	 กรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ	 กรรมการสมาคมผู้
ปกครองและครูฯ	ครูเกษียณ	คณะครูและบุคลากร	ร่วมงานเลี้ยงและอวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต  
และภราดาศิริชัย ผังรักษ์ เมื่อวันที่	23	สิงหาคม	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช



	 ภาคเรียนที่	 2	 เป็นช่วงเวลาที่มีกิจกรรมเกิดขึ้นมากมาย	 ไม่ว่าจะเป็น					
การแข่งขันกรีฑาสี	การเข้าค่ายลูกเสือ	และการแสดงผลงานนักเรียน	โดยเฉพาะ
ในปีการศึกษานี้เป็นโอกาสเฉลิมฉลองโรงเรียนครบรอบ	 75	 ปี	 ทุกกิจกรรมท่ี						
จัดขึ้นไม่ได้มีความหมายแค่การเฉลิมฉลองเพียงเท่านั้น	แต่ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก-ความศรัทธา	 ความสามัคคี	 ความกตัญญู
กตเวทีที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาผ่านกิจกรรมต่างๆ	ที่ได้จัดขึ้น	 นักเรียน	
จะได้เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติซึ่งจะเกิดประสบการณ์ตรง	เรียนรู้ที่จะนำาความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนในการแก้ปัญหาและปรับปรุงให้ดีขึ้น	 ซ่ึงเป็นการ
ส่งเสริมให้นักเรียนคิดเป็น	 ทำาเป็น	 แก้ปัญหาได้	 รวมถึงเกิดความคิดสร้างสรรค์
ใหม่ๆ	จากการทำากิจกรรม
	 แต่ถึงแม้กิจกรรมจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้	 แต่หากนักเรียนทุ่มเท
มากเกินไป	 ไม่สามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสม	 จะทำาให้พลาดโอกาส								
การเรียนรู้ในช้ันเรียนอย่างน่าเสียดาย	 นักเรียนจึงต้องเรียนรู้ที่จะบริหารเวลาให้
เหมาะสม	ซึง่จะทำาให้นกัเรยีนประสบความสำาเรจ็ในการเรยีนและการทำากจิกรรม
ไปพร้อมๆ	กัน	
	 เดือนธันวาคมจะมีอีกหนึ่งเทศกาลสำาคัญที่กำาลังใกล้จะมาถึงคือเทศกาล
คริสต์มาสและปีใหม่	 ซ่ึงเป็นเทศกาลของการส่งความสุข	 แต่มีน้อยคนที่จะ													
รู้ความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส	 บางคนฉลองคริสต์มาสตามเทศกาล				
หรือตามธรรมเนียมของชาวต่างชาติ	 โดยไม่เคยรู้เลยว่าวันคริสต์มาสน้ันเป็น					
การเฉลิมฉลองวันประสูติของพระเยซูคริสต์	 หรือที่เรียกว่า คริสตสมภพ ผู้ซึ่ง					
เสียสละตนเอง	และเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง	ดังนั้น	ขอให้นักเรียนได้ใช้ช่วงเวลานี้ใน
การเฉลิมฉลองส่งความสุข	แบ่งปัน	และมอบความรักให้แก่กันและกัน	
	 โอกาสนี้	บราเดอร์ขอพระเป็นเจ้าโปรดอำานวยพรแก่	คณะครู	พนักงาน	
นักเรียนและผู้ปกครอง	 ไม่ใช่เพียงความม่ังค่ัง	 แต่ขอให้รำ่ารวยท้ังสุขภาพ	 และมี
ความสุข	ความสงบในจิตใจตลอดไป	สุขสันตว์ันครสิต์มาสและสวสัดีปใีหม่	2020

ด้วยความปรารถนาดี

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)
อธิการ/ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สารผู้อ�ำนวยกำร

พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนค�าปฏิญาณตน วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

	 พิธีถวายราชสดุดีและทบทวนคำาปฏิญาณตน	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	ได้รับเกียรติจาก ภราดา
ศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 มาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือและเนตรนารี	 และลูกเสือสำารอง										
ลูกเสือสามัญรุ่นเล็ก	รุ่นใหญ่	และเนตรนารี	โดยมี ผบ.ธวัชชัย แก้วชื่นชัย	หัวหน้างานลูกเสือเนตรนารี	เป็นผู้กล่าวรายงาน	และ	
ผบ.ปรชีา วรศิลป์	เป็นผู้นำากล่าวทบทวนคำาปฏญิาณ	เมือ่วนัจนัทร์ท่ี	1	กรกฎาคม	2562	ณ	สนามสิรนิธร	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา



พุทธศักราช 2530 ครั้งที่ 1 พิธีบรรพชาสามเณรถวายพระราชกุศล	 เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 รอบ		
ระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายนถึง	7	ธันวาคม2530	ณ	วัดเขาสุกิม	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี

พุทธศักราช2535 ครั้งที่ 2	 สมเด็จพระสังฆราชเจ้า	กรมหลวงวชิรญาณสังวร	เสด็จเป็นองค์ประธาน	บรรพชาอุปสมบท
และสามเณร	วันที่	14	–	23	ตุลาคม	2535	ณ	วัดญาณสังวราราม	อ.บางละมุง	จ.ชลบุรี	และ
จำาพรรษา	ณ	วัดเขาสุกิม	อ.ท่าใหม่	จ.จันทบุรี

พุทธศักราช 2538 ครั้งที่ 3	 พธิบีรรพชาสามเณรถวายพระราชกศุล	เนือ่งในพระราชพธิกีาญจนาภเิษก	พุทธศกัราช	2539	
ระหว่างวันที่	30	พฤศจิกายนถึง	4	ธันวาคม	2538	ณ	วัดศรีมหาราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

พุทธศักราช 2547 ครั้งที่ 7 พิธีบรรพชาสามเณรถวายพระราชกุศล	 เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติ	 72	 พรรษา						
มหาราชินี		วันที่		10	-	13	ตุลาคม	2547	ณ	วัดศรีมหาราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

พุทธศักราช 2542 ครั้งที่ 4 พิธีบรรพชาสามเณรถวายพระราชกุศล	 เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา	 6	 รอบ					
วันที่27	–	31	ตุลาคม	2542	ณ	วัดศรีมหาราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

พุทธศักราช 2550 ครั้งที่ ๗	 พธิบีรรพชาสามเณรถวายพระราชกศุล	เนือ่งในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา	80	พรรษา		
วันที่	29	กันยายน	ถึง	6	ตุลาคม	2550	ณ	วัดเขาดินวนาราม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

พุทธศักราช 2545 ครั้งที่ 5 พิธีบรรพชาสามเณรเนื่องโอกาสเฉลิมฉลองศตวรรษสมโภชคณะภราดาเซนต์คาเบรียล									
แห่งประเทศไทย	วันที่	7	–	10	ตุลาคม	2545	ณ	วัดศรีมหาราชา	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

พุทธศักราช 2553 ครั้งที่ 8 พธิบีรรพชาสามเณรถวายพระราชกศุล	เนือ่งในพระราชพธิเีฉลมิพระชนมพรรษา	84	พรรษา		
วันที่		3	-	8	ตุลาคม	2553	ณ	วัดเขาดินวนาราม	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

	 โครงการบรรพชาสามเณรนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
	 ได้จัดมาแล้ว	8	ครั้งด้วยกัน

	 ครั้งนี้เป็นการจัดบรรพชาสามเณรเป็นครั้งที่	9	
มีนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 5	 –	 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 สมัครเข้าร่วมบรรพชาในคร้ังนี้
จำานวนทั้งสิ้น	 86	 คนโดย	 ได้รับความเมตตาจาก				
พระเทพสทุธาจารย์	(อนนัต์	กลยฺาณวฑฒฺโน)	เจ้าคณะ
จังหวัดชลบุรี	(ธ)	เจ้าอาวาสวัดเขาบางทราย	จังหวัด
ชลบรีุ	รับเป็นพระอปัุชฌาย์	ณ	วดัศรมีหาราชา	อำาเภอ
ศรีราชา	 จังหวัดชลบุรี	 จากนั้น	 สามเณรจะเดินทาง		
ไปจำาพรรษา	 ณ	 สำานักเขาพระครู	 อำาเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี	 ซ่ึงมีคณะพระวิทยากรเป็นผู้ให้การ
อบรม	 และคณะครูดูแลสามเณรตลอดระยะเวลา			
การบรรพชา	ตั้งแต่วันที่	29	กันยายน	ถึง	5	ตุลาคม		
พ.ศ.	2562

	 นับเป็นพระเมตตา	จากเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก       
ได้ประทานผ้าไตรในการบรรพชาสามเณรและประทานพระวโรกาสให้คณะภราดาผู้บริหารโรงเรียน	 ผู้แทนครู	 ผู้แทน
นักเรียน	 ผู้แทนสมาคม	 ผู้ปกครองและครู	 ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าของโรงเรียน	 เข้าเฝ้าถวายสักการะ	 ในวันจันทร์ที่	 23	
กันยายน	2562	ณ	พระวิหารหลวง	วัดราชบพิตรสถิตรมหาสีมาราม	กรุงเทพฯ
	 อีกทั้งทรงมีพระเมตตา	 ประทานพระวโรกาสให้คณะสามเณร	 เข้าเฝ้า	 ถวายสักการะและรับประทานพรโอวาท						
ในวันศุกร์ที่	4	ตุลาคม	2562	เวลา	15.00	น.	ณ	พระวิหารหลวง	วัดราชบพิตร	สถิตรมหาสีมาราม	กรุงเทพฯ

โดย	ม.นิวัฒน์	ขุมจันทร์



	 ปีการศึกษา	 2536	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชาอยู่ในการบริหารงานของท่านอธิการ
หลุยส์ ชาแนล (วิริยะ ฉันทวโรดม)	ท่านเป็น
นักพฒันาทีม่คีวามคดิสร้างสรรค์ทนัสมยั	ในยคุ
นั้นกีฬาฟุตบอล	เป็นกีฬาที่ยอดนิยมอาจกล่าว
ได้ว่าเป็นกีฬาที่คนชอบเล่น	 ชอบดู	 ชอบเชียร	์
เป็นอันดับ	1	ของประเทศก็ว่าได้	ท่านอธิการ
หลุยส์	ชาแนล	เลง็เหน็ความสำาคญัของการเล่น
กีฬา	 สานต่องานของท่านอธิการภราดา
อานันท์ ปรีชาวุฒิ โดยสร้างสนามสิรินธร	
สนามกีฬาที่ทันสมัยที่สุดในภาคตะวันออก					
ในขณะนั้น	 และด้วยความคิดริเริ่มของภราดา 
พรีพงศ์ ดาราไทย หวัหน้าฝ่ายกจิกรรมในสมยั
นั้นบวกกับวิสัยทัศน ์ ท่ีกว ้างไกลของท่าน									
อธิการหลุยส์	 ชาแนล	 จึงได้จัดการแข่งขัน
ฟุตบอล	ACS	CUP	ขึ้นเป็นครั้งแรก	 เป็นการ
แข่งขันฟุตบอลในรุ่นอายุไม่เกิน	 18	 ปีเท่าน้ัน	 เน่ืองจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาของเรามีนักกีฬาที่อยู่ในโครงการ									
ช้างเผือก	 เรามีนักกีฬาที่คัดสรรความสามารถอยู่ในมือจึงเป็นโอกาสดีที่เราจะได้ฝึกทักษะให้กับเด็กของเราด้วยการจัด		
การแข่งขันกีฬาฟุตบอล	นักกีฬาฟุตบอลในยุคแรกๆ	ของโรงเรียนที่ได้ลงฟาดแข้งในรายการ	ACS	CUP	ได้แก่	ครองพล 
ดาวเรือง จตุพงษ์ ทองสุข อรรถกร เส็งเพ็ง นเรศ สุขงาม และตาล นครดี เป็นต้น

	 การแข่งขนัฟุตบอล	ACS	CUP	อาจจะมบีางปีทีเ่ว้นไปบ้าง	ต่อมาในสมยัท่านอธิการศกัดา กจิเจรญิ	มาดำารงตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการ	ประมาณปีการศึกษา	2541-2543	ท่านได้จัดการแข่งขันขึ้นมาอีกครั้ง	โดยได้แรงสนับสนุนจากบรรดาศิษย์
เก่ารุ่นต่างๆ	บุคคลสำาคัญที่จะไม่กล่าวถึงไม่ได้คือ นายคุ้มเดช นาดี ศิษย์เก่ารุ่น 4326	ท่านได้ประสานกับอาจารย์สุพล 
มณีธีระกุล หัวหน้างานกีฬาและนันทนาการ	กรมพลศึกษาในสมัยนั้น	 เสนอให้ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	ACS	
CUP	 จะต้องเป็นทีมระดับฟุตบอลกรมพลศึกษา	 ประเภท	 ก	 เท่านั้น	 และเป็นรายการแข่งขันที่ทางกรมพลศึกษาใช้ใน			
การคดัเลอืกตวัทมีชาตนิกัเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขนัรายการชงิแชมป์เอเชยีอกีด้วย	โดยได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ
จากสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัศรรีาชา	สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	และหน่วยงานต่างๆ	อาท	ิบรษิทั
จัดการและพัฒนาทรัพยากรนำ้าภาคตะวันออก	จำากัด	(อิสต์วอเตอร์)
	 ในช่วงสมัยภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	มาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ	ท่านได้มีนโยบายสนับสนุนนักกีฬาทีม
โรงเรียนที่เป็นช้างบ้าน	ให้ได้มีเวทีในรายการแข่งขันบ้าง	โดยจัดการแข่งขันเป็น	2	ประเภทได้แก่	ประเภท	ก	คือนักกีฬา
ทีมที่อยู่ในระดับกรมพลศึกษาเหมือนเดิม	และเพิ่มประเภท	ข	คือทีมโรงเรียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน	ซึ่งเป็นทีม		
ที่ไม่ได้อยู่ในระดับกรมพลศึกษา	
 

	 คำากล่าวที่ว่า	 “นักกีฬาถ้าเล่นในบ้านตัวเอง    
มกัจะไม่ค่อยได้แชมป์” น่าจะเป็นความจรงิ	เพราะทมี
นักกีฬาฟุตบอลของอัสสัมชัญศรีราชาที่ลงแข่งขันใน
รายการ	ACS	CUP	ในบ้านตัวเองตลอดระยะเวลา	20	
กว่าปี	 รวมการแข่งขัน	 17	 ครั้ง	 เราได้ครองแชมป	์				
เพียงแค่	4	ครั้ง	ดังนี้	
	 ปีการศึกษา	2552	ACS	CUP	ครั้งที่	8	สมัย	ภราดา
ศักดา กิจเจริญ ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	18	ปี	รางวัลดาวซัลโวสูงสุด	
และนักเตะยอดเยี่ยม	 ภายใต้การควบคุมทีมของ
มาสเตอร์ทรงยศ ส่งศรีสุข	 โค้ชทีมนักกีฬาขอ
งอัสสัมชัญศรีราชาในตอนน้ัน	 เ ม่ือวันท่ี	 22	
กรกฎาคม	2552

	 ปีการศึกษา	2553	ACS	CUP	ครั้งที่	9	สมัย	ภราดา 
ดร.เลอชัย ลวสุต ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ	ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	18	ปี	ภายใต้การควบคุมทีม
ของมาสเตอร์ตาล นครดี คุรุทายาทของอัสสัมชัญ
ศรีราชา	เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	2553

	 ปีการศึกษา	2554	ACS	CUP	ครั้งที่	10	สมัยภราดา 
ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา	 ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ					
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 โดยมาสเตอร์
ตาล นครดี	โค้ชควบคุมทีม	เมื่อ	วันที่	28	มิถุนายน	
2554

	 ปีการศึกษา	2557	ACS	CUP	ครั้งที่	13	สมัยภราดา 
ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	16	ปี	และนักเตะยอด
เยี่ยม	โดยมาสเตอร์มาโนช ปัญญาคง อดีตนักกีฬา
โครงการช้างเผือกและศิษย์เก่า	 ACS	 เมื่อวันที่	 9	
กันยายน	2557

	 และในการศึกษา	 2562 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์            
ผู้อำานวยการโรงเรียน	 ท่านเปิดศักราชแห่งการฉลองครบ	 75	 ปีของ
โรงเรียนด้วยการจัดการแข่งขันฟุตบอล	ACS CUP ครั้งที่ 17 อย่าง					
ยิ่งใหญ่	 และยังคงยึดนโยบายร่วมกับกรมพลศึกษาในการจัดแข่งขัน				
เพื่อเป็นสนามคัดเลือกนักกีฬานักเรียนเพ่ือเป็นตัวแทนประเทศไทย						
ไปแข่งขนัระดบัชาตแิละนานาชาตต่ิอไป	ซึง่การแข่งขนัคร้ังที	่17	นีไ้ด้จดั
ขึ้นระหว่างวันที่	29	สิงหาคม	ถึง	5	กันยายน	2562	ที่ผ่านมา	ณ	สนาม
สิรินธร	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดให้มีการแถลงข่าวและจับฉลาก
ร่วมกัน	โดยม ีภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 	ผูอ้ำานวยการ ม.ยทุธนา 
ธรรมประเสริฐ	หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลอัสสัมชัญศรีราชา	อาจารย์
สุรศักดิ์ ทองสุวิมล ผู้อำานวยการส่วนภูมิภาค	กรมพลศึกษา	คุณสินาท 
เฮงสุวนิช	 เลขาธิการสมาคมศิษย ์เก ่าอัสสัมชัญศรีราชา	 และ																								
คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน	
อัสสัมชัญศรีราชา	
	 ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 คว้าแชมป์ไป
ครองพร้อมเงินรางวัล	50,000	บาท
	 ถึงแม้ว่าโรงเรียนของเราจะไม่ได้คว้าแชมป์มาครอง	 แต่นักกีฬา		
ทุกคนก็ได้เล่นอย่างสมศักดิ์ศรี	และน่าภาคภูมิใจ	

ย้อนวันวาน... ต�านานฟุตบอล ACS โดย	ม.ตาล	นครดี



การแข่งขันฟุตบอล ASSUMPTION ALUMNI CUP 2019 ครั้งที่ 1การแข่งขันฟุตบอล ACS CUP ครั้งที่ 17

	 โรงเรยีนอสัสัมชญัศรรีาชาร่วมกบัสมาคมศษิย์เก่าอสัสัมชญัศรรีาชา	ร่วมกนัจดัการแข่งขนัฟตุบอล ASSUMPTION 
ALUMNI CUP 2019 ครั้งที่ 1	โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น	2	ประเภท	ได้แก่	รุ่นอายุไม่เกิน	39	ปี	และรุ่นอายุ	40	ปี
ขึ้นไป	ระหว่างวันที่	24	-	25	สิงหาคม	2562	ณ	สนามกีฬา	Assumption	Soccer	Fields	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดการแข่งขันฟุตบอล	ACS	CUP	ครั้งที่	17	รุ่นอายุ	18	ปี	ระหว่างวันที่	29	สิงหาคม	
ถึง	5	กันยายน	2562	ณ	สนามสิรินธร	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



MLP Cambridge Preparation Tests

 On July 14th - 16th, 2019, a group of 27 ACS students from grades 3 - 6 went on a science camp to 
Singapore. The students learned about AI (Artificial Intelligence) and how this relates to science. The students 
also had a chance to go around Singapore and visited some famous places such as the Merlion Park, Singapore 
Flyers, Universal Studios and ETC. Throughout the trip, our students had to use their English skills in order to 
communicate and overcome any real-life challenges. In addition, they learned how to work together in a team 
and learned about being responsible and abide by basic rules. Well done to all our students!

Singapore Science Camp

 The month of August signals the start of Cambridge preparation tests for the MLP students of Assumption 
College Sriracha. On the 14th and 15th of August, students from grades 1, 3, 5, 7, and 9 had a glimpse of things 
to happen during an actual Cambridge test.
 The tests conducted were Cambridge Young Learners (YLE), Key English Test (KET), and Preliminary 
English Test (PET). Each test consists of a reading and writing, listening, and speaking module. These preparatory 
tests help the students to get an idea of the possible challenges they will encounter in the upcoming Cambridge 
English exams.
 The speaking part of the tests revealed the MLP students’ impressive level of skill and knowledge.  The 
results generated a lot of positive comments from the Cambridge speaking examiners. However, waiting will 
prove to be thrilling and exciting since results will come out within the next couple of months.
 As for grades 2, 4, 6, 8, and 9 they will have a taste of the real thing since they will be taking the Cambridge 
YLE , KET , and PET tests scheduled for November this year.



 Assumption College Sriracha MLP Talent Show on Friday 13th, 2019. Guests turned out in fabulous 
outfits and were given the star treatment as thousands of lights lit up the venue and the cameras rolled. The 
event was a great success and the students performed wonderfully. We would like to thank all of the parents, 
students and staff involved for their hard work. See you again next year!

The red carpet was rolled out for this year’s MLP Open House 2019

 On August 30th, the MLP held its “Open House” at Assumption Building for incoming G1,7 and 10 students. Brother 
Doctor Veerayuth Boonpram opened the gathering and was the first to hold a speech. He was followed by Miss Boontida, 
who gave detailed information about the concept of our program. Afterwards, several senior foreign teachers and students 
shared their goals, vision and experiences. After the short meeting, all parents participated in five different workshops. In 
order for the parents to really experience what and how our students learn, the roles were turned around this time. Our 
own students became the teachers and the parents became students again. They actively participated in lessons related to 
English, creative and critical thinking, computering and science. The “Open House” was a great success and we are 
confident that everyone had a good time. We hope to welcome everyone to our exceptionally beneficial program in the 
upcoming academic school year!



พิธีแต่งตั้งกัปตันสี รองกัปตันสี ประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2562 

	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดพิธีแต่งต้ังกัปตันสี	 รองกัปตันสี	 แต่งตั้งประธานสภานักเรียนและรองประธานสภานักเรียน												
ปีการศึกษา	2562	โดยภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ	ประธานในพิธี		เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2562	ณ		
ลานอเนกประสงค์	อาคารยอห์นแมรี่

 นางสาวรุจิรา เห็นใจชน	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา															
ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่	 6/2	 ได้รับรางวัล	“ขวัญใจส่ือมวลชน ธิดาสับปะรด
ศรีราชา ประจ�าปี 2562”	ในงานประเพณีวันสับปะรดศรีราชา	อ.ศรีราชา	
จ.ชลบุรี

	 กลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ	(ภาษาจีน)	ได้ส่งนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา	 เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวัฒนธรรมจีน	 จัดโดยกลุ่ม
โรงเรียนคาทอลิก	 สังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี	 (รสจ.)	 โดย มิสจุฑาทิพย์       
อ่อนทอง เป็นผูด้แูลและพานกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนั	เมือ่วนัที	่16	สงิหาคม	
2562	ณ	 โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา	 อ.ศรีราชา	 จ.ชลบุรี	 ผลการแข่งขัน				
มีดังนี้
 - เด็กชายพรวิวัฒน์ เนื้อละออ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/4	ได้รับรางวัล
	 	 ชนะเลิศ	การแข่งขันร้องเพลงจีน	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	 	 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล	1,000	บาท
 - เด็กชายธนวัฒน์ ออกผล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/4	ได้รับรางวัล
	 	 ชมเชยการแข่งขันหมากเรียง	5	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
	 	 ได้รับเกียรติบัตร

 มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ และ ม.สรวิศ แก้วงาม นำานักเรียนโครงการ “พี่
ติวน้อง สอวน.” เข้าร่วมแข่งขันสัปดาห์วิทยาศาสตร์	 Adventure	 of	
Science	EP.2	ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์	จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 เมื่อวันที่	 19	
สิงหาคม	 2562	ณ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	 ผลการ
แข่งขันมีดังนี้
	 -	 ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่	2	พร้อมโล่
	 	 เกียรติยศ	การแข่งขัน	STEM	Challenge	
	 -	 ได้เข้ารอบการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	8	ทีมสุดท้าย	
	 	 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ร่วมกิจกรรมท้องถิ่น สร้างสรรค์สามัคคี การแข่งขันทักษะทางด้านวัฒนธรรมจีน

สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2562 
Adventure of Science EP.2 ผจญภัยในโลกวิทยาศาสตร์

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ภาษาอังกฤษในรายการ	 “การแข่งขันภาษาอังกฤษรายการแม็กพลอยส์  
ครอสเวร์ิดเกม เอแมท็ ค�าคมและซโูดกชุงิแชมป์ภาคตะวนัออก-ภาคกลาง 
ครั้งที่ 19” ระหว่างวันที่	 15-16	มิถุนายน	2562	ณ	ศูนย์การค้าแปซิฟิค	
พาร์คศรีราชา	 ผลปรากฏว่า นายสุพศิน ศิริทัตธ�ารง ชนะเลิศได้รับถ้วย
รางวัลและเหรียญทอง	จากการแข่งขัน	Cross	Word	Puzzle	และ	รางวัล
รองชนะเลศิอนัดับที	่1	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	จากการแข่งขนั	IQ	Word	Up
	 นอกจากนี้	 ทีมนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชายังได้รับถ้วยรางวัล
คะแนนรวมโรงเรยีน	รุน่มธัยมศกึษาตอนปลาย	ต้องขอขอบคณุ	นายณภทัรพงศ์ 
ปรุงนิยม ศิษย์เก่า ACS ที่กลับมาช่วยติวน้องๆ

การแข่งขันภาษาอังกฤษรายการแม็กพลอยส์
ครอสเวิริ์ดเกม เอแม็ท ค�าคมและซูโดกุชิงแชมป์

ภาคตะวันออก-ภาคกลาง ครั้งที่ 19 



	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความยินดีกับ	 เด็กชายภูผาภักดี 
พงษ์พนัศ ช้ันประถมศึกษาปีที่	 6/3		 ได้รับรางวัล	 BEST	 PERFORMER							
ผู้บรรเลงเพลงยอดเยี่ยม	 และชนะเลิศเหรียญทอง	 LONDON	 COLLEGE	
OF	MUSIC	PIANO	COMPETITION	2019	JULY	16,2019	THAILAND

รางวัล BEST PERFORMER ผู้บรรเลงเพลงยอดเยี่ยม

การแข่งขันหมากรุกไทย อบจ.ขอนแก่น 
ประจ�าปี 2562 ครั้งที่12

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุก
เยาวชนชิงแชมป์ภมูภิาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ระหว่างวันที	่31	สงิหาคม	ถงึ	
1	 กันยายน	 2562	 	 ณ	 หอประชุมองค์การบริิหารส่วนจังหวัดขอนแก่น								
ผลการแข่งขันมีดังนี้
 - เด็กชายสัณห์ กางกรณ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่	4/2
	 	 รุ่นอายุ	12	ปี	รางวัลชนะเลิศ
 - เด็กชายทักษ์ ค�าสวัสดิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1
	 	 รุ่นอายุ	12	ปี	รางวัลชนะเลิศ
 - เด็กชายเสกข์ กางกรณ์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1	
	 	 รุ่นอายุ14	ปี	รางวัลชนะเลิศ

	 นกักฬีาเซปักตะกร้อ	โรงเรยีนอสัสมัชัญศรรีาชา	เข้าร่วมการแข่งขนักฬีา
เซปักตะกร้อ	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปีชาย	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนาง
เจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนพีนัปีหลวง	ครัง้ที	่8		ระหว่าง
วันที่	30	สิงหาคม	-	2กันยายน	2562	
	 ผลการแข่งขันกีฬาตะกร้อ	 “ชิงถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จพระนางเจ้า		
สิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	รุ่นอายุไม่เกิน	16	
ปีชาย	(คร้ังที	่8)	ณ	สนามกฬีาโรงเรียนมลูมงัหลวงปูช่อบฐานสโม	อ.เชยีงคาน	
จ.เลย	 ผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาครองถ้วย
พระราชทานร่วมกับโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครปฐม

การแข่งขันเซปักตะกร้อชิงถ้วยพระราชทาน

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากรุก
เยาวชนระดับชาติ	 จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 เนื่องในโอกาส
ฉลอง	97	ปีแห่งการสถาปนา	มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	ระหว่างวัน
ที่	 17-18	 สิงหาคม	 2562	ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์	 จังหวัด
นครสวรรค์	ผลการแข่งขันมีดังนี้		
 - เด็กชายสัณห์ กางกรณ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	4/2
	 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	10	ปี	
 - เด็กชายทักษ์ ค�าสวัสดิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/1	
	 	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	12	ปี

การแข่งขันหมากรุกเยาวชนระดับชาติ

	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา					
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษา
จีน	 ระดับมัธยมศึกษา	 เมื่อวันที่	 25	 สิงหาคม	
2562	ณ	 สถาบันขงจื้อ	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
ผลการแข่งขันปรากฏว่า
 เดก็ชายรงัสมินัตุ ์สตัยารมณ์ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	3/8	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้รับ
โล่เกียรติยศและเกียรติบัตร	 พร้อมเงินรางวัล	
1,200	 บาท	 โดยมี	 มิสจุฑาทิพย์ อ่อนทอง         
ครูผู้ฝึกซ้อม

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน 

 ภราดากฤษฎา งามวงศ์ ที่ปรึกษาตึกเซนต์เมรี่	 มอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	-	6	จากการแข่งขันต่าง	ๆ	ดังนี้
 - การประกวดวาดภาพ ยาเสพติด
	 	 เด็กชายพีรกานต์	เกตุทอง	ป.6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 	 เด็กชายวชิรวิทย์	แจ่มโฉม	ป.6/5	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
	 	 เด็กชายศรัณย์	ศรีจันทร์	ป.6/1	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
	 -	 การแข่งขัน Talk Show
	 	 รางวัลชนะเลิศ	เด็กหญิงเพชรไพลิน	ธรรมสิทธิ์	ป.5/3
	 	 เด็กหญิงกฤญลัย	ตันฮะเส็ง	ป.5/3		เด็กชายบรรณวัชร	เนื้อไม้	ป.5/3
	 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 เด็กชายปณิธิ	ธรรมสิทธิ์	ป.6/4
	 	 เด็กชายกันตพัฒน์	รุ่งเรือง	ป.6/4		เด็กชายอรรคเดช	สำาเร็จผลป.6/4
	 	 รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ	2	 เดก็ชายภทัรพล	พลซือ่	ป.5/4
	 	 เดก็ชายภรีพฒัน์	สงิห์สมบรูณ์	ป.5/4		เด็กชายฤทธิชัย	เปรมศักดิ์เสถียร	ป.5/4
 - การประกวดห้องเรียนดีเด่น 
	 	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ได้แก่	ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	5/2
	 	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	ได้แก่	ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6/5

ร่วมการแข่งขัน World Robot 
Contest Finals 2019 (WRCF 2019)

 ม.ปรัชญา วิชา หัวหน้าระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่	5	-	6	เด็กชายเดชาธร เกริกชวลิตกุล 
ป.6/4	 เด็กชายดรณัย วิศาลเมธี ป.6/4              
นายเซวยีนถงิ เฉนิ ม.5/1	และคณะ	เป็นตัวแทน
ของประเทศไทย	 เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน	
World	Robot	Contest	Finals	2019	(WRCF	
2019)	ระหว่างวันที่	24	-29	กรกฎาคม	2562	ณ	
สาธารณรัฐประชาชนจีน

มอบเกียรติบัตรและรางวัลนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 5 - 6

 เด็กชายชนภัช บัวพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/2	นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	 ตำาแหน่งกองหลัง	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นนักกีฬาทีมชาติไทย	รุ่น
อายุไม่เกิน	15	ปี	ในการแข่งขัน	U-15	ชิงแชมป์อาเซียน	2019
 นายธีรภัทร สอนใจ	และ นายชีวานนท์ ศรีจ�าปา 	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่	6	นักกีฬาฟุตบอล
อัสสัมชัญศรีราชา	รุ่นอายุ	18	ปี	ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาทีมชาติไทย	และชนะเลิศการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียนไทยชิงแชมป์เอเซีย	ครั้งที่	46	ณ	ประเทศอินเดีย	ระหว่างวันที่	20-30	กันยายน	2561	
โดยมี	มาสเตอร์ยุทธนา	ธรรมประเสริฐ	เป็นผู้ฝึกสอน

นักกีฬาฟุตบอล ACS เป็นนักกีฬาทีมชาติ



 นายณรงค ์วิท ป ัญญา 	 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 6/5	 ได้รับคัดเลือกเป็นนักกีฬา
ทีมชาติ	ไปแข่งขันจักรยาน	BMX	ชิงแชมป์เอเชีย	
ณ	ประเทศมาเลเซีย	และประเทศเกาหลี	ล่าสุด
เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันจักรยาน	
BMX	ชิงแชมป์โลก	ณ	ประเทศเบลเยี่ยม	โดยไป
เก็บตัวที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นเวลา	 1	
สัปดาห์	ผลงานการแข่งขันอื่นๆ	ได้แก่
	 คะแนนรวมชิงแชมป์ประเทศไทย	 อันดับที	่
1	ประเภท	MTB	Supercross	จากอันดับแต่ละ
สนามได ้ที่ 	 1 	 และคะแนนรวมชิงแชมป ์
ประเทศไทย	อันดับที่	3	ประเภท	MBX
	 ชนะเลิศ	ประเภทจักรยาน	BMX	อันดับที่	1	
จักรยานและรองชนะเลิศอันดับท่ี	 4	 ประเภทลู่
แข่งขันทีม	Sprint	ในรายการบุรีรัมย์เกมส์	กีฬา
เยาวชนแห่งชาติ	ปีพ.ศ.	2562	ครั้งที่	35	
	 รองชนะเลิศอันดับที่	 2	 ประเภทจักรยาน	
BMX	 ในรายการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ	 ปีพ.ศ.	
2562	ครั้งที่	48	ณ	จังหวัดพะเยา

 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนแผนก	MLP	
เนือ่งในสปัดาห์ต้านยาเสพตดิและอบายมขุ	จากการแข่งขนัต่างๆ	ในวนัที	่11	กรกฎาคม	2562	ณ	ศาลา
อเนกประสงค์	อาคารเซนต์คาเบีรยล	โดยมีรายการแข่งขันดังนี้

การแข่งขัน Talk Show
	 ระดับประถมศึกษาปีที่	1	-	2
	 -	 เด็กชายพศิน	ทิพย์เกษร	ป.2A		 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 -	 เด็กหญิงซัมเมอร์	อลิซาเบธ	คาร์เตอร์	ป.1A		 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
	 -	 เด็กชายภูมิ	พิมพ์พาภรณ์	ป.2B		 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 3 – 4
	 -	 เด็กชายหญิงนาตาลี	กลอเรีย	มอตเตอร์	ป.4B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 -	 เด็กหญิงปุณณภา	ปลื้มจิตต์	ป.3A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
 ระดับประถมศึกษาปีที่ 5 – 6
	 -	 เด็กชายณิชาดา	อินพรหม	ป.6B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 -	 เด็กชายพัชรพล	วัฒนสุภากุล	ป.6A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
	 -	 เด็กหญิงวริษฐา	เข็มกลัด	ป.6A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
	 -	 เด็กหญิงบวรลักษณ์	เกตน์พงศ์พัทธ	ป.6B

การแข่งขันเรียงความ-ค�าขวัญ ภาษาอังกฤษ
 ระดับประถมศึกษา
	 -	 เด็กชายพัชรพล	วัฒนสุภากุล	ป.6A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 -	 เด็กหญิงปุณณภา	ปลื้มจิตต์	ป.3A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
	 -	 เด็กหญิงสิริมนต์	สิทธิโชคธรรม	ป.6B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2
	 -	 รางวัลชนะเลิศ	เด็กหญิงนาตาลี	ทับสุข	ม.2A
	 -	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	เด็กชายชยธร	มีลาภ	ม.2A
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-4
	 -	 เด็กชายนิพิฐพนธ์	สัจจเดว	ม.3B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 -	 เด็กหญิงชนิสรา	เข็มกลัด	ม.3A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
	 -	 เด็กหญิงพัทธนันท์	ต้นสายเพ็ชร์	ม.3B	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

การประกวดวาดรูประบายสี
 ระดับประถมศึกษาตอนต้น
	 -	 เด็กหญิงพิมพ์ภจิรา	ปั้นกาญจนโต	ป.3A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 -	 เด็กชายภูมิวิสิฐพร	อุ่นทรัพย์	ป.3B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
	 -	 เด็กชายจิรัฎฐ์	สุพัฒน์ผล	ป.3B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย
	 -	 เด็กหญิงพิมพ์พระจันทร์	นามพรหม	ป.6A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 -	 เด็กหญิงธมน	ศิริสุวรรณ์	ป.5B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
	 -	 เด็กหญิงพรนภา	สกุลยา	ป.5B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

 นายปฐวี ปัญญา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	4/7
	 คะแนนรวมชิงแชมป์ประเทศไทย	 อันดับที	่
1	ประเภท	MBX	จากอันดับแต่ละสนามได้ที่	1	
จำานวน	 4	 สนาม	 และคะแนนรวมชิงแชมป์
ประเทศไทย	 อันดับที่ 	 3	 ประเภท	 MTB	
Supercross
	 รองชนะเลิศอันดับที่	 4	 ประเภทจักรยาน	
BMX	 และรองชนะเลิศอันดับที่	 4	 ประเภท
จักรยานลู่	ในรายการบุรีรัมย์เกมส์	กีฬาเยาวชน
แห่งชาติ	ปีพ.ศ.	2562	ครั้งที่	35

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.เดชา  ขันธจิตต์ ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน	โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี	7	จัดโดย	กลุ่มบริษัท	ปตท.	
จำากัด	(มหาชน)	ร่วมกับ	บมจ.อสมท	รายการ	9	การ์ตูน	ผลปรากฏว่า	ผลงานของ	นายภูสิทธิ์ พระแท่น	ม.5/1	และ นายมัชฌิม นามสนธิ ม.5/1	ผ่านเข้า
รอบชิงชนะเลิศ	เป็น	2	ผลงาน	ใน	10	ผลงาน	จากผลงานทั่วประเทศ	กว่า	7,000	ผลงาน	และได้ไปนำาเสนอผลงานรอบชิงชนะเลิศ	พร้อมตอบข้อคำาถาม
จากคณะกรรมการ	ในวันเสาร์ที่	7	กันยายน	2562	ณ	ห้องออดิทอเรียม	ชั้น	6	อาคารปฏิบัติการวิทยุ	และโทรทัศน์	บริษัท	อสมท	จำากัด	(มหาชน)		

 กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.เดชา ขันธจิตต์ ส่งผลงานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เข้าร่วมแข่งขัน	 โครงการ	 ENVI	MISSION	
วฒันธรรมรกัษ์นำา้	จดัโดย	สถานวีทิยแุห่ง	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ร่วมกบั	ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดล้อม	คณะวศิวกรรมศาสตร์	จฬุาลงการณ์มหาวทิยาลัย	
ผลปรากฏว่า	ผลงานโครงการ	 เรื่อง แพผักบุ้งรักษ์น�้า	ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ผ่านรอบคัดเลือกคณะกรรมการ	 ได้เป็น	1	 ใน	40	ผลงาน	จากทั่ว
ประเทศ	ได้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ	ณ	ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	จังหวัดสระบุรี	ระหว่างวันที่	19	–	21	กรกฏาคม	
2562	 เพือ่นำาความรู้	 และทกัษะท่ีได้จากการอบรมเชงิปฏิบตั	ิ ครัง้น้ีมาปรับปรงุและพฒันาผลงาน	 ส่งให้คณะกรรมการตดัสนิ	 เพือ่คัดเลอืกให้เป็น	 10	 ผลงาน			
รอบชิงชนะเลิศ	ต่อไป	จัดทำาโดย	นายภีม ต่อจรัส ม.5/1		นายหฏฐกร รื่นวงษา	ม.5/1		นางสาวศุภกร จันทะพา ม.5/1

 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์ ม.เดชา  
ขันธจิตต์ พานักเรียนไป	 นำาเสนอผลงานรอบ			
ชิงชนะเลิศ	 โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี	 7				
จัดโดย	 กลุ ่มบริษัท	 ปตท.	 จำากัด	 (มหาชน)							
ร่วมกับ	 บมจ.อสมท	 รายการ	 9	 การ์ตูน	 ใน								
วนัเสาร์ที	่7	กนัยายน	2562	ณ	ห้องออดิทอเรียม	
ชัน้	6	อาคารปฏิบติัการวทิย	ุและโทรทศัน์	บริษทั	
อสมท	จำากดั	(มหาชน)	ผลปรากฏว่า	ผลงานของ	
นายภสูทิธิ ์พระแท่น ม.5/1	ชือ่ผลงาน	“ Water 
Flow Block” ได้รับรางวัลความคิดสร้างสรรค์
ดเีด่น	ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย	และได้ไป
ทัศนศึกษา	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	เมืองเกียวโต	และ
โอซากา	ระหว่างวันที่	5	–	9	ตุลาคม	2562



	 เชื่อแน่ว่าหากเราสอบถามผู้ชมละครถึงละครเรื่อง
ที่นิยมในช่วงปัจจุบันน้ี	 จะต้องมีช่ือละคร	 เรื่องใบไม้ที่
ปลิดปลิว ติดอันดับ	1	ใน	3	ของละครยอดฮิต	เนื่องจาก
เนื้อหาของละครที่แหวกแนว	 กล่าวถึงตัวละครหลัก						
ชื่อนิรา	 สาว	 Transgender	 ที่แปลงเพศจากชายกลาย
เป็นหญิง	 เป็นตัวดำาเนินเรื่องสะท้อนปัญหาสังคม	 เกี่ยว
กับครอบครัว	และการแข่งขันในสังคมที่มีมากขึ้น	จนส่ง
ผลต่อสภาพจิตใจของเด็ก	หรือ	บุตรหลานในระยะยาว	
	 วารสารทวิสนฉบบันีผู้เ้ขยีนขอนำาเรือ่งย่อของละคร
เรื่องดังกล่าวมานำาเสนอ	 พร้อมคำาศัพท์ภาษาอังกฤษที่
ควรรู้	 การสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อเป็นสิ่งที่น่าสนใจ	ที่
ผู้เรียนให้ความสนใจ	เป็นอีกหนึ่งวิธีการกระตุ้นให้หันมา
รกัการใช้และเสาะแสวงหาความรูด้้านภาษา	ทีไ่ม่เน้นแต่	
Content	เท่านั้น	หากแต่เน้นการเข้าใจและนำาไปใช้เพื่อ
เป็นสือ่การสอนตามแนวการสอนแบบ	Global	Englishes	

หรอืแนวการเรียนการสอนทีเ่น้นให้ผู้เรยีนได้มทีกัษะเพือ่
ใช้ภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารกับผู้คนทั่วโลก	
														เรื่องราวของ	นิรา	หรือ	ชนันธวัช	ชายที่มีหัวใจ
เป็นหญิง	แต่คนในครอบครัวไม่ยอมรับ	 (deny)	มีเพียง
แม่เท่านั้นที่เข้าใจและรักเธอมาก	 นิรามีความฝังใจ	
(impression)	มาตั้งแต่เด็กว่าพ่อเป็นคนเจ้าชู้	(buck	or	
masher)	ชอบใช้ความรุนแรง	(violence)	ไม่เคยเอาใจ
เธอและแม่	ทำาให้นิราเกลียดพ่อตัวเอง	และหันไปทุ่มเท	
(dedicate)	ความรักให้กับผู้เป็นอาเขย	ซึ่งรักและเอาใจ
ใส่เธอมาตั้งแต่เด็ก	จนนิราอยากให้เขาเป็นพ่อ	แต่พอชัช
วร์ีรูถ้งึความรกัทีผ่ดิรปูผดิร่างของนริา	กป็ฏเิสธเธออกีคน	
นริาผิดหวงักบัความรกัจากพ่อและอา	เมือ่ส่ิงทีธ่รรมชาติ
ให้มาทำาให้เธอไม่สมหวงั	(disappoint)	ในความรกั	ทำาให้
นริาตดัสนิใจ	(decide)	ผ่าตดัเปลีย่นแปลงตวัเองให้กลาย
เป็นหญิง	โดยมีแม่คอยให้การสนับสนุนและอยู่เคียงข้าง
เธอมาโดยตลอด	ในขณะทีน่ริากำาลงัจะผ่าตดั	(operate)
ครั้งใหญ่	แม่ของนิราเกิดเสียชีวิตลง

TK	(TRIN	KOMOLTHANAKIJ)

 การสอนแบบ Global Englishes เราอาจจะนำาเรื่องราวของละครที่เป็นที่สนใจเข้ามาสอดแทรก	จากนั้น
ให้นักเรียนทำาการวิเคราะห์	ถึงเหตุผลและเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ	มีการนำาเสนอ	และ	ทำาให้เกิดความ
น่าสนใจด้วยการแสดงบทบาทสมมติ	เพียงเท่านี้นักเรียนก็ได้ฝึกทักษะทางภาษา	ครบทั้ง	4	ทักษะ	คือ	Reading	
Writing	Listening	และ	Speaking	ซึ่งการจะทำาให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาเพื่อเข้าสู่ระดับการสื่อสารได้ทั่วโลก	ก็
ต้องอาศัยทักษะทั้ง	4	ทักษะนี้ในการทำาให้บังเกิดผล	

	 ท้ายสุดนี้	ขอฝากข้อคิด	และข้อเสนอแนะว่าการเรียนการสอนด้วยกับภาษา	โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ	สอน
อย่างไรไม่ให้น่าเบือ่	และเกิดการพฒันาศกัยภาพทีห่ลากหลายให้นกัเรยีน	มหีลากหลายวธีิ	สามารถประยกุต์ใช้ได้
มากมาย	 เพราะแนวการสอนภาษาในยุคปัจจุบันเน้นการสื่อสารรู้เรื่อง	 เข้าใจ	 และนำาไปใช้เมื่อต้องเจอกับชาว			
ต่างชาติ		ต่างภาษา	หรือ	ใช้ในยามจำาเป็น	นอกจากนี้การสอนแบบ	Active	Learning	ยังเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่
จะนำามาเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดความสนใจขณะเรียนของนักเรียนได้อีกด้วย...

	 หลังจากผลผ่าตัดสำาเร็จเรียบร้อย	นิราหนีออกจากโรงพยาบาลและบังเอิญได้เจอกับ	นายแพทย์เบญจางค์	
จิตแพทย์	(psychiatrist)	ผู้ให้คำาปรึกษากับนิราและแม่มาตั้งแต่ต้น	นายแพทย์เบญจางค์เข้าใจนิรา	และพาเธอไป
อยูท่ีบ้่านในฐานะน้องสาว	นริาเริม่ต้นชวีติใหม่อย่างมคีวามสขุ	แต่แล้วนริาบงัเอิญได้เจอกับชชัวร์ี	นริาเข้าไปพวัพนั	
(relate)	ชัชวีร์	เพราะต้องการเอาชนะและแก้แค้น	(revenge)	ผู้เป็นพ่อ	ชัชวีร์ตกหลุมรักนิรา	และตั้งใจจะหย่า	
(divorce)	กบัภรรยาเพือ่ไปแต่งงานกับนริา	รงัรอง	ภรรยาของชชัวีร์	พยายามปกป้อง	(protect)	ครอบครวั	ความ
ลบัไม่มใีนโลก	รงัรองรูค้วามจริงว่านริาคอืชนนัธวชั	รงัรองนำาเรือ่งนีโ้ดยไปบอกกบัชัชวร์ีและชมธวชั...	สดุท้ายแล้ว									
เมื่อความลับถูกเปิดเผย	นิรา	ก็ยอมรับกับสิ่งที่ตัวเองพยายามปิดบังมาตลอด	จนทำาให้อาการทางจิตกำาเริบ	และ
คิดทำาร้ายตัวเอง	 สิ่งท่ีไม่คาดคิดจึงเกิดขึ้น	 ตามบทประพันธ์	 และการคาดเดา	 (predict,	 guess,	 anticipate)					
ของผูรู้	้คาดว่านริาน่าจะเสยีชวีติตอนท้ายเรือ่ง	แต่ทางผูจ้ดัทำาละครสือ่ออกมาในแง่ให้คิดเองว่า	สรุปนริาเสยีชวีติ
หรือไม่	 หรือย้ายไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเธอก็เป็นได้…เห็นไหมครับ	 การสอนภาษาเพียงแค่จากบทละคร	 เราก็
สามารถหยิบยกคำาศัพท์ที่น่าสนใจมาสอนนักเรียนให้เกิดความสนใจในการเรียนได้



พิธีระลึกถึงและวางพวงมาลา มหาอมาตย์เอก จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี

กิจกรรมวันทะนะบะตะ เทศกาลขอพรแห่งดวงดาว

 มาสเตอร์ชานน นิติรัตนโชติ มาสเตอร์นิวัฒน์ ขุมจันทร์ และสภานักเรียน	ประจำาปีการศึกษา	2562	ร่วมพิธี
ระลึกถึงมหาอมาตย์เอก	 จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี	 เนื่องในวันคล้ายวันอสัญกรรม	 ผู้ก่อตั้งและทำาคุณประโยชน์			
ให้กับอำาเภอศรีราชา	ในวันที่	1	กรกฎาคม	2562	ณ	บริเวณอนุสาวรีย์ฯ	เทศบาลเมืองศรีราชา

	 ห้องเรยีนภาษาญ่ีปุน่	กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	จดักจิกรรมวนัทะนะบะตะ	เทศกาลขอพรแห่งดวงดาว	
ซึง่ตรงกบัวนัที	่7	เดอืน	7	ของทกุปี	ถอืเป็นวนัสำาคญัวนัหนึง่ของชาวญีปุ่น่	และเพือ่เป็นการให้นกัเรยีนได้สมัผสัวฒันธรรม
และประเพณขีองประเทศญีปุ่น่	โดยได้รบัเกียรติจาก	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน	เป็นประธาน
ในพิธีเปิด	เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	2562	ณ	ลานอเนกประสงค์	อาคารยอห์น	แมรี่	

พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และหล่อเทียนพรรษา

	 งานกิจกรรมภายในและภายนอก	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ	 และหล่อเทียนพรรษา	 โดยมี	
นายพงษ์สวัสด์ิ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมผู้อำานวยการ	 คณะครู	 และ
นักเรียนประจำา	เข้าร่วมพิธีเมื่อวันอังคารที่	9	กรกฎาคม	2562	ตั้งแต่เวลา	17.30	น.	เป็นต้นไป	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่		
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



ถ่ายคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน	 3	 นาที	 นำาเสนอนวัตกรรมให้ละเอียดยิ่งขึ้น	 บอก
ถึงที่มาของสิ่งประดิษฐ์	หลักการทำางาน	และประโยชน์
	 หลังจากส่งคลิปวีดิโอไปได้ไม่นาน	ผลปรากฏว่าได้เข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อม
กับเพื่อนของผมอีกหนึ่งคนคือ	นายมัชฌิม	นามสนธิ	ม.5/1	กับผลงานที่มีชื่อว่า		ร่ม
เก็บและกรองนำ้า	 เท่ากับว่าในระดับช้ันมัธยมศึกษาปลายของโรงเรียนเรามีผมกับ
เพื่อนผมที่ติดเข้ารอบชิงชนะเลิศ	
	 แต่แทนที่ผมจะดีใจผมกลับเริ่มกล้าๆ	กลัวที่ได้เข้ารอบชิงชนะเลิศ	เพราะใน
รอบนีเ้ปลีย่นจากการเขยีนอธบิาย	การถ่ายคลปิวดีโิอ	มาเป็นยนืพดูอธบิายต่อท่าน
คณะกรรมการตวัเป็นๆ	ท่ีตกึ	อสมท.	พร้อมกับการถ่ายทอดสดและบนัทึกเทป	เพือ่
ไปออกรายการต่างๆ	ทางช่อง	MCOT		อสมท.	ตอนนั้นผม	ตื่นเต้นสุดๆ	เพราะผม
ไม่เคยคดิว่าจะได้ไปยนืบนเวทรีะดบันัน้	ซึง่มเีพือ่นจากโรงเรยีนทีม่าจากทัว่ประเทศ	
ทัง้ภาคเหนอื	ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ภาคกลาง	และภาคใต้	แต่ในเมือ่เข้ามาแล้ว	
ก็มีแต่ทำามันให้สุดๆ				
	 ผมได้ทำาตัวโมเดลนวัตกรรมของผมขึ้นมา	 และทำาสไลด์เพิ่มในการนำาเสนอ	
หาข้อมูลเพิ่มเติมเพราะในรอบนี้กรรมการมีสิทธิ์ถามคำาถามเราได้	 ผมโชคดีที่มีทั้ง	
ม.เดชา	ขันธจิตต์	ครูที่ปรึกษา	คุณพ่อคุณแม่	และเพื่อนๆ	คอยช่วยเหลือและเป็น
กำาลังใจให้ตลอดเวลา
	 วันเสาร์ที่	7	กันยายน	2562	ผมก็ได้นำาทุกอย่างทั้งความคิด	ความกล้าออก
มาใช้เพื่อให้ผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้	ผมพูดถึงนวัตกรรมของผมออกไปหมด	บอกเลย
ว่ารู้สึกสั่น	กลัว	แต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดี	เมื่อนำาเสนอเสร็จก็มีโอกาสมานั่งฟังคนอื่นนำา
เสนอ	ทำาเอาผมอ้ึงกบัอะไรหลายๆอย่าง	ไม่ว่าจะเป็นไอเดยี	การนำาเสนอต่างๆ	ทำาให้
รูว่้านอกจากโรงเรยีนของเราแล้ว	ยงัมคีนเก่งอีกเยอะมาก	จากนัน้เป็นการประกาศ
รางวัล	ซึ่งรางวัลมีด้วยกัน	4	รางวัลใน	แต่ละระดับชั้น	รวม	3	ระดับชั้น	ก็จะมีทั้ง
สิ้น	12	รางวัล	ได้แก่รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมและดีเด่น	รางวัลนำาเสนอ
ยอดเยี่ยมและดีเด่น	ซึ่งรางวัลที่จะได้นั้นก็คือการได้ไปทัศนศึกษา	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	
เมอืงเกยีวโตและโอซากาฟร	ีระหว่างวนัที	่5	–	9	ตลุาคม	2562		ก่อนประกาศรางวลั	
ม.เดชา	ถามผมว่า	“เคยไปประเทศญี่ปุ่นมาหรือยัง”	ผมตอบว่า	“ยังไม่เคยไปเลย
ครบั”	ม.เดชา	บอกว่า	“ครัง้นีไ้ด้ไปแน่นอน”	จนสดุท้ายเมือ่ถงึเวลาประกาศผล	ผม
ก็ได้รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น	ผมได้ไปญี่ปุ่นแล้วครับ

	 ไอเดยี	ความคดิสร้างสรรค์	แรงบนัดาลใจ	ทกุสิง่ล้วนเป็นต้น
กำาเนิดของสิ่งของต่างๆ	ที่เป็นทั้งสิ่ง	อำานวยความสะดวก	สิ่งของ
จำาเป็น	 หรือแม้กระทั่งส่ิงที่สามารถช่วยโลกได้	 ซ่ึงส่ิงเหล่านี้ล้วน
ถูกเรียกว่า	“นวัตกรรม”
	 นวตักรรมเป็นสิง่ของทีเ่กดิมาจากไอเดยีหรอืความคดิ	ท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อการใช้ชีวิตในปัจจุบันหรือแม้กระทั่งอนาคตของเรา	
แต่กว่าจะได้ออกมาเป็นนวัตกรรมเรียกได้นั้น	 ต้องอาศัยความ
พยายาม	 ความอดทน	 ความขยัน	 และทุนทรัพย์อย่างมาก	
นวัตกรรมไม่ได้เกิดจากนักวิชาการหรือนักประดิษฐ์เสมอไป	อาจ
จะเป็นเกิดจากความคิดของพวกเราก็ได้	 เพียงแค่เราต้องมีความ
พยายาม	ความมั่นใจ	และไอเดียที่สร้างสรรค์
	 โครงพลงัเล็กเปล่ียนโลก	ได้รบัการสนบัสนจุากบรษัิท	อสมท	
จำากัด	(มหาชน)	รายการช่อง	9	การ์ตูน	ร่วมกับกลุ่มบริษัท	ปตท.	
จำากดั	(มหาชน)	เป็นโครงการทีใ่ห้เดก็นกัเรยีนซึง่เป็นเยาวชนของ
ชาติ	 ได้มีเวทีแสดงความคิดต่างๆ	 ได้ออกมานำาเสนอนวัตกรรม	
ช่วยโลกในความคิดของแต่ละคน
	 สำาหรบัผมเองนัน้	ได้ไอเดยีมาจากปัญหานำา้ท่วมและปัญหา
ผักตบชวา	ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังแก้ไม่ตกในปัจจุบัน	ผมจึงนำาไอเดีย
ที่ว่านั้นมาเขียนลงในกระดาษ	และนำามาวาดลงในใบกิจกรรม	ตั้ง
ชื่อนวัตกรรมว่า “Water Flow Block”	ซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่คิด
อะไรมาก	และคงไม่หวงัอะไรจากผลงานนี้	เพราะตอนนัน้ผมก็แค่
อยากทำาให้เสร็จๆ	ไป	จะได้ไม่มีงานค้าง	เมื่อถึงกำาหนดส่งผลงาน	
ผมก็ได้ส่งใบงานนั้นไป	 ปรากฏว่าผมได้ติดเข้ารอบต่อไปของ
โครงการนี้	 ผมทั้งตกใจ	 และงงๆ	 ว่าผมติดเข้ารอบไปได้ยังไง	 ซึ่ง
รอบต่อไปของโครงการนีเ้ป็นรอบทีจ่ะคัดผลงานของนกัเรยีนทีส่่ง
เข้าร่วมประกวด	จากทั้งหมดให้เหลือจำานวน	30	คน	จากผลงาน
ที่ส่งทั่วประเทศ	7,000	กว่าผลงาน	ผมกับเพื่อนๆ	ในรุ่นเดียวกัน	
จำานวน	7	คน	ก็ผ่านเข้ารอบนี้มา	โดยมีการเพิ่มกฎกติกาด้วยการ

นายภูสิทธิ์  พระแท่น ม.5/1

	 สุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณ	 โรงเรียน			
อัสสัมชัญศรีราชา	 ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่	
ขอบคุณ	 ม.เดชา	 ขันธจิตต์	 ครูที่ปรึกษา	
ขอบคณุเพือ่นๆ	ท่ีให้การสนบัสนนุและเป็น
กำาลังใจ	 เป็นแรงผลักดันให้ผมได้รับรางวัล
นี้	 จากโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี	 7	
ทำาให้ผมได้อะไรหลายๆ	อย่างมากมาย	ทั้ง
ความพยายาม	ความอดทน	ความรู้	ความ
คิด	และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ	ทั้ง
ด้านวิชาการ	 และสังคม	 ในฐานะเยาวชน
คนหนึ่ง	ผมอยากให้เพื่อนๆ	พี่ๆ	น้องๆ	ได้
ออกมาสร้างสรรค์ไอเดยีความคิดทีท่กุคนมี	
นำาออกมา	 อาจจะไม่ต้องผ่านโครงการนี้
ก็ได้	 แต่ขอแค่ได้ใช้จินตนาการเอามันออก
มาเขียน	 ออกมาพูด	 เพราะจินตนาการ
สำาคัญกว่าความรู้	 (อัลเบิร์ต	 ไอน์สไตน์	 ได้
กล่าวไว้)	 และเชื่อว่าพลังเล็กๆ	 เหล่านี้จะ
สามารถเปลี่ยนโลกของเราได้	“โลกอยู่ได้
โดยไม่ต้องมีเรา แต่เราอยู่ได้ต้องมีโลก   
ใบนี้” ขอบคุณครับ

 “Water Flow Block สิ่งประดิษฐ์ช่วย								
ลดปัญหา	ผักตบชวา	และช่วยแก้ปัญหานำ้าท่วม	หลักการ
ทำางานคือ	การสร้างบล็อคหรือตัวกรองนำ้า	นำ้าสามารถผ่าน
ตัวบล็อคน้ีได้	 ตัวบล็อคจะมีลักษณะเป็นรูพรุนขนาดเล็ก
ระดับนาโน	 ทำามาจากเส้นใยของผักตบชวา	 สังเคราะห์			
ด้วยกระบวนการนาโนเซลลโูลส	ทำาให้ตวัเส้นใยมขีนาดเล็ก
มากๆ	เพื่อให้นำ้าสามารถซึมผ่านไปได้	โดยจะวางตัวบล็อค
เหล่านี้ไว้ตามฟุตบาทถนน	 เม่ือฝนตกลงมานำ้าฝนก็จะ							
ซึมผ่านตัวบล็อคลงสู่ท่อนำ้าที่วางไว้ด้านล่างของฟุตบาท	
ส่วนเศษขยะมูลฝอยก็จะถูกกรองไม่ให้ผ่านได้	 ช่วยให้
ระบายนำ้าได้เร็วขึ้น	และช่วยแก้ปัญหานำ้าท่วมได้”

ผลงานของ นายภูสิทธิ์ พระแท่น นักเรียน ม.5/1
รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น 
จากโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7  
ในหัวข้อ “นวัตกรรมพลังงานเพื่ออนาคต”



พิธีแห่เทียนพรรษา 

	 งานกิจกรรมภายในและภายนอก	ฝ่ายกิจกรรม	จัดพิธีแห่เทียนพรรษา	เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา	จากโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาไปยังวัดราษฎร์นิยมธรรม	โดยมีคณะครู	นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่	1-3	แผนก	MLP	สมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ	และผู้ปกครอง	ร่วมแห่เทียนพรรษา	เมื่อวันที่	12	กรกฎาคม	2562	

พิธีแห่เทียนพรรษา แผนกปฐมวัย

กิจกรรมวันแม่แผนกปฐมวัย

	 คณะครู	 นักเรียนและผู้ปกครอง	 ระดับปฐมวัย	 ร่วมพิธีแห่เทียนพรรษา	ถวายพุ่มและเทียนพรรษา	ในวันที่	 12	
กรกฎาคม	2562	เวลา	13.00	-	14.00	น.	ณ	วัดพรหมมาวาส

	 แผนกปฐมวัยจัดกิจกรรมวันแม่และถวายพระพร	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม
ราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	โดยมี	ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน	ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย	เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์	 พร้อมด้วยคณะภราดา	 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อำานวยการ	 คณะครูแผนกปฐมวัย	 ผู้ปกครองและนักเรียน						
ร่วมถวายพระพร	 จากนั้นผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม “สายใยรัก แม่ลูกผูกพัน”	 เพ้นท์ถุงผ้า	 เพื่อเป็นของขวัญสำาหรับวันแม	่							
จัดขึ้นเมื่อวันที่	8	สิงหาคม	2562	ณ	ตึกเรยีนา	เชลี



	 งานสัปดาห์ห้องสมุด	 ประจำาปีการศึกษา	 2562	 จัดพร้อมกับ	“งานวิชาการสัมพันธ์ 75 ปี อัสสัมชัญ
ศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม Learning To Love Environment : ACS GO 
GREEN”	ในวันที่	29-30	สิงหาคม	2562	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนักเรียน	ครู	และผู้ปกครองของโรงเรียนเรา
และโรงเรียนอื่นๆ	ที่มาเข้าร่วมและการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	โดยมีกิจกรรมดังนี้

“งานสัปดาห์ห้องสมุด ประจ�าปีการศึกษา 2562”

นิทรรศการ ACS GO GREEN รักษ์โลกคืนสู่ธรรมชาติ :
เรียนรู้วิธีประหยัดพลังงาน เพื่อลดโลกร้อน

กิจกรรมแรลลี่ 10 วรรณกรรมดีที่ Mee แนะน�า :
ตอบค�าถาม สร้างไอเดีย ไขปริศนา (สนันสนุนโดยส�านักพิมพ์นามมีบุ๊คส์)

Game Zone มี 3 เกมให้ร่วมสนุก คือ
เกมดาวินชี : ไขรหัสลับ เกมวิศวกรน้อย และ
เกมสุภาษิต ส�านวนไทยทายจากภาพ

ร้านค้าจ�าหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนการสอน 
อุปกรณ์เครื่องเขียน เกมเสริมทักษะต่างๆ

และสินค้ากิ๊ฟช็อป จ�านวน 12 ร้าน

กิจกรรม DIY My bookmark
ที่คั่นหนังสือท�าง่ายได้ด้วยตัวเอง



ชุด ทศมินทรราชา มหาวชิราลงกรณ :
พระราชกรณียกิจ เล่ม 8 

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสถาพรบุ๊คส์
	 หนังสือ	“ชุด ทศมินทรราชามหาวชิราลงกรณ : 
พระราชกรณียกิจ”	เล่มนี้	 ได้รวบรวมและเรียบเรียง							
พระราชประวัติ	 และพระราชกรณียกิจด้านต่างๆ	 พร้อม
พระบรมฉายาลักษณ์อนัหาชมได้ยากของ	“พระบาทสมเดจ็
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ						
พระวชริเกล้าเจ้าอยูห่วั”	พระมหากษตัรย์ิรชักาลที	่10	แห่ง
ราชวงศ์จักรี	 โดยในเล่มบอกเล่าพระราชกรณียกิจของ
พระองค์ในด้านต่างๆ	 อาทิ	 โรงเรียนในพระราชูปถัมภ์							
ทุนการศึกษาพระราชทาน	โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช	
อคัรศาสนปูถมัภก	การเจรญิสัมพนัธไมตรกีบันานาประเทศ	
ด้วยภาษาทีก่ระชบั	อ่านเข้าใจง่าย	พร้อมด้วยคำาแปลภาษา
อังกฤษที่ถูกต้องครบถ้วน	 หนังสือชุดน้ีจึงเป็นบันทึก
ประวัติศาสตร์หน้าใหม่แก่ชาวไทย	 ในการเฉลิมฉลอง					
แผ่นดินพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่แห่งสยามประเทศ

ชดุ หนงัสือพฒันาทักษะสมอง EF (Box Set) 

ส�านักพิมพ์ : ห้องเรียน
	 หนงัสอืพฒันาทกัษะสมอง	EF	(Executive	Functions)	
ชุดนี้	 ประกอบด้วยชุดหนังสือนิทานแสนสนุก	 13	 เล่ม						
เป็นหนังสือคุณภาพที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 ให้เป็นหนังสือพัฒนาทักษะสมอง	 EF	 ให้แก่
ลูกน้อย	ให้เด็กๆ	คิดเป็น	ทำาเป็น	เรียนรู้เป็น	อยู่กับคนอื่น
เป็น	และมีความสุข	หนังสือนิทานแสนสนุก	13	เล่ม	ดังนี้			

1.	 มือน้อยทำาได้		 2.	 รกักนันะกอดกนัหน่อย
3.	 บ้านเรามีเงาประหลาด	 4.	 ผู้กล้าแห่งป่าสีสัน
5.	 เข้ให้เข้หวง		 6.	 บ้านเฮฮาลีลาน่ารัก
7.	 บ้านนี้มีเด็กขี้โมโห		 8.	 ระเกะระกะ
9.	 แม่จ๋าหนูอยู่นี่		 10.	 เจีย๊บกลมกลมแปลงกาย	
11.	นอนแล้วนะพระจันทร์		 12.	ห่านเอ็ดตะโร
13.	อยากได้	อยากได้

	 ค่ายลูกเสือ “ลูโดวีโก”	หรือที่เราเรียกกันติดปากว่า	
“ค่ายลกูเสอืโรงเรียน”	ตัง้อยูภ่ายนอกรัว้โรงเรยีน	ระหว่าง
ถนน	2	สายคือ	สายหนองยายบูแ่ละสายศรรีาชา-หนองค้อ
(สายไร่กล้วย)	มเีนือ้ท่ีประมาณ	30	ไร่	ใช้เป็นสถานท่ีสำาหรบั
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี	 จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ	
และจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติเพื่อให้นักเรียนเข้า		
ไปศึกษาหาความรู้	 ภายในค่ายประกอบไปด้วยบ้านพัก							
ผู้กำากับ	3	ห้อง	Shelter	สำาหรับลูกเสือ	24	หลัง	อาคาร
อเนกประสงค์		2	หลัง	และห้องนำ้าชุดละ	16	ห้อง	
		 เป็นระยะเวลากว่า	 30	ปีแล้วที่ค่ายลูกเสือได้เปิดใช้
งานมา	 ทำาให้ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา	 มีการบูรณะ
ปรับปรุงมาหลายครั้ง	 จนถึงปัจจุบัน	ภราดา ดร.วีรยุทธ 
บญุพราหมณ์ มาดำารงตำาแหน่งผูอ้ำานวยการ	ท่านได้ดำารใิห้
ทำาการปรับปรุง	 ซ่อมแซมค่ายลูกเสือท้ังหมด	 โดยได้มอบ

-	 Shelter ส�าหรับลูกเสือและบ้านพักผู้ก�ากับ	ได้ทำาการ
เปลีย่นหลงัคาจากหลงัคากระเบือ้งเป็นเมทลัชที	ปรบัปรงุ
เตียงนอน	 เปลี่ยนมุ้งลวด	กระจก	บานประตู	ติดพัดลม
เพดาน	และระบบแสงสว่างทั้งหมด	

-	 อาคารอเนกประสงค์ ห้องพยาบาล และห้องประชุม  
ได้เปลี่ยนหลังคา	 ทาสี	 ทำาพ้ืนเวทีและปรับปรุงห้องนำ้า				
ในส่วนของห้องเก็บอุปกรณ์	 ได้ตรวจเช็คอุปกรณ์ลูกเสือ
และดำาเนนิการจดัซือ้มาเพ่ิมเตมิ	ทดแทนอปุกรณ์ทีช่ำารุด
เสียหาย	เปลี่ยนพัดลม	ตู้นำ้าดื่ม	และระบบแสงสว่าง	

-	 ภูมิทัศน์ภายในค่ายลูกเสือ	 จัดทำาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง	
และประปาทั้งหมด	ทำาความสะอาด	ตัดแต่งต้นไม้	และ
ปูตัวหนอนทางเดินเพื่อความปลอดภัย	

	 ในภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2562	 นี้ค่ายลูกเสือ										
ลโูดวโีก	มคีวามพร้อมแล้วสำาหรับเปิดใช้งานซึง่นกัเรียนระดบั
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น	 จะได้เข้ามาใช้ในการ
เข้าค่ายพกัแรมลกูเสอืและเนตรนารี	ถอืได้ว่าเป็นโอกาสอนัดี
ของนักเรียนทุกคนที่จะได้เข้าไปใช้ค่ายลูกเสือลูโดวีโก										
อีกครั้ง

หมายให้	ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ภราดาจ�ารัส      
แก้วอ�าคา	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	และงานลูกเสือ	 เข้าไปดำาเนินการ	
ซึ่งพอจะสรุปการปรับปรุงซ่อมแซม	ได้ดังนี้



พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ 75 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
	 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองครบรอบ	 75	 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 โดย	พระคาร์ดินัลไมเก้ิล มีชัย กิจบุญชู ประธานในพิธี       
พระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต พระสังฆราชยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์  วิสิฐนนทชัย พระ
สังฆราชฟิลิป บรรจง ไชยรา พระสังฆราชซิลวิโอ สิริพงษ์ จรัสศรี อุปสังฆราชยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ และคณะสงฆ์	ร่วมโมทนาคุณ
พระเป็นเจ้า	 พร้อมด้วยคณะภราดา	 ครู	 ครู-พนักงานเกษียณ	 นักเรียน	 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	 คณะกรรมการ
สมาคมผูป้กครองและคร	ูและแขกผูม้เีกยีรต	ิวนัที	่16	สงิหาคม	2562	ณ	หอประชมุหลยุส์	ชาแนล	ตกึวชัรสมโภช	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา



 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ร่วมแรงร่วมใจทำากิจกรรมจิตอาสา	
ได้แก่	 การทำาความสะอาดเก็บขยะบริเวณอาคารยอห์น	 แมรี่	 สวนสมุนไพร	
สวนสัตว์	 ตึกเซนต์เมรี่และโดนาเซียง	 นอกจากน้ียังได้ไปช่วยจัดกิจกรรมให้
น้องๆ	อนุบาล	3	ณ	อาคารเรยีนา	เชลี	เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ	
ทำางานร่วมกันได้อย่างมีความสุข	เมื่อวันที่	18	มิถุนายน	2562

 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2	 ร่วมแรงร่วมใจทำากิจกรรมจิตอาสา					
ด้วยการเกบ็เศษขยะ	เศษขวดแก้ว	เศษพลาสตกิ	ณ	บรเิวณเกาะลอยศรรีาชา								
เพื่อเป็นการฝึกภาวะผู้นำาและผู้ตามที่ดี	 นำามาสู่ความรักความสามัคคีใน							
หมู่คณะ

ACS อาสาช่วย18 มิถุนายน 2562

	 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดกิจกรรม	Monday	
Reading	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านภาษาอังกฤษและคุ้นเคยกับ
ภาษาอังกฤษ	 ได้เรียนรู้ผ่านเกมส์คำาศัพท์	 ในช่วงเวลาพักกลางวันและคาบ
เรียนที่	8	โดยครูต่างชาติโดยตรง

	 นกักฬีาทมีฟตุซอลชาย-หญงิอสัสมัชญัศรรีาชา	ได้ลงแข้งอุน่เครือ่งกบัทมี
นกักฬีาร่มโพธิ	์ยไูนเตด็	พทัยา	เมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	2562	ณ	สนามฟตุซอล
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

4 กรกฎาคม 2562

8 กรกฎาคม 2562
	 คณะภราดา	คณะคร	ูเจ้าหน้าที	่สมาคมศษิย์เก่าฯ	และสมาคมผูป้กครอง
และครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	เป็นเจ้าภาพในพธิสีวดอภธิรรมศพ	คณุแม่
ฉวี ชิโนดม มารดาของมิสคมคาย ชิโนดม	ณ	วัดน้อย	อ.เมือง	จ.ชลบุรี

3 กรกฎาคม 2562

	 พิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีปลงศพภราดาสตีเฟน สุนัย กาญจนรันย์ 
ภราดาอาวโุสคณะเซนต์คาเบรยีล	ณ	วดัเดล	โรซาริโอ	และสุสานภราดาคณะ
เซนต์คาเบรียล	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

21 กรกฎาคม 2562
	 พธีิเปิดประชมุกองลกูเสอืสามญัรุน่เลก็และเนตรนาร	ีของนกัเรยีนระดบั
ประถมศึกษา	วันที่	9	กรกฎาคม	2562	ณ	ลานอเนกประสงค์หน้าตึกเซนต์
เมรี่

9 กรกฎาคม 2562

	 การซ้อมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	 ระหว่างสมาคมผู้ปกครองและคร	ู							
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชากับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้แก่	 การแข่งขัน
วอลเล่ย์บอลหญงิ	แข่งขันฟตุซอลชายและหญงิ	แข่งขันเกมส์ฮาเฮ	เทนนสิชาย	
ประเภทเดี่ยวและคู่	ณ	อาคารสุวรรณสมโภช	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

27 กรกฎาคม 2562
	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดให้มีการสอบ	 Diagnostic	
Test	จากสถาบนั	Gakken	ประเทศญีปุ่น่เพือ่วัดระดบัความสามารถทางด้าน
คณิตศาสตร์	 ให้กับนักเรียนเพื่อนำาผลมาใช้ในการซ่อมเสริมและส่งเสริม	
นักเรียนเป็นรายบุคคล

23 กรกฎาคม 2562

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ	
ให้การต้อนรับ	 คณะผู้บริหาร	 คณะอาจารย์จาก	 East	 China	 Normal	 University	 ได้เดินทางมามอบป้ายการทำาความร่วมมือทางฝ่ายวิชาการ								
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 นอกจากนี้ยังให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาจีน	 และแนะแนวการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 ณ	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	อีกด้วย

14 สิงหาคม 2562



	 “อ้าว	 เธอทราบอย่างไรว่าพี่เขาเรียน
อยู่	ม.ปลาย”	ครูถามเด็ก
	 “ผมสงัเกตดจูากหน้าตาเขาครบั	หน้า
แก่ๆ	และมีหน้าตาเหมือนกัน	2	คน	มีผม
หงอกด้วย”	เด็กคนหนึ่งตอบอย่างมั่นใจ	
	 “ผมจำาหน้าเขาได้	ถ้าให้ผมไปชี้ตัวถูก
ต้องแน่นอนครับ”
	 “แล้วเห็นเขาติดเข็ม	 ม.ปลายตรง
กระเป๋าเสื้อ”	เด็กอีกคนหนึ่งเสริม
	 “เธอเก่งมาก	 ช่างสังเกตน่าจะเป็นพี่	
ม.ปลายแน่นอนละ”	ครูได้ชมเชยนักเรียน	
และถามต่อไปว่า	 “พี่เขาแกล้งอะไรเธอ	 2	
คน	ค่อยๆ	เล่านะ	ใจเย็นๆ	ใจไม่เย็น	จับใส่
ตู้เย็น	 เดี๋ยวมาสเตอร์จะให้ฝ่ายปกครอง
ของ	ม.ปลายได้จัดการลงโทษให้”
	 เด็กก็เริ่มเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งประสบ

โดย	ครูเก่าเล่าเรื่อง

	 “อ๋อ	ผมเดาได้แล้วครบั	น่าจะเป็นแฝด
หงอก	 หรือแฝดนรก	 เขาคนนั้นออกจะ
เพี้ยนๆ	นิดหน่อย	ชอบคิดทำาอะไรที่คนอื่น
เขาไม่ทำากนั	จดัเป็นยอดมนษุย์คนหนึง่เลย
ทีเดียว	แฝดพี่ลักษณะเงียบ	สุขุม	ส่วนแฝด
น้องอาการน่าจะให้แพทย์วินิจฉัยว่าเป็น
อะไรแน่	คนที่ทำาลักษณะแบบนี้น่าจะเป็น
แฝดน้องนะ”	 ครูปกครองกล่าว
อย่างมั่นใจว่าไม่ผิดตัวแน่	
	 “แต่อย่างไรก็ตามเดี๋ยวผมจะ
เรยีกมาสอบถาม	และจะแจ้งผลให้
ทราบนะครับ	 ต้องฝากขอโทษพ่อ
แม่	และน้องด้วย”
	 วนัรุง่ขึน้หลงัจากเข้าแถวเคารพธงชาติ	
แฝดแก่ได้ถูกเรียกพบท่ีห้องฝ่ายปกครอง	
ม.ปลาย	 ท้ังสองหน้าตาไม่ค่อยสบายใจ
เท่าไร	ครูจึงยิงคำาถามก่อน	
	 “เมือ่วานนีต้อนพกักลางวนั	เอง็	2	คน	
ไปสร้างวีรกรรมอะไร	ที่ไหน	ลองเล่าให้ฟัง
หน่อยนะ”	แฝดน้องนัง่นิง่	สกัพักหนึง่	แล้ว
พูดว่า
	 “เมือ่วานนีต้อนพกักลางวนั	ผมเดนิไป
กินข้าวกัน	3	คน	มีผม	แฝดพี่	และไอ้นัฐ	ที่
โรงอาหาร	 เจอเด็กประถม	 2	 คนกำาลังจะ
เดนิกลบัตกึ	พวกผมอยากเล่นกบัเขา	ผมจงึ
ตะโกนให้เขาหยุด	 แล้วแกล้งจะจับเขา	 2	
คนใส่ลงถงุดำา	เพือ่เอาไปท้ิงขยะครบั	แต่ยงั
ไม่ได้ทำานะครับ	เพราะเห็นเขาร้องไห้	แล้ว
ว่ิงหนีไปก่อน”	 แฝดน้องให้การอย่างไม่
สะทกสะท้าน	ครูถามต่อไปว่า	“เอ็ง	2	คน	

สตดิรีป่ึาว	คนปกตดิีๆ 	เขาไม่ทำากนัหรอกนะ	
ทำาไมชอบทำาอะไรเพีย้นๆ”	ครบู่นพรมึพรำา
		 “ในแง่กฎหมายก็ผิดด้วยนะ	ไปกักขัง
หรอืหน่วงเหนีย่ว	กระทำาการใดๆ	ถ้าพ่อแม่
เด็กเขาเอาเรื่อง	 ให้พ่อเอ็งไปประกันตัว”	
ทำาให้สีหน้าของแฝดแก่	2	คน	โดยเฉพาะ
แฝดน้องตัวการ	ดูสลดด้วยความเกรงกลัว	

	 “เอาอย่างง้ีนะ	 เดี๋ยวจะโทรศัพท์แจ้ง
พ่อเอ็งให้ทราบ	และเชิญมาพบ	ไปขอโทษ
น้องเขา	 ถ้าเป็นไปได้จะแนะนำาให้พ่อเอ็ง	
พาเอ็ง	2	คน	ไปพบแพทย์ทางจิตเวชด้วย	
เพื่อให้ตรวจหาความผิดปกติ	 แต่ส่ิงที่น่า
ชมเชยคือ	 ความเป็นสุภาพบุรุษ	 ทำาผิด
ยอมรับผิด”	 แฝดน้องรับฟัง	 และมีความ
สงสยัในตวัเอง	จงึได้ถามครวู่า	“ทีผ่่านมาแล้ว
ผมทำาอะไรที่แสดงว่าผมเพี้ยนเหรอครับ”
	 “เอาล่ะ!	ผมจะสาธารยายให้ฟัง	ถ้ายงั
สงสยั	ผมจะพดูหน้าแถว	โดยไม่เอ่ยชือ่	เพือ่
ให้คนอ่ืนร่วมวนิจิฉยัว่าเอ็งเพีย้นหรอืเปล่า?	
เอ็ง	 2	 คน	 เปรียบเหมือนยอดมนุษย์	 ทำา
อย่างที่คนอื่นเขาไม่ทำากัน”
	 1.	 เมื่อเปิดเรียนสัปดาห์แรก	แฝดแก่
ได้เล่าประวัติของเอ็งให้เพื่อนๆ	ในห้องฟัง
ว่า	เอง็เรยีนรุน่เดยีวกบับราเดอร์	เทโอฟาน	
ที่มีรูปปั้นอยู่หน้าตึกไง	 เคยจับจอบ	 ถาก

หญ้า	ปลูกสับปะรด	เป็นเพื่อนซี้กัน
	 2.	 ช่วงพักเอง็เคยเอาเหรียญไปหยอด
ตู้โทรศัพท์สาธารณะ	โทรเข้ามือถือของผม	
“ฮัลโหล	สบายดีมั้ยครับ	เหนื่อยมั้ยครับ”	
เอ็งรูร้ป่ึาวว่าผมกำาลงัทำางาน	พอได้ยนิเสยีง
โทรศัพท์ดัง	วางงานแล้วรีบรับทันที	ทีแรก
กไ็ม่รูว่้าเป็นใคร?	พอเหน็หน้าเอง็	ความคดิ

แว้บขึ้นมาทันทีว่า	 น่าจะเป็นแฝด
แก่	จึงเรียกมาถาม	เอ็งก็รับสารรูป	
เอ๊ย!	 สารภาพ	 เอ็งยังบอกว่าเอ็ง
เป็นห่วงผม	 ผมก็ยังตอบไปเลยว่า	
“ถ้าเอ็งเป็นห่วง	 ผมจะขอเป็นลูก

บาส	 เพื่อโยนใส่เอ็ง”	 เพราะผมเองก็เป็น
นักบาส
	 3.	 เมื่อ	 2	 อาทิตย์ที่แล้ว	 เอ็ง	 2	 คน	
ไม่มีบัตรนักเรียน	 เพื่อแสดงกับครูเวรหน้า
ประตูโรงเรียน	 ครูให้ไปทำาบัตรชั่วคราวท่ี
ห้องธุรการตึกอำานวยการ	 เอ็งก็ด้ือกับครู	
ไม่ยอมไปทำา	เสรจ็แล้วเอง็กอ็อกอบุายตอน
ช่วงรถติดอยู่	(ปกติก็ติดอยู่แล้ว	ถ้าไม่ติดก็
ต้องลงเข็นส)ิ	เพือ่รอให้ยามปล่อยออกนอก
โรงเรยีน	เอ็ง	2	คนกไ็ปยืนแอบข้างรถตู	้พอ
ออกไปแล้วยังไม่พอ	 เรียกครูเวรท่านนั้น	
แล้วโบกมอืบ๊าย	บาย	ให้ครูเวร	ทำาให้ครูเวร
หัวร้อน	วนัรุง่ขึน้	จงึได้มาแจ้งฝ่ายปกครอง
	 4.	 เมื่อเดือนสิงหาคม	เอ็ง	2	คน	ไป
สร้างวรีกรรม	ขโมยธงชาตอิาเซยีน	ท่ีครูตกึ
ประถมได้ตกแต่งไว้ที่วอล์คเวย์	 หน้าโรง
อาหาร	 เอ็งก็ไปปลดมา	 ผมจำาไม่ได้ว่าเอา
ธงของชาติไหนมา	 (น่าจะลาวนะ	 เพราะ
หน้าตาเอ็งให้)	 แล้วเอามาห่มวิ่งกลับมาที่
ตึกเทโอฟาน	มีเด็กเห็นไปบอกกับครู	ครูที่
ตึกประถมได้ให้ตามหาตัว	พอเจอตัว	แฝด
น้องกพู็ดหน้าตาเฉยว่า	“ผมจะแสดงความ
สะใจ	 เหมือนกับนักกีฬาที่ได้ชนะเลิศ	 ทำา
ชื่อเสียงให้กับประเทศชาติ”
	 “พอแล้วครับ	ผมพอที่จะเข้าใจตัวเอง
มากขึ้นแล้วครับ”	 แฝดแก่ผู้น้องบอก	 กับ
ครู
	 “ดูผู้หญิงให้ดูหน้าหนาว	 ดูผู้ชายให้ดู
หน้าร้อน	ดูแฝดแก่ให้ดูหน้าเมรุ”

มาไม่ถึง	15	นาที	“คือ	 เมื่อตอนพักกลาง
วันของวันนี้	 ผมกับเพื่อนไปซื้อข้าวทานท่ี
โรงอาหาร	หลังจากทานเสร็จกำาลังจะเดิน
กลับตึกเรียน	เจอพวกพี่เขา	3	คน	ตรงหัว
มุมโรงอาหาร	 แล้วพวกพี่ได้มาล้อมผม	 2	
คนไว้	พีค่นผมหงอก	ได้ตะโกนด้วยเสยีงอนั
ดังใส่ผม	2	คน”	
	 “เฮ้ย!	หยุด”
	 “พร้อมกับทำาหน้าตาขู่	 แล้วไม่ให้ผม	
2	คนออกจากที่พวกเขาล้อม	หลังจากนั้น
เขากเ็อาถงุดำาทีเ่ขาถอืมา	แล้วพีเ่ขากบ็อกว่า	
จะมาจับผม	2	คน	ใส่ถุงดำาเอาไปทิ้งขยะ”
	 “ผม	2	คน	จึงร้องไห้	และวิ่งฝ่าพี่หนี
ตายออกมาได้	 แล้วมาแจ้งมาสเซอร์ครับ	
ผมกลวัมาก	และพรุง่นีไ้ม่กล้าไปทานข้าวที่
โรงอาหารอีก”

	 “ไม่ต้องกลวั	ถ้ากลวัพรุง่นีพ้กักลางวนั
ถ้าจะไปทานข้าว	 ไปพร้อมมาสเซอร์ก็ได้”	
ครูได้ปลอบใจนักเรียน	
	 “แต่ว่าเดีย๋วจะแจ้งให้ทางฝ่ายปกครอง	
ม.ปลายเขาหาตวัพีม่าสอบถามและลงโทษ
ก่อนนะ	 แต่ถ้าฝ่ายปกครองหาตัวพ่ีไม่ได้		
ยงัไม่ทราบว่าเป็นใคร	จะให้เธอช่วยไปชีต้วั
ได้มั้ย?”	
	 “ได้ครับ”	นักเรียนตอบอย่างมั่นใจ
	 ครูฝ่ายปกครองตึกโดนาเซียงจึงได้
โทรศัพท์แจ้งให้ครูฝ่ายปกครอง	 ม.ปลาย	
เพื่อช่วยให้ดำาเนินการติดตามรุ่นพี่ตัวแสบ	
มาดำาเนินการลงโทษให้ได้	 โดยครูได้เล่า
เหตุการณ์จากคำาบอกเล่าของเด็กและ
ลักษณะของรุ่นพี่	 ตรงที่หน้าตาเหมือนกัน	
และครูฝ่ายปกครอง	ม.ปลาย	ตอบทันที	

เด็กนักเรียนชั้น ป.5 สองคน พากันไปบอกครูฝ่ายปกครองที่ตึกเรียนของตนว่า
เมื่อช่วงพักกลางวันนี้ ผมสองคนได้ถูกรุ่นพี่ ม.ปลาย ประมาณ 3 คน มาแกล้ง



1. หากวัยรุ่นหรือบุตรหลานมีอาการของภาวะซึมเศร้ารุนแรง	
เช่น	พยายามทำาร้ายตนเอง	หรือพยายาม	ฆ่าตัวตาย	หรือมี
การกระทำาทีส่่งผลกระทบต่อชวีติประจำาวนั	ผูป้กครองจำาเป็น
ที่จะต้องส่งเข้ารับการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

2. ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า	คนรอบข้างควรทำาความเข้าใจว่า	สาเหตุ
ของภาวะซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากเหตุใด	 เหตุหน่ึง	 แต่มักเกิด
จากหลายปัจจัยร่วมกัน	 จึงควรหลีกเลี่ยงการกล่าวโทษกัน
หรือการตำาหนิตนเอง	ว่าซึมเศร้าเพราะความอ่อนแอ	สื่อให้
เขารู้ว่า	จะอย่างไรก็แล้วแต่เราก็จะไม่ทิ้งเขา	เขายังเป็นคนที่
เรารัก	 เราจะอยู่กับเขาและเขาไม่ใช่ภาระ	 สิ่งท่ีเราทำาให้เขา
เป็นความเต็มใจของเรา

3. ศึกษาทางเลือกในการรักษาแบบต่างๆ	เช่น
1)	 การรกัษาด้วยยา	ในวยัรุน่ทีส่มควรได้รบั	การรกัษาด้วย

ยาต้านซึมเศร้า	 ควรทำาความเข้าใจในข้อมูลเกี่ยวกับ
ข้อดแีละข้อเสยีของการใช้ยาทีแ่พทย์แนะนำา	เพือ่ให้วยั
รุ่นและผู้ปกครองใช้ประกอบการตัดสินใจ

2)	 การรักษาด้วยจิตบำาบัด	โดยพิจารณาให้การรักษาด้วย
จติบำาบดัในวยัรุน่ทีมี่ภาวะซมึเศร้าปานกลาง	ถงึรนุแรง	
โดยเลือกวิธีบำาบัดที่มีประสิทธิภาพในการรักษา	 และ
เชือ่ถอืได้	และให้ความหวงัแก่วยัรุ่นทีม่ภีาวะซมึเศร้าว่า	
ภาวะซมึเศร้าสามารถดขีึน้หรอืหายได้	ตลอดจนส่งเสรมิ
ให้รับประทานยาอย่างสมำ่าเสมอ	และให้หลีกเลี่ยงการ
ดื่มสุรา	และเสพยาเสพติด

7. ครอบครัวเฝ้าระวังความเสี่ยงทำาร้ายตนเอง	ควรเก็บอาวุธและวัตถุที่อาจใช้	ทำาร้ายตนเองให้มิดชิด
8. ในวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยง	ควรมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันภาวะซึมเศร้า	โดยแบ่งออกเป็น

8.1	 ระดับโรงเรียน	อาจจัดกิจกรรม	การเสริมสร้างพลังความเข้มแข็ง	ทางใจ	ส่งเสริม	ศักยภาพที่มีความถนัด	การ
ให้ความรู้เรื่อง	ภาวะซึมเศร้า	เสริมทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับครอบครัวและเพื่อน	รวมไปถึงการฝึก
ปรับความคิดที่สร้างความทุกข์	ตลอดจนการป้องกัน	และเฝ้าระวังการฆ่าตัวตาย

8.2	 เพือ่นและคนใกล้ชดิสามารถให้กำาลงัใจ	สอบถามความรูส้กึเมือ่มจีงัหวะทีด่	ีเมือ่คดิว่าเขาต้องการ	แต่หากเขา
ยงัไม่อยากพดูหรอืไม่พร้อม	กไ็ม่ต้องคาดคัน้ให้เขาพดูออกมา	แค่แสดงให้เขารูว่้ายงัมเีราท่ีพร้อมให้ความช่วย
เหลืออยู่และสามารถให้เขาเรียกหาได้เสมอเมื่อต้องการ

8.3	 ในระดับชุมชนควรประชาสัมพันธ์การให้การปรึกษาทางโทรศัพท์หรือช่องทางสื่อสังคมออนไลน์	 เช่น	 สาย
ด่วนสุขภาพจิตวัยรุ่นของกรมสุขภาพจิต

8.4	 ในระดบัครอบครวั	ควรเน้นส่งเสรมิให้ครอบครวัมีความเข้าใจ	และแก้ปัญหาร่วมกบัวยัรุ่น	ในทางท่ีเหมาะสม	
เพิม่ทักษะการเลีย้งดแูละสือ่สารกบัวยัรุน่ในกรณท่ีีมปัีจจยัเสีย่งในครอบครัว	เช่น	ครอบครัวหย่าร้าง	ครอบครัว
พ่อแม่วัยรุ่น	วัยรุ่นที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่	ควรเน้นการส่งเสริม	เรื่องทักษะการเลี้ยงดูที่เหมาะสม	รวมถึงส่งต่อ
การช่วยเหลือทางสังคม	เช่น	การให้การปรึกษา	การช่วยเหลืออาชีพสำาหรับครอบครัวยากจน	ส่งเสริมให้ผู้
ปกครองสามารถพูดคุยกับวัยรุ่น	เรื่องความเครียด	การจัดการอารมณ์	และภาวะซึมเศร้าได้	รวมถึงเฝ้าระวัง
ภาวะซึมเศร้าในผู้ปกครอง

8.5	 กรณีครอบครัวแยกทางกัน	 เน้นการให้ความเข้าใจกับวัยรุ่นในเรื่องการหย่าร้าง	 แก้ไขความเชื่อที่บิดเบือน	
จากสถานการณ์จริง	 และช่วยให้วัยรุ ่นแสดงออกทางอารมณ์ท่ีเหมาะสม	 สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง											
เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบิดามารดากับวัยรุ่น

8.6	 กรณีที่มีการเสียชีวิตในครอบครัว	ควรเน้นเรื่องการช่วยให้วัยรุ่น	สามารถจัดการภาวะเศร้า	จากการสูญเสีย	
มีผู้ปกครองหรือที่ปรึกษาที่ให้ความอบอุ่นและความเข้าใจที่ดี

ขอขอบคุณข้อมูล 
 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล , 2562 จาก www.sanook.com สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2562.
 เลิฟแคร์สเตชั่น : สุขภาพจิตวัยรุ่น;  ประโยคที่ควร/ไม่ควร พูดกับผู้ป่วยโรคซึมเศร้า จาก www.lovecarestation.com สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2562.
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ , 2560 จาก http://www.smartteen.net สืบค้นเมื่อ 2 กันยายน 2562.

	 สวัสดีค่ะทุกคน	 กลับมาเจอกับพี่ไกด์กันอีกแล้ว	 ฉบับที่แล้ว		
พี่ไกด์ได้พาพวกเราไปทำาความรู้จักกับโรคซึมเศร้ากันมาแล้ว												
ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร	 มีอาการอย่างไร	 ต่างจากภาวะเศร้าปกติ
อย่างไร	มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเมื่อป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
	 ในฉบับนี้	 พี่ไกด์จะมาให้ข้อมูลถึงแนวทางในการดูแลรักษา	
และข้อควรระวังในการแสดงออกของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า	 และคนที่
ใกล้ชิดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าค่ะ

ข้อแนะน�าในการดูแลวัยรุ่นที่มีภาวะซึมเศร้า

วิธีการพูดให้ก�าลังใจ

วัยรุ่นที่มีอาการซึมเศร้า

	 ผูท้ีม่อีาการซมึเศร้าบางคน	จะ
มีอาการคิดมาก	 วิตกกังวลร่วมด้วย	
ด้วยเหตุนี้คำาบางคำาฟังแล้วผู ้ที่มี
อาการ	 ซึมเศร้าจะรู้สึกได้ว่ามีกำาลัง
ใจ	ได้ความรู้สึกที่ดี	แต่คำาอีกหลายๆ	
คำาก็สามารถท่ิมแทงจิตใจให้เขาเจ็บ
ปวด	หรือได้รับการซำ้าเติมได้

4. หนัเหความเศร้าออกจากตวัเอง	โดยชวนไปทำากจิกรรมต่างๆ	
ร่วมกัน	ส่งเสริมการออกกำาลังกายแบบ	aerobic	exercise	
เช่น	การวิ่ง	ว่ายนำ้า	ขี่จักรยาน	เต้นแอโรบิค	อย่างสมำ่าเสมอ	
ดูแลเรื่องสุขภาวะการนอนหลับเพียงพอ	 ไม่นอนมาก	 หรือ
นอนน้อยเกินไป	 การชักชวนให้ได้ออกไปมีกิจกรรมร่วมกัน	
ได้มีสงัคม	กอ็าจจะช่วยให้อาการซมึเศร้าดขีึน้ได้	แต่ถ้าวยัรุน่
ที่มีภาวะซึมเศร้าปฏิเสธ	 ก็ไม่ต้องไปฝืนใจ	 ให้ชักชวนในครั้ง
หน้าที่เห็นว่าเหมาะสม

5. ส่งเสริมให้วัยรุ่นได้มองเห็นข้อดีและคุณค่าของตนเอง	 ช่วย
ดูแลวิธีจัดการความเครียด	 และการแก้ปัญหาที่เหมาะสม	
ตลอดจนการเพิม่ปฏสิมัพนัธ์และการใช้เวลาทำากจิกรรมร่วม
กนัในครอบครวั	ครอบครวัต้องมคีวามเข้าใจและสนบัสนนุให้
กำาลังใจวัยรุ่น	หรืออาจจำาเป็นต้องมีการปรับ	สภาพแวดล้อม	
เช่น	 การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งหรือปัญหาการส่ือสารใน
ครอบครวั	การแก้ไขปัญหาสัมพนัธภาพกบัเพือ่น	หรอืการลด
ความกดดันที่โรงเรียน

6. ในวัยรุ่นที่ปฏิเสธกิจกรรมต่างๆ	
	 ที่เคยทำา	อาจให้สร้างกิจกรรมที่
	 เพิ่มความสุขและความสำาเร็จง่ายๆ
	 ในชีวิต	(pleasure	activities)	
	 และส่งเสริมให้ปฏิบัติร่วมกันกับ
	 ครอบครัวหรือเพื่อน

(ตอนจบ)



	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ส่งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ไปร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ	“Discovering a Challenge in 
MICE and Events Industry” จัดขึ้นโดยวิทยาลัยดุสิตธานี	สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการโรงแรม	การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์	
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำาคัญและความก้าวหน้าของธุรกิจด้านนี้	 โดยนักเรียนสามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปใช้ประกอบ
การตัดสินใจการศึกษาต่อและอาชีพในอนาคตได้

	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/2	 เข้าร่วม
ทำากิจกรรม	 workshop	 และเรียนรู ้แบบ
ประสบการณ์ตรงฝึกปฏิบัติจริง	 ณ	 สถาบัน
การบิน	 (Aviat ion	 Inst itute)	 โดยมี	
พล.อ.ท.ศ.พูนลาภ เอี่ยมเจริญ รอบคณบดี
ฝ่ายกิจการนักเรียน	 เป็นผู้บรรยายการเป็น
นักบินท่ีดี	 คุณสมบัติของนักบิน	 เทคนิคการ
ควบคุมความสมดุล	 นักเรียนได้มีโอกาสเข้า		
ฝึกทักษะการบังคับเครื่องบิน	การจำาลองเป็น
กัปตันบนเครื่อง	การนำาเครื่องขึ้นบิน	ควบคุม
เครื่องขณะบิน	 และการลงจอด	 โดยมี	
มาสเตอร์ศรายุทธ อดุม	เป็นครูผูด้แูลนกัเรียน

	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
จัดกิจกรรม Hospitality Connect	 ใน
โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะวิชาการ						
สู ่การมีอาชีพท่ียั่งยืน	 ให้กับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 จำานวน	 50	 คน	 ที่มี
ความสนใจด้านอุตสาหกรรมบริการ	 ได้ฝึก
ทักษะอาชีพจากผู้เช่ียวชาญเฉพาะทางจาก
วิทยาลัยดุสิตธานี	 พัทยา	 มาเป็นวิทยากรให้
ความรู้และสอนปฏิบัติ	 วันที่	 30	 กรกฎาคม	
2562

	 อาจารย ์ ผู ้ ท ร งคุณวุฒิ 	 ศู นย ์ ข งจื่ อ														
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 มานิเทศการสอน
คุณครกูลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	
(ภาษาจีน)	โดย ม.ตฤณ โกมลธนกิจ ให้การ
ต้อนรับ	 ซึ่งคณะครูผู้สอนวิชาภาษาจีนได้รับ
ความรู้และประโยชน์เป็นอย่างมากในการนำา
มาปรับใช้ในการสอนนักเรียน	 โดยจะนำาผล
การนิเทศในคร้ังนี้เป็นหัวข้อในการอบรม
พัฒนาครูผู้สอนภาษาจีน	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชาในลำาดับต่อไปอีกด้วย

ฟังบรรยายเรื่อง Discovering a Challenge in MICE and Events Industry

 นายสิทธิโชค เกตุแก้ว ศิษย์เก่า ACS รุ่น 6548	จบการศึกษาระดับปริญญาโท	สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ	มหาวิทยาลัยซากะ	ประเทศญี่ปุ่น	และ
กำาลังจะไปศึกษาต่อปริญญาเอก	 คณะเกษตรศาสตร์	 สาขาจุลชีววิทยา	 ประยุกต์	ณ	 มหาวิทยาลัยคาโกชิมา	 ประเทศญี่ปุ่น	 มาบรรยายแนะแนวเพื่อ				
การศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/3	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2562
 ศิษย์เก่า ACS รุ่น 7255	ได้แก่	นายเรืองฤทธิ์ แก้วกรม	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 นายศรายุธ ชุณวิรัตน์ นายณัฐพงศ์ สุวรรณรัตน์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และนายศิวกร เก่งมาลา มหาวิทยาลัยมหิดล	 มาให้การบรรยาย
เทคนคิการเตรยีมตวัการทำาข้อสอบ	GAT	ไทย-อังกฤษให้ได้คะแนนเตม็	300	คะแนน	และแนะนำาเทคนคิการตอบคำาถามการสอบสมัภาษณ์ในรอบต่างๆ	
ของระบบ	TCAS	ทั้ง	5	รอบ	ให้กับรุ่นน้อง	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/2	เพื่อเป็นการจุดประกายทางความคิดและมีความหวังที่จะปูเส้นทางสู่การ
เข้ามหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2562
 ศิษย์เก่า ACS รุ่น 6548 มาบรรยายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจการเรียนและค้นหา	Passion	ของแต่ละคนจากหลากหลายอาชีพ	ได้แก่	นายกิตติพล 
ทิพย์ทอง	 (พี่บอส)	 เจ้าของกิจการร้านอาหารต้นทอง	นายสิทธิโชค เกตุแก้ว	 (พี่ต้น)	 กำาลังศึกษาปริญญาเอก	 ธุรกิจส่วนตัว นายภูธิทัต ข�าปัญญา        
(พีเ่กฟ)	Bachelor	of	Medicine	and	Bachelor	of	Surgery	คณะแพทยศาสตร์	International	Education	College	of	Dalian	Medical	University	
สาธารณรัฐประชาชนจีน		ปี	2555-2561	และหลักสูตรแพทย์ฝึกหัด	โรงพยาบาลตำารวจ	ปี	2561

โครงการส่งเสริมเเละพัฒนาทักษะวิชาการ สู่การมีอาชีพที่ยั่งยืน

การนิเทศการสอนวิชาภาษาจีน

กิจกรรม workshop และเรียนรู้แบบประสบการณ์ตรงฝึกปฏิบัติจริง ณ สถาบันการบิน



วันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

	 พิธีบูชาขอบพระคุณเน่ืองในโอกาสระลึกถึงวันสถาปนาการเป็นนักบุญของนักบุญหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต											
ผู้สถาปนาคณะเซนต์คาเบรียล	โดย บาทหลวงสมชาย เกษี เป็นประธานในพิธี	ร่วมด้วยคณะภราดา	สมาคมศิษย์เก่าฯ	
สมาคมผู้ปกครองและครู	คณะครู	และนักเรียน	วันที่	20	กรกฎาคม	2562	ณ	ลานอเนกประสงค์	อาคารยอห์น	แมรี่

กิจกรรมค่ายผู้น�านักเรียนฯ

	 กจิกรรมค่ายพฒันาผูน้ำานกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืมลูนธิิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	โดยสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครอง

และครูฯ	นับว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นผู้นำาให้กับนักเรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการคิด	การส่งเสริมพลังกลุ่ม	ได้รับความ

สนุกสนาน	และมิตรภาพจากเพื่อนต่างสถาบัน	อีกทั้งยังได้ร่วมทำากิจกรรมจิตอาสา	โดยไปทำาความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะ

และบริเวณเกาะลอย	อ.ศรีราชา	ระหว่างวันที่	31	กรกฎาคม	ถึง	2	สิงหาคม	2562	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



ประเภทของขยะมูลฝอย 
สามารถแบ่งตามลักษณะทางกายภาพของขยะได้เป็น	4	ประเภท	ได้แก่

ขยะมูลฝอยไปอยู่ไหน !!

	 การกำาจัดขยะมูลฝอยในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่เป็นผูรั้บภาระนำาไปกำาจดัโดยวธีิฝังกลบอย่างถกูหลกัสุขาภบิาล
ซึ่งมีเพียงร้อยละ	36	เท่านั้น	ส่วนที่เหลือมีการเททิ้งไว้ที่กลางแจ้ง		
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม	 สุขภาพอนามัยของ
ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง	 จากปัญหาดังกล่าวมีแนวคิดและ
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า	 ก่อ
ให้เกิดปริมาณขยะให้น้อยลง	จึงมีการนำาแนวทางการลด	คัดแยก	
และนำาขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่	 (Reduce	 Reuse	 and	
Recycle:	3Rs)	มาประยุกต์ใช้	โดยมีตัวอย่างและวิธีง่ายๆ	ดังนี้
 1. ลดการใช้ (Reduce) ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงสิ่งของ			
หรอืบรรจภุณัฑ์ทีจ่ะสร้างปัญหาขยะ	(Refuse)	และ		เลอืกใช้สนิค้า
ที่สามารถส่งคืนบรรจุภัณฑ์สู่ผู้ผลิตได้	(Return)
 2. ใช้ซ�้า (Reuse)	ใช้ซำ้า	 เป็นหนึ่งในแนวทางการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างรู้คุณค่า	 การใช้ซำ้าเป็นการท่ี
เรานำาสิ่งต่างๆ	ที่ใช้งานไปแล้ว	และยังสามารถใช้งานได้	กลับมา
ใช้อกี	เป็นการลดการใช้ทรพัยากรใหม่	รวมทัง้เป็นการลดปรมิาณ
ขยะที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย
 3. รีไซเคลิ (Recycle)	รไีซเคิล	เป็นการนำาวสัดตุ่างๆ	อย่าง
เช่น	กระดาษ	แก้ว	พลาสติก	เหล็ก	อะลูมิเนียม	ฯลฯ	มาแปรรูป
โดยกรรมวิธีต่างๆ	 เพื่อนำากลับมาใช้ใหม่	 ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
ลดปริมาณขยะมูลฝอยแล้ว	ยังเป็นการลดการใช้พลังงานและลด
มลพิษที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม

ขยะย่อยสลาย (Compostable waste) หรือ มูลฝอยย่อยสลาย 

	 คือ	 ขยะท่ีเน่าเสียและย่อยสลายได้เร็ว	 สามารถนำามาหมักทำาปุ๋ยได้	 เช่น	 เศษผัก	
เปลือกผลไม้	เศษอาหาร	ใบไม้	เศษเนื้อสัตว์	เป็นต้น	แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช	
ผกั	ผลไม้	หรอืสตัว์ทีเ่กดิจากการทดลองในห้องปฏบิตักิาร	โดยทีข่ยะย่อยสลายนีเ้ป็นขยะ
ที่พบมากที่สุด	คือ	พบมากถึง	64%	ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

1.

ขยะรีไซเคิล (Recyclable waste) หรือ มูลฝอยที่ยังใช้ได้ 

	 คือ	ของเสียบรรจุภัณฑ์	หรือวัสดุเหลือใช้	ซึ่งสามารถนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้	
เช่น	แก้ว	กระดาษ	เศษพลาสติก	กล่องเครื่องดื่มแบบ	UHT	กระป๋องเครื่องดื่ม	เศษโลหะ	
อะลูมิเนียม	ยางรถยนต์	เป็นต้น	สำาหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นขยะที่พบมากเป็นอันดับที่สอง
ในกองขยะ	กล่าวคือ	พบประมาณ	30%	ของปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

2.

ขยะทั่วไป (General waste) หรือ มูลฝอยทั่วไป

	 คือ	 ขยะประเภทอื่นนอกเหนือจากขยะย่อยสลาย	 ขยะรีไซเคิล	 และขยะอันตราย		
มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ ้มค่าสำาหรับการนำากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่	 เช่น											
ห่อพลาสตกิใส่ขนม	ถงุพลาสตกิบรรจผุงซักฟอก	พลาสตกิห่อลูกอม	ซองบะหมีก่ึง่สำาเรจ็รปู	
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร	 โฟมเปื้อนอาหาร	ฟอยล์เปื้อนอาหาร	 เป็นต้น	สำาหรับขยะ
ทั่วไปนี้เป็นขยะที่มีปริมาณใกล้เคียงกับขยะอันตราย	กล่าวคือ	จะพบประมาณ	3%	ของ
ปริมาณขยะทั้งหมดในกองขยะ

4.

ขยะอันตราย (Hazardous waste) หรือ มูลฝอยอันตราย 

	 คือ	ขยะทีม่อีงค์ประกอบหรอืปนเป้ือนวตัถอุนัตรายชนดิต่างๆ	ซึง่ได้แก่	วตัถุระเบดิ	
วัตถุไวไฟ	วัตถุออกซิไดซ์	วัตถุมีพิษ	วัตถุที่ทำาให้เกิดโรค	วัตถุกัมมันตรังสี	วัตถุที่ทำาให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม	วัตถุกัดกร่อน	วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง	วัตถุอย่าง
อืน่ไม่ว่าจะเป็นเคมภีณัฑ์หรอืสิง่อืน่ใดทีอ่าจทำาให้เกดิอนัตรายแก่บคุคล	สตัว์	พชื	ทรัพย์สนิ
หรอืสิง่แวดล้อม	เช่น	ถ่านไฟฉาย	หลอดฟลอูอเรสเซนต์	แบตเตอรีโ่ทรศพัท์เคลือ่นที	่ภาชนะ
บรรจุสารกำาจัดศัตรูพืช	 กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี	 เป็นต้น	 ขยะอันตรายนี้เป็น
ขยะที่มักจะพบได้น้อยที่สุด	กล่าวคือ	พบประมาณเพียง	3%	ของปริมาณขยะทั้งหมดใน
กองขยะ

3.

อ้างอิงจาก *	กรมควบคุมมลพิษ.	แนวทางและข้อกำาหนดเบื้องต้น	การลดและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย.	1,000	เล่ม,	พิมพ์ครั้งที่	2.	กรุงเทพมหานคร:	2548.
	 	 *	กรมควบคุมมลพิษ.	รายงานสถานการณ์มลพิษของประเทศไทยปี	2550.	กรุงเทพมหานคร:	2551.

โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School 

	 จากปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสำาคัญที่ต้องได้รับการดูแล
แก้ไข	โดยเฉพาะขยะท่ีมปีรมิาณเพิม่มากขึน้อย่างรวดเร็ว	โรงเรียน
ก็พบกับปัญหาขยะ	ทำาให้สภาพสิ่งแวดล้อมไม่ดี	 ไม่สะอาด	และ
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุย์งุ	และเชือ้โรคต่างๆ	สาเหตแุละทีม่าของ
ขยะ	ซึง่จะเห็นได้จากการท้ิงขยะลงตามพ้ืนหรือแหล่งนำา้โดยไม่ทิง้
ลงในถังรองรับที่จัดไว้ให้	หรือแม้กระทั่งการซื้อของการใช้สิ่งของ
ของนกัเรยีนเช่น	ขนม	กระดาษ	แก้วนำา้	ขวดนำา้	โดยใส่ถงุพลาสตกิ
หลายๆถุง	ทำาให้มีขยะเพิ่มในปริมาณมาก		

 แนวคิดโรงเรียนปลอดขยะ คือ การจัดการขยะตั้งแต่
ต้นทาง ลดการเกิดขยะ การท�าขยะให้เหลือน้อยที่สุด และการ
จัดการขยะที่เหลืออย่างมีประสิทธิภาพ

 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา 	ได้เหน็ความสำาคญัของ
การรักษาความสะอาด	 ซึ่งโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำาคัญยิ่ง		
การปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตสำานึกมีจิตสาธารณะรักและหวงแหน
ธรรมชาติ	 และสิ่งแวดล้อมของตนเอง	 รู ้จักการคัดแยกขยะ		
สามารถนำาความรู้ท่ีได้รับไปเผยแพร่ต่อชุมชนเพื่อประสานความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน		
จงึขอเชญิชวนบคุลากร	คร	ูนกัเรียนและผูป้กครองทกุท่านช่วยกนั
ส่งเสริม	สนับสนุนกิจกรรม	ลด	คัดแยก	การรวบรวมขยะเพื่อส่ง
ไปกำาจัดอย่างถูกต้อง	ปลูกฝังจิตสำานึก	การลด	คัดแยกขยะ	และ
นำาขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในโรงเรียน	 ตัวอย่างกิจกรรมที่				
ส่งเสรมิ	เช่น		ธนาคารขยะ		กจิกรรมสิง่ประดษิฐ์		กจิกรรมประกวด
ชุดรีไซเคิล	การทำานำ้าหมักชีวภาพ	การคัดแยกขยะ	กิจกรรม	5	ส.		
และการทำาปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้	 การทำานำ้ายาอเนกประสงค์	
เป็นต้น

“มาช่วยกันรณรงค์ท�าให้โรงเรียน
และชุมชนของเราสะอาด ท�าให้โลกของเราน่าอยู่นะคะ”  

	 คำาว่า	ขยะมูลฝอย หากจะกล่าว		
ถึงคำาๆ	 นี้	 ทุกคนคงคิดถึงของเสีย	 สิ่ง
ปฏิกูล	 สิ่งที่เป็นปัญหาที่ควรนำาไปกำาจัด
ทิ้ง	 ขยะมูลฝอยที่ เราพบเห็นในชีวิต	
ประจำาวัน	 เกิดจากบ้านเรือน	 สถาน
ประกอบการ	ทีส่าธารณะ	รวมถงึโรงเรยีน
อสัสมัชญัศรรีาชาของเรา	การจดัการขยะ
มูลฝอยควรจะเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ี		
เป็นผู้ก่อขยะมูลฝอยเหล่าน้ี	 ดังน้ันหาก
ต้องการให้ปัญหาของขยะมลูฝอยสามารถ
จดัการได้ง่ายขึน้กค็วรอาศยัความร่วมมอื
ของพวกเราทุกๆ	คน	โดยก่อนที่จะทราบ
ถงึวธิทีีจ่ะจดัการกบัขยะมลูฝอยนัน้	กค็วร
ที่จะทราบถึงความหมายของคำาว่า	 ขยะ
มูลฝอยกันก่อน

 ขยะหรือมูลฝอย (Solid waste) 
คือ	เศษกระดาษ	เศษผ้า	เศษอาหาร	เศษ
สินค้า	เศษวัตถุ	ถุงพลาสติก	ภาชนะที่ใส่
อาหาร	เถ้า	มลูสตัว์	ซากสตัว์หรอืสิง่อืน่ใด
ที่เก็บกวาดจากถนน	 ตลาด	 ที่เลี้ยงสัตว์
หรือที่อื่น	และหมายความรวมถึงมูลฝอย
ติดเชื้อ	 มูลฝอยที่เป็นพิษ	 หรืออันตราย
จากชุมชนหรือครัวเรือน	 ยกเว้นวัสดุท่ีไม่
ใช ้แล ้วของโรงงานซึ่งมีลักษณะและ
คณุสมบตัทิีก่ำาหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วย
โรงงาน

มิสปสุตา	โอษฐ์จันทร์ศรี



	 ปีนี้โรงเรียนมีอายุครบรอบ	75	ปี	มี
การจัดกิจกรรมหลายๆ	 อย่าง	 ท่ีเป็น
สัญลักษณ์และเป็นการเฉลิมฉลองการ		
ก่อตั้งโรงเรียนมาเป็นระยะเวลายาวนาน	
นักเรียนประจำาก็เป็นประวัติศาสตร์ของ
โรงเรียน	 เพราะมีนักเรียนกินนอน	ตั้งแต่
แรกเลยทีเดียวแสดงว่าผู้ปกครองเล็งเห็น
ความสำาคัญของการส่งบุตรหลานมาเป็น
นกัเรยีนประจำามาช้านานแล้ว	ซึง่การเป็น
นักเรียนประจำาในสมัยก่อน	ทางโรงเรียน
ไม่สามารถจัดสิ่งอำานวยความสะดวกให้
มากนกั	ทัง้ภราดา	ครแูละนกัเรยีนประจำา
ในสมัยนั้นต้องช่วยกันบุกเบิกโรงเรียนจน
มีความเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้	
	 1	 ภาคเรียนที่ผ่านมา	 มีกิจกรรม
ต่างๆ	มากมาย	อาทิ	งานสัปดาห์รณรงค์
สิ่งเสพติดและอบายมุข	 พิธีถวายเทียน
พรรษา	ไปทัศนศึกษา	งานสัปดาห์นักบุญ
หลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ผู้ก่อตั้ง
ภราดาคณะเซนต์คาเบรยีล	งานวนัวชิาการ	
กิจกรรมต่างๆ	 ที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นม	ี				
จดุประสงค์เพือ่พฒันาทกัษะของนกัเรยีน
ในด้านต่างๆ	และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
นอกเหนือจากการเรียนรู้ในห้องเรียน	
กิจกรรมจัดขึ้น	นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม
และบางคนได้รับคัดเลือกให้เป็นคณะ
กรรมการหรอืทมีงานในการประสานงาน
ต่างๆ	อีกด้วย	การเป็นนักเรียนประจำาไม่
ต้องเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนและมี
โอกาสได้รับการฝึกระเบียบวินัยมากกว่า
นักเรียนไปกลับ	 จึงสามารถช่วยปฏิบัติ
งานพิเศษได้อย่างเต็มท่ีและเต็มความ
สามารถโดยไม่เบียดบังเวลาทำาการบ้าน
และตารางเวลาของนักเรียนประจำา	
เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักแบ่งเวลาให้
เป็น	 ทำากิจกรรมด้วยเรียนไปด้วยอย่าง
สนุกสนาน

	 ในช่วงเวลาที่เปิดภาคเรียนมา	ได้มีการประชุมนักเรียนเดือนละ	1	ครั้ง	โดย ภราดา 
ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ/หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำา ภราดาศิริชัย           
ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 และ	ม.วิชัย  โพนทะยาน รองหัวหน้าฝ่ายปกครอง	 จะ
หมนุเวยีนกนัมาให้ข้อคดิต่างๆ	การประชมุประจำาเดือน	ทำาให้ครแูละนกัเรยีนได้รบัข่าวสาร	
ข้อมูลต่างๆ	 ที่โรงเรียนจัดกิจกรรม	 ให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากข้ึน	 รวมทั้งนักเรียนจะได้	
ทราบแนว	 ทางในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย	 และการเป็นนักเรียนที่ดี	 การใช้
ชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข	 อีกทั้งมีคลิปวีดีโอ	 ให้นักเรียนชมโดยมีการสอด
แทรกคติ	หรือบทเรียนชีวิตที่นักเรียนอาจไม่เคยทราบมาก่อน	
	 การสอบปลายภาคเรียนที่	1/2562	ได้ผ่านพ้นไปแล้ว	นักเรียนคนไหนที่ได้คะแนน
น้อยจากการสอบ	 ขอให้ตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิม	 ให้สมกับที่	 พ่อ	 –	 แม่	 ส่งมาเป็นนักเรียน
ประจำาของโรงเรียน	
	 โรงเรียนปิดเรียนปลายภาคที่	1/2562	ในวันที่	28	กันยายน-19	ตุลาคม	2562	เป็น
อีกช่วงเวลาหนึ่งที่นักเรียนประจำาได้มีโอกาสกลับบ้านอยู่กับครอบครัว	 เพื่อทำากิจกรรม				
ร่วมกัน	 นักเรียนควรใช้เวลาว่างอ่านหนังสือที่ดีมีประโยชน์	 มีสาระให้ความรู้กับนักเรียน	
เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน	ขณะที่นักเรียนอยู่โรงเรียน	ได้มีการเน้น
ให้นักเรียนอ่านหนังสือมากๆ	 ดังนั้นเมื่อกลับบ้านก็ขอให้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะเกิด
ประโยชน์แก่นักเรียนเอง	
	 วันอาทิตย์ที่	20	ตุลาคม	2562	นักเรียนประจำาทุกคนต้องกลับเข้าที่พักประจำาตึก
ของโรงเรียนและหอพักครู	ก่อนเวลา	17.00	น.
 ขอแม่พระอัสสมัชญัองค์อปุถมัภ์ของโรงเรียน นกับญุหลยุส์มารย์ี เดอ มงฟอร์ต และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ได้โปรดอวยพรผู้ปกครองและนักเรียนประจ�ามีแต่ความสุข 
ประสบแต่สิ่งที่ดีงามตลอดไป 
 แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดี

ข่าวสารจากฝ่ายนักเรียนประจ�า

ร้านพุงกาง (ก๋วยเตีย๋วปลา)
	 ร้านนีเ้ป็นร้านเลก็ๆ	อยูถ่นนสายวดัวงัหิน-ห้วยยายพรหม	ถ้าเข้ามา
ทาง	ถ.สุขุมวิทจะผ่านหมู่บ้านมะลิวัลย์	ก่อนถึงสะพานลอดรถไฟ	ร้านอยู่
ตรงข้ามกับโรงเรียนวัดวังหิน	 เราผ่านไปผ่านมาหลายรอบแล้ว	 เห็นเป็น
ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาจึงลองแวะชิม
	 วันน้ีไม่มีปลาอินทรีย์	 มีแต่ปลาโชกุน	 ทีมเราสั่งปลาลวกจิ้มปน
ปลาหมึก	 ข้าวราดหน้าผัดกะเพราปลา	 เกาเหลาหัวปลา	 เส้นปลาต้มยำา							
เส้นปลานำ้าใส	เย็นตาโฟปลา	เกี๊ยวปลาเย็นตาโฟ	สั่งกันเพลินจนแทบจะ
ลุกไม่ไหว	 เพราะวัยของทีมเราต้องแสวงหาอาหารชนิดย่อยง่ายและ				
บำารุงสมอง	(คงจะไม่ทันแล้วกระมัง)
	 สำาหรับเราสั่งเย็นตาโฟเส้นปลาเนื้อปลา	 แล้วเบิ้ลด้วยเก๊ียวปลา
เย็นตาโฟ	 เราว่าจุดเด่นและแซ่บ!	 ที่สุดของร้านนี้น่าจะเป็นประเภท
เย็นตาโฟ	 เพราะนำ้าเต้าหู้ยี้สำาหรับใส่ในเย็นตาโฟของเขาผสมได้แซ่บมาก	
ทำาให้เนื้อปลานั้นอร่อย	นอกจากนี้	เนื้อปลาสด	แล่ไม่ให้ติดก้างเลย
	 ส่วนสนนราคาก็ไม่แพงสำาหรับก๋วยเตี๋ยวประเภทปลา	แถมเจ้าของ
ร้านใจดีเป็นกันเองอีกด้วย	 ราคาอยู่ที่	 40-50	 บาท	 ถ้าเพิ่มพิเศษก็เพิ่ม
สตางค์ตามมูลค่าของปลา	 ถ้าผ่านไปแถบๆ	 นั้นลองแวะดู	 ร้านน้ีมีป้าย
ชัดเจน	“กินปลาแล้วจะฉลาด”	จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้



พิธีถวายพระพร สมเด็จนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ	 คณะภราดา	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ								
คณะครู	 เจ้าหน้าที่	 พนักงาน	 และนักเรียน	 เข้าร่วมพิธีถวายพระพร	 สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เนื่องใน
อภิลักขิตสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษา	12	สิงหาคม	พุทธศักราช	2562	ในวันศุกร์ที่	9	สิงหาคม	2562	เวลา	08.00	น.	
ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายพลเมืองดี       

	 ศูนย์เยาวชนธรรมาภบิาลต่อต้านการทจุรติ	(ศยธท.)	ศนูย์ประสานงานจงัหวดัชลบรุ	ีจดักจิกรรม	“การขบัเคลือ่น
กิจกรรมการเสริมสร้างพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ส่งเสริมธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต”	 ตามโครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายรัฐธรรมนูญแก่เยาวชนให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	 -	 6	 โดยมีภราดา
จำารัส	แก้วอำาคา	ผู้แทนผู้อำานวยการโรงเรียนและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป		ให้การต้อนรับ	นายประชา	เตรัตน์	ประธาน
กรรมการนโยบาย	ศยธท.	หลังจากนั้นได้มีการปาฐกถาพิเศษ	ในเรื่อง	“หน้าที่พลเมืองกับการส่งเสริมประชาธิปไตย/
ต่อต้านทจุรติ” และได้เชญิศิษย์เก่า	ACS	มาร่วมให้คำาแนะนำาเก่ียวกบัการศกึษาต่อในมหาวทิยาลยั	เมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	
2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	ตึกวัชรสมโภช	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



พูดจาภาษาไทย
โดย	 มิสสมนึก	 สุทธิถวิล

	 คณะของเราออกเดินทางคืนวันที่	26	ก.ค.	62	
ออกจากดอนเมืองเวลา	 20.00	 น.	 ถึงสนามบิน
พนมเปญ	21.00	น.	สนามบนิเมอืงนีส้ะอาดเรยีบร้อย
ดมีาก	โดยเฉพาะห้องนำา้สะอาดมาก	ด่าน	ตม.ใจดพีอ
รู้ว่าเป็นคนไทยก็ยิ้มแย้มแจ่มใส	 เป็นมิตรไมตรีไม่
ตรวจจุกจิกวุ่นวาย
	 จากสนามบิน	อั๋น	โจ้	มิสทิพย์ประภาและเราก็
เรียกรถแกร็บไปที่สถานีรถโดยสารนอน	เพื่อนอนไป
ให้ถึงเมืองเสียมเรียบ	 ขอยำ้าว่ารถโดยสารนอนจริงๆ	
เป็นเตียง	2	ชั้น	 2	ฝั่งซ้ายขวา	นอนเตียงละ	2	คน			
อั๋นและโจ้นอนชั้นบน	 เราและมิสทิพย์ประภานอน		
ชั้นล่าง	รถออกเที่ยงคืน	มีการพักเข้าห้องนำ้าครึ่งทาง	
ใช้เวลา	6	ชั่วโมงถึงเมืองเสียมเรียบก็สว่างพอดี
	 ทำาไมจึงไม่บนิตรงไปทีเ่มอืงเสียบเรยีบ	กเ็พราะ
ว่าเราจะเที่ยวเมืองเสียบเรียบกันก่อนแล้วเดินทาง
กลับมาที่นครพนมเปญ	 เพื่อเที่ยวเมืองหลวงแห่ง
กัมพูชา...	 ซึ่งน้อยคนนักที่จะมีโอกาสได้มาเมืองน้ี	
จากนั้นก็ขึ้นเครื่องกลับเมืองไทยอย่างสะดวกสบาย
	 เราเข้าไปฝากกระเป๋าและอาบนำา้เปลีย่นเสือ้ผ้า
ที่โรงแรมในตัวเมืองเสียมเรียบ	 พนักงานให้การ
ต้อนรับดีเยี่ยม	 แต่ยังไม่ได้เข้าห้องพักเพราะยังไม่ถึง
เวลาเช็คอิน	 ทางโรงแรมจัดห้องสปาให้เราอาบนำ้า
เปลี่ยนเสื้อผ้า	แล้วนั่งรถสามล้อพ่วง	ซึ่งนั่งได้	4	คน	
ออกเที่ยวเมืองเสียมเรียบกันต่อไป	 วันน้ีเป็นวันชม
ปราสาทเมอืงเสยีมเรยีบทัง้วนั	ต้องซือ้ตัว๋คนละ	1	ใบ	
ตกราวๆ	คนละ	1,000	กว่าบาท	มกีารถ่ายรปูติดบตัร
เข้าชมด้วย	บตัรใบเดยีวเทีย่วได้ทัง้วนัถ้าเรามแีรงเดนิ
ไหว
	 อัน๋และโจ้ยงัไม่เคยมาชมปราสาทเมอืงเสียมเรยีบ	
สถานทีแ่รก	คอืปราสาทตาพรหม	เอกลกัษณ์ของทีน่ี่
คือ	 ต้นไม้และรากไม้ปกคลุมปราสาทอันโดดเด่น						

มาคราวนีม้ต้ีนไม้ตาย	1	ต้น	เนือ่งจากทางการได้ตดัให้ตาย	เพราะ
จะทำาให้ปราสาทพังทลายลงได้	 เราสำารวจดูแล้วต้นไม้ชนิดนี้ขึ้น
ปกคลมุอยูห่ลายต้น	ทำาให้เกิดเอกลกัษณ์อันสวยงาม	ชาวต่างชาติ
จะไม่พลาดและชมปราสาทตาพรหมอย่างแน่นอน	 ต้นไม้ชนิดนี้
มีชื่อว่าต้น	“สะปง”	(สำาโรง)	เป็นไม้โตไว	เนื้ออ่อนใช้ทำาก้านไม้ขีด
ได้	 ขณะที่เราเข้าไปชมนั้น	ทางราชการกำาลังซ่อมแซมบูรณะ	ทั้ง
ตกแต่งเติมใหม่	 และใช้เหล็กคำ้าจุนไม่ให้ปราสาทพังทลายลงมา	
ปราสาทนี้มีหลายองค์ยิ่งเดินลึกเข้าไปก็มีอีกเรื่อยๆ	 แต่เข้าชม						
ไม่หมด	 เพราะอยู่ระหว่างการซ่อมแซม	 ปราสาทนี้ห้อมล้อมไป		
ด้วยป่าไม้	ซึง่ต้นใหญ่มากอาย	ุ800	กว่าปี	ปราสาทนีส้ร้างขึน้	พ.ศ.	
1729	 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่	 7	 เราออกจากปราสาทตาพรหม	
โชเฟอร์กพ็าไปชมปราสาทบายน	ถอืว่าเป็นวดัประจำาสมยัพระเจ้า
ชัยวรมันที่	7	เอกลักษณ์ของปราสาทนี้	คือ	ยอดปราสาทเป็นรูป
หน้าพระโพธิสัตว์	หน้ายิ้มหันทั้ง	4	ทิศ	ถ้านับกันจริงๆ	มีถึง	37	
หน้า	 ทางเข้าจะเป็นสะพาน	 2	 ข้าง	 ราวสะพานจะเป็นการ									
แกะสลักการกวนเกษียรสมุทรของเทวดาและยักษ์	 ซึ่งชำารุดทรุด
โทรม	พังไปมาก	หัวหลุดหางขาดไปตามเรื่องของกาลเวลา	ออก
จากปราสาทนี้ได้แวะชมวัดข้างทางก็เป็นปราสาทเก่าแก่เช่นกัน
	 จากนั้นก็มุ ่งไปยังไฮไลท์สำาคัญของเมืองเสียบเรียบคือ	
ปราสาทนครวัด	หรืออังกอร์วัด	(มาจากคำาว่า	นอกอร์	แล้วเพี้ยน
เป็นอังกอร์	 =	 นคร)	 ถือเป็นสัญลักษณ์ของกัมพูชาคือรูปพระ
ปรางค์นครวดัจะปรากฎอยูใ่นธงชาตคิราวนีร้ถไปจอดไกลมากเพือ่

ให้เดินบนสะพานแพโฟมข้ามไปตัวฝั่งปราสาท	เพราะสะพานเก่า
ชำารุด	 เมื่อข้ามฝั่งไปแล้วต้องเดินอีกไกลมาก	 ร้อนก็ร้อนเหนื่อย				
ก็เหนื่อยเราเลยตัดสินใจพักระหว่างทางตามร้านค้า	 ปล่อยให้อั๋น
กับโจ้ไปกัน	2	คน	เราก็ลองดื่มนำ้าตาลสดในกระบอกไม้ไผ่	ชิมไป
จิบเดียวท้องเสียทันที	มิสทิพย์ประภาต้องวุ่นวาย	เดินไปส่งภาษา
อังกฤษหาห้องนำ้าให้เราวุ่นวายไปหมดนี่แหละมีเพ่ือนเก่งภาษา				
ก็ดีแบบนี้แหละ
	 พออ๋ันกับโจ้กับจากปราสาททีมเราก็ไปกินอาหารกลางวัน
ในร้านแถบๆ	นัน้	เราโชคดเีข้าร้านอาหารได้มาตรฐานสะอาดอร่อย
	 เรากลับมาพักผ่อนที่โรงแรมคนละงีบ	 ตอนคำ่าอาบนำ้าแต่ง
ตัวเสร็จก็เดินไนท์มาร์เก็ต	 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พักเดินชมสินค้าจน
ทัว่แล้วกไ็ปกินอาหารคำา่	บงัเอิญได้ร้านชาวกมัพูชาทีเ่คยมาทำางาน
ที่เมืองไทยก็คุยกันสนุกสนาน	อาหารสะอาดอร่อย	ร้านก็ใหญ่โต	
กว้างขวางกนิแล้วรูส้กึประทบัใจ	ราคาก็ไม่แพง	วนันีอ้ิม่อร่อยกลบั
มาพักผ่อน	รุ่งเช้าจะเดินทางกลับกรุงพนมเปญอีกครั้ง



	 รุ่งเช้าเรานั่งรถมินิบัสกลับพนมเปญใช้เวลา	6	ชั่วโมง	นั่งชม
วิว	 ดูชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน	 ซ่ึงก็ไม่ต่างไปจากเมืองไทย
สมัยก่อนมีทั้งตึกสร้างใหม่	ทั้งบ้านไม้ยกพื้นสูงใต้ถุงโล่ง	แต่ขอยำ้า
ว่าใต้กนุสงูกว่าบ้านปกตขิองเราถงึ	2	เท่า	ไม่รูว่้าเป็นคตนิยิมอะไร
จะว่าปลูกสูงเพื่อหนีนำ้าท่วมก็ไม่ใช่	 เพราะพื้นที่ไม่ติดนำ้าก็ปลูกสูง	
อาจเป็นความนิยมมาตั้งแต่บรรพบุรุษก็ได้	 เช่นป้องกันนำ้าท่วม
ป้องกันสัตว์ร้ายขึ้นบ้าน	เช่น	เสือ	เป็นต้น
	 พอครบ	6	ชั่วโมงก็ถึงพนมเปญทันที	ชานเมืองก็ยังไม่ค่อย
เจริญนักบ้านเรือนตึกต่างๆ	กำาลังขยาย	คอนโดมิเนี่ยมก็ขึ้นหลาย
แห่งเป็นการบอกว่าเป็นนครที่กำาลังพัฒนา	 เราพักโรงแรมใน							
ตัวเมือง	เมื่อจัดของเข้าห้องพักแล้วก็ได้เวลาออกชมเมือง	อันดับ
แรกไปตลาดที่ใหญ่ที่สุดของพนมเปญไปเลือกชมสินค้าให้หมด
ความกงัวลเสยีก่อน	ใครอยากชมอะไรชม	ใครอยากซ้ืออะไรซือ้ซะ	
เพือ่ว่าวนัรุง่ขึน้จะได้เทีย่วให้เตม็ที	่พวกเราก็ซ้ือของกระจกุกระจกิ
สุดท้ายก็มาลงที่ทุเรียนหมอนทอง	โลละ	130	บาท	กรอบนอกนุ่ม
ในเจ้าของขายเองรสชาตไิม่แตกต่างจากบ้านเราเลย	สรปุว่าอร่อย
มาก	(เพราะเราคอทุเรียน)

	 ทุง่สงัหารนีอ้ยูไ่ม่ห่างจากตวัเมอืงพนมเปญนกั	(เขาว่ากนัว่า
ทุ ่งสังหารมีทั่วประเทศ)	 เม่ือเข้าไปจะพบสถูปจัตุรมุขโชว์													
หัวกะโหลก	4	ด้าน	มีทั้งหมด	17	ชั้น	วางหัวกะโหลกเรียงอย่าง
เป็นระเบียบ	 บางชั้นก็เป็นกระดูกส่วนอื่นของร่างกาย	 บางช้ันก็
เป็นเสื้อผ้าของเหยื่อผู้เสียชีวิต	ซึ่งเดิมเป็นสวนผลไม้ของชาวบ้าน	
เขมรแดงจับชนช้ันปัญญาชน	 รวมทั้งลูกเล็กเด็กแดงมารวมกันที่
สวนแห่งนี้	 มาสร้างเพิงพักกักขังเป็นหลังๆ	 แล้วลงมือฆ่าอย่าง
ทารุณ	เช่น	เด็กก็จับขาพาดหัวกับต้นไม้	ผู้ใหญ่ก็เชือดคอ	ทุบ	ตี	
และใช้ก้านของใบตาลในสวนนัน้ทีม่หีนามคมเหมอืนใบเลือ่ยปาด
คอ...	ตายอย่างทรมาน	แต่ละโรงทีต่ายกข็ดุหลมุสีเ่หลีย่มฝ่ังไปเลย	
ทำาให้บริเวณนี้มีหลุมสี่เหลี่ยมมากมาย	มีเบอร์ติดทุกหลุม	ในเทป
หูฟังของเราก็จะบรรยายไปเรื่อยๆ	 ทุกหลุม	 หลังจากเขมรแดง				
แพ้แล้ว	 ทางรัฐบาลใหม่ก็ไปขุดหลุมพบชิ้นส่วนมากมาย	 ขุดแล้ว
ขุดเล่า	วันดีคืนดีหลังจากฝนตกก็จะมีชิ้นส่วนโผล่ขึ้นมาอีก	เขาไม่
ให้เดินออกนอกเส้นทาง	ห้ามหยิบสิ่งใดติดมือออกมาแม้		กระทั้ง
ใบไม้	 ฝรั่งบางคนยืนฟังแล้วก็ร้องไห้	 บรรยากาศเงียบ...	 เศร้า...	
วงัเวงสุดๆ	ทีส่ำาคัญอัน๋	โจ้	มสิทพิย์ประภา	มาเดนิหายไปไหนกไ็ม่รู้	
เหลอืแต่เราเพยีงผูเ้ดยีว	เรายนือยู่ท่ามกลางวิญญาณหลายพนัดวง	
ซ่ึงคงยังไม่ไปผุดไปเกิด	 ที่สำาคัญคือเป็นวิญญาณอาฆาตเสียด้วย
เพราะเขาตายอย่างทุกข์ทรมาน	 “สัพเพสัตตา	 อะเวรา	 สัพเพ						
สัตตา	อะนีฆา”	ท่องผิดๆ	ถูกๆ	อ้อ!	 ไม่ใช่สิ!	 ต้อง	“นะโมตัสสะ	
เอ๊ย!	 ไม่ใช่...	 อะระหังสัมมาสัมพุทธโธ	 ภะคะวา...	 สัมเพสัตตา					
อะเวรา...”	ยุง่ไปหมดเลยท่องอะไรกไ็ม่จบสกัอย่าง	ปวดหวัมาก...	
เครียด...	กลัวจริงๆ	ให้ตายสิ!
	 สรุปแล้วไม่ท่องดีกว่า	 รีบเดินจำ้าพรวดๆ	 วนออกทันท	ี								
รบีร้อนมาตรงประตทูางเข้า	–	ออก	ทีม่คีนนัง่คอยกนัอยู	่ก็ค่อยยงั
ชั่วหน่อย	ได้หายใจสะดวกบ้าง	เมื่อทีมของเราวนออกมาจนครบ	
ก็ยังจะแวะไปดูในห้องพิพิธภัณฑ์อีก	 แต่โชคดีมีคนดูเยอะหน่อย		
ก็จะเป็นภาพถ่ายจริงๆ	 ของเหตุการณ์สงครามโหดล้างเผ่าพันธุ	์		
ที่เขมรแดงได้กระทำาต่อประชาชน	ซึ่งนำาโดยนายพลพตและคณะ
นั่นเอง

	 “โหดมากเลย	อั๋นรู้สึกอึดอัด	สัมผัสได้ปวดหัวมากเลย”
	 “นี่ก็เหมือนกัน	ขนลุกตลอดเวลา	สัมผัสได้เลยว่ายังอยู่กันที่นี่”	มิสทิพย์ประภาบอกกับเราเช่นกัน	
ส่วนเราสมัผสัอะไรไม่ได้กบัเขาหรอก	แต่	“โคตรกลวัเลย”	ให้ตายส!ิ		เหตกุารณ์นีเ้กดิขึน้เมือ่ปี	2518	ผ่าน
มา	40	กว่าปีแล้ว	โลกยังจดจำาได้ไม่เคยลืม
	 จากนั้นก็ไปที่คุก	“ตวลสเลง”	เดิมเป็นโรงเรียน	พวกเขมรแดงนำาเชลยมากักกันทรมาน	มีสารพัด
รูปแบบ	ทั้งขังเดี่ยว	ขังหมู่ทั้งขึงพืดบนเตียงเหล็กพร้อมทั้งกล่องเหล็กใส่ถ่านหุงข้าววางไว้ให้ร้อน	แต่ละ
ห้องมีรูปถ่ายของเชลยทุกคน	ทั้งหญิงชายอันนี้น่าจะทรมานกว่า	ทุ่งสังหารแน่เลย
	 ปากทางเข้าชม	 มีเชลยท่ีรอดชีวิตมาขายหนังสือเล่าเรื่องราวอันโหดเหี้ยมให้ฟัง	 ตัวเขารอดตาย
เพราะเป็นครสูอนวาดเขยีน	บงัเอญิวาดรปูนายพลพตได้หล่อกว่าตวัจรงิ	ถกูใจนายพลพตมาก	เขาจงึรอดชวีติ	
ส่วนลกูเมยีตายเรยีบ	โรงเรยีนแห่งนีเ้ป็นอาคาร	3	ชัน้	3	อาคารต่อกนัเป็นรูปตวัย	ูมกีระถางธปูทีเ่จ้าหน้าที่
ทำางานจุดธูปสักการะอยู่หลายจุด	ที่นี่ก็	“หลอน”	แต่บังเอิญมีคนเข้าชมทุกห้องก็เลยค่อยยังชั่วหน่อย
	 ออกจากทีน่ีก่ไ็ปชมจตรุสัพนมเปญ	อนสุาวรย์ีเจ้านโรดมสหีน	ุและวดัพนมเปญ	ซึง่ตำานานกล่าวไว้ว่า	
คนช่ือเปญได้สร้างวัดไว้บนภูเขาเตี้ยๆ	 จึงได้ช่ือว่า	 “พนมเปญ”	 ต่อมาได้เป็นเมืองหลวงจึงได้ชื่อนี้ตาม
ตำานาน
	 ออกจากวัดก็ไปชมพระราชวัง	 “จัตุรมุขสิริมงคล”	 คนไทยจะรู้จักดีในชื่อพระราชวังเขมรินทร	์						
ให้เข้าชมในส่วนท่ีชมได้	ข้างในเป็นท้องพระโรง	มบีลัลงัก์พระท่ีนัง่เป็นทองแท้	ทกุอย่างในนัน้เป็นทองคำา
ทั้งหมด	มีเครื่องใช้ต่างๆ	เหมือนของพระมหากษัตริย์ไทย	ของทุกอย่างมีอายุเก่าแก่มาก	วัฒนธรรมของ
กษัตริย์เขาไม่ต่างจากบ้านเราเลย	(หรือเราไม่ต่างจากเขาก็ว่าได้)
	 เราแอบถามทหารว่า	 พระมหากษัตริย์องค์ปัจจุบันประทับอยู่ท่ีใด	 เขาก็ชี้ให้ดูเป็นพระราชวังอยู่
ด้านหลัง	ซึ่งมีบานหน้าต่างสีฟ้าเปิดอยู่	แสดงว่ามีผู้คนอยู่ในนั้นอย่างแน่นอน	
	 เราชมตำาหนกัต่างๆ	จนถงึทางออกแล้วก็ไปต่อกันทีพ่พิธิภัณฑ์สถานแห่งชาต	ิวตัถท่ีุนำามาแสดงนัน้	
ส่วนใหญ่จะเป็นเทวรูปยุคอังกอร์เลี่ยน	บายันและขอม	เก่ามากกว่า	2,000	ปี	จะเป็นการแกะสลักจาก
หินทราย	และหล่อด้วยสมัฤทธิ	์ส่วนใหญ่จะเป็นครฑุ	นาค	พระพทุธรปู	หินแกะสลบันารายณ์บรรทมสนิธุ์	
ฯลฯ	ขอสรุปว่าของเขาเก่าจริงๆ	เก่ากว่าบ้านเรามากมายนัก	เพราะเขาเป็นยุค	“ขอม”	นั่นเอง
	 เรากลับมาที่โรงแรมแวะกินอาหารเย็นใกล้ๆ	 โรงแรมและเดินทางกลับประเทศไทย	 ใช้เวลาแค่	 1	
ช่ัวโมงก็ถึงสนามบินดอนเมือง...	 ลาก่อนราชธานีพนมเปญ	 เมืองท่ีไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีโอกาส																
ได้ไปเยือน

	 ช่วงเย็นไปเดินเล่นที่ลานสาธารณะติดริมแม่บาสัก	 ซ่ึงเป็น
ช่วงที่กว้างมาก	 (เส้นเดี่ยวกับแม่นำ้าโขง)	 และตรงกับพระราชวัง
หลวง	 เรานั่งเรือใหญ่ล่องแม่นำ้าชมวิว	 1	ชั่วโมง	 150	บาท	แถม
เบียร์	1	กระป๋อง	ชมบ้านเมืองที่มีคอนโดโรงแรมมากมาย	ถือว่า
กรุงพนมเปญฟื ้นจากสงครามและกำาลังเติบโตไล่ตามติดๆ	
เวียดนามมาพอสมควรข้ึนจากเรือก็เดินหาข้าวเย็นกินกัน	 เราก็
เลือกร้านที่คนกินเยอะๆ	และมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปนั่งกินกัน	ก็
อร่อยดีเช่นเคย
	 รุ่งเช้าเรามีเวลาเท่ียวชมกรุงพนมเปญ	 1	 วันเต็มๆ	 เพราะ
เครื่องบินเราออกเวลา	20.30	น.	ก็เที่ยวอย่างสบายๆ	เราไปเที่ยว
ในใจกลางกรุงพนมเปญ	 ผ่านตลาดสดห้างใหญ่ๆ	 มหาวิทยาลัย
และมหาวิทยาลัยสงฆ์	 ถือว่าเจริญมากๆ	 อย่างไม่คาดคิดมาก่อน	
อันดับแรกเราไปเยี่ยมชม	“ทุ่งสังหาร”	ฟังแล้วก็เริ่มหลอนขึ้นมา
ทนัทเีพราะเป็นสถานทีน่ำาคนมาขงั	และสงัหารอย่างโหดเหีย้มและ
ทรมานของ	 “เขมรแดง”	 ในยุคของนายพลพตและคณะ	 รวมๆ	
แล้วทุกแห่งในประเทศเกือบๆ	3	ล้านคน



ยินดีต้อนรับ พลโท ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

พลโท ปราการ ปทะวานิช ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เยี่ยมชมห้องเกียรติประวัติ

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 และผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑล				
ทหารบกที่	14	และคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	ให้การต้อนรับพลโท ปราการ ปทะวานิช	ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน		
เนื่องในโอกาสที่ได้มาพบปะกับผู้กำากับฯ	และนักศึกษาวิชาทหาร	กลุ่มวันอังคาร	เพื่อชี้แจงนโยบายและข้อสั่งการของผู้บัญชาการทหารบก	
ณ	ศูนย์ฝึกมณฑลทหารบกที่	14	สนามฝึกโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2562

 พลโท ปราการ ปทะวานิช	 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	
มณฑลทหารบกที่	 14	 และคณะครูฝึกนักศึกษาวิชาทหาร	 เข้าชมห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา	 ตึกวัชรสมโภช						
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กลุ่มวันอังคาร ประจ�าปีการศึกษา 2562

 พันเอก ณฐกร วัชรประทีป	ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่	14	เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึก
นักศึกษาวิชาทหาร	กลุ่มวันอังคาร	ประจำาปีการศึกษา	2562	และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิชาทหารที่มีผลการเรียนดีแต่
ขาดแคลนทุนทรัพย์	 นอกจากน้ียังได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ที่ได้มาดำารงตำาแหน่ง									
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันอังคารที่	9	กรกฎาคม	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	ตึกวัชรสมโภช	โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา



 ภราดา ดร.วีระยทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้ำานวยการโรงเรยีน
อัสสัมชัญศรีราชา	 มาดำารงตำาแหน่งในปีฉลองครบรอบ	
75	ปีพอด	ีภารกิจต่างๆ	มมีากมาย	เริม่ตัง้แต่จดัระเบยีบ
การขนย้ายและท้ิงขยะโดยติดต่อทางเทศบาลนคร
เจ้าพระยาสรุศกัดิ	์ให้มาเกบ็ขยะทกุวนั	ปรบัปรงุค่ายลกู
เสือให้กลับมาใช้ในภารกิจของโรงเรียนให้เหมือนเดิม

	 จดัแถลงข่าวปรบัปรงุฟ้ืนฟโูครงการนกักฬีาช้างเผอืกให้
กลับมาครองตำาแหน่งให้โด่งดังเหมือนอดีต

	 ส่งเสริมสนบัสนนุ	ACS	CUP	ครัง้ที	่17	ให้กลับฟ้ืนคนืชพี
และให้เป็นท่ีรู ้จักกันดีในสังคมลูกหนังขาสั้นเหมือน				
เช่นเคย

	 จัดพิธีมิสซาโมทนาคุณพระเป็นเจ้า	ในโอกาสครบ	75	ปี	
ของโรงเรียนและปล่อยปลาบึก	75	ตัว	ณ	บ่อนำ้าหลุยส์
ของโรงเรียน

 อำานวยความสะดวกสบายให้กับทีมงานครูฝึกนักศึกษา
วชิาทหาร	และนกัศกึษาวชิาทหาร	(รด.)	โดยจดัอุปกรณ์
ต่างๆ	 หอประชุมและบริการอาหารว่างให้คณะครูฝึก			
อีกด้วย

 พิธีบูชาขอบพระคุณฉลองโรงเรียนครบ	 75	 ปีนั้น	 ทาง
โรงเรียนได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย      
กิจบุญชู ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี	 ร่วมด้วย						
พระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต   
พระสังฆราช ยอแซฟ พบิลูย์ วสิฐินนทชยั พระสงัฆราช 
ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ พระสังฆราช ฟิลิป 
บรรจง ไชยรา พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี 

	 สวัสดีค่ะ	ทิวสนฉบับนี้ถือเป็นฉบับฉลอง	75	ปี	อัสสัมชัญศรีราชา	เรามีข่าวมาเสนอเหมือนเช่นเคย โดย ม. เม้า

 ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน	 ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย					
ได้จัดกิจกรรม	Open	House	2019	เมื่อ	30	ส.ค.	62	มี
ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมกันคับค่ัง	 เพื่อเตรียมนำาบุตร
หลานมาเข้าเรียนที่อัสสัมชัญศรีราชา

 ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ ปีนี้มีภารกิจมากมาย
เช่นกนั	ทัง้ด้านงานวชิาการและงานศาสนพธิ	ีทุม่เทสดุๆ	
ลงมือจัดเอง	 ควบคุมเอง	 สุดท้ายกิจกรรมต่างๆ	 สำาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดีและสง่างามทุกกิจกรรม

 ทางด้านภราดาจ�ารัส แก้วอ�าคา	 ไปดูแลการปรับปรุง
ค่ายลกูเสอืของโรงเรยีนให้เป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้...
งานนี้ภาระหนักสุดๆ

 ทางด้านฝ่ายนักเรียนประจำา	ภราดากฤษดา งามวงศ์ 
กวดขนัและปรับเปลีย่นระเบยีบวินยัของนกัเรยีนประจำา
ให้อยู่ตามกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง

 ฉลองคล้ายวนัเกดิ	ภราดา ดร.เลอชยั ลวสตุ	และภราดา
ศิริชัย ผังรักษ์ ผ่านพ้นไปแล้ว	เมื่อ	23	ส.ค.	62	ภาคเช้า
มีพิธีบูชาขอบพระคุณ	ณ	วัดเดล	โรซาริโอ	ส่วนภาคคำ่า
มงีานเลีย้งฉลอง	ณ	หอประชมุหลยุส์ชาแนล	ตกึวชัรสมโภช

 รศ.ดร.สฎายุ ธีระวณิชตระกูล	 คณะบดีคณะศึกษา
ศาสตร์	ACS	4932	ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด

งานวิชาการสัมพันธ์	 75	ปี	 อัสสัมชัญศรีราชา	 เมื่อ	 29	
สิงหาคม	62

 ขอแสดงความยินดีและชื่นชมศิษย์เก่า	 ACS	 ที่ได้เลื่อน
ตำาแหน่งข้าราชการตำารวจประจำาปี	2562

 พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ ACS 3215	จากจเรตำารวจ
แห่งชาติ	เป็นรองผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ

 พล.ต.ต.ภัคพงษ์ พงษ์เภตรา ACS 3316	 จากรอง								
ผูบ้ญัชาการตำารวจนครบาลเป็นผูบ้ญัชาการตำารวจนครบาล

 พล.ต.ต.เชษฐา โกมลวรรธนะ ACS 3417	 จากรอง					
ผู้บัญชาการตำารวจภูธรภาค	 2	 เป็นผู้บัญชาการตำารวจ
ภธูรภาค	1	ขอแสดงความยนิดีอกีคร้ัง...รุ่นนีไ้ล่เรียงตาม
ลำาดับกันมาเลย

 ขอแสดงความยินดกีบั มสิ ดร.สดุา มงคลสทิธิ ์มสินยันา 
ไพจิตต์ และ ม.ชานน นิติรัตนโชติ	ได้รับการคัดเลือก
ครูผู้สอนดีเด่น	 กลุ่มสาระต่างประเทศ	 กลุ่มการเรียนรู้
คณิตศาสตร์	 กลุ่มการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา	
ระดับจังหวัดชลบุรี	ประจำาปี	2562

 ม.ตาล นครดี ตอนนี้ฟิตและเฟิร์มมากมาย	 ทั้งหุ่นทั้ง
บอล	ACS	CUP	ก็ประเดิมด้วยการชนะอะคาเดมีชลบุรี	
2:1	เริ่มต้นดีๆ	ก็จะดีตลอดไป	

อุปสังฆราช ยอแซฟ ยอด เสนารักษ์ และคณะสงฆ์	ร่วม
โมทนาพระคุณเจ้า...	เมื่อ16	สิงหาคมที่ผ่านมา



 ม.ววิรรธน์ พงษ์สชีมพู พกันีม้อืข้ึนนะ	ส่งเด็กไปประกวด
ที่ไหนไม่เคยพลาดรางวัล...คนมีฝีมือก็งี้แหละ

 ยินดีกับมิสจุฑาทิพย์ อ่อนทอง	 พานักเรียนไปแข่งขัน
ทกัษะวฒันธรรมจีน	เมือ่	16	ส.ค.	ทีผ่่านมาและปรากฏว่า 
ด.ช.พรวิวัฒน์ เนื้อละออ ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ในการ
แข่งขันร้องเพลงจีน	 ระดับ	 ม.ต้น	 ได้รับรางวัล	 1,000	
บาท	และ ด.ช.ธนวัฒน์ ออกผล	ได้รับรางวัลชมเชย

 ม.วทัญญู เกตนุ้อย ม.นวัิฒน์ ขุมจนัทร์ และ ม.อภชิาติ 
จิตประสาท พาสภานักเรียนเป็นผู้แทนของโรงเรียน
ทูลเกล้าฯ	 ถวายแจกันดอกไม้และสมุดลงนามถวาย
พระพร	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 12	
สิงหาคม	ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	พระบรมมหาราชวัง

 งานวิชาการสัมพันธ์	75	ปี	อัสสัมชัญศรีราชา	จัดเมื่อ	29	
ส.ค.-	3	ก.ย	62	ผ่านพ้นไปด้วยดี	มีสถาบันต่างๆ	มาร่วม
งานกันมากมาย	งานนี้มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล และคณะ
ครูต่างก็ทุ่มเทให้กับงานนี้อย่างเต็มที่

 มิสวรัญญู ภูมิมาโนช พานักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชา
ภาษาญีปุ่น่	ณ	โรงแรม	Grand	Centra	Point	Terminal	
กรุงเทพฯ

 แผนกปฐมวัย	 อบรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย	2560	เมื่อ	2	ส.ค.	และ	1	ก.ย.	ที่ผ่านมา	โดย	
อ.ดรุณี ขันโท	นักวิชาการของมูลนิธิฯ

 ม.ราชาณัฐ อนุสนธิ์ พานักเรียนไปแข่งขันตอบปัญหา
กฎหมาย	ที่มหาวิทยาลัยศรีประทุม	ชลบุรี

 ส่วน	ม.จักรพันธ์ ถาวิกุล	 และมิสวชิรฐา ใจสัมฤทธิ์      
ก็พานักเรียนไปแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ				
ครั้งที่	15	ณ	ร.ร.สุรศักดิ์มนตรี	กรุงเทพฯ

 มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช	หัวหน้าแผนก	MLP	ได้จัด
อบรมครูต่างชาติในหัวข้อ	 Education	 Assessment	
โดย	ผศ.ดร.ลินจง ฉ.โรจน์ประเสริฐ และ มิส Deniel 
Waler Merillat ณ	อาคารโอเซ่	เมื่อ	17	ส.ค.62

 มิส ดร.ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี มิสศุภสิริ พิทักษ์สายชล 
และคณะครูฝ่ายธุรการการเงิน	 ได้ไปร่วมพิธีถวาย
พระพรชัยมงคล	 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง	 เมื่อ	 12	 สิงหาคม	 2562	ณ	 สวนสุขภาพ			
เกาะลอยศรีราชา

 มิสพรสุดา ศรีสังข์ สอนให้เด็กๆ	 ลงมือซักผ้าแบบ
ดั้งเดิม...วันไหนเครื่องซักผ้าเสีย	 หรือไฟฟ้าดับเด็กๆ	 ก็
จะซักผ้าได้

 มิสหทยากาญจน์ ดุจดา	สอนให้เด็ก	MLP	ชั้น	ป.3	ฝึก
ความรู้	3	D	Shapes…	ผลงานออกมาเด็กๆ	ภูมิใจมาก

 เรือ่งการทำาอาหาร	และการบ้านการเรอืนของ	MLP	ต้อง

ถาม มิสศิรินทรา โปรยเจริญ...น่ากินมาก
 ยนิดด้ีวยกับมิสจรุ ีทวีธนวาณชิย์ และ	ม.สรวศิ แก้วงาม 

นำานักเรยีนไปร่วมแข่งขนัสปัดาห์วทิยาศาสตร์	Adventure	
of	science	EP.2	ที่	ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และรองชนะเลิศอันดับ	2

 กลัวจะน้อยหน้าเด็กๆ	 ศิษย์เก่า	 ACS	 จัดการแข่งขัน
ฟุตบอล	Assumption	Alumni	CUP	2019	ฟุตบอล	7	
คน	ระหว่างวันที่	24-25	สิงหาคม	2562	รุ่นอายุ	40	ปี
ขึ้นไปและรุ่นไม่เกิน	 39	 ปี	 รวม	 13	 ทีม	 งานนี้ภราดา 
ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการให้เกียรติเป็น
ประธานเปิดงาน	 โดยมีภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน     
ผูช่้วยผูอ้ำานวยการกล่าวรายงานวตัถปุระสงค์	สนกุสนาน
กันถ้วนหน้า

 ยินดีกับมิสจุฑาทิพย์ อ่อนทอง	 ติวนักเรียนไปแข่งขัน
สุนทรพจน์ภาษาจีนที่	ABAC	คว้ารางวัลที่	2	มาครอง...
เก่งแล้วค่ะ

 งานวันวิชาการฯ	ห้องสมุดอาคารศักดา	 กิจเจริญ	 ของ
มิสสุนิสา อวยพรชัยสกุล มิสนพวรรณ รักษ์วงษ์ และ
มิสวลินดา นิรันตร์เรือง จัดกิจกรรมหลากหลาย											
ชิงรางวัลมากมาย	 และมีหนังสือดีๆ	 มีประโยชน์มาบริ
การชักชวนให้อ่านอีกด้วย

 เพิ่งจะรู้...	 ม.สรวิศ แก้วงาม	 นอกจากจะเชี่ยวชาญ					
การสอนวทิยาศาสตร์	การเป็นพธิกีรแล้ว	ยงัจะมฝีีมอืใน
การจัดดอกไม้บนเวทีงานใหญ่ๆ	อีกด้วย...	เยี่ยมจริงๆ

 ศิษย์เก่า	ACS	ร้านพนัทิพย์	ชลบรุ	ีเป็นสปอนด์เซอร์และ
สนับสนุนรางวัลต่างๆ	 มากมายให้ในกิจกรรม	 Rally			
ครัง้ท่ี	3	ของแผนกปฐมวยั...	คณะครปูฐมวยัฝากขอบคุณ
มา	ณ	ที่นี้ด้วย

 ข่าวฝากจากระดบัปฐมวยั...คณะครฝูากขอบคณุ ภราดา
รชานนท์ อุดมสูงเนิน	 ที่คอยให้กำาลังใจแก่คณะครู
ปฐมวัย...	ทำางานกันอย่างมีความสุขยิ่งขึ้น

 มิสอัญญาพัช (ครูโย) เจนทวีทรัพย์ ชอบจับ	 จัด	 จีบ	
(ผ้า)	 เก่งจริงๆ	 ขอชื่นชม	 จัดให้ทุกงานของปฐมวัย...	
สวยงามมาก

 มิสศิริกาญ ศรีประเสริฐ (ดรดูาว)	มรีายรบัจากครปูระจำา
ชั้นทุกวันเลย	ต้องการคนคุ้มกันไหม?

 มิสพรรณศร สขุทรัพย์ หวัหน้าทมี	Rally	ครัง้ที	่3	เตรยีม
พร้อมและขอขอบพระคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนในการ
จัดงานครั้งนี้ด้วยดีเสมอมา

 มิสวิลาวัณย์ จันทร์อยู่ ดูแลตัวเองดีๆ	นะคะ	จะได้วิ่ง
และกระโดดโลดเต้นกับเด็กๆ	ได้ดีเหมือนเดิม

 3	สาวแต่มมุเดยีวกนั...	มสิสวุรรณา ณวุงษ์ศร ีมสิมนทพิย์ 

คชวัฒน์ (ครูนิด)	และมิสธันจิรา ทรัพย์อ�านวยสุข	เดิน
ออกกำาลังกันทุกวัน	จะไปแข่งขันเดินเร็วกันที่ไหนเนี่ย?	

 ทางด้านมสิมนทพิย์ คชวฒัน์ นอกจากเตรยีมพร้อมด้าน
ออกกำาลงักายแล้ว	ยงัเปลีย่นยานพาหนะ	จาก	2	ล้อเป็น	
4	ล้อแล้ว	ดีแล้วขับขี่ปลอดภัย

 คนนี้เก่งจริงๆ	ทั้งร้อง	เล่น	เต้นรำา	ต้องยกให้	มิสวาสนา 
พรยิ่ง (ครูซูโม่)

 คนนีเ้ก่งด้านกีฬาอนบุาล	ม.เอกชยั อดุมเกต ุตวิเข้มเร่ือง
กฬีาอนบุาลตะวนัออกและกีฬาอำาเภอ	เพ่ือนๆ	เป็นกำาลงั
ใจให้

 สุดท้าย... ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ พาครอบครัวไป
เทีย่วและไหว้พระทีฮ่่องกงในช่วงทีฮ่่องกงเขาประท้วงกนั	
เกาะทั้งเกาะไม่มีนักท่องเที่ยวเลย	เธอจึงได้เที่ยว	ได้กิน
ได้นัง่เรอืยอร์ช	ฯลฯ	ในราคาท่ีถกูแสนถกู...สบายไปเลย!

	 ฉบับนี้ต้องขอยุติแต่เพียงเท่านี้ก่อน...	 การทำางานให้มี
ความสุขนั้น	ง่ายนิดเดียว	ทำางานที่เราถนัดที่สุดแล้วต้องมีใจ
รักองค์กรนั้นด้วย...	แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีค่ะ!	



โดย พี่ ม.ปลาย

 เริ่มจากคนเก่งกันก่อน	ผลการแข่งขันหมากรุก	เยาวชน
ระดับชาติ	ด.ช.สัณท์ กางกรณ์ ป.4/2	ชนะเลิศรุ่นอายุ	
10	 ปี	 ส่วนรุ่นอายุ	 12	 ปี	 ชนะเลิศได้แก่	 ด.ช.ทักษ์          
ค�าสวัสดิ์ ม.1/1	 ชนะเลิศรุ่นอายุ	 14	 ปี ด.ช.เสกข์         
กางกรณ์ ม.1/1	ก็ชนะเลิศ...	ขอแสดงความยินดีด้วย

 ด.ญ.สุวิชาญา เอกรังษี ป.5/6	 และ	 ด.ช.จักราวุธ      
เปรมศักด์ิเสถียร ม.1/1	 นักกีฬาปีนหน้าผา	 ได้รับการ
คดัเลอืกเข้าร่วมแข่งขัน	Asian	K	Championship	2019	
ณ	กรงุปักกิง่	สาธาณรฐัประชาชาชนจนี	14-19	สงิหาคม	
62

 ยินดีกับปฏิพล นุกูลการ	และณฐกร ชอนบุรี นักกีฬา
ฟุตบอลรุ่นอายุ	 18	 ปี	 ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทน
ประเทศไทยในโครงการตามรอย	 เจ	 ชนาธิป	 กับ										
อิเดมิตสึ	ณ	เมืองซัปโปโล	ประเทศญี่ปุ่น	9-13	ส.ค	62

 ด.ญ.ณัฐนันท์ ขุนจันทร์ ป.3B	 สอบวัดระดับความ
สามารถภาษาจีน	HSK	ระดับ	1	 ได้คะแนน	194	จาก
คะแนน	200...	ยินดีด้วยครับ	น้องคนเก่ง

 ขอแสดงความยนิดีกบันกักีฬาว่ายนำา้คนเก่ง...	ด.ช.ชลธี 
สุขวิวัฒนพร ป.5B	 ได้รางวัล	 3	 เหรียญเงินจากการ
แข่งขันว่ายนำ้าท่าเดี่ยวผสม	100	เมตร	ท่าฟรีสไตล์	100	
เมตร	และท่ากบ	25	เมตร	และได้รับรางวัล	2	เหรียญ
ทองแดง	 จากการแข่งขัน	 2nd	 ACSP	 swimming	
Championship

	 สวัสดีครับน้องๆ	และ	 เพื่อนๆ	ชาวแดง-ขาวทุกๆ	ท่านเป็นอย่างไรกันบ้าง	หลังจากสอบกลางภาคเรียน		
ที่	1	ผ่านไปแล้วและปิดเทอมพักผ่อนกันเวลายาวนาน	กลับมาคงสดชื่นแจ่มใสกันทุกคน	พี่มีข่าวมาเสนอเช่น
เคยครับ

 รายการ	 King’s	 college	 swimming	 cup	 ครั้งที่	 1			
น้องชลธี	 ก็ได้ทั้งเหรียญทอง	 เหรียญเงินและก็เหรียญ
ทองแดงอีก...	 เก่งจริงๆ	 ที่บ้านมีที่เก็บรางวัลพอหรือ
เปล่า...เอามาฝากไว้ที่บ้านพี่	ม.ปลายก็ได้นะครับ

 ด.ช.ธนกร ศิริศักดิ์ ม.3/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	
จากการแข่งขันไคท์บอร์ดในรายการ	 Thailand	
Championships	 2019	 Khao	 Tao	 Kiteboard	 &	
Windsurf	

 ด.ช.รัฐนันท์ และ	ด.ช.วสุนธร์ ชลปุร ป.6B	เก็บเงินได้	
500	บาท	แล้วก็ตามหาเจ้าของ

 น้องอชิระ อ.3/A	สู้ๆ	นะครับ	ดาวอยู่ไม่ไกลพยายามอีก
นิดนะครับ

 น้องมินนี่ น้องพอดี และน้องน�้าหน่ึง อ.3/3	 มีนำ้าใจ		
ช่วยเหลืองานในห้องได้ดีในทุกๆ	งานจ้า

 คู่แฝด ฟิน - เฟิร์ม อ.3/3	 เดินทางมาไกล	 มาจาก	
(บ้านค่าย-ศรีราชา)	อดทนสู้ๆ	นะคะ

 น้องกัลป์ยกร ไตรภธูร (น้องบาหล)ี	เป็นนกักฬีาฟตุบอล
หญงิคนแรกของระดบัปฐมวยั	ฝีมอืของเธอไม่แพ้นกัเตะ
ผูช้ายนะคะ	คอยเชยีร์เธอในกฬีาอนบุาลภาคตะวนัออก
และกฬีาอำาเภอศรรีาชา	ฝากเธอไว้ด้วยคนจ้า	ครปูระจำา
ชั้นหน้าบานไปเลยค่ะ	อนุบาล	3/3

 น้องอัลตร้า อ.3/4	ครูเก๋ขอชมในนำ้าเสียงหวานๆ	และ
สดใสของเธอ

 Pungpang อ.1/A	has	outstanding	English	skills	
due	 to	her	 enthusiastic	 approach	at	 learning	
The	language.

 Ongfong	อ.1/3	is	a	brilliant	student,	who	always	
participates	enthusiastically	in	class.

 ยนิดด้ีวยกบัน้องๆ	ทีส่่งผลงานแต่งเพลง	75	ปี	อสัสมัชญั
ศรีราชา...	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 นายรัชชานนท์          
ชะนะเกิด ม.4	MLP	 และเด็กชายรัชนาท ชะนะเกิด    
ม.2A	MLP

 ทางด้านน้องภสูดา ทองเอีย่ม ม.2B	ไปประกวดร้องเพลง
วนัแม่รุ่นอายไุม่เกนิ	15	ปี	ได้รางวลัรองชนะเลศิอนัดับ	2

 คนนี้ก็เก่ง ด.ช.รังสิมันต์ สัตยรมณ์ ม.3/8	 ไปแข่งขัน
สนุทรพจน์ภาษาจนีท่ี	ม.อัสสมัชญั	ได้รางวลัรองชนะเลศิ
อันดับ	1	คว้าเงินรางวัลมา	1,200	บาท	เมื่อ	27	ส.ค.	62

 น้องออร์ก้า อ.1/3	 บอกชื่อสิ่งต่างๆ	 รอบตัวเป็นภาษา
ไทยไม่ค่อยคล่องเลยนะคะ	 แต่สามารถบอกเป็นภาษา
อังกฤษและภาษาจีนได้คล่องเลยทีเดียว	ขอชมเชย

 น้องโอซ ีอ.1/3	เด๋ียวนีช่้วยเหลอืตวัเองทำากจิกรรมต่างๆ	
ได้ดีขึ้นมากๆ	เลย	คุณแม่แอบยิ้มดีใจไปพร้อมกับคุณครู
เลย	

 น้องแพม	 อ.1/3	 สาวน้อยน่ารัก	 ขี้อาย	 แต่เดี๋ยวนี้น้อง
แพมไม่ค่อยขี้อายแล้วนะคะ

 น้องใจกล้า	อ.1/4	ถึงตัวจะเล็ก	ใครๆ	ก็เรียกว่ามะขาม
ข้อเดียว	แต่ใจไม่เล็กเหมือนมะขามเลยค่ะ

 น้องโชคุณ อ.1/4	 มีจดหมายน้อยมาบอกรักคุณครู
ประจำาชั้นด้วยนะคะ	(คุณครูขอขอบใจมากๆ	ค่ะ)

 Tun Tun 2/A	is	on	excellent	English	speaker.	I	
am	very	impressed

 O’Neill อ.2/B	 	 is	 very	 intelligent	 and	 I	 enjoy	
teaching	him.



 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 นายกฤษณกร         
จันดาแพง ม.3/2

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 นายพรวิวัฒน์       
เนื้อละออ ม.3/4

 รางวัลชมเชยได้แก่	นายชยกร บุญธรรม	 ม.6/2	 และ						
นายธาม ขวัญเมือง	ม.5/3

 ทางด้านการประกวดร้องเพลง	75	ปี	อัสสัมชัญศรีราชา
รอบ	 Audition	 รางวัลชนะเลิศได้แก่	 นายพีระวัส       
เขตรการ ม.5/1

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 ด.ญ.สาธิตา          
อมรธรรมสิน ม.3/7

 รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	ได้แก่	ด.ช.ธฤต เทวทิวิารกัษ์ 
ม.1A

 รางวลัชมเชยได้แก่	ด.ญ.ภสูดา ทองเอีย่ม	ม.2	นายณัฐภัทร 
วนัเท่ียง ม.3/5	และนางสาวฐิตารย์ี นลิใจพงษ์	ม.5/4...	
ขอแสดงความยินดีอีกครั้ง

 ม.6/9	ช็อค!	ครูประจำาชั้นสั่งหุ่นประกวด	The	mask	2	
ตัว	เสือขาวกะเสือดำา	ช็อคยังไงไปถามได้นะคะ

 เมย์ ม.3/7	ชอบพี่	ม.4	เหรอจ๊ะ
 นุน่ ม.3/7	ได้ข่าวคยุเยอะนะเนีย่...	เหน็เดนิไม่ซำา้หน้าเลย
 ต้า ม.3/7	ตัดผมแล้ว	โคตรเท่อะครับ
 เจเปน	ม.3/7	เลิกเพ้อได้แล้วนะ	และเลิกบอกตัวเองว่า

อ้วนด้วย

 ธี ม.3/3	เงียบๆ	ไปนะช่วงนี้
 โฟน	ม.3/2	หาคนคุยได้ยัง?
 แค้ป ม.3/1	 ถ้าจะคุยกับใคร	 ก็คิดให้ดีก่อนอย่าเทเขา

บ่อย
 เบิร์ด	ม.3/1	อวดเหล็กจังเลย
 น�้าพุ ม.3/3	เลิกน่ารักได้ละ
 พีช ม.3/2	ระวังกางเกงหลุดนะ	นุ่งสูง	ๆ	หน่อยและรัด

เข็มขัดให้แน่น	ๆ	
 ไทเกอร์ ม.3/5	คออ่อนจัง	ระวังโดนมิสแป้งนะ
 อีฟ ม.3/4	แหม	ๆ...	พอมีคนคุยแล้วลืมเพื่อนเลยนะ
 ยูโร ม.3/1	ขยันซื้อลิปจังเลย...	แบ่งให้มิสแป้งมั่งก็ได้
 แบงค์ ม.3/3	ซ้อมลีดบ่อย	ๆ	นะ
 คิม	ม.3/4	ทำาไมไปโรงเรียนดาราสมุทรบ่อยจัง
 กัส	ม.3/3	ควงหญิงไม่ซำ้าหน้าเลยนะ
 ใจ๋ ม.3/1	มีคนแอบชอบอยู่นะ...	เฮ้อ!	ดีกว่ามีคนเกลียด
 โป้ ม.3/3	ทำาไมพูดมากจัง	อย่าเพ้อเยอะนะจ๊ะ
 ยูได	ม.3/6	เลิกเล่นแรงได้แล้วนะ...	พี่แก่แล้ว
 ปิง ม.3/3	ตัวหอมจังเลย...	แอบดมทุกวันละสิ
 เฟิร์ส	ม.3/7	อยู่ห่างๆ	กันหน่อยก็ได้	หวานเกินไปละ
 แบม	ม.3/7	จะหวานแหว๋วเกินไปแล้ว
 ขวัญ ม.3/7	ปากดีจังเลยนะ
 แคท	ม.3/8	ลงวิ่งเยอะแบบนี้ขอให้ชนะนะจ๊ะ

 เฟิร์น	ม.3/1	ถ่ายรปูสวยมาก	นกึว่านางแบบเถอะ...555
 พลอย	ม.3/1	เวลาเต้นลีด	ต้องมีสตินะคะ
 โบ้ท	ม.3/8	ยืน	“หนึ่ง”	เลยนะ
 โอ๊ต	ม.3/2	คิดถึงนะคะ
 โช	ม.3/8	เรียนคนละฝั่งนะ	จะข้ามมาทำาไม?
 โฟน	ม.3/2	ชอนต้าหนิงเหรอ
 เมย์	ม.3/7	หนุม่ๆ	ตดิตรมึเลยนะ	เพราะซ้อมลดี	จงึผอม

ใช่ไหม
 ยูกิ ม.3/6	เริ่มผอมแล้วนะเนี่ย
 เฟิร์ม	ม.3/7	งานเยอะนะเดี๋ยวนี้น่ะ
 พี่โบ๊ทฝากถึงน้องใบเตย	ม.4/1	ว่าหนูน่ารักมาก
 เรื่องผู้หญิงนะเบาๆ	หน่อยนะ	เอฟ ม.6/2	เลกิปลอมได้ละ
 เนย ม.6/2	ลดหุ่นบ้างนะ
 กร	ม.6/5	สนใจเราหน่อยนะ	จากโอโซน
 แกร่ ม.6/3	เลิกใจร้ายได้แล้วนะ
 ถึงพี่ทอรุ้ง พี่สวยเกินไปแล้ว...	จะละลายแล้วรู้บ้างไหม
 พล	 ม.6/2	 ไม่ซื่อสัตย์เลยนะเราน่ะ...	 อ้าว!	 เรื่องไรล่ะ				

ไม่บอกมาด้วย?
 พีโ่อโซน	พีก่วนจงัเลย	แต่กน่็ารกัสำาหรบัหนมูากนะ	ส่วน

พี่ดีเด	ม.6	เดี๋ยวนี้หัดกวนนะ...	กวนไร	กาละแมรึ?
 นาย	ม.6	เมื่อไรจะส่งงานตรงเวลาบ้าง	ม.วรท	ตามจน

เหนื่อยแล้ว
 แพร สิริลดา ม.6/1	เดี๋ยวนี้แซ่บขึ้นเยอะเลยนะ
 พี่แวว	ม.6/3	น่ารักจังครับ	ส่วนพี่แฟม	ม.6/6	ผอมลง

เปล่าครับ
 พี่แอม	 ม.6/5	 มีคนแอบชอบอยู่นะจ๊ะ	 ทางด้านพี่ธีม     

ม.6/3	เลิกเจ้าชู้ยังคะ
 พีว่าววา	ม.6	เสยีงแหลมจบัใจ	หวัใจเรารบัไม่ไหวแล้วนะ
 พี่ไม้เมตรเนท	ม.6/5	มีคนส่งข่าวมายืดยาว	ว่าพี่เปรียบ

ดั่งปลาวาฬที่ว่ายในมหาสมุทรอินเดีย	 มีคนอยู่ที่อัสสัม
ยังมองเห็นพี่ว่ายอยู่ในนั้น...	โอว!	เป็นไปได้

 เล็ก	ม.5/6	มีคนเฝ้าคิดถึง...	ก็ดีกว่ามีคนเกลียดเนอะ!
 น้องพราวด์ ม.4/8	น่ารักมาก	ใจพี่ไม่เหลือแล้ว
 ดวิ ม.5/1	เพือ่นขอขนมไม่ให้	แต่กบัผูห้ญงิยืน่ให้ทนัทเีลย
 มังกร	ม.5/1	มีคนแอบมองพี่อยู่นะคะ
 ริโซ ม.5/1	รองหัวหน้าห้องสุดหล่อ	เท่สุด	ๆ	ไปเลย
 ริว ม.5/1	น่ารักจังเลย	ทางด้านโฟลค ม.5/1	และบาส 

ม.5/1	มีคนแอบมองอยู่นะ
 ซัน	ม.5/1	เท่มากๆ	เลย	เล่นคีย์อบร์ดให้น้องฟังหน่อย

สิ! พิเชษฐ์ ม.5/1	พูดให้ชัดๆ	หน่อยฟังไม่รู้เรื่องแล้ว
 เปล	ม.6/1	คบกับน้อง	ม.5/1	นานๆ	นะจ๊ะ
 น้องโอ	ม.4A	ขอให้ติดสถาปัตย์นะจ๊ะ
 น้องปลายฟ้า	 ม.4/2	ถ้ารักคนอื่นแล้วมันขม	มารักกับ

ผมก็ได้นะครับ!	…	ผมไหนอ่ะ?

 มังคุด	ม.6/7	ใส่แว่นแล้วเธอดูแซ่บ!
 ยันดาห์ (โอม)	ม.6/7	พี่ร้องเพลงดีมากเลย
 พี่หลิว ม.6/8	เรียนเก่งจังเลย	ส่วนพี่ฟิว ม.6/4	ช่วงนี้

ทำาไมปากซีดจังเลย
 พี่เกรซ ม.6/7	ใส่อีเทนเนอร์แล้วสวยขึ้นเลยนะคะ
 น้องพราว	ม.5/8	สู้	ๆ	นะพี่	หนูเป็นกำาลังใจให้
 ฟิว ม.5/4	สู้ต่อไปเพื่อนเอ๊ย!	อยู่ด้วยกันจนจบดิเพื่อน	
 ออสก้า ม.5/7	ขอให้เกมเหอะ
 ขอแสดงความยินดีกับโอบนิธิ ด�าริห์ชอบ นักดนตรีวง	

FreeMan	ได้รับรางวัลนักดนตรีดีเด่น	มือเบสยอดเยี่ยม	
งานนี้	 ม.วิวรรธน์	 พงษ์สีชมพู	 หน้าบานเลยจากการ
ประกวดวงดนตรี	To	be	Number	One	MPR	Music	
Contest	ปีที่	8

	 ฉบับนี้พี่ขอยุติเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ	 แล้วพบกันใหม่
ฉบับหน้า	โชคดี	สวัสดีครับ



Open House แผนกปฐมวัย

	 แผนกปฐมวัย	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดงาน	Open	 House	 2020	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์             
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน	Open	House	 2019	 แผนกปฐมวัย	 เม่ือวันท่ี	 30	
สิงหาคม	2562	เวลา	09.00	น.	ณ	อาคารเรยีนา	เชลี

ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้และสมุดลงนามถวายพระพรฯ

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชามอบเงินโครงการ “พระคุณที่สาม” ครั้งที่ 1

	 ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 นำาโดย	มาสเตอร์วธัญญู เกตุน้อย รองหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม	 คณะครู	
และสภานักเรียน	 เป็นผู ้แทนทูลเกล้าฯ	 ถวายแจกันดอกไม้	 และสมุดลงนามถวายพระพรฯ	 เน่ืองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา12	สิงหาคม	พุทธศักราช	2562		ณ	ศาลาสหทัยสมาคม	พระบรมมหาราชวัง

	 สมาคมศษิย์เก่าอัสสมัชญัศรรีาชา	โดย ดร.สุมติร  เพชราภริชัต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอสัสมัชญัศรรีาชา	มอบเงนิให้ครูเกษียณและ
ครูอาวุโสจำานวน	5	ท่านๆ	ละ	10,000	บาท	ได้แก่	ม.เทียบ	พงษ์ศิริ	ม.ปรีชา	วรศิลป์	ม.ชาญฤทธิ์	อยู่สุข	ม.เพียร	เภกะนันท์	และมิสลักขณา		
ประสิทธิชัย	ตามโครงการกองทุนพระคุณที่สาม	เพื่อช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครูเกษียณ	ครูอาวุโส	ครูปัจจุบัน	และเป็นขวัญและกำาลังใจ
สำาหรับครูปัจจุบันที่สร้างผลงานดีเด่น	 โดยจะทยอยมอบเงินให้ครูเกษียณและครูอาวุโสของโรงเรียนในโอกาสต่อไป	 เมื่อวันที่	 5	 กันยายน	
2562	ณ	ห้องรับรอง	อาคารศักดา	กิจเจริญ




