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ปีที่	 58	 ฉบับที่	 247	 เดือนตุลาคม	 -	 ธันวาคม	 2563พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด

	 คณะภราดา	 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	 ผู้แทนคณะครู	 และนักเรียน	 เข้าร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ						
ศกุร์ต้นเดอืน	และสขุสำาราญ	เนือ่งในเดอืนคล้ายวนัเกดิ	ภราดา ดร.อานนัท์ ปรีชาวฒุ	ิทีป่รกึษาแผนก	MLP	และ	ภราดา 
ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	วันที่	2	ตุลาคม	2563	เวลา	08.00	น.	ณ	วัดเดล	โรซาริโอ	โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา



	 การระบาดของโควิด-19	 ยังคงส่งผลกระทบต่อการดำาเนินชีวิตของพวกเราทุกคน	 การใช้ชีวิตภายใต	้							
รูปแบบ	 NEw	 NoRMAL	 ทำาให้ทุกภาคส่วนต้องมีการปรับตัว	 เปลี่ยนวิธีคิด	 และการปฏิบัติตัวในเรื่องต่างๆ								
รวมถึงการจัดการศึกษาที่ต้องเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอน	 ซึ่งโรงเรียนได้ตระหนักและให้ความสำาคัญเป็น
อย่างมาก	 ความท้าทายในการเปลี่ยนครั้งน้ีไม่ใช่แค่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์โควิด-19	 เท่านั้น	
แต่เป็นการใช้โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้ดีกว่าเดิม	 ซึ่งไม่เพียงแค่ปรับกระบวนการเรียนรู	้
ในห้องเรียน	แต่พยายามปรับใหญ่ทั้งระบบการเรียนรู้ให้สอดคล้องกันและเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ของนักเรียน	

	 การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะสำาเร็จได้หรือไม่นั้น	 ไม่ได้ขึ้นอยู่กับครูและกระบวนการเรียนรู้เพียงเท่านั้น										
สิ่งสำาคัญคือตัวนักเรียนเองจักต้องหมั่นใฝ่รู ้	 ใฝ่เรียน	 มีความกระตือรือร้น	 เพื่อปรับตัวให้พร้อมสำาหรับ																				
การเปลี่ยนแปลง	และอีกเพียงไม่กี่สัปดาห์นักเรียนจะต้องเข้าสู่การสอบปลายภาคเรียน	บราเดอร์เชื่อว่านักเรียน
คงเตรียมตัวพร้อมแล้วสำาหรับการสอบ	 ถึงแม้ที่ผ่านมาสถานการณ์โควิด-19	 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการเรียน						
การสอนทีโ่รงเรยีนได้	แต่นกัเรยีนยงัคงได้เรยีนรูผ่้านการศกึษาออนไลน์	รวมทัง้ยงัมเีวลามากพอในการศกึษาและ
ทบทวนบทเรยีนด้วยตนเองเมือ่อยูท่ีบ้่าน	ขอให้นกัเรยีนตัง้ใจในการทำาข้อสอบให้เตม็ที	่เพราะผลลพัธ์ของการสอบ
จะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ	ความก้าวหน้า	และความสำาเร็จทางการเรียน	รวมทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของการเลือก
ความถนัดทางการเรียน	และความสนใจในอาชีพ
	 ขอพระพรขององค์พระกุมารเยซูพร้อมกับแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
อำานวยพรให้ทุกคนผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดนี้ไปโดยเร็ว	และขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่
อย่างเข้มแข็งและตั้งใจ	ขอขอบคุณผู้ปกครองในการให้ความร่วมมือและสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียน
ด้วยดีเสมอมา	

ด้วยความปรารถนาดี

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)

อธิการ/ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	คณะภราดา	คณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ	คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าฯ	คณะครู	นักเรียน	และแขกผู้มีเกียรติ	ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศถวายพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	บรมนาถบพิตร	 โดยมี	คุณพ่อ ยอแซฟ ยอด เสนารักษ์      
อุปสังฆราชแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี	เป็นประธาน	ในวันศุกร์ที่	9	ตุลาคม	2563	ณ	วัดเดล	โรซาริโอ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



	 ข้าแต่ผู้พิทักษ์พระผู้ไถ่ภัสดาของพระแม่มารี
พรหมจารี	 พระเจ้าทรงมอบพระบุตรแต่พระองค์
เดียวแก่ท่าน	 พระแม่มารีทรงวางพระทัยในท่าน	
พระเยซูคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์พร้อมกับท่าน
	 ข้าแต่นักบุญยอแซฟโปรดแสดงว่าท่านเป็น
บิดาของข้าพเจ้าด้วย	 โปรดชี้น�าพวกเราในหนทาง
แห่งชวีติ	โปรดวงิวอนพระหรรษทานพระเมตตาและ
ความกล้าหาญเพ่ือพวกเราและโปรดคุม้ครองพวกเรา
ให้พ้นจากความชั่วร้ายทุกประการเทอญ
	 อาแมน

บัดนี้ขอให้พวกเราภาวนาต่อ
ท่านนักบุญยอแซฟ :

	 ในวันสมโภชพระแม่มารีผู ้ปฏิสนธินิรมล	 สมเด็จพระ						
สันตะปาปาฟรานซิส	ทรงประกาศ	อุทิศตั้งแต่วันที่	8	ธันวาคม	
2020	 –	 8	 ธันวาคม	 2021	 ให้เป็น	ปีแห่งพระภัสดาแห่ง
พระแม่มารี

	 สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงประกาศ	 “ปีแห่ง
นักบุญยอแซฟ”	 ซึ่งทำาให้สัตบุรุษปลื้มปีติด้วยความประหลาด
ใจเป็นครัง้ทีส่องในวนัสมโภชแม่พระปฏสินธนิริมล	หลงัจากการ
ประหลาดใจครั้งแรก	เมื่อเวลา	07.00	น.	ขณะที่พระองค์เสด็จ		
ไปยัง “บันไดสเปน – Spanish Steps”	แห่งกรุงโรม	เพื่อมอบ
ทั้ง	 “ชาวเมืองและชาวโลก” แด่พระแม่มารีพรหมจารีย์							
หลังจากนั้นภายในเวลาเพียงไม่ ก่ี ช่ัวโมง	 สำานักข่าวแห่ง													
สันตะสำานักก็พิมพ์สมณลิขิตช่ือ	“ด้วยหัวใจของบิดา  Patris 
Corde”	เพื่อรำาลึกครบรอบ	 150	 ปีแห่งการประกาศว่า 
“นักบุญยอแซฟเป็นองค์อุปถัมภ์พระศาสนจักรสากล” เมื่อ	
วันที่	8	ธันวาคม	2020

	 ยอแซฟเป็นคนเงยีบๆ	เป็นช่างไม้ทีท่ำางานหนกั	และปฏบิตัิ
ตามคำาสอนของพระเจ้าอยู่เสมอ	ยอแซฟ	รักมารี	และต้องการ
ที่จะแต่งงานกับมารี	แต่เมื่อยอแซฟรู้ว่ามารีตั้งครรภ์	และกำาลัง
จะมีบุตรที่ไม่ได้มาจากตัวท่าน	 ทำาให้ท่านรู ้สึกผิดหวังเป็น					
อย่างมาก
	 ขณะที่ยอแซฟกำาลังหลับท่านได้ฝันว่า	 ทูตสวรรค์ของ
พระเจ้ามาแจ้งข่าวแก่ยอแซฟว่า	 จงรับมารีเป็นภรรยาของ					
ท่านเถิด	 ทูตสวรรค์ได้อธิบายถึงการตั้งครรภ์ของมารี	 และ					
หลังจากนั้นยอแซฟก็ได้รับหน้าท่ีอันศักดิ์สิทธ์ิ	 คือปกป้องมารี	
และบุตรที่กำาลังจะเกิดมา	 ท่านได้ตอบรับหน้าท่ีอันศักด์ิสิทธิ์น้ี	
เป็นบิดาบุญธรรมของพระเยซูเจ้า	 ยอแซฟรัก	 พระเยซูเจ้าเป็น
อย่างมาก	 และได้สอนพระองค์ทุกอย่างในเรื่องของช่างไม้						
พระเยซูได้ใช้ชีวิตทำางานอยู่กับยอแซฟเป็นเวลาหลายปี
	 และเมือ่ท่านเสยีชวีตินัน้	พระเยซเูจ้าและพระนางมารี	ได้
อยูเ่คยีงข้างจนท่านสิน้ใจอย่างมคีวามสขุ	นกับญุยอแซฟ	คอืองค์
อุปถัมป์ของผู้ที่สิ้นชีวิตอย่างมีความสุข

งานอภิบาลและอาสาพัฒนา โดย	เดชมนู	คงสวัสดิ์	ม.3/7

อ้างอิง https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914885
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	 เมื่อวันที่	1	มกราคม	พุทธศักราช	2564	พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	และ
สมเดจ็พระนางเจ้าพระบรมราชิน	ีทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานปฏทินิหลวง	
พทุธศักราช	2564	จำานวน	60,000	ชดุ	แก่ประชาชนท่ีไปลงนามถวายพระพร	ณ	สนามหญ้า	
หน้าศาลาสหทัยสมาคม	ในพระบรมมหาราชวัง	ตั้งแต่เวลา	09.00		ถึง	17.00น.
	 ทัง้นี	้ปฏทิินหลวงพระราชทาน	ครัง้แรกเมือ่	พ.ศ.2445	ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เรียกว่า	 “สมุดปฏิทิน”	 หรือ	 “สมุดเล็กส�าหรับพก”        
ราชกิจจานเุบกษาเล่ม	19	จ.ศ.1264	เรือ่งการสโมสรสำาราญปีใหม่	คำาว่า “ปฏทินิหลวง” 
เข้าใจว่าเริ่มใช้คร้ังแรกเมื่อ	 พ.ศ.2459	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า								
เจ้าอยู่หัว	 ดังปรากฏคำาว่า	 “ประติทินหลวง” (ปฏิทินหลวง)	 ราชกิจจานุเบกษา									
เล่ม	33	พุทธศักราช	2459	เรื่องการสโมสรสันนิบาตปีใหม่ในพระบรมมหาราชวัง

	 เป็นการแจ้งพระบรมวงศานวุงศ์	ข้าราชบรพิาร	ข้าราชการ	และพระสงฆ์ทรงสมณศกัดิ์	
ให้ทราบกำาหนดการพระราชพิธี	 งานพิธีประจำาปี	 วันสำาคัญของชาติ	 กับท้ังเป็น																			
การพระราชทานของขวญัในวนัขึน้ปีใหม่แก่พระบรมวงศานวุงศ์	ข้าราชบรพิาร	ข้าราชการ	
และประชาชนผู้มาลงนามถวายพระพรในวนัท่ี	 1	 มกราคม	 ในพระบรมมหาราชวงั	 และ											
พระราชฐานต่างจงัหวดั	5	แห่ง
 ปฏทินิหลวง	ใช้เป็นข้อมลูอ้างองิในการประกอบพิธทีางศาสนา	การกำาหนดฤกษ์ยาม
เพือ่	ประกอบพธีิต่างๆ	เนือ้หาประกอบด้วย	พระปฐมบรมราชโองการ	คำาประกาศพระองค์
เป็นพุทธศาสนูปถัมภก	พระราชปณิธาน	ปีและศักราชต่างๆ	กาลโยค	ประกาศสงกรานต์	
ตารางปฏิทินย่อแต่ละเดือน	วันกำาหนดการ	อุปราคา	วันหยุดราชการประจำาปี	การชักและ
ประดบัธงชาต	ิในวนัสำาคญั	วนัหยดุตามประเพณขีองสถาบนัการเงนิ	วนัพระบรมราชสมภพ	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 วันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชินี	 พระบรมวงศ์										
วันประสูติพระบรมวงศ์	และพระอนุวงศ์	วันประสูติสมเด็จพระสังฆราช	วันสำาคัญ	ของประเทศที่มีสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย	
วันสำาคัญทางศาสนาคริสต์	วันสำาคัญทางศาสนาอิสลาม	วันสำาคัญทางวัฒนธรรมและประเพณีจีน	ตารางเทียบปีต่างๆ
	 จากความหมาย	และความสำาคัญของปฎิทินหลวงที่มีอายุความเป็นมากกว่า	1	ศตวรรษจึงเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ที่ลำ้าค่าคู่ควร			
แก่การสะสม	และเป็นสิริมงคลยิ่งสำาหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในปีใหม่
	 สำาหรับประชาชนทัว่ไป	สามารถไปลงนามถวายพระพร	และรบัพระราชทานปฎทินิหลวง	ในโอกาสปีใหม่	วนัที	่1	มกราคม	ของทกุปี	
ได้	ณ	พระบรมมหาราชวัง	และพระราชฐานในภูมิภาค	ได้แก่	พระราชวังบางปะอิน	พระราชวังไกลกังวล	พระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์		
พระตำาหนกัภูพานราชนเิวศน์	และพระตำาหนกัทักษิณ	ราชนเิวศน์		ตามประกาศสำานกัพระราชวงัซึง่จะแจ้งให้ทราบก่อนวนัปีใหม่ของทกุปี

ความส�าคัญของปฏิทินหลวง

พระราชทานส�าหรับความสขุปีใหม่



	 ประโยคนีท้ำาให้หนักลบัมาย้อนถาม
ตวัเองอกีครัง้ว่า	จะทำาอย่างไรให้การเรยีน
การสอนออนไลน์ซ่ึงกำาลังเกิดข้ึนสามารถ
เปลีย่นโลกของเดก็ๆ	ได้		ในฐานะครคูนหนึง่
ที่อยากจะเป็นครูในแบบนั้นบ้าง

 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา 
มีการเตรียมพร้อมรับมือในการจัดการ
เรยีนการสอนออนไลน์ตัง้แต่โควดิ-19	มา
ทกัทายในรอบแรก	ซึง่	platform	ทีน่ำามา
ใช้นั้นเป็นระบบการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ทั่วโลก	 โดยเฉพาะในระดับ
มหาวิทยาลัย	อย่าง	Modular	object-
or iented	 Dynamic	 Learn ing	
Environment	 หรือ	 Moodle	 เป็น	
ตวักลางในการจดัระบบการเรยีนการสอน
แบบ	 LMS	 (Learning	Management	
System)	 ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดย
เน ้นปฏิสัมพันธ ์ ในการจัดการเรียน								
การสอนมาตลอดระยะเวลาท่ีเราต้อง
เผชิญสถานการณ์โควิด-19	 ความพิเศษ
ของ	Moodle	นั้นมี	3	Features	หลักๆ	
คือ	

1. ระบบการจัดการรายวิชา (Course Management)
	 เป็นการจัดการด้านข้อมูลเนื้อหาของรายวิชา	กิจกรรมต่างๆ	ในรายวิชา	
2. ระบบการจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน (Data Management) 
	 เป็นการจัดการด้านข้อมูลต่างๆ	 ของผู้ใช้งาน	 ทั้งแอดมิน	 ครูผู้สอน	 หรือนักเรียน		

รวมถึงระบบการรายงานผลการเรียนที่มีครบทุกรูปแบบอีกด้วย	
3. ระบบสนับสนุนการเรียนการสอน (Supporting Management) 
	 เป็นการสื่อสารที่มีปฏิสัมพันธ์ในการจัดการเรียนการสอนผ่าน	chatroom	มากไป

กว่านัน้นกัเรยีนสามารถบรหิารจดัการ	“เวลาเรยีน”	ได้ตามความสะดวกของแต่ละ
บุคคล	 โดยที่มีครูประจำาชั้น	 ครูประจำาวิชา	 และผู้ช่วยฝ่ายวิชาการแต่ละระดับชั้น
เป็นผู้ดูแลติดตาม	

ในการเรียนการสอนออนไลน์
เมื่อโควิด-19 กลับมาทักทาย

ขอบคุณข้อมูลดีๆ	จาก	:	Neerachar	Sophol
www.facebook.com/Inskru-พื้นที่แบ่งปันไอเดียการสอน

เรียบเรียงโดย	:	Juree	T.

“ครูดีๆ คนหนึ่ง
สามารถเปลี่ยนโลกของเด็กได้”

เคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งแล้วพบกับประโยคที่ว่า	

	 นอกจากการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีเป็นแบบ	 Self-
Learning	 ท่ีเกิดขึ้นแล้ว	 นักเรียนยังสามารถเรียนรู้ควบคู่ไปกับ		
การเรยีนการสอนออนไลน์ในรปูแบบของ	Interactive	Learning	
ผ่าน	application	ต่างๆ	ที่คุ้นเคย	เช่น	Zoom,	Google	Meet	
นักเรียนจะเข้าเรียนตามตารางเรียนอย่างเหมาะสมกับช่วงวัย							
มเีวลาพัก	มเีวลาในการบรหิารจดัการการทำางานได้อย่างเหมาะสม	
ไม่อัดแน่น	 7	 ชั่วโมงต่อเนื่องจนเกินไป	 วันนี้จึงอยากนำาเสนอ							
รปูแบบการจดัการเรยีนการสอนออนไลน์ทีค่ณุครู	ผูป้กครองทกุๆ	
ท่าน	รวมถงึนกัเรียนสามารถนำาไปประยกุต์ในห้องเรียนของตนเอง
ได้อย่างง่าย	 ๆ	 นั่นก็	 คือ	 “การเรียนการสอนออนไลน์ แบบ 
Project Base Learning” 

เริ่มจากการก�าหนดสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชีวิตประจ�าวันรอบๆ ตัว 
	 ให้นักเรียนสังเกตแอลกอฮอล์ที่อยู่รอบๆ	บ้าน	จากนั้นเริ่มบท

สนทนาเพื่อแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่กำาหนด	เช่น	เพราะ
เหตุใดแอลกอฮอล์จึงมีความเข้มข้น	70%v/v,	75%v/v	

	 แอลกอฮอล์แต่ละชนิดมีสีต่างกันเพราะอะไร
	 เมทิลแอลกอฮอล์	เอทิลแอลกอฮอล์	ต่างกันอย่างไร	สามารถ

นำามาฆ่าเชื้อโควิด-19	ได้จริงหรือไม่
	 นักเรียนคิดว่า	จะมีวิธีการทดสอบง่ายๆ	ได้หรือไม่	อย่างไร
	 หลงัจากนัน้จงึเริม่ให้นกัเรยีนทดลองด้วยตนเองง่ายๆ	ได้ท่ีบ้าน	

จากอปุกรณ์	สารเคมใีนบ้าน	อย่างนำา้ส้มสายช	ูและด่างทบัทมิ	

	 จะเห็นได้ว่า	จากสถานการณ์ปัญหาดงักล่าว	เป็นการวางแผน
การเรียนการสอนอยู่บนฐานการใช้	 Child	 Center	 ให้ความ
ต้องการของผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง	 เสริมด้วยความสนใจ	 ทำาให้
นักเรียนมีความขยัน	และตั้งใจด้วยตนเอง

แนวทางการวัดผลและประเมิน 
	 คุณครูสามารถประเมินได้ง่ายๆ	 จากการแสดงความคิดเห็น	

การสรุปความรู้ด้วยตนเองหลังจากการทดลองเสร็จสิ้น	 รวม
ถึงคุณครูจะต้องมีการติดตามงานในแต่ละคร้ัง	 โดยไม่ลืมว่า	
ไม่ควรให้งานนักเรียนจนมากเกินไป	 และการสั่งงานมีความ				
ต่อเนื่องกันในแต่ละครั้ง	

เกณฑ์การให้คะแนน
	 workshop	+	Homework	เช็คแค่ทำาส่ง	โดยไม่เน้นตรงเวลา	

	 (แต่ถูกบังคับด้วยเง่ือนไขการเรียนอยู่แล้วว่าต้องทำาให้เสร็จ
ก่อนเรยีนหัวข้อถดัไป)	จะทำาให้นกัเรียนลดความกงัวลในเร่ือง
ของระยะเวลาได้เป็นอย่างดี

เทคนิคสุดท้าย คือ ให้นักเรียนมีส่วนร่วมใน
การประเมินครูผู้สอน
	 Feedback	 แต่ละคาบ	 เพื่อการปรับปรุงการสอนสดและ	

Video	และอาจได้คำาถามหรือหัวข้อที่นักเรียนต้องการรู้	เพื่อ	
research	มาสอนในคาบต่อไป

	 Feedback	ภาพรวมท้ายเทอม	เพ่ือนำามาปรับปรุงในการสอน
ครั้ง/เทอมต่อไป

	 ท้ายท่ีสุดแล้วเราอาจจะค้นพบได้ว่า	 “ครูดีๆ คนหนึ่ง
สามารถเปลีย่นโลกของเดก็ได้จรงิๆ” แล้วเราจะผ่านสถานการณ์
เหล่านี้ไปด้วยกันอย่างสวยงาม



โดย		ม.เจ๋ง

	 ด้วยความมุ่งมั่นของคณะครูและนักเรียน	 นำาโดย 
ม.ปรัชญา วิชา	และ	ม.นันทวัฒน์ ยมาพฒัน์ และนกัเรยีน	
พยายามเรียนรู้	 ฝึกฝน	 แสวงหาประสบการณ์	 เมื่อเห็นว่า		
มคีวามแขง็แกร่งพอจะเทยีบเคยีงในระดับประเทศได้	จงึส่ง
เข้าร่วมการแข่งขนัรายการ MakeX Thailand Robotics 
Competition 2020 ชิงแชมป์ประเทศไทย	 ซึ่งจัดโดย	
บริษัท	Imagineering	Education	จำากัด	ร่วมกับองค์การ	
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 มหาวิทยาลัย
ธุรกิจบัณฑิต	 และหน่วยงานอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 เมื่อวันที	่			
27-29	 พฤศจิกายน	 2563	 ณ	 ศูนย์การค้าพาราไดซ	์									
พาร์ค	ชั้น	3		ที่ผ่านมา โดยส่งเข้าร่วมการแข่งขันประเภท 
MAKEX STARTER-Smart Links รุ่น Elementary 
ระดับประถมศึกษา นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้ง	3	ทีม	
ประกอบด้วย
  ทีม ACS Badboy	สมาชิกในทีม	ได้แก่
	 	 1)	 ด.ช.ปวีร์	โฆษิตวัฒนาพานิชย์	ป.5/3
	 	 2)	 ด.ช.ธนกฤต	โพธิ์แก้ว	ป.5/4
  ทีม ACS Deku สมาชิกในทีม	ได้แก่
	 	 1)	 ด.ช.ศุภณัฐฐ์	ชื่นวัฒนกุลชัย	ป.6/1
	 	 2)	 ด.ช.เมธัส	ม่วงศิริ	ป.6/1
  ทีม ACS Professor	สมาชิกในทีม	ได้แก่
	 	 1)	 ด.ช.ตฤณ	ศิริเนตร	ป.6/1
	 	 2)	 ด.ช.ชนม์พิทักษ์	ฉลวยศรี	ป.6/1

ทีม ACS Badboy และ ทีม ACS Deku

ทีม ACS Professor

	 สามสิบกว่าปีแล้วที่อาคารเซนต์แมร่ี	 สร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนของ
นกัเรียนระดบัประถมศกึษา	เมือ่คราวแรกเริม่นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่	
4–6	เริม่เปิดศกัราชทีอ่าคารแห่งนี	้และมกีารปรับเปลีย่นไปตามยคุสมยั	ปัจจบุนั
ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2560	 เป็นต้นมา	 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 4–6	 ได้
หมุนเวียนกลับมาเรียนท่ีอาคารเรียนนี้อีกครั้งหนึ่ง	 ด้วยการพัฒนาไม่หยุดยั้ง
ของคณะครูระดับประถมศึกษาตอนปลายที่ร่วมแรงร่วมใจขับเคลื่อนสาระ			
การเรียนรู้และประสบการณ์ให้แก่นักเรียน	 จนได้สร้างช่ือเสียงให้แก่สถาบัน		
ในหลายๆ	รายการล่าสุดทีม ACS Robotics	ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	
จำานวน	3	ทีม	สร้างชือ่เสยีงด้วยการคว้ารางวลัชนะเลศิ	และรองชนะเลศิ	ในรายการ	
MakeX	Thailand	Robotics	Competition	2020	ชิงแชมป์ประเทศไทย	

ACS Open House  2020

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดงาน	 ACS	oPEN	 HoUSE	 2020	 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่								
ปีการศกึษา	2564	โดยเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเข้ามาเยีย่มชมโรงเรยีน	รบัฟังการบรรยายเรือ่งหลกัสตูรการจดัการเรยีนการสอน	
และแนวทางการเรยีนรูข้องนกัเรยีนในการตดัสนิใจเลอืกแผนการเรยีนทีเ่หมาะสม	ชมการแสดงความสามารถของนกัเรยีน	และ
ชมบูธนิทรรศการต่างๆ	เมื่อวันที่	17	ตุลาคม	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช



	 ในการเตรยีมตัวเพือ่การแข่งขันคร้ังนี	้ทัง้ครผููฝึ้กสอน	
ม.ปรัชญา วิชา	และ ม.นันทวัฒน์ ยมาพัฒน์	ได้จัดตาราง
การซ้อมล่วงหน้าตัง้แต่เดอืนสงิหาคม	เพือ่ให้มกีารเตรยีมตวั
ประมาณ	 4	 เดือน	 โดยใช้เวลาในช่วงเสริมพิเศษช่วงเย็น				
วันเสาร์	 และวันหยุดช่วงปิดเทอม	ม.ปรัชญา	 เล่าให้ฟังว่า 
“แทนที่เด็กๆ จะได้พักผ่อนกับครอบครัวที่บ้าน แต่ต้อง
มาท�าการฝึกซ้อมในช่วงปิดเทอม ถือว่านักเรียนมีความ
ตั้งใจและมีวินัยเป็นอย่างมาก และทีมโรบอทของระดับ
ประถมเรา ได้ยึดมั่นในคติพจน์ของโรงเรียนที่ว่า Labor 
Omnia Vincit ซึ่งหมายถึง ความมีวิริยะอุตสาหะ น�ามา
ซึ่งความส�าเร็จ และนี่คือหัวใจหลักของการเตรียมทีม” 
การแข่งขันในปีนี้	 แตกต่างจากปีที่ผ ่านมา	 เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด	19	ทำาให้ทางผู้
จดัการแข่งขนัจะต้องปฏบิตัติามมาตรการการป้องกันโควดิ	
19	อย่างเคร่งครัด	มกีารจำากดัทมีเข้าร่วมการแข่งขัน	ไม่เกนิ	
100	ทีมทั่วประเทศ	ทั้งระดับประถมและมัธยม	(จากเดิมมี

	 ผลการแข่งขันปรากฎว่า	ทีม ACS Badboy	 และ	
ทีม ACS Deku	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ MakeX Starter 
Elementary Champion Represent Thailand in 
International Competition	ได้รับโล่รางวัล	พร้อมเงิน
รางวัลจำานวน	 10,000	 บาท	 และได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป
	 และทีม ACS Professor	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 MakeX Starter Elementary First Runner 
Up ได้รับโล่รางวัล	และเงินรางวัล	4,000	บาท

ทีมมากกว่า	400	ทีมทั่วประเทศ)	และจะต้องแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายใน	
2	วัน	(จากเดิมมีการแข่งขันกันในระดับภาคก่อน	เพื่อคัดเลือกทีมเข้าสู่
ในรอบระดับประเทศ)	 การแข่งขันวันแรกจะเป็นรอบคัดเลือก	 จากทีม
เข้าร่วมทัง้หมดกว่า	50	ทมี	คัดเลือกให้เหลือ	20	ทมี	เพือ่ทีจ่ะเข้าไปแข่งขนั
ในรอบ	Championship	ในวนัที	่2	และเนือ่งจากการแข่งขนัได้ออกแบบ
ให้มีการทำางานร่วมกันเรียกว่า	“คู่พันธมิตร” จากกติกาการแข่งขันทีม
ที่มี	 Ranking	 อยู่ระดับ	 1-10	 สามารถเลือกทีมพันธมิตรใน	 Ranking	
11-20	และในปีนี้เราสามารถเลือกทีมคู่พันธมิตรด้วยกันเอง	ซึ่งแน่นอน
การรู้ใจกันจากการฝึกซ้อมด้วยกันมา	 ทำาให้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในความ
สำาเร็จของเรา	

	 ในรอบ Championship ทำาการแข่งขัน
ทัง้หมด	2	รอบ	และจะตดัสนิแชมป์โดยดูคะแนน
รอบทีม่ากทีส่ดุ	หรอืถ้าหากคะแนนเท่ากนัดเูวลา
ที่เร็วที่สุด	 ซึ่งแผนของเราคือขอทำาคะแนนให้ดี
ที่สุดก่อนโดยไม่ต้องคำานึงเรื่องเวลา	ซึ่งทีม	ACS 
Badboy	และ	ทีม	ACS Deku	(ซึ่งได้จับคู่กัน)	
และทีม	ACS Professor ทั้ง	3	ทีม	สามารถทำา
คะแนนได้ดีมากๆ	 	 ม.ปรัชญา	 เล่าว่า	“ในรอบ 
ชงิชนะเลศิ ม ี1 ภารกจิทีย่ากมากๆ และถ้าหาก
ท�าภารกิจน้ีได้ โอกาสเป็นแชมป์สูงมาก และ
วินาทีที่ทีมเราสามารถท�าภารกิจนี้ได้ส�าเร็จ   
ทั้งครูและเด็กๆ ต่างดีใจสุดๆ เฮกันดังมาก     
ทั้งครูและนักเรียนมีความรู้สึกเหมือนยกภูเขา
ออกจากอกเลยทีเดียว เนื่องจากเป็นความ
กดดันที่สะสมมานาน จากการที่โรงเรียนของ
เราเคยเป็นแชมป์เก่ามาแล้วด้วย”	 มีคนบอก
ว่าการเป็นแชมป์นั้นว่ายากแล้ว	 แต่การรักษา
แชมป์นั้นยากยิ่งกว่า	 และนี้คือผลการแข่งขันที่
ยอดเยี่ยมจริงๆ
	 ผลสำาเร็จในครั้ งนี้ทางทีมงาน ACS 
Robotics - Primary ขอขอบคุณทางโรงเรียน	
คณะภราดา	คณะครู	ที่อยู่เบื้องหลังความสำาเร็จ
ในครั้ งนี้ 	 รวมถึงผู ้ปกครองนักเรียนที่คอย
สนับสนุนด้วยดีเสมอมา	

	 นอกจากนี้ทางกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ยังได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน	
Asian	Science	and	Mathematics	olympiad	ผลปรากฎว่า	เด็กชายพงศกร  
สว่างการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6/4	 ตัวแทนประเทศไทย	 ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน	 ในรายการ	 Asian	 Science	olympiad	 2021	 ระดับประถมศึกษา	
ตอนปลายอีกหนึ่งรางวัล	
	 และนัน้คอืความสำาเรจ็ทีค่ณะครใูนระดบัประถมศกึษาตอนปลายได้พยายาม
ให้ความรู้และมวลประสบการณ์แก่นักเรียนในทุกๆ	 ด้าน	 เพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่
ตัวนักเรียน	 ครอบครัวและสถาบัน	 ซึ่งยังมีอีกหลายรายการที่ยังคงต้องเดินหน้า		
ต่อไป	ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร	คณะครู	 ผู้ปกครองและนักเรียนที่สนับสนุนและ
ให้กำาลังใจเพื่อความสำาเร็จที่อยู่ข้างหน้าต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ…



	 During	 the	month	 of	November	
2020,	SEP	students	from	Prathom	2,	4,	6	
and	Mathayom	 3	 classes	 attended	 the	
Cambridge	 English	 Exam	Preparation	
Training	 hosted	 by	 guest	 speaker	Ms.	
Mary	 Kathleen	 Rindthen	 from	 Se-
Education	Public	Co.,	Ltd.	an	authorized	
Cambridge	Exam	Centre.
	 The	 Prathom	 students	 were	
separated	 according	 to	 the	 levels	 of	
Starters,	Movers	 and	 Flyers	 for	 the	
Cambridge	 ‘YLE’	 or	Young	 Learners	
Examinations.	The	Mathayom	M3	classes	
also	attended	a	similar	training	for	their	
Cambridge	test,	the	Key	English	Test	or	
KET	preparation.
	 During	 the	 training	 the	 students	
learnt	 about	 the	 requirements	 of	 each	
exam	and	how	to	successfully	prepare	for	
the	 speaking,	 listening,	 reading	 and	
writing	 sections	 of	 each	 test.	The	SEP	
Students	under	the	guidance	of	Ms.	Mary	
and	 assistance	 of	 the	 SEP	 staff ,		
demonstrated	examples	of	each	of	the	4	
skills,	participated	in	practical	activities	
and	question	and	answer	sessions.
	 The	students	had	a	wonderful	time	
participating	 and	 receiving	 valuable	
advice	on	their	upcoming	exams.	The	SEP	
program	will	 incorporate	 this	 type	 of	
specialized	 training	 every	year	 to	bring	
out	the	best	potential	in	our	students.

	 The	Special	English	Program	(SEP)	in	collaboration	with	the	MLP	Kindergarten	hosted	its	2nd	annual	
Christmas	show	in	December	2020.	Christmas	is	the	season	of	love,	harmony,	and	celebration.	It	was	bigger	
and	better	than	2019	and	was	an	amazing	event.	
	 The	SEP	teachers	and	students	worked	tirelessly	to	prepare	and	present	a	show	for	each	of	the	Kindergarten,	
Prathom	and	Mathayom	classes.	The	students	practiced	for	weeks	to	get	ready	to	entertain	honored	guests	and	
respected	parents.	Christmas	means	celebrating	with	family	and	in	SEP	we	consider	all	our	students	as	our	own	
special	family.	So,	thank	you	for	celebrating	this	holiday	season	with	us	and	your	love	ones.		We	hope	you	all	
felt	the	happiness	and	joy	during	the	Christmas	season.	



	 Our	main	focus	for	the	month	
of	 January	 2021	was	 to	 prepare	
content	for	the	online	lessons	to	the	
best	of	our	ability.	For	our	Facebook	
platform	a	private	Group	page	was	
created	 for	 Prathom.	Every	week,	
two	personalized	videos,	one	lesson	
and	one	assignment	are	posted	 for	
each	level	of	Prathom,	encouraging	
our	students	to	practice	their	English	
skills	with	every	lesson.	Our	teachers	
presented	 lessons	 using	 SEP’s	
textbook	series	‘Kid’s	Box’,	which	
allowed	the	students	to	be	introduced	
to new topics weekly. These 
assignments	were	then	posted	in	the	
comments	 sections	 of	 posts.	This	
allows	us	as	teachers	to	interact	and	
gauge	our	students’	progress.	

	 On	 Sundays	 each	 level	 of	 Cambridge,	
Starters,	Movers	and	Flyers	has	a	video	to	better	
prepare	the	students	for	their	YLE	exams.		Special	
thanks	to	Assumption’s	camera	crew	who	came	
in	to	film	our	lessons	every	Wednesday.		
	 Zoom	lessons	have	also	been	incorporated	
so	the	teacher	and	the	student	can	communicate	
face	 to	 face.	 	This	 is	 very	 important	 as	 simple	
communication	between	the	teacher	and	student	
can	 be	 the	 best	 way	 to	 practice	 the	 English	
language.		Teachers	have	many	options	when	it	
comes	to	teaching	with	Zoom.	We	can	practice	
speaking,	writing,	 utilize	visual	 aids,	 introduce	
new	vocabulary	 and	most	 importantly,	 interact	
with	our	students.	
	 There	have	been	many	challenges	this	past	
year,	but	we	feel	proud	of	our	accomplishments.		
We	are	encouraged	by	the	progress	made	during	
the	lockdown	using	the	online	lessons.		Students	
have	 continued	 to	 be	 exposed	 to	 the	 English	
language	 during	 the	 closure	which	makes	 us	
excited	as	we	returned	to	normal	classes.		Thank	
you	to	all	of	the	parents	and	students	who	have	
adapted	with	 us	 during	 this	 time,	 none	 of	 this	
would	have	happened	without	your	cooperation.		
ACS	–	SEP	Program	will	continue	to	adapt	and	
move	forward	to	ensure	that	our	students	receive	
a	quality	education.	

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6

	 กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือและเนตรนารีสามัญ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6	ปีการศึกษา	2563		โดย	ผบ.ปรีชา วรศิลป์  
ทีป่รกึษาฝ่ายกจิกรรมงานลกูเสอืและเนตรนาร	ีเป็นประธานในพธิเีปิด	โดยม	ีกจิกรรมฐานผจญภยัต่างๆ	รวมถงึการเดนิทางไกล	
ของนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่6		เพือ่ฝึกทกัษะ	ความอดทน	การแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ	และการร่วมมอืกนัในหมูค่ณะ	
และเข้าร่วมกิจกรรมรอบกองไฟ	ระหว่าง	วนัที	่29–30	ตลุาคม	2563	ณ	ค่ายลกูเสอืลโูดวโีก	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา



Teacher	Bank

	 นักเรียนที่เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคงรู้จักกับ	Topic การเรียน	เรื่อง	Idioms	ซึ่งเป็นหัวข้อที่น่าสนใจ
ในการเรียนเป็นอย่างยิ่ง	เพราะความหมายโดยตรงของวลี	หรือประโยค	อาจจะไม่ใช่ความหมายที่แท้จริงของ	Idioms	
นั้นๆ	ก่อนอื่น	Teacher	Bank	ต้องขออธิบายเกี่ยวกับคำาว่า	Idioms	ก่อนนะครับ	เพราะนักเรียนระดับประถมศึกษา
บางคน	อาจจะไม่รู้จัก	Idioms	มาก่อน	
 Idioms	 คืออะไร	 หากแปลตรงตัวตามความหมาย	 Idioms	 ก็คือการใช้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติของเจ้าของ
ภาษา	 หรือสำานวนภาษาแบบเจ้าของภาษา	 บางครั้งอาจเป็นภาษาถ่ินที่มีเฉพาะใช้ในบริเวณนั้นๆ	 ตามความเข้าใจของ		
บางท่าน	Idioms	คือ	สำานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารอย่างเป็นภาษาทางการเป็นส่วนใหญ่	หากเราไม่ได้ศึกษา
หรือรู้จักมาก่อน	ความเข้าใจในการสื่อสารอาจคลาดเคลื่อนได้นะครับ		

2. Apple of (one’s) eye
	 ถ้าแปลตรงตวัของวลนีีจ้ะหมายถงึ	แอปเป้ิล	ของตาบางคน	
ซึ่งทำาให้สับสนในความหมาย	 แต่ด้วยวลีนี้เป็น	 Idioms	 ดงันัน้
ความหมายโดยนยัของสำานวนนีค้อื	 บคุคลหรอืสิง่ทีม่ค่ีามากๆ	 ซึง่
ตรงกับสำานวนไทยทีว่่า	“แก้วตาดวงใจ”	นัน่เองครบั

 Example :
 Sue	has	only	one	daughter.	Her	name	is	
	 Liza	and	she	is	the	apple	of	her	eye.
	 Sue	มีลูกสาวแค่คนเดียว	เธอชื่อ	Liza	และเธอเป็นดั่ง
	 แก้วตาดวงใจของหล่อน

3. At the end of (one’s) rope
	 สำาหรับความหมายโดยตรงของสำานวนหรือวลีนี้คือ	 ที่
ปลายของเชอืก	ซึง่ถ้าจะพดูถงึความหมายโดยนยั	สำานวนนีจ้ะตรง
กบัสำานวนไทยทีว่่า	“จนปัญญา”	ทีห่มายถงึ	สดุความสามารถ	ใน
การที่จะแก้ไข	หรือ	ทำาบางสิ่งบางอย่าง

 Example :
	 They	have	to	let	it	go.	They	can’t	do	anything	
	 about	it.	They’re	at	the	end	of	their	rope.
	 พวกเขาคงต้องปล่อยมันให้เป็นไป	ทำาอะไรไม่ได้อีกแล้ว	
	 พวกเขาจนปัญญาจริงๆ

4. Beat about/around the bush
	 ตีรอบพุ่มไม้	 	 ใช่ความหมายนี้เหรอ?	 ให้ลองนึกภาพ	 เวลา
เราไปตีรอบพุ่มไม้	คือ	มันคล้ายกับตีไม่ถูกหรือไม่ตรงเป้าสักที	ดัง
นั้น	สำานวนนี้จึงมีความหมายโดยนัยว่า	“พูดจาอ้อมค้อม”	หรือ	
เรียกอีกอย่างว่า	พูดจาไม่ตรงประเด็น	นั่นเอง	

 Example : 
	 Tell	me	the	truth.	Don’t	beat	around	the	bush.
					 บอกความจริงฉันมา	อย่าพูดอ้อมค้อม

	 ในฉบบันีข้อนำาเสนอเพยีง	5	สำานวนเพียงเท่านีก่้อนนะครับ	
หวังว่าจะสร้างความรู้ความเข้าใจ	 และการนำาไปใช้ประโยชน์ให้
กับนักเรียนทุกๆ	คน	ได้ไม่มากก็น้อย	สำาหรับฉบับหน้า	จะมีความ
รู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษอะไรที่	Teacher	Bank	จะจัดให้	ขอให้
รอติดตามอ่านกันนะครับ...	พบกันใหม่	ทิวสน	ฉบับหน้าครับ

1. A piece of cake 
	 นั่นแน่!	 คำาแรกก็แปลกันว่า	 เค้กช้ินหน่ึง	 กันแล้วใช่ไหมครับ	 แล้วมันเป็น	 Idioms	แสดงว่า	 ต้องมีความหมาย							
โดยนัยแน่นอน	 ใช่แล้วครับ	ความหมายของ	 Idioms	นี้คือ	 ง่ายที่จะทำา	 ซึ่งตรงกับสำานวนไทยที่ว่า “ง่ายเหมือนปอก
กล้วยเข้าปาก”
 Example : A	:	 Hey,	Mary!	Can	you	cook	a	dish	of	steak?
	 	 	 	 Mary	คุณสามารถทำาสเต๊กได้ไหม
	 	 	 B	:	 Yeah!	It’s	a	piece	of	cake.	
	 	 	 	 ได้สิ	มันง่ายมาก

	 ในทิวสนฉบับนี้	Teacher	Bank	จึงนำา	Idioms	ที่ค่อนข้างสร้างความเข้าใจผิดในความหมายและการสื่อสาร
เป็นภาษาอังกฤษ	มาให้รู้จักกันก่อนสัก	5	สำานวน

5. Call a spade a spade 
	 แปลตรงตัวว่า	 เรียกพลั่ว	 ว่าพลั่ว	 ถ้าให้ทุกคนลองคิดจาก
บรบิทของการแปลความหมายโดยตรง	คอื	สิง่ใดชือ่อะไรเรากเ็รยีก
ว่าอย่างนั้น	 ไม่มีดัดแปลง	 หรือ	 เปลี่ยนช่ือไปเรียกอย่างอ่ืน	 นั่น
หมายถึง	ความเป็นคนตรง	นั่นเอง	ดังนั้นสำานวนไทยที่ตรงกับวลี	
หรือ	Idioms	นี้คือ	“พูดจาเป็นขวานผ่าซาก”	นั่นเอง	

 Example :
	 Many	girls	like	Thomas,	but	I	call	a	spade
 a spade. They like his money.
	 สาวหลายคนชอบ	Thomas	แต่พูดตรงๆ	นะ	
	 พวกหล่อนชอบเงินเขามากกว่า



	 On	24th September	2020	MLP	G10-11	students	joined	a	coral	planting	project	at	Luang	poh	Dum	Sanctuary	Beach,	
Sattahip.	
	 The	purpose	of	this	project	is	to	cultivate	good	moral	traits	about	saving	and	protecting	the	sea.	The	conservation	
and	reactivation	is	very	important	to	promote	coral	growth	and	improve	the	undersea	environment	for	marine	life	and	the	
ecosystem.

MLP Ready, Get Fit!

 On 1st	November,	The	Modern	Language	Program	of	ACS	launched	an	initiative	to	ensure	that	the	MLP	
students	are	physically	active	and	strong.	“Ready,	Get	Fit!”	was	launched	this	morning	and	will	continue	on	a	
monthly	basis	as	a	morning	physical	activity	wherein	the	G1	to	G11	students,	teachers	and	parents	perform	a	
dance-exercise	routine	on	the	field	to	highlight	the	importance	of	exercise	to	our	health	and	well-being.	Join	
us	next	time	and	get	ready	to	get	fit!

MLP Students – Coral Planting Project at Sattahip



	 On	the	23rd	of	December,	the	MLP	celebrated	Christmas	together	with	all	of	the	students.	A	choir	comprised	of	
primary	students	sang	several	warming	Christmas	carols.	Afterwards,	a	play	was	performed	about	the	history	of	Christmas	
and	the	birth	of	Jesus.	Our	Mathayom	students	performed	a	very	entertaining	dance	and	also	organized	a	fashion	show,	
with	prizes	for	 the	best	dressed	students	from	each	grade.	The	foreign	and	Thai	 teachers	also	held	a	special	costume	
competition.	Dr.	Brother	Verayuth	Boonpram	handed	out	awards	to	the	students	who	participated	in	the	Christmas	quiz	
and	the	colouring	and	designing	a	Christmas	card	competition.	After	the	morning	session	was	finished,	everyone	joined	
a	delicious	international	lunch	buffet	which	was	organized	by	the	parents.	In	the	afternoon,	our	teachers	organized	several	
fun	activities	to	make	sure	the	students	had	unforgettable	Christmas	celebration.	Merry	Christmas	to	everyone	and	a	Happy	
New	Year!

	 The	MLP	 is	 upgrading	 its	 facilities	 and	 is	
currently	 constructing	 and	 renovating	 several	 new	
rooms.	Brand	new	robotics,	cooking	and	art	rooms	
are	being	built	behind	Montfort	building.	The	MLP	
will	 also	 open	 a	 new	 and	 upgraded	 library	 and	
management	office	soon.	In	addition,	all	the	toilets	
are	being	rebuilt	and	the	surroundings	around	both	
Montfort	and	Saint	Gabriel	building	get	a	complete	
new	and	innovative	look	as	well.	All	the	construction	
and	upgrades	are	expected	to	be	finished	before	the	
start	of	the	new	academic	year.

Renovation and 
Improvement of  MLP 

MLP Christmas Bonanza



การแสดงผลงานการจัดการเรียนรู้แบบโครงการ Project Approach

 ภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน	 ที่ปรึกษาแผนกปฐมวัย	 พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน	 เข้าเยี่ยมชมการจัดแสดง							
ผลงาน	การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ	Project	Approach	ของนักเรียนระดับปฐมวัย	ซึ่งการสอนแบบโครงงานนี้เน้น
ให้เดก็เลอืกเรือ่งทีส่นใจ	ต้ังคำาถาม	สบืค้นข้อมลู	และอภปิรายหวัข้อกับเพือ่นๆในชัน้เรยีน	โดยครเูป็นผูอ้ำานวยความสะดวก
ให้เด็กเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้	จัดขึ้นเมื่อวันที่	30	ตุลาคม	2563	ณ	ตึกเรยีนา	เชลี

กิจกรรมทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่ ประจ�าปี 2563

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดกิจกรรมทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่	ประจำาปี	2563	จังหวัดเพชรบูรณ์	“หนาวนี้
เที่ยวเขาค้อ... สวิตเซอร์แลนด์เมืองไทย” โดยมีบุคลากรร่วมกิจกรรมจำานวน	 180	 คน	 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี								
และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ	เมื่อวันที่	17-19	พฤศจิกายน	2563



 การจัดการแสดงคอนเสิร์ต ศูนย์ดนตรี ได้จัดให้มีการแสดงเป็นประจำาทุกปี	โดยเริ่มตั้งแต่ปี	พุทธศักราช	2556	เป็นต้นมา	
และในการจัดการแสดงฯ	ในครั้งนี้	 ได้จัดในวันที่	8	–	9	ธันวาคม	2563	ณ	เวทีการแสดงหอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช			
โดยม ีนายพงษ์สวสัดิ ์รตันะเหลีย่ม นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดการแสดงในครัง้นี	้ซึง่มวีตัถปุระสงค์	
เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียนทางด้านดนตรี	 ได้สร้างผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ทางดนตรี	 กล้าแสดงออก	มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 การคัดเลือกนักกีฬาโครงการพิเศษ
ประเภทฟุตบอล รุ่น 13 ปี ประจำาปีการศึกษา	
2563	 ผู ้สนใจจะต้องเกิด	 พ.ศ.	 2551	 มีความ
สามารถด้านกีฬาฟุตบอล	 โดยผู้ฝึกสอนนักกีฬา
โครงการพิเศษได้เดินทางไปตามจังหวัดต่างๆ	เพื่อ
คัดเลือกนักกีฬาท่ีมีความสามารถและคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการขอผู้ฝึกสอน	 ซึ่งในปีนี้ได้
ทำาการคัดเลือกตามจังหวัดต่างๆ	จำานวน	5	จังหวัด	
ได้แก่	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา,	 จังหวัดราชบุรี,	
จังหวัดสกลนคร,	จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัด
ชลบุรี	 โดยได้นักกีฬาที่มีความสามารถจำานวน	 50	
คน	 ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย	 ทำาการเก็บตัวระหว่าง		
วันท่ี	 26	 –	 28	 	 กุมภาพันธ์	 2564	 ท่ีโรงเรียน											
อัสสัมชัญศรีราชา	 เพื่อคัดเลือกอย่างเข้มข้นให้ได้
นกักฬีาทีม่คีวามสามารถ	เข้าศกึษาต่อชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	1	ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ฝ่ายกิจกรรม 

 ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เริ่มก่อต้ัง			
ในปีการศึกษา	2556	 ได้เปิดการเรียนการสอนมาแล้วเป็น
เวลา	8	ปี	ซึง่ในปัจจบุนันีเ้ปิดการเรยีนการสอน	10	ประเภท	
ดนตรี	ได้แก่		
 (1) เปียโน (2) ไวโอลิน
 (3) กลองชุด (4) ขับร้อง
 (5) กีต้าร์ไฟฟ้า (6) กีต้าร์เบส 
 (7) กีต้าร์คลาสสิค (8) ดนตรีไทย

ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ	 รู้จักใช้เวลาว่าง
ให้เกิดประโยชน์	 ห่างไกลสิ่งเสพติด	 โดยได้
รับการสนับสนุน	 และส่งเสริมจากโรงเรียน	
อสัสมัชญัศรรีาชา	สมาคมผูป้กครองและครูฯ	
สมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัศรรีาชา	เป็นอย่างดี
	 	 	 ในการจัดการแสดงคอนเสิร ์ต								
ศูนย์ดนตรี	 ในวันนี้	 ได้จัดให้มีรายการแสดง
ต่างๆ	 เช่น	 การแสดงดนตรีวงโยธวาทิต      
วงออเคสตร้า วงดนตรไีทย การแสดงดนตรี
วงสตริง การแสดง Dance เป็นต้น	โดยมี	
ผู้แสดงร่วมการแสดงคอนเสิร์ต	 ศูนย์ดนตรี	
ในครัง้นีม้ากกว่า	150	คน	เป็นนกัเรียนระดบั
ชั้น	ป.1	–	ม.6



 งานประกันคุณภาพ สำานักผู้อำานวยการ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดท�าแผนหน่วยงานที่มีคุณภาพ”	โดย	ดร.อาทิพย์  สอนสุจิตรา  
นักวิชาการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	มาเป็นวิทยากร	เพื่อการดำาเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพฯ	ของโรงเรียน	
สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน	และมาตรฐานการศึกษาของสำานักงาน	คณะกรรมการขั้นพื้นฐาน	(สพฐ.)	และการจัดทำาแผนงาน	
โครงการประจำาปี	มีผู้เข้าร่วมอบรมจำานวน	75	คน	วันศุกร์ที่	23	ตุลาคม	2563	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	1	อาคารโอเซ่		โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

 ส�านักผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการอบรมพนักงาน	ในหัวข้อ	“ความปลอดภัยในการท�างาน”	 (Safety	First)	และ
เร่ือง	“การป้องกันและระงับอัคคีภัย”	 เพ่ือพัฒนาฝีมือแรงงานและยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน	 โดยมีทีมวิทยากรจากสาธารณสุขอำาเภอ
ศรีราชา	และสำานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำาเภอศรีราชา	มาบรรยายและสาธิต	วันที่	2	พฤศจิกายน	2563	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	1	
อาคารโอเซ่	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

 ส�านักผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จัดการสัมมนาครูชาวต่างชาติ	หัวข้อ	“English for Soft Skills Development”	โดย
มีภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์	หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการประชุม	และ รศ.ดร.สุรีย์พงษ์ โพธิ์ทองสุนันท์ และทีมงานจากมหา
วิทยาลัยอัสสัมชัญ	(ABAC)	เป็นผู้บรรยาย	วันที่	5-6	พฤศจิกายน	2563	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	อาคารโอเซ่

การแสดงคอนเสิร์ตศูนย์ดนตรี ประจ�าปีการศึกษา 2563

	 ศนูย์ดนตรแีละกจิกรรมพเิศษ	ฝ่ายกจิกรรม	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จดัการแสดงคอนเสร์ิตศนูย์ดนตรี	ประจำาปีการศกึษา	2563	
โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์	 รัตนะเหลี่ยม	นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 โดยการแสดงแบ่ง
ออกเป็น	3	รอบ	ให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้เข้าชม	และได้รับเกียรติจาก	คุณกานต์	นักร้องนำาวง	The	Parkinson	ศิษย์เก่า	ACS	มาเป็น
แขกรับเชิญในงาน	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2563	เวลา	09.00	-	16.30	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช



	 แม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา	 (Covid-19)	 จะทำาให้การเรียนการสอนสะดุด...ไม่ต่อเนื่อง	 แต่ในระหว่างท่ี
นักเรียนไม่ได้มาโรงเรียนและครูต้องจัดการเรียนสอนในวิถีใหม่	 (New	 normal)	 แต่โรงเรียนไม่ได้หยุดน่ิง...ยังคงดูแลและพัฒนาสภาพ
แวดล้อม	 สิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ	 ท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ	 ให้พร้อมใช้งาน	 และทันสมัยอยู่เสมอ	 ซึ่งในปีการศึกษา	 2563	 นี้	
“ห้องสมุดลวสุต”	อาคารโดนาเซียงได้รับการปรับโฉมใหม่	ทำาให้ดูน่าหลงใหล	ดึงดูดให้เด็กๆ	อยากเข้ามาอ่านหนังสือมากขึ้น	ถือได้ว่า
เป็นการกระตุ้นและปลุกชีวิตห้องสมุดขึ้นมาใหม่ได้สวยงาม...

“ห้องสมุดลวสุต โฉมใหม่ ไฉไลสุดๆ”

บรรยากาศ
การใช้ห้องสมุดลวสุต 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน

แข่งขันตอบค�ถาม
ในเพจ	ACS-Library	
ห้องสมุดอัสสัมชัญศรีราชา

 มอบรางวัล “ยอดนักอ่าน”	ประจำาภาคเรียนที่	1/2563	ณ	อาคารเซนต์เมรี่	และอาคารโดนาเซียง

กิจกรรม “หนูน้อยนักอ่าน”	อ่านสะสมแต้ม	เพื่อรับรางวัล	ณ	ห้องสมุดลวสุต	อาคารโดนาเซียง

กิจกรรม 
“วันคริสต์มาส”

กิจกรรมเสริมทักษะ
การอ่านและการเขียน

ในคาบเรียนที่	8	



ยาจกตระกูลตึ๋ง เล่ม 33 : ชุด ครอบครัวตึ๋งหนืด (ฉบับการ์ตูน)
ผู้เขียน	 :	 Storybox	(สตอรีบอกซ์)
ผู้แปล	 :	 อภิศรี	นิรุตติปัญญากุล ส�านักพิมพ์	 :	 นานมีบุ๊คส์
	 ชอบการ์ตูนเรื่องนี้เพราะว่า	 นอกจากความสนุกสนานแล้วยังให้ความรู้และเคล็ดลับการ
ประหยัด	 การแก้ปัญหาต่างๆ	 การเลือกซื้อของ	 เคล็ดลับการเก็บอาหารไว้ให้นานขึ้น	 การจัดตู้เย็น	
การทำาอาหารแบบประหยัดต้นทุน		หนังสือเล่มนี้จะพาทุกคนไปเรียนรู้เคล็ดลับการประหยัดง่ายๆ	ที่
ทำาได้เองและแบ่งปันผู้อื่นได้	ลองทำาดูซิ...แล้วจะกลายเป็นเศรษฐีตึ๋งหนืดที่พ่อแม่ภูมิใจได้เช่นกัน

เอาชีวิตรอดจากเพลิงมรณะ 
ผู้เขียน	 :	 Sweet	Factory
ผู้แปล	 :	 วลี	จิตจำารัสรัตน์	 ส�านักพิมพ์	 :	 นานมีบุ๊คส์
	 การ์ตนูเล่มนี	้ดมีปีระโยชน์มากครบั	ทำาให้รูว้ธิกีารใช้ถงัดบัเพลงิ	อปุกรณ์ดบัเพลงิชนดิต่างๆ	
สาเหตุที่ทำาให้เกิดไปไหม้	 	วิธีหลบภัยขณะเกิดไฟไหม้	กฎ	หยุด	หมอบ	กลิ้ง	 	รู้วิธีป้องกันควันด้วย			
ผ้าเปียก	 การรักษาแผลไฟไหม้	 ฯลฯ	 ทำาให้เราสามารถจะเอาชีวิตรอดจากไฟไหม้ได้	 ขอรับรอง								
ความสนุก	ได้อ่านแล้วหยุดไม่อยู่	ไม่อ่านไม่ได้แล้วนะครับ...

โรงเรียนสร้างคนดี : ฉันอยากมั่นใจในตัวเอง (ฉบับการ์ตูน)
ผู้เขียน	 :	 Cheon	Keun-ah	(ช็อน	คึนอา),	Neonb	(เนโอนบี)
ผู้แปล	 :	 นริศร์	จิตปัญโญยศ ส�านักพิมพ์	 :	 นานมีบุ๊คส์
	 เหตุผลที่ชอบหนังสือเรื่องนี้คือ	 ทำาให้ผมมีความมั่นใจมากขึ้น	 เรื่องราวของ	 “เนมิ”	 ผู้ขาด
ความมั่นใจ	 ต้องย้ายห้องมาเรียนกับคุณครูและเพื่อนใหม่	 มิหนำาซำ้ายังต้องนั่งติดกับ	 “ยูมิ”	 ผู้ชอบ
เปรียบเทยีบเนมิว่าดอ้ยกวา่ตนทกุเรือ่ง	เนมิจงึหาวิธเีปลีย่นตวัเองจนกลายเปน็คนมคีวามมัน่ใจ	...มา
ลองอ่านกันนะ	เพื่อเพิ่มความมั่นใจในให้กับตัวเองกันครับ

แฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ ศิลาอาถรรพ์
ผู้เขียน	 :	 Storybox	(สตอรีบอกซ์)
ผู้แปล	 :	 อภิศรี	นิรุตติปัญญากุล ส�านักพิมพ์	 :	 นานมีบุ๊คส์
	 แฮร์รี่	 พอตเตอร์	 กับศิลาอาถรรพ์	 ชอบมากที่สุด	คือบท	“หมวกคัดสรร”	 วัตถุเวทมนต์ที่
ฉลาดลำา้ลกึทีส่ดุ	มนัสามารถพดูได้	นกัเรยีนทีจ่ะเข้ามาเรยีนในโรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มด	และศาสตร์
เวทมนต์ฮอกวอตส์	จะต้องผ่านการคดัสรรเข้าบ้านต่างๆ	ซึง่มันสามารถมองลกึเข้าไปถงึภายในความคิด
ของผู้ท่ีสวมใส่	 ถ้ามีความกล้าหาญ	 ชอบความท้าทาย	 จะไปอยู่บ้านกริฟฟินดอร์	 ถ้าฉลาด	 รอบรู	้						
จะได้อยูบ้่านเรเวนคลอ	ถ้าไม่ย่อท้อและภักด	ีจะอยูบ้่านฮฟัเฟิลพฟั		ฉลาดแกมโกง	ต้องอยูบ้่านสลธีิริน	
ใครที่ได้อ่านสามารถเปรียบเทียบว่าตัวเองควรอยู่บ้านไหน..มาลองอ่านดูกันคะ...

"ยอดนักอ่าน”...ชวนอ่านเลม่โปรด

เด็กชายสรภพ ทัฬหกิจ ป.5/4

เด็กหญิงกัญชพร จ�านงศาสตร์ 
ป.4/3

เด็กชายธีธวัช ทองแถม ป.4/5

เดก็หญิงกฤญลยั ตนัฮะเส็ง ป.6/1

พิธีแสดงมุทิตาจิตครู “ร้อยความรัก ถักทอใย ร่วมดวงใจ มุทิตา”

	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตครู	“ร้อยความรัก ถักทอใย ร่วมดวงใจ มุทิตา”	โดยมี
ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นประธานในพิธี	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2563	ณ	
หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



พิธีฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช

	 คณะภราดา	คณะครู	พนักงาน	และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู	โรงเรียนอ้สสัมชัญศรีราชา	ร่วมพิธีฉลองหิรัญสมโภช
การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ	ภราดาเทโอฟาน วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 	และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ	ภราดา
ออกัสติน อาจิณ  เต่งตระกูล	โดย	พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี	เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	
ร่วมด้วย	ภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ 	อธกิารเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย	และภราดาคณะเซนต์คาเบรยีลร่วมให้เกยีรติ
แสดงความยนิด	ีวนัที	่1	พฤศจกิายน	2563	เวลา	10.00	-	12.00	น.	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต	โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุี



 ภราดา ศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 ประธานในพิธีมอบปลอกแขนกรรมการนักเรียน	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1-6	 และให้											
การต้อนรับ	ดร.สมชาย ยิ่งยืน แผนกลูกค้าสัมพันธ์	VIP	โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา	มาให้ความรู้	และข้อคิด	เรื่องภาวะผู้นำา	เมื่อวันจันทร์ที่	5	
ตุลาคม	2563	เวลา	08.30	-	11.00	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

	 งานบุคลากร	ฝ่ายสำานักผู้อำานวยการ	จัดกิจกรรม	Thai Cultural Night Activity	และงานเลี้ยงภาคคำ่า	เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์
ภายในองค์กรและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย	เมื่อวันที่	5	พฤศจิกายน	2563	เวลา	18.00	น.	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	อาคารโอเซ่	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน	 เป็นประธานในพิธีแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี	 ครูหัวหน้าสี	 ครูรองหัวหน้าสี	 กัปตันสี			
รองกัปตันสี	และแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน	ปีการศึกษา	2563	เมื่อวันจันทร์ที่	14	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	เวลา	08.30น.	ณ	อาคารยอห์น	
แมรี่

ในรั้ว ACSงาน ACS DAY 2020

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหม์ ผู้อำานวยการ	คณะครู	และครูเกษียณร่วมงาน	ACS	DAY	2020	“รวมใจวัยเก๋า 
ปะทะสาวร�าวง”	 โดยศิษย์เก่า	 ACS	 4932	 เป็นประธานจัดงาน	 เมื่อวันท่ี	 14	 พฤศจิกายน	 2563	ณ	 วัดพระมหาไถ	่						
ซอยร่วมฤดี	กรุงเทพฯ



ข่าวจาก
ฝ่ายนกัเรียนประจ�

Facebook : ฝ่ายนักเรียนประจำ� 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

	 สวัสดีนักเรียนประจำาอัสสัมชัญศรีราชาทุกคน	ในภาคเรียน
นี้นักเรียนประจำาได้เข้าร่วมกิจกรรมหลายอย่างที่จัดขึ้นโดยฝ่าย
นักเรยีนประจำา	เนือ่งจากสถานการณ์โควดิ-19	เพือ่ความปลอดภยั
ของนกัเรยีนประจำาจงึทำาให้นกัเรยีนประจำาอยูใ่นการดแูลของทาง
โรงเรียนเป็นอย่างด	ีโดยกจิกรรมต่างๆ	ทีจ่ดัข้ึนจะส่งเสรมิคณุภาพ
ชีวิต	 และการได้มีโอกาสอยู่กับเพื่อนๆและคุณครูมากขึ้น	 เพื่อ
เป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน

 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนประจ�า ACS 
MINILEAGUE ครั้งที่ 2	 เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
นอกเหนือจากบทเรียนในชั้นเรียน	 ให้มีโอกาสฝึกความเข้มแข็ง
อดทน	 ความมีนำ้าใจนักกีฬา	 ความเป็นผู้นำา	 การรู้จักการทำางาน
เป็นทีมและมีการพัฒนาทักษะตนเองในด้านกีฬา	 โดยมีประเภท
กีฬาให้นักเรียนลงแข่งขันตามความถนัดดังนี้	ฟุตซอล	สตรีทบาส	
และแบดมินตัน	เป็นต้น

 กิจกรรม ACS OPEN HOUSE 2020	ฝ่ายนักเรียน
ประจำาได้ร่วมออกบูธกับทางโรงเรียน	เพื่อต้อนรับผู้ปกครองและ
นักเรียนที่สนใจจะเข้ามาอยู่ในครอบครัวนักเรียนประจำา	 ทางเรา
ได้เตรียมพร้อมจัดเต็มข้อมูลและภาพบรรยากาศ	 รวมถึงวีดิทัศน์
การใช้ชวีติประจำาวนัของนกัเรยีนประจำา	ซึง่บธูฝ่ายนกัเรยีนประจำา
ได้รับความสนใจที่มาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลเป็นอย่างมาก	
ทางเราขอขอบคุณและพร้อมรอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัว
นักเรียนประจำาของเรา

 กิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาสและฉลองคริสต์มาส
นักเรียนประจ�า เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นักเรียนประจำาทุกคน
ต่างมีความสุขเป็นอย่างมาก	 เราได้ร่วมเฉลิมฉลองพร้อมหน้ากัน
ทั้งนักเรียนประจำาหอพักครูและหอพักในโรงเรียน	เรียกได้ว่าเป็น	
“ครอบครัวนักเรียนประจ�า”	มีกิจกรรมต่างๆได้สนุกสนานสร้าง
เสียงหัวเราะและรอยยิ้มร่วมกัน	ในปีนี้การจัดงานได้แตกต่างจาก
ทุกปีที่ผ่านมา	 โดยการรังสรรค์สถานที่ลานกว้างบริเวณหน้าวัด	
เดล	 โรซาริโอ	 เป็นสถานที่จัดงาน	 รวมถึงการแสดงโชว์	 สลับกับ
การจับรางวัล	 ได้มีการจัดเตรียมไว้ให้นักเรียนอย่างมากมาย	 ท้ัง
รางวัลเล็กใหญ่
	 ยังมีกิจกรรมอื่นๆ	 อีกมากมายที่นักเรียนประจำาของเราได้
เข้าร่วมตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียน
ประจำาของเราได้รับความสุข	 ความรักและประสบการณ์ชีวิตท่ีดี
กับครอบครัวนักเรียนประจำาในรั้วอัสสัมชัญศรีราชา	 แล้วพบ						
กันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดี

วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2563

	 การประชมุผูป้กครองนกัเรยีนและพบครปูระจำาชัน้	เนือ่งในวนัสายสมัพนัธ์บ้านและโรงเรยีน	ปีการศึกษา	2563	ผูป้กครองนกัเรียน
ชั้นอนุบาล	 3	 ประถมศึกษาปีที่	 6	 และมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 รับฟังการบรรยายในเรื่องของการศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	
มัธยมศึกษาปีที่	1	และ	4	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช	และอาคารเรียนตามระดับชั้น	หลังจากนั้นรับผลการเรียนตาม
ห้องเรยีน	ส่วนนกัเรยีนระดบัชัน้อืน่ๆ	พบครปูระจำาชัน้ทีห้่องเรยีนของตน	ตัง้แต่เวลา	13.00	-	16.00	น.	เมือ่วนัอาทติย์ที	่22	พฤศจกิายน	2563



โดย	เทียบ	พงษ์ศิริ

	 เมื่อวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2563							
ซึ่งเป็นวันคืนสู่เหย้าของบรรดาศิษย์เก่า
อสัสมัชญัศรรีาชา	ในวนันัน้เป็นคนืสูเ่หย้า
ที่พิเศษกว่าปีก่อนๆ	 ก็คือ	 สมาคมศิษย์
เก่าและศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้
ร่วมแรงร่วมใจดำาเนินการหล่อรูปของ
ท่านเจษฎาธิการวิริยะ ฉันทวโรดม     
(บราเดอร์หลยุส์ชาแนล) หรอื	ป๋าหลยุส์ 
เป็นรูปหล่อในท่ายืนขนาดเท่าตัวจริง	
แล้วนำามาตั้งไว้ที่ชั้นบนตึกวัชรสมโภช	
หน้าทางเข้าหอประชุมหลุยส์ชาแนล				
ได้เรียนเชิญป๋าหลุยส์ซ่ึงอายุก็ปาเข้าไป	
ตัง้	87	ปีแล้วมาทำาพิธเีปิดผ้าคลมุรปูหล่อ
ของท่านเอง	 ท่านหัวเราะแล้วพูดอย่าง
เขินอายว่า

	 บรรดาลูกศิษย์ของป๋าหลุยส์ก็หัวเราะกันอย่างครื้นเครง		
รู้สึกว่าในขณะนั้นป๋าหลุยส์มีความสุขมาก
	 เชื่อแน่ว ่าทั้งครูและนักเรียนในปัจจุบันของโรงเรียน											
อสัสมัชญัศรีราชาเราส่วนมากจะยงัไม่รูจั้กบราเดอร์หลุยส์	ชาแนล	
ซึ่งท่านได้มาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการที่น่ีถึง	 2	 วาระด้วยกัน			
และยังไม่รู้ว่าท่านได้ทำาอะไรไว้ให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
บ้างในโอกาสนีผ้มซึง่เป็นลูกศิษย์คนหนึง่ของป๋าหลุยส์	(ช้ัน	ม.4-5-6	
ปีการศึกษา	 2498-2500)	 จึงขอเขียนถึงเรื่องราวและผลงานที	่	
ท่านได้ทำาความเจริญก้าวหน้าให้แก่อัสสัมชัญศรีราชาจนได้รับ	
สมญานามว่า	“เพชรบูรพา” แห่งภาคตะวนัออกของประเทศไทย
 “บราเดอร์หลุยส์ ชาแนล เป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่เก่ง
ท่ีสุดคนหน่ึงในประเทศไทย” เป็นคำาพูดของบราเดอร์วิจารณ	์	
ทรงเสี่ยงชัย	อธิการคนที่	9	ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ซึ่งเป็น

	 ไม่ว่าท่านจะไปอยูโ่รงเรยีนใด	ท่านจะพฒันาโรงเรยีนนัน้ให้
เจริญในทุกๆ	ด้าน	เป็นต้นว่า	ด้านการเรียนการสอน	ก็ส่งเสริมให้
ครูได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม	ส่งครูเข้ารับการอบรมสัมมนาด้าน
วชิาการทกุแขนง	หาหนงัสอืดีๆ 	เข้าห้องสมดุให้นกัเรียนและครูได้
ค้นคว้าอย่างสมำ่าเสมอ	ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันด้านวิชาการกับ
โรงเรียนต่างๆ	เพื่อหาประสบการณ์	ด้านโสตทัศนูปกรณ์	ก็จัดซื้อ
หาอย่างครบครนั	ด้านอาคารสถานทีก่ไ็ด้ก่อสร้างไว้มากมาย	ท่าน
จัดหาครูซึ่งเป็นชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษ	และยังก้าว
ลำ้าหน้ายิ่งขึ้นไปอีก	 เมื่อท่านได้เปิดสอนภาษาจีนขึ้นในโรงเรียน
เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้ปกครองเป็นอย่างมาก	ด้านการกีฬาก็ส่งเสริม
ให้เด็กเล่นกีฬาเกือบทุกประเภท	 โดยจัดสร้างสนามกีฬาและ
อุปกรณ์เล่นกีฬาไว้ให้อย่างเพียงพอ	 ท่านยังเน้นอีกว่า	 นักเรียน		
ทุกคนต้องเล่นกีฬาเป็นและรู้จักกฎกติกาของการเล่นอย่างน้อย	
หนึ่งประเภท	ถ้าเล่นเป็นหลายๆ	ประเภทก็ยิ่งดี	ท่านได้ตั้งชมรม
อาสาพัฒนาขึ้นในโรงเรียน	 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้มีโอกาส
บำาเพ็ญสาธารณประโยชน์	 ช่วยเหลือนักเรียนในชนบทที่ยากไร้	
ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน	 อุปกรณ์กีฬา	 ตลอดจนเสื้อผ้าและ
เครื่องอุปโภคต่าง	ๆ	สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน	ฝึกให้เด็ก
รู้จักการแบ่งปันสิ่งของและความสุขแก่ผู้ด้อยโอกาส

 “ตามปกติแล้ว การที่จำะเอารูปปั้นหรือรูปหล่อของใคร  
มาตั้งไว้ที่ใดก็ตาม เจำ้าของรูปปั้นมักจำะตายเสียก่อน แต่ขณะ
นี้บราเดอร์ยังไม่ตายเลย พวกเราก็เอาบราเดอร์มายืนอยู่ที่นี่
แล้ว”

ลูกศิษย์คนหนึ่งของป๋าหลุยส์	 งั้นผมก็เป็นคนที่โชคดีอีกคนหนึ่งที่
ได้เรยีนวชิาพชีคณติและเรขาคณติกบัป๋าหลยุส์	แม้เวลาจะผ่านมา
แล้วกว่า	66	ปี	ผมก็ยังเห็นด้วยกับคำาพูดของ	บราเดอร์วิจารณ์
	 เมื่อปี	พ.ศ.2498	ผมเรียนอยู่ชั้น	ม.4	ภราดามงฟอร์ตเป็น
อธิการ	 ในชั่วโมงวิชาพิชคณิตและเรขาคณิต	 มีบราเดอร์หนุ่ม						
คนหนึ่ง	 อายุไม่ถึงเบญจเพสได้เข้ามาสอน	 2	 วิชานี้	 หนังสือที่ใช้
เรยีนเป็นหนงัสอืปกแขง็สแีดง	ภายในเล่มไม่มภีาษาไทยเลยแม้แต่
ตัวเดียว	ทั้งสองวิชานี้ต้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ	วิธีทำาก็ต้องเป็น
ภาษาอังกฤษ	 เป็นวิชาท่ีสร้างความยากลำาบากแก่ครูผู้สอนและ
นักเรียนเป็นอย่างมาก	 นักเรียนจะเก่งวิชาคณิตศาสตร์ได้จะต้อง
เก่งภาษาองักฤษด้วย	จงึเป็นภาระอนัหนกัอึง้ของบราเดอร์หนุม่ที่
สอนสองวิชานี้	 เพราะจะต้องสอนภาษาอังกฤษมากกว่าสอนวิชา
คณติศาสตร์เสยีด้วยซำา้	โดยเฉพาะเรือ่งศพัท์ต่างๆ	ทีต้่องใช้ในวชิา
คณติศาสตร์	แต่บราเดอร์หนุม่คนนัน้ก็มไิด้ย่อท้อ	ทุ่มเทกำาลงักาย	
กำาลังใจและกำาลังความคิดในการสอนอย่างเต็มท่ี	 ท่านจำ้าจ้ีจำ้าไช
ให้นักเรียนท่องศัพท์อังกฤษที่ใช้ในวิชาคณิตศาสตร์	ทบทวนอ่าน
คำาศัพท์	 เขียนศัพท์ทุกช่ัวโมงท่ีเข้าสอน	 เพื่อปูแนวทางการเรียน
วิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนให้ประสบผลสำาเร็จให้จงได้	 ท่าน
ทุ่มเทการสอนศิษย์ด้วยจิตวิญญาณครูอย่างแท้จริง	สมุดงานของ
นักเรียนทุกๆ	 คน	ท่านตรวจแก้ไขด้วยหมึกสีแดงเต็มไปหมด	 ซึ่ง
ต้องใช้เวลาอย่างมากมาย	บราเดอร์ผู้เสียสละและมีความมุ่งมั่น

อันแน่วแน่	 ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคทั้งปวงในการถ่ายทอดความรู้
ในวิชาคณิตศาสตร์แก่ลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่าผู้นี้คือ	 “บราเดอร์
หลุยส์ ชาแนล”	ปูชนียบุคคลที่เคารพรักของพวกเรานั่นเอง
 บราเดอร์หลุยส์ ชาแนล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง
อธิการตั้งแต่อายุยังไม่มากนัก	 บรรดาผู ้หลักผู ้ใหญ่ในคณะ
เซนต์คาเบรียลได้มองเห็นว่า	 บราเดอร์หลุยส์	 ชาแนล	 มีความ
สามารถเป็นผูน้ำา	เป็นนกับรหิาร	เป็นนกัพฒันา	เมือ่ได้เป็นอธกิาร
แล้ว	 ความสามารถของท่านก็ปรากฏชัดขึ้นเร่ือยๆ	 จนเป็นที่						
โจษขานของเด็กๆ	 ครูและผู้ปกครอง	 ไม่ว่าท่านไปเป็นอธิการท่ี
โรงเรียนใด	 ความเจริญก้าวหน้า	 ความมีชื่อเสียงและความนิยม		
ชมชอบของผู้ปกครองในทุกๆ	 สาขาอาชีพ	 จะตามไปอยู่กับท่าน
โดยตลอด	จนกระทั่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่งอธิการเจ้า
คณะเซนต์คาเบรียลเป็นเวลา	9	ปี	ด้วยกัน	(พ.ศ.2520-2528)



	 “ตลอดระยะเวลา	60	ปีที่ผ่านมา	บราเดอร์หลุยส์ได้สร้าง
คณุประโยชน์ทัง้ทางด้านจิตใจและด้านวชิาการความรูแ้ก่ลกูศิษย์
ลูกหามากมายอย่างมหาศาล	 บราเดอร์หลุยส์เป็นคนมีนำ้าใจดี			
มคีวามเสยีสละ	ทำางานรบัใช้พระและเพือ่นมนษุย์ในทกุวิถทีาง”
 พระคาร์ดินัล ม.มีชัย กิจบุญชู  
 (พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ)

	 “เมื่อมองหน้าบราเดอร์หลุยส์แล้ว	 ผมมีความรู้สึกว่า					
บราเดอร์เป็นคนหน้าตาดุ	น่ากลัว	แต่พอได้คบกันไปสักพักหนึ่ง
ก็รู้ว่า	บราเดอร์หลุยส์เป็นคนใจดี	มีอารมณ์ขัน	พูดคุยด้วยแล้ว
มีความสุข	สนุกสนาน	สบายใจ	บราเดอร์เป็นผู้มีความสามารถ
ในการบริหารงานเป็นอย่างด	ีผ่านตำาแหน่งในหลายสถานทีแ่ละ
ทำาให้สถานที่นั้นๆ	มีความเจริญก้าวหน้า	พัฒนาขึ้นอย่างมากใน
ทกุๆ	ด้าน	ทำาให้บราเดอร์ได้รบัความนยิมชมชอบ	ไม่ว่าจะไปอยู่
ที่ไหนก็เป็นที่รักใคร่ของทุกๆ	คน
 ยอแซฟ สังวาลย์ ศุระศรางค์ 
 (ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่)

	 “พระเจ้าทรงประทานกระแสเรียกให้บราเดอร์หลุยส์ได้
ประกอบคุณความดี	 เพื่อประโยชน์ของสังคมและเพื่อนมนุษย	์
โดยถือความเป็นโสด	 เพื่ออุทิศตนโดยสิ้นเชิง	 ในหน้าท่ีนี้นับว่า	
เป็นผู้ที่มีบุญอย่างแท้จริง”
 พระสังฆราช ยอร์ช ยอด พิมพิสาร C.Ss.R. 
 (ประมุขสังฆมณฑลอุดรธานี)

	 เวลา	 2	 สมัยท่ีป๋าหลุยส์ได้มาดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการที่
อัสสัมชัญศรีราชา	ท่านได้สร้างและดำาเนินการต่างๆ	มากมาย	คือ
 	 ศาลาไทย
 	 ตึกวัชรสมโภช
 	 เสาธงโรงเรียน	ฉลอง	50	ปีโรงเรียน
 	 สร้างสนามกีฬาสิรินธร	ซึ่งภราดาอานันท์	ปรีชาวุฒิ
	 	 ได้เริ่มสร้างไว้	แล้วป๋าหลุยส์ก็สร้างต่อจนสำาเร็จ
 	 สนามบาสเก็ตบอลโฮโนรา	(สนามบาสโหล)	12	สนาม
 	 ตึกสุวรรณสมโภช
 	 อ่างเก็บนำ้าหลุยส์มารี
 	 ลานอเนกประสงค์
 	 บ่อบำาบัดนำ้าเสียอยู่หน้าตึกเซนต์หลุยส์	บริเวณโรงงาน
	 	 ของโรงเรียน
 	 เป็นผู้ก่อกำาเนิดห้องสมุดขึ้นในโรงเรียน
 	 เป็นผู้ก่อกำาเนิดวารสารทิวสน
 	 เปิดให้มีการเรียนการสอนภาษาจีนขึ้นในโรงเรียน
	 	 เป็นครั้งแรก
 	 ก่อตั้งสวัสดิการครูเมื่อ	พ.ศ.2517
 	 เป็นริเริ่มให้ขั้นการขึ้นเงินเดือนครูขั้นละ	50	บาท
	 	 ทุกๆ	วุฒิของครู
 	 กำาหนดให้มีการเรียนการสอนจากคาบละ	60	นาที
	 	 เป็นคาบละ	50	นาที
 	 จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาเครือของคณะเซนต์คาเบรียล
 	 จดัตัง้สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา
 	 ส่งเสริมกีฬาและดนตรีจนมีชื่อเสียง
 	 โรงเรียนได้รับสมญานามว่า	เพชรบูรพา
  แห่งภาคตะวันออก
 	 พาคณะครไูปทศันศึกษาและศกึษาดงูานในต่างประเทศ
	 ฯลฯ

	 ลูกศิษย์ของป๋าหลุยส์คนหนึ่ง	 ได้สร้างโรงพยาบาลเอกชน	
ขึ้นที่ขอนแก่น	 และได้ให้ชื่อห้องประชุมของโรงพยาบาลว่า				
“ห้องประชุมหลุยส์ ชาแนล” น่ีคือสุดยอดของความเคารพรัก		
ที่ลูกศิษย์มีต่อป๋าหลุยส์นั่นเอง	 เมื่อครั้งที่ป๋าหลุยส์ได้พาครูไป		
เที่ยวที่	สปป.ลาว	และได้แวะชมที่โรงพยาบาลแห่งนั้น
	 ครูและนักเรียนในปัจจุบันที่รักทุกคน	 แม้จะไม่ได้ผ่านร้อน
ผ่านหนาว	ไม่ได้ผ่านการชีแ้นะ	การอบรมสัง่สอนหรือตกัเตอืนจาก
ป๋าหลุยส์ก็ตาม	จากการบอกเล่าที่ผ่านหูผ่านตาของเรา	 ขอจงได้
เชื่อเถิดว่าป๋าหลุยส์	 ผู้ซึ่งได้สร้างสรรค์	ทำาความเจริญก้าวหน้าให้
แก่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาและโรงเรียนอื่นๆ	 ในเครือมูลนิธิฯ	
ป๋าหลุยส์เป็นผู้ที่เสียสละ	สร้างความเจริญด้านวิชาการ	จริยธรรม	
ตลอดจนอาคารสถานท่ีไว้ให้พวกเราใช้สอยอย่างมากมาย								
ท่านเป็นปชูนยีบคุคล	เป็นเจษฎาธกิารทีน่่าเคารพรกัอย่างแท้จรงิ

	 เมื่อวันที่	 26	พฤศจิกายน	2548	ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเกิด	
ครบ	6	รอบ	คือ	72	ปี	ของป๋าหลุยส์	สามาคมศิษย์เก่า	สมาคม
ผูป้กครองและครูจาก	5	โรงเรยีนทีป๋่าหลยุส์ได้เคยไปบริหารงาน	
ได้ร่วมกนัจัดงานเฉลมิฉลองให้ป๋าหลยุส์	ได้แก่	โรงเรยีนอสัสัมชัญ
กรุงเทพ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์	
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 และโรงเรียนเซนต์หลุยส์
ฉะเชิงเทรา
	 งานนี้ได้ให้ชื่อว่า “We Love Bro. Louis”	หรือเรารัก 
บราเดอร์ หลุยส์ เป็นงานวันเกิดที่ยิ่งใหญ่จริงๆ	 นี่เป็นเพราะ			
ครู	 ศิษย์เก่า	 ศิษย์ปัจจุบันและผู้ปกครองให้ความเคารพรักต่อ		
ป๋าหลุยส์นั่นเอง
	 ผู้บริหารและผู้นำาทางศาสนาหลายท่านได้มีคำายกย่อง				
คำาชื่นชมถึงป๋าหลุยส์มากมาย	 จะนำาคำาชื่นชมเหล่านั้นมาลง
ทั้งหมดคงไม่ไหว	เพราะยาวมาก	ป๋าหลุยส์เคยบอกว่า	บทความ
ใดๆ	ก็ตามถ้ายาวนักมักไม่อ่าน	ถ้าสั้นนักมักไม่สน	จึงขอนำาบาง
วรรคบางตอนมาลงให้พวกเราได้อ่านและร่วมชืน่ชมป๋าหลยุส์กนั
บ้าง	ทีส่ำาคญักค็อื	พวกเรารุน่หลงัๆ	จะได้รูจ้กัป๋าหลยุส์กันมายิง่ขึน้

	 “การศึกษาอบรมสร้างคน	คนสร้างชาติ	บราเดอร์หลุยส์
เป็นนักบวช	เป็นบุคคลหนึ่งที่อุทิศตนให้กับการศึกษาอบรมเด็ก
และเยาวชนในสถานที่ต่าง	 ๆ	 แม้ถึงวัยเกษียณแล้วก็ยังปฏิบัติ
หน้าที่การงานต่อไป	มีส่วนช่วยพัฒนาการศึกษา	อบรมเยาวชน
ให้เจรญิก้าวหน้ามาโดยตลอด	ศิษย์เก่าจำานวนมากมายได้เตบิโต
เป็นผู้ใหญ่ที่ดี	มีความรู้ความสามารถ	มีตำาแหน่งหน้าที่สำาคัญใน
สังคม	การเมือง	และสร้างชาติให้เจริญก้าวหน้า”
 พระคุณเจ้าเทียนชัย สมานจิต 
	 (ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรีในสมัยนั้น)

	 “we	Love	Bro.	Louis”	บ่งบอกถึงความรู้สึกและรู้คุณ
ที่บรรดาศิษย์เก่า	 ครูและผู้ปกครองในสถาบันต่างๆ	 ที่มีต่อ					
บราเดอร์หลุยส์	 เข้าใจว่าความรักและรู้คุณที่เกิดข้ึนในใจของ
บรรดาศิษย์เก่า	 ครู	 และผู้ปกครองเกิดจากความรักที่บราเดอร์
หลุยส์ได้มอบให้ก่อนด้วยชีวิต	สติปัญญา	กำาลังกายใจ
 พระคุณเจ้าโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล 
 (ประมุขสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี)

	 “ได้ทราบว่าเมื่อภราดาหลุยส์	 ชาแนลได้กลับจากอินเดีย
ถึงประเทศไทยแล้ว	 ได้เป็นครูสอนที่เก่งมาก	 โดยเฉพาะวิชา
เรขาคณติ	จนนกัเรยีนอสัสัมชัญศรรีาชาตัง้ชือ่ให้ว่า	หลุยส์เรขา”
 ภราดามาร์ติน ประทีปโกมลมาศ 
 (อธิการบดี	กิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ)

	 “วันน้ีเป็นวันที่น่าช่ืนชมยินดีอีกวันหน่ึงท่ีเหล่าศิษย์เก่า	
สถาบันต่าง	ๆ	ที่บราเดอร์หลุยส์เคยอยู่	เคยสอนได้รวมตัวกัน
จัดงานครบ	 6	 รอบ	 ซึ่งตรงกับวันท่ี	 26	 พฤศจิกายน	 2548				
การรวมตัวกันของลูกศิษย์ท่ีรักบราเดอร์หลุยส์	 ตลอดจนครู
อาจารย์และผู้ปกครองในโรงเรียนต่างๆ	 มีความหมายมาก						
ซึ่งบ่งบอกถึงความกตัญญูกตเวทีที่แสดงออกต่อผู้มีพระคุณ”
 ภราดาศักดา กิจเจริญ 
	 (อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย)

	 “บราเดอร์หลุยส์	 ชาแนล	 เป็นปูชนียบุคคลที่เป็นแบบ
อย่างในความเป็นนกับรหิารการศกึษาและความเป็นนกับวชท่ี							
เคร่งครัด	มีการดำารงชีวิตที่เรียบง่าย	เปี่ยมด้วยพลังและมีชีวิต
ชีวา	 เป็นผู้ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 มีความรอบรู้และประสบการณ์อัน
ยาวนาน	 มุ่งมั่นพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่ลูกศิษย์อย่าง					
เสมอภาค
 ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ 
 (อดีตอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ)

“We Love Bro. Louis”
เรารัก บราเดอร์ หลุยส์



พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจ�าปีการศึกษา 2563

	 คณะภราดา	 คณะกรรมการที่ปรึกษา	 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู	 และนักเรียนประจำาโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	 ร่วมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจำาปีการศึกษา	 2563	 โดยมีภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต	 เป็นประธาน	 และให้โอวาท							
กดปุ่มเปิดไฟต้นคริสต์มาส	 และร่วมฉลองคริสต์มาสนักเรียนประจำา	 พร้อมทั้งทำาพิธีเสกห้องรับรอง	 อาคาร	ACS Welcome 
Center ในวันอังคารที่	1	ธันวาคม	2563	เวลา	17.30	น.	ณ	บริเวณหน้าวัดเดล	โรซาริโอ

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 และเนตรนารี	 ชั้นมัธยมศึกษา									
ปีที่	1	โดยมี ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	เป็นประธานในพิธีเปิด	วันที่	2	ธันวาคม	2563	ณ	อาคาร
ยอห์น	แมรี่	และกิจกรรมค่ายพักแรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่	2	-	4	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	ณ	ค่ายลูกเสือลูโดวีโก	โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา



กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

	 ฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนอสัสมัชัญศรีราชา	จดักจิกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่	และเนตรนาร	ีชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	3	โดยมีภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	เป็นประธานในพิธีเปิด	วันที่	17	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	
เวลา	08.30	น.	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่	โดยกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	และเนตรนารี	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	
จัดขึ้นระหว่างวันที่	17	-	19	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	ณ	ค่ายลูกเสือลูโดวีโก	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

	 ฝ่ายวชิาการ	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรีราชา	จัดกจิกรรมค่ายพกัแรมลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่	และเนตรนาร	ีชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	2	โดยมี	ผบ.ปรีชา วรศิลป์ เป็นประธานในพิธีเปิดกองฯ	กิจกรรมนี้	จัดขึ้นระหว่างวันที่	14	-	16	ธันวาคม	พ.ศ.	2563	
ณ	ค่ายลูกเสือลูโดวีโก	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



By	Miss	Neng

ห้องปฏิบัติการของเรา
น่าเรียนสุดๆ

 “การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด”		วลีฮิตที่หลายคนเคยได้ยิน	และจากข้อความนี้	ทำาให้ต้องคิดต่อว่า	 “โรงเรียนและครูจะท�าอะไรได้บ้าง
ให้ทุกวันของเด็กๆ เกิดการเรียนรู้ไม่จบสิ้น”		สำาหรับเด็กในยุคนี้	การเรียนรู้ของเขาไม่จบแค่ในห้องเรียน	ห้องเรียนเป็นเพียงจุดเริ่มต้น	
ให้เขาออกมาต่อยอดความรู้ภายนอก	จงึมคีวามจำาเป็นอย่างยิง่ทีโ่รงเรยีนจะต้องสร้างแหล่งเรยีนรูใ้ห้มากพอทีจ่ะค้นหา	เรยีนรูแ้ละค้นพบ
ตัวเอง	 จากแนวคิดเหล่านี้ทำาให้เราคิดว่านอกจากมุ่งเน้นด้านวิชาการเรื่องของการสร้าง	Positive Environment	 ทำาสิ่งแวดล้อมของ
เด็กๆ	ให้สนุก	น่าเรียนรู้	ต้องมาควบคู่กัน	

	 หากจะถามว่าห้องเรยีนของเดก็ๆ	กว้าง		แค่ไหน	ถงึจะพอให้เค้าได้เรียนรู	้ทีน่ีห้่องเรยีนของเรามขีนาดไม่แน่นอน	เราสอนคณติศาสตร์	
ใต้อาคารเรียนที่รองรับนักเรียนมากกว่า	500	คน	เพราะใต้ตึกของเรามีช่องตาราง	มีตัวเลข	ที่เด็กๆ	สามารถนับ	เรียนรู้การบวก	การลบ	
เราสอนวิทยาศาสตร์	ที่สวนสัตว์เพื่อเรียนรู้พฤติกรรมสัตว์	กีบเท้า	ลักษณะการกินอาหาร	เราเรียนศิลปะที่สวนด้านหน้าตึกเรียน	เพราะ
เราอยากให้เด็กๆ	ได้เห็นความต่างของสี	แสง	และเงา	

ห้องเรียนของเรากว้างมาก

ห้องสมุดลวสุต
	 	 	 	 	 	 ห้องสมุดท่ีเป็นมากกว่าห้องสมุด	 เป็นที่อ่าน
หนังสือ	เป็นที่ค้นคว้า	เป็นที่ฟังนิทาน	ที่นอนพิงกาย	
เป็นท่ีเล่นเกมส์สนุกๆ	 เป็นเวทีแสดงความสามารถ	
และศูนย์รวมของรางวัลมากมาย	 เพื่อดึงดูดให้เด็กๆ	
อยากเข้าห้องสมุด	 จะได้เห็นว่าหนังสือแต่ละเล่มน่า
อ่านแค่ไหน

ห้องเรียน STEM Education
	 แนวความคดิของเฉดส	ีความอยากรู้อยากเหน็	
กระตุ้นจินตนาการ	 ถูกนำามาสร้างสรรค์ออกแบบ
ห้องเรยีน	STEM	Education	ทกุมมุของห้องส่งเสรมิ
การเรียนรู้สู่ศตวรรษที่	 21	 ให้เด็กๆ	 ได้ปลดปล่อย
จินตนาการ	สร้างสรรค์นวัตกรรม

ห้องเรียน iPad 
 “ส่งเสริมการเรียนรู้ที่กว้างไกล ด้วยตัวเอง” 
เด็กของเราใช้	iPad	เป็นสื่อในการค้นคว้า	หาความรู้
ได้ทุกมุมในโลก	บูรณาการเข้ากับทุกรายวิชา	เราเชื่อ
ว่าการสอนท่ีดีท่ีสุด	 คือการสอนให้เด็กๆ	 นำาความรู้
จากห้องเรียน	สู่ชีวิตจริงได้	อีกทั้งสิ่งที่เขาค้นพบจาก
ความอยากรู้ของตัวเอง	จะเป็นการเรียนรู้ที่ยั่งยืน

อาคารโดนาเซียง
        อาคารโดนาเซียง	อาคารเรียนที่	พรั่งพร้อม
ด้วยแหล่งเรียนรู้	ห้องปฏิบัติการ	เราใส่สิ่งที่เด็กๆ	จะ
เรียนรู้	ตั้งแต่พื้น	เพดาน	ห้องเรียน	เราอยากให้เด็กๆ	
เรียนรู้บางอย่างเพราะเราเห็นว่าเด็กๆ	 แต่ละคนมี
ความแตกต่าง	 เราหวังว่าคงมีสักท่ีของอาคารเรียน	
จะเป็นที่โปรดปรานของเด็กๆ	 เป็นที่ให้เขาได้สนุก	
ควบคู่กบัการเรยีนรู้	เพิ่มประสบการณ์ชวีติใน	ทกุวนั
ที่มาโรงเรียน	



	 เริ่มต ้นด ้วยการต้อนรับกับทีมสต๊าฟโค้ชท่ีมาผนึกกำาลังเพิ่มใน																	
ปีการศึกษานี	้นบัว่าเป็นอกีโอกาสทีเ่พ่ิมขดีความสามารถของนักกฬีาวอลเลย์
บอลอัสสัมชัญศรีราชา	ที่สามารถดึงผู้ฝึกสอนหน้าใหม่อย่างมาสเตอร์นิทัศน์ 
มงคลสวัสดิ์ และมิสรมย์รดา เกษรสุวรรณ์ เข้ามาร่วมในทีมสต๊าฟโค้ช									
ท่านทั้ง	2	เป็นอดีตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย	และหลังจากที่ร่วมทัพกับทีม
สต้าฟและนกักฬีาวอลเลย์บอล	ACSVB	ได้ไม่นาน	กส็ามารถสร้างสถติใิหม่ใน
แต่ละรายการอย่างก้าวกระโดด	 เริ่มจากรายการแรกของปี	 คือ	 รายการ 
Grassroots Volleyball Championship ที่สามารถสร้างประวัติศาสตร์
คว้าชยัชนะและจบอนัดบัที	่3	ของสาย	โดยสามารถเกบ็ชัยชนะโรงเรียนบ้านบงึ
อุตสาหกรรมอนุเคราะห์	2:0	เซต	ด้วยสกอร์	(25-15	,	25-22)	และหลังจาก
นั้นไม่นานก็ได้มีการปรับโครงสร้างทีมใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับรายการ
แข่งขันที่กำาลังจะเข้ามา	 หนึ่งในนั้นก็คือรายการวอลเลย์บอลชายหาด	 กีฬา
นักเรียนนักศึกษาส่วนภูมิภาค	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	งานนี้บอกได้เลยครับว่า
ไม่ง่ายอย่างทีค่ดิ	เนือ่งจากเป็นครัง้แรกทีท่มีอสัสมัชญัศรรีาชาจะได้เข้าแข่งขนั
ในกฬีาประเภทนี	้และเป็นการส่งนกักฬีาเข้าร่วมเป็นครัง้แรกในประวตัศิาสตร์	
แต่ทว่ากลบัทำาผลงานได้อย่างยอดเยีย่ม	โดยสามารถเกบ็ชัยชนะได้ในรอบคัด
เลือก	สร้างสถิติไม่แพ้ใคร	และชนะต่อเนื่อง	3	นัดติดต่อกัน	จนเข้ารอบก่อน
รองชนะเลิศ	เป็นอันดับที่	1	ของสาย	A	แต่ในรอบก่อนรองชนะเลิศมีการจับ
สลากแบ่งสายใหม่อกีครัง้	จงึไขว้ไปเจอกบัอดตีรองแชมป์เก่า	และพลาดท่าไป
อย่างน่าเสียดายในรอบตัดเชือก	แต่อย่างไรก็ดีทั้งทีมงานสต๊าฟ	และกองเชียร์

ต่างร่วมแสดงความยินดีที่สามารถคว้าอันดับและ
สร้างสถิติได้อย่างน่าเหลือเชื่อ	 โดยการจบอันดับที่	5	
ของรายการ	 ต่อจากนี้จะกลายเป็นบทพิสูจน์ว่าพวก
เราจะสามารถทำาลายกำาแพงที่กั้นขวางไปได้หรือไม่	
เพื่อไปสู่จุดหมายสูงสุดที่ตั้งไว้	คือการผ่านเข้ารอบ	4	
ทีมสุดท้ายของการแข่งขันกีฬาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	
และอีกหนึ่งส่ิงที่นับว่าทำาให้ทีมวอลเลย์บอลกลาย	
เป็นที่สนใจเพิ่มขึ้นมากไปอีกขั้น	 คือ นายธนัท       

จำากโคลนตม 
พร้อมสู่ดาว

โดย	คริสเต็นสัน

ความในใจจากกัปตันทีม

“แม้เราจะเกิดมามีข้อจ�กัด
แต่มันไม่ใช่ข้อจ�กัดในความสามารถ

ของเรา”

	 อย่างที่ทราบกันว่าทีมวอลเลย์บอลอัสสัมชัญศรีราชา	 เป็นทีม		
น้องใหม่และมีอุปสรรคมากมายกว่าจะรวมกันเป็นทีม	 เรียกได้ว่าต้อง	
มุ่งมั่นและผนึกกำาลังเพ่ือท่ีจะฟันฝ่าข้ามขวากหนามมาได้	 และสำาหรับ	
ปีการศกึษานีเ้รยีกได้ว่าพวกเรา	ACSVB	ได้เปลีย่นไปอยากเห็นได้ชดัว่า
ข้อจำากดัสำาหรบัทมีวอลเลย์บอล	ACSVB	ไม่สามารถหยดุความพยายาม
ที่มุ่งมั่นของพวกเราได้

กมลวงษ์ ได้รบัคดัเลอืกจากรายการ	STEM	GEN	
ช่อง	ALTV	ให้ไปโชว์ความสามารถทางด้านกีฬา
วอลเลย์บอล	บอกเลยครับว่างานนี้ได้มีโครงการ
แสดงศักยภาพได้อย่างยอดเยี่ยม	จนทำาให้กลาย
เป็นไอดอลของน้องๆ	อีกหลายๆ	คน	ซึ่งหากใคร
ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการนกักฬีาวอลเลย์บอลหรอื
อยากส่งกำาลังให้กับทัพนักกีฬาวอลเลย์บอล					
อัสสัมชัญศรีราชา	 ก็สามารถส่งข้อความมาได้ที่
เพจ Facebook : Volleyball-ACS	ได้เลยครบั

เชียร์สุดมันส์ สู้สุดใจ
	 อีกหนึง่กองกำาลงัท่ีเราจะไม่พดูถงึเลยไม่ได้
นั่นก็คือกองเชียร์ข้างๆ	สนามที่คอยตะโกนเสียง
เชียร์อย่างกึกก้อง	 หากจะพูดถึงกีฬา	 สิ่งที่อยู่
ควบคู่กับทุกๆ	 ชนิดกีฬา	 สิ่งกระตุ้น	 ปลุกเร้าให้
บรรยากาศการแข่งขันกีฬาทุกประเภท	 ให้รู้สึก
ฮกึเหิม	ดสูนกุสนาน	นัน่กคื็อ	“กองเชียร์” กองเชยีร์
เปรียบเสมือนอาหารเพิ่มพลังด้านจิตใจชั้นดี	
สร้างกำาลังใจที่ดีให้กับนักกีฬา	 เหมือนกับกอง
เชียร์ของนักกีฬาวอลเลย์บอลอัสสัมชัญศรีราชา	
เรียกได้ว่าหากขาดพวกเขาเหล่านี้ไปนักกีฬาใน
สนามก็อาจจะไม่ได้มีกำาลังใจที่จะสู ้มาได้ถึง	
ขนาดนี้	 ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครอง	 คณะครู	 หรือ
นกัเรยีนทีร่่วมกนัเชยีร์และให้กำาลงัใจนกักฬีาของ
เรา	ผมจึงอยากจะเป็นตัวแทนที่จะขอบคุณแทน
ทีมของพวกเรา

	 จากจุดเริ่มต้นผมมาเพื่อออกกำาลังกาย				
แต่พอมาสัมผัสกับวอลเลย์บอลจริงๆ	 ทำาให้ผม				
รู้สึกชอบเเละผูกพันกับครอบครัววอลเลย์บอล			
มีท้อ	 มีเหนื่อย	 แต่เพราะใจรักเเละกำาลังใจจาก
โค้ช	 เพื่อน	 ครอบครัว	 จึงทำาให้ผมมุ่งมั่นในการ
ซ้อมจนถึงทุกวันนี้	 เเละผมยังได้มีโอกาสมาเข้า		
ร่วมเเข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด	 เป็นการท้าทายการเล่นวอลเลย์ในรูปแบบ
ใหม่	 ท่ีซ้อมได้ไม่ถึงอาทิตย์	 แต่มาถึงขนาดนี้	 ก็เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้	 เเละได้				
ปทูางไว้ให้น้องๆ	ขอบคณุโค้ช	เพือ่น	รุน่น้อง	และครอบครวั	ทกุคนคอืกำาลงัใจ
ของผมครับ

 โม (กัปตันทีม วอลเลย์บอลชายหาด)

	 อันดับแรกผมต้องขอขอบคุณโค้ชทุกท่าน
ที่ไว้ใจให้ผมได้เป็นกัปตันทีม	 ACS	 Volleyball	
นะครับ	 แม้จะก่อตั้งได้ไม่นานแต่ทีมของเราก็
พัฒนาขึ้นมามากจากวันที่เราเริ่มต้น	 ผมรู ้สึก							
มีความสุขและภูมิใจเป็นอย่างมากท่ีได้เป็น					
ส่วนหน่ึงในทีมนี้	 โดยในปีนี้จะเป็นปีสุดท้าย					
ของผมก่อนที่ผมจะส่งไม้ต่อไปสู่รุ่นถัดไป	 ผมหวังว่าจะพาทีมไปติดอันดับ	 1	
ใน	3	ให้ได้อย่างน้อย	1	รายการการแข่งขัน	แต่หากในปีนี้ผมไม่สามารถทำาได้
ผมกย็งัเชือ่มัน่ว่ารุ่นต่อๆ	ไปทีจ่ะขึน้มาแทนจะสามารถทำาให้สิง่ท่ีผมหวงัไว้นัน้
กลายเป็นจรงิได้	และพาทมี	ACS	Volleyball	ของเราไปในระดบัท่ีสงูยิง่ๆ	ขึน้
ไปในอนาคต	ขอบคุณครับ

รพี (กัปตันทีม วอลเลย์บอลในร่ม)

	 	 	 	 	 ทีมเรากำาลังโตขึ้น	 และได้รับความสนใจ						
มากขึ้นจากคู่แข่ง	 ถือว่าเราก้าวมาได้เร็วมาก				
ส่วนหนึง่เพราะความทุม่เทและตัง้ใจของนกักฬีา	
และโอกาสท่ีได้รบัจากโรงเรยีน	การสนบัสนนุทีด่ี
จากผู ้ปกครอง	 และพี่ๆ	 ทีมจากภายนอกที	่						
เสียสละเวลามาช่วยสอนและดูแลน้องๆ	สิ่งที่เรา
คิดว่าเราประสบความสำาเร็จ	 คือ	 การที่เราทำาให้กีฬาวอลเลย์บอลเป็นที่									
ชื่นชอบและยอมรับ	 ทำาให้เด็กอยากเล่นและก็เด็กหลายคนมาสมัครเข้าทีม
เพราะอยากเป็นแบบพี่ๆ	 อยากได้รับโอกาสแบบพ่ีๆ	 ยิ่งไปกว่านั้น	 เราทำาให้
เดก็ในทมีมคีวามภมิูใจทีไ่ด้เป็นส่วนหนึง่ในการสร้างชือ่เสยีงให้โรงเรยีน	ได้เป็น
ตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันภายนอก	 ไม่ว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร							
เราก็พร้อมจะก้าวไปด้วยกัน	ครอบครัว	ACSVB

จากใจ Head Coach (ม.ราชาณัฐ)



เทศกาลฉลองคริสต์มาส นักเรียนประจ�า

	 คณะภราดา	 คณะกรรมการท่ีปรึกษา	 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 และคณะกรรมการสมาคม								
ศษิย์เก่าฯ	ร่วมงานเลีย้งฉลองเทศกาลครสิต์มาส	นกัเรยีนประจำา	วนัที	่23	ธนัวาคม	2563	ณ	ลานสนามหญ้าหน้าตกึอสัสมัชญั	
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์

	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดพิธีอวยพรเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่	 แด่ท่านผู้อำานวยการ	 คณะภราดา											
คณะผู้บริหาร	 คณะครูและเจ้าหน้าที่	 และจัดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์	 โดยมีกิจกรรมต่างๆ	 มากมาย	 อาทิ	 การแสดง										
วงดนตรี	 การประกวดประชันเชียร์ของสีต่างๆ	 การประกวดมิสคริสต์มาส	 ซุ้มเกมส์ต่างๆ	 วันที่	 24	 ธันวาคม	 2563													
ณ	อาคารยอห์น	แมรี่



	 แล้ววนันีก็้มาถงึ	วนัทีเ่ราอยากไปเมอืงนครศรธีรรมราช	ไปชืน่ชมบารมวัีดเจดย์ี	ทีม่	ี“ไอ้ไข่” 
กุมารเทพที่โด่งดังไปทั่วประเทศ	ก็ไปกับทีมเดิมนั่นแหละ	นำาโดยน้องอั๋น	มิสทิพย์ประภา	ฯลฯ	
รวม	8	คน	ด้วยกัน
	 เราเดินทางแต่เช้าใช้เวลา	 55	 นาทีก็ถึงสนามบินนครศรีธรรมราช	 มีรถตู้ช้ันวีไอพีมารับ	
ไปกินอาหารเช้าท่ีร้านโกปี๊	 ซ่ึงเป็นร้านติ่มซำาท่ีตกแต่งแบบจีนโบราณ	ทีมเรานั่งกินสักพักหน่ึง				
ก็มีนางแบบ	คุณอุ๊บ	วิริยะ	เดินเฉิดฉายเข้ามาทักทาย	เราเห็นตัวจริงเธอแล้วรู้สึกตกใจเลก็น้อย	
ลมืบอกไปว่าทีส่นามบนิสวุรรณภมูเิรากเ็ดนิเข้าสนามบนิพร้อมกบัคุณรวิ	จติสมัผสั
 “วดัไอ้ไข่นีม่ดีาราไปกนัเยอะไม่ขาดสายเลยเนอะ”	อัน๋ปรารภกบัทมีเรา	กจ็รงินัน่แหละ
ไปถึงวัดเจดีย์แล้วก็เจอกับดาราหนังอีกหลายคน	เพราะการเดินทางสะดวกสบาย				ไปเช้า	เย็น
กลับก็ย่อมได้

	 ออกจากร้านโกป๊ีกเ็ข้าตวัเมอืงนครฯ	โชเฟอร์เราเป็นไกด์ไปในตวัเสรจ็	ผ่านสถานทีส่ำาคญัๆ	
เขากบ็รรยายให้ฟัง	จดุแรกเขาพาไปวดัธาตนุ้อย	ไปนมสัการท่านพ่อคล้ายวาจาสทิธิ	์ไปนมสัการ
พระบรมสารรีกิธาตแุละสงัขารของท่าน	ซึง่ยงัคงรปูเดมิไม่เน่าเป่ือย	ได้บรรจไุว้ช้ันล่างของเจดย์ี	
ส่วนชั้นบนบรรจุพระบรมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า	 มีคนบอกว่า									
เจดีย์ใหญ่นี้จะไม่ปรากฏเงาของแสงอาทิตย์	 ไม่ว่าพระอาทิตย์จะส่องลงมาช่วงองศาใดๆ	 ก็จะ
ไม่เกิดเงาให้เห็น	เราก็ลองสังเกตดูรอบๆ	หมู่เจดีย์	ก็ไม่มีเงาจริงๆ	แต่เจดีย์องค์ประกอบรอบๆ	
พระเจดีย์ใหญ่มีเงาตามธรรมชาติของการกระทบแสงอาทิตย์
	 จากนัน้กม็ุง่หน้าไปหมูบ้่านครีวีง	อ.ลานสกา	ทีไ่ด้ชือ่ว่าเป็นหมูบ้่านทีมี่โอโซนชัน้ด	ีบรสิทุธิ	์
เพราะเป็นหมูบ้่านทีโ่อบล้อมไปด้วยภเูขา	นัง่รถไปถึงจดุเชค็อนิ	เราสัมผสัได้ว่าสดชืน่จรงิๆ	ภเูขา
ล้อมรอบ	มีลำาธารนำ้าไหลจากภูเขาตลอดเวลา	เราก็คิดๆ	ในใจว่า	ถ้าฝนตกหนักๆ	นำ้าจากภูเขา
คงไหลแรงน่าดูและคงเชี่ยวมาก	พอถึงจุดสะพานเช็คอินที่จะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขา	 ฝนก็

ตกมาเรื่อยๆ	 ก็เลยไม่ได้ข้ามไป	 ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ขับ
มอเตอร์ไซค์วิบาก	 มีเข่งบรรทุกมา	 2	 ข้างของรถ	 ขับผ่านตลอด
เวลา	 ได้ความว่าเขาต้องใช้รถชนิดนี้ขับขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปเก็บ
ทุเรียน	 มังคุด	 และผลไม้อื่นๆ	 ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของ
วิถีชีวิตชาวคีรีวง
	 ทีค่รีวีงมกีารประกาศห้ามเกษตรกรใช้สารเคมอีย่างเดด็ขาด	
ทำาให้ผลไม้และพชืผลต่าง	ๆ 	ปลอดสารพษิ	คณะเราซือ้ทุเรยีนยกัษ์
แค่	1	เมล็ด	ปรากฏว่ากินกันได้ทั้ง	8	คน	คิดดูก็แล้วกันว่าแค่เมล็ด
เดียวไม่ใช่	1	พู	ยังกินได้ทั้งคณะ	1	ลูกจะใหญ่ขนาดไหน	ช่วงนี้ก็
ถ่ายรปูกนัแถว	ๆ 	หัวสะพาน	ซึง่สะพานขงึด้วยลวดสลงิขนาดใหญ่
และปดู้วยไม้เป็นแนวขวาง	การยนืถ่ายรปูก็ต้องระมดัระวงั	เพราะ
จะมีมอเตอร์ไซค์วิบากของเกษตรกรวิ่งผ่านเป็นระยะๆ	 ซึ่งเขาไม่
สามารถเบรกและชะลอเหมอืนรถมอเตอร์ไซค์ทัว่ไปได้	เราจึงต้อง
ยืนแอบๆ	ถ่ายรูปกัน
	 วิถีชีวิตของชาวคีรีวง	 ดูมีความสุขดี	 ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใส	
อาชพีหลกัทำาสวนผลไม้บนภเูขา	แต่เป็นภเูขาทีเ่ขยีวขจ	ีไม่ใช่ภูเขา
หัวโล้นเหมือนทางภาคเหนือ	 และขายผลไม้ให้กับนักท่องเที่ยว				
มีโฮมสเตย์นิดหน่อย	 อยู่ต้นทางที่เข้ามา	 เป็นชุมชนที่ดี	 ผู้นำาด	ี					
ยึดมั่นในหลักการเกษตรธรรมชาติปลอดสารพิษ	นับเป็นตัวอย่าง
ที่ดี	ไม่มีการตัดไม้ทำาลายป่า
	 รุ่งขึ้นก็ผ่านบ่อนำ้าศักดิ์สิทธิ์	 9	 บ่อ	 เสาชิงช้าต้นแบบที่
กรุงเทพฯ	 นำาไปสร้างท่ี	 กทม.	 และแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่ี						
วดัพระบรมมหาธาต	ุเป็นวดัเก่าแก่สมยัอาณาจกัรศรวีชิยั	ซึง่บรรจุ
พระบรมสารรีกิธาต	ุมเีจดย์ีอืน่รายล้อมมากมาย	บรเิวณกว้างขวาง
มาก	 เราแอบไปแวะชมพิพิธภัณฑ์	 ซึ่งมีของมีค่าสมัยทราวด	ี
ประเภทแก้ว	แหวน	เพชรซกี	ทองคำาแท้	เป็นของมค่ีาอนัเป็นมรดก
ทางประวัติศาสตร์ของเมืองนี้

	 จากนั้นก็แวะบ้าน	ขุนรัฐวุฒิ	วิจารณ์	อายุ	100	กว่าปี	ซึ่งอยู่
ไม่ไกลนัก	เป็นบ้านเก่าทรงปั้นหยาในเพจบ้านเก่าก็เคยลงประวัติ
ไว้	ท่านเป็นนายอำาเภอกลาย	ต่อมาทายาทได้ทำาเป็นโรงเรยีนและ
ได้ตกทอดมาเรือ่ยๆ	ได้ปรบัปรงุเป็นบ้านอนรุกัษ์	เปิดให้เข้าชมฟร	ี
เราได้คุยกับคุณณัฐฏสุด	 ตรีสัตยพันธุ์	 ซึ่งเป็นทายาทและเป็น
เจ้าของบ้านหลังนี้ด้วย
	 จากนั้นก็ไปซื้อเครื่องรางของขลังท่ีร้านจิวเวอร่ี	 ก็หมดไป
เยอะพอสมควร	 ส่วนใหญ่จะเป็นรูปและผ้ายันต์ไอ้ไข่	 และกำาไล
ประเภทหัวนะโม	 แล้วก็ไปวัดยางใหญ่ไปนมัสการพระมีรูปหล่อ
พรานบญุ	วดันีอ้ยู	่อ.ท่าศาลา	ชมการรำามโนราห์	ทีเ่ขามารำาแก้บน
ให้กับพรานบุญ
	 หลงัจากรบัประทานอาหารกลางวนัแล้วกไ็ป	“สวนตาสรรค์	
ปลาตอด”	เกิดมาก็เพิ่งไปครั้งนี้แหละ	เข้าไปในสวนจริงๆ	เต็มไป
ด้วยปาล์ม	ยางพารา	ทุเรียน	(ออกลูกแล้วด้วย)	มังคุด	ไปสุดสวน
ที่ลำาธารอันร่มรื่น	 มีสะพานเดินทอดยาวและมีเสื่อรองก้นให้นั่ง
ห้อยขา	มีปลาในลำาธารธรรมชาตินี้จำานวนมาก	ก็จะมาตอดที่เท้า
เรา	 พอมันมาตอดเราก็สะดุ้งอุทานและยกขาขึ้นทุกที	 สรุปแล้ว
ปลาไม่ตอดเราเลย	เพราะมันตกใจ	ส่วนคนอื่นๆ	เขาให้ปลาตอด
แทะสนุกเพลิดเพลินกันถ้วนหน้า	 เจ้าปลาชนิดนี้น่าจะเป็นปลาที่



กินตะไคร่	 มันจึงแทะเล็มเท้าและส้นเท้า	 ซ่ึงมันคิดว่าเป็นตะไคร่
นำา้นัน่เอง	สำาหรับคณุนายทพิย์ประภานัน้เพลดิเพลนิมากเป็นพเิศษ
	 เจ้าของสวนนี้นอกจากจะขายผลิตภัณฑ์การเกษตรแล้วยัง
มรีายได้จากนกัท่องเทีย่ว	ซึง่เกบ็คนละ	20	บาท	ดแูล้วจะมรีายได้
มากกว่าขายยาง	 ปาล์มและทุเรียนเสียอีก	 เพราะมีคนเข้ามา					
ท่องเที่ยวเป็นจำานวนมากทุกวัน
	 ตกเย็นไปกินข้าวร้านริมทะเล	 เจอพายุและฝนแรงมาก					
เด็กเสิร์ฟบอกว่า	 “ไม่ใช่พายุหรอก	 เป็นหน้าฝน”	 มื้อนี้ก็กินข้าว	
ชุ่มฉำ่าด้วยฝนและพายุ	จากนั้นก็ไปเข้าที่พัก	AAVA	ซึ่งเป็นห้องพัก
แยกเป็นหลังๆ	ไฮโซมาก	มเีก้าอี	้ร่ม	ผ้าโยงสขีาวเหมอืนกบัโรงแรม
ที่กำาลังนิยมกันขณะนี้	 ดีสำาหรับการถ่ายรูป	 แต่ฝนนี่สิ	 !	 ทำาเหต	ุ
ออกไปชมวิวทิวทัศน์และถ่ายรูปไม่ได้เลย
	 รุง่เช้ารับประทานอาหารเสร็จกม็ุง่หน้าไปวดัเจดย์ีไปสักการะ
พระและขอพรไอ้ไข่กัน	พอใกล้ถึงวัดก็แวะซื้อเครื่องสักการะไอ้ไข่
กนัก่อน	ทางร้านเขาจะจดัเป็นชดุไว้ให้เสรจ็สรรพ	เราซือ้กนัคนละ
ชุดประมาณ	 200	 บาท	 เพราะถ้าเข้าเขตวัดแล้วจะไม่มีของขาย	
ลืมเล่าไปว่าทุกวัดที่ไปนี้จะมีแต่ดอกไม้ธูปเทียนไว้บริการเท่าน้ัน	
ร้านขายของต่างๆ	 จะไม่มีอยู่ในวัดเหมือนวัดทางภาคเหนือและ
อีสาน	 เรื่องนี้เป็นของแปลกสำาหรับพวกเราที่หวังจะช้อปปิ้งของ

พืน้เมอืงประจำาหมูบ้่านน้ันๆ	ไม่มแีม้แต่วดัเดยีว	ใครอยากซ้ืออะไร
กไ็ปซือ้ตามร้านค้าและถนนคนเดนิ	ในวดัมเีฉพาะดอกไม้ธปูเทยีน
เท่านั้น
	 พอรถเริ่มเข้าเขตวัด	ซึ่งมีพื้นที่ประมาณ	7	ไร่	ทางวัดได้ซื้อ
ไว้สำาหรับวางไก่รูปปั้นที่ผู้คนนำามาแก้บนจนล้นวัด	 เพื่อนำาไก่มา
วางเรียงกันไว้เรียกว่า	สุสานไก่
	 ภายในวดัจะมเีจ้าหน้าทีบ่อกวธิกีารบชูาทกุขัน้ตอน	คอืต้อง
ไหว้พระก่อน	แล้วจึงไหว้ไอ้ไข่	สุดท้ายขึ้นไปบนวิหาร	ไปสักการะ
พระประธาน	ไอ้ไข่องค์จริง	และรูปหล่อขุนพันธรักษ์ราชเดช
	 ไอ้ไข่องค์จรงิได้เปลีย่นการแต่งกายไปแล้ว	 วนันีไ้อ้ไข่นุง่ยนีส์	
ใส่เสื้อยืด	พับแขน	ใส่หมวก	สวมแว่นตาดำา	แต่มีผ้าขาวม้าคาดพุง	
ดูแล้วก็น่ารักดี	หรือดูให้ดีก็เท่ไปอีกแบบหนึ่ง	เราโชคดีมากที่วันนี้
คนน้อยมาก	 เพราะว่าเป็นวันธรรมดา	 ขณะท่ีอยู่ที่วัดก็เจอดารา
สาวอีกคนหนึ่ง	 แสดงว่าวัดนี้เป็นที่นิยมของดารามาก	 อาจจะมา
ขอให้ไอ้ไข่ช่วยเรื่องการทำาธุรกิจเครื่องสำาอาง	 อาหารเสริมของ
เหล่าดาราก็เป็นไปได้	 เพราะเราเคยอ่านข่าวที่มีดาราภาพยนตร์
ไปแก้บนอยู่เนืองๆ	 เน่ืองจากประสบความสำาเร็จดั่งได้ขอจาก						
ไอ้ไข่ไว้	การเดินทางก็สะดวกสบาย	สามารถไปเช้าเย็นกลับได้	
	 คณะเราใช้เวลาอยูท่ีว่ดัเจดย์ีพอสมควร	แล้วกไ็ปจดุประทดักนั	
ซึ่งอยู่ไกลจากวิหารของวัดมาก	 การจุดประทัดคงเป็นธรรมเนียม
นยิมของการมาขอพรจากไอ้ไข่	จะมเีจ้าหน้าทีค่อยรวบรวมประทัด
ของแต่ละคนพอได้ปริมาณมากพอแล้ว	 เขาก็จะจุดให้	พอเริ่มจะ
จดุเรากร็บีวิง่ขึน้รถทนัท	ีเนือ่งจากไม่ชอบเสยีงดัง	หลายคนในคณะ
เราก็รีบขึ้นรถ	 แต่แอร์กับฝ้ายยังอยู่นอกรถรอดูเจ้าหน้าท่ีเขา							
จดุประทัด	พอประทัดระเบดิเสยีงดงัควันกอ็บอวลไปหมด	ปรากฏ
ว่าเสื้อผ้าของแอร์และฝ้ายเป็นจุดดำาๆ	ทั้ง	2	คนเลย	ต้องหาผ้ามา
ปัดออกแทบไม่ทัน	อันนี้เล่าไว้เป็นอุทาหรณ์ว่าเวลาเจ้าหน้าที่เขา
จุดประทัดไม่ควรอยู่บริเวณนั้น	เพราะจุดครั้งละเป็นหมื่นๆ	นัด
	 เราออกจากวัดเจดีย์ก็ได้เวลาอาหารเย็น	 รับประทานก่อน
ขึน้เครือ่ง	ร้านนีอ้ร่อยมาก	อร่อยทุกอย่างโดยเฉพาะนำา้พรกิมะม่วง	
ผักสด	 พวกเราอร่อยท่ามกลางสายฝนและตกหนักมาก	 ถ้าหนัก
ขนาดนี้ศรีราชานำ้าท่วมไปแล้ว	เราคิดอยู่ในใจ	แต่ก็กังวลลึก	ๆ	ว่า
ขณะขึ้นเครื่องกลับสุวรรณภูมิน้ัน	 ถ้าฝนตกมีพายุจะเป็นอย่างไร	
คดิหวาดหวัน่อยูใ่นใจแต่ไม่กล้าพดู	แล้วคณะของเรากอ็อกเดินทาง
มาที่สนามบิน	พอถึงสนามบินฝนก็หายพอดี	 ทำาให้เราโล่งอกไป
ทันที	 คณะของเราเดินทางกลับจากนครศรีธรรมราช	 เมืองแห่ง
ประวัติศาสตร์และพุทธศาสนา	 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิอย่าง
สวัสดิภาพของคืนวันที่	30	พฤศจิกายน	63	อีก	2	วันต่อมาก็ได้
ข่าวนำ้าท่วมนครศรีธรรมราช	 โดยเฉพาะสะพานคีรีวงที่เราไป					
เช็คอินกันสะพานขาดโดยสิ้นเชิง	 จากการสังเกตภูมิทัศน์แล้วนำ้า
ไหลมาจากภเูขารอบด้าน	คงแรงและเรว็น่ากลวัมาก	ขอเอาใจช่วย
พีน้่องชาวนครศรธีรรมราชทกุๆ	ครอบครวั	ให้ปลอดภยัและฟ้ืนฟู
ได้อย่างรวดเร็ว...	สวัสดี

งานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลคริสต์มาส	 ครอบครัวครูและ							
เจ้าหน้าที่	โดยมี	คุณพ่อยอด เสนารักษ์ เป็นประธานในพิธี	ณ	วัดเดล	โรซาริโอ	และร่วมงานเลี้ยงฉลองฯ	เมื่อวันที่	24	
ธันวาคม	2563	ณ	สนามหญ้าหน้าตึกอัสสัมชัญ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา	 มีการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด	 19	
ตลอดเวลา	ปิดเรยีนตามคำาสัง่ของรฐับาลและปฏิบตัอิย่าง
เคร่งครัดในการเข้า-ออก	 บริเวณโรงเรียนและปิดสนาม
กีฬาทุกประเภท	 รวมท้ังปิดค่ายลูกเสือของโรงเรียน							
งดสถานทีอ่อกกำาลงักายเพราะจะทำาให้เป็นทีแ่พร่ระบาด
ของโรคได้

	 ก่อนเปิดเรียน	ภราดาจ�ารสั แก้วอ�าคา	หวัหน้าฝ่ายอาคาร
และสถานที่ได้ฉีดพ่นนำ้ายาฆ่าเชื้อทุกอาคารเรียน	อาคาร
นักเรียนประจำา	อาคารโภชนาการ	อาคารกิจกรรมต่างๆ	
รวมทั้งหอพักนักเรียนประจำาของครูอีกด้วย	 ฉีดพ่นชนิด
ทุกซอกทุกมุม	 เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของ
ทุกๆ	คน	โดยความร่วมมือของภราดาศุภฤกษ์	สิงหพันธ์	
หัวหน้าฝ่ายนักเรียนประจำา	ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่

	 ทางด้าน ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ รองผู้อำานวย
การและหัวหน้าฝ่ายวิชาการฯ	 รับภาระหนักตลอดช่วง	
ปิดโควิด	 19	 เพราะต้องจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ชนิดเข้มข้น	 ทั้งจัดให้ครูผู้สอน	 ศึกษาการสอน
ออนไลน์แบบใหม่	 โดยความร่วมมือจากศูนย์เทคโนโลยี
ของ ม.ประสิทธิ์ จิตต์นิยม และคณะ

	 ทางด้านภราดา รชานนท์ อุดมสูงเนิน	 หัวหน้าฝ่าย
บรหิารทัว่ไปและทีป่รกึษาระดบัปฐมวยั	กด็แูลเรือ่งความ
สะอาดและความปลอดภัยของทุกๆ	 คนนอกจากนี้ยังมี

	 สวัสดีค่ะ	 ท่านผู้อ่านที่เคารพ	 สถานการณ์โรคระบาดโควิด	 19	 รอบ	 2	 นี้	 ทำาให้สถานการณ์ต่างๆ	 หยุดชะงักและเปลี่ยนแปลงไป							
เป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่างยิ่งเพราะเรามองไม่เห็นตัวตนของเชื้อโรคชนิดนี้

โดย	ม.	เม้า

การขยายห้องเรียนสำาหรับระดับก่อนเตรียมอนุบาลเพื่อ
รองรับผู ้ปกครองท่ีมีความประสงค์จะนำาบุตรหลาน							
มาเตรียมความพร้อมต่อระดับอนุบาลอีกด้วย

 ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ ปีนี้หนักมาก	 หนักกับการจัด
ระเบียบต่างๆ	ของนักเรียน	ผู้ปกครอง	การจราจร	 เพื่อ
ป้องกันโรคระบาดโควิด	19	โดยขอความร่วมมือกับทุกๆ	
ฝ่ายให้ร่วมด้วยช่วยกัน	ใส่แมส	เว้นระยะห่าง	ตรวจเช็ค
วัดอุณหภูมิของบุคคลที่ผ่าน	เข้า-ออก	ในโรงเรียนตลอด
เวลา...คงต้องเหนื่อยกันต่อไประยะยาว...ป้องกันไว้ก่อน
ดีกว่า

	 โรงแรมการะบุหนิง	ของนายกพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม 
สู้วิกฤตกับโควิด	 โดยให้พนักงานขายอาหารประเภท	
กาแฟ	 หมูปิ้ง	 ปลูกผักปลอดสารพิษ	 เป็นการหารายได้
เสริมให้กับพนักงาน	นับเป็นตัวอย่างที่ดีของยุคนี้

 ม.เชิดชัย ยังให้ผล	หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม	ไปเป็นประธาน
กิจกรรมรอบกองไฟและชมการแสดงของลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่และเนตรนารีชั้น	ม.3	เมื่อ	17-19	ธ.ค.	63

 ม.ปรีชา วรศิลป์ ผบ.	เป็นประธานในพิธีเปิดกองลูกเสือ
ทุกระดับชั้น

 ม.สมชาย วรรณพงษ์ ถึงแม้จะเกษียณไปแล้ว	แต่จะมา
ช่วยงานลูกเสือทุกครั้ง	ไม่เคยขาดเลย

	 งาน	ACS Family Maket Fair 2020	ช้อป	ชิม	ชม	กัน
ยาวเลย	6	วันติดกัน	ตั้งแต่	14-19	ธันวาคม	บริเวณลาน
จอดรถโดนาเซยีง	ปีนีผู้ค้นมาช้อปกนัอย่างสบายๆ	ไม่ต้อง
รีบร้อน	 เพราะมีถึง	6	วัน	สนุกสนานกันเต็มที่	 กระเป๋า
เบาไปตามๆ	กัน	งานนี้	ม.วทัญญู	เกตุน้อย	และทีมงาน
เหนื่อยแต่ปลื้มใจมาก...ดีว่าจัดก่อนโควิด	19	รอบ	2	จะ
มาเยือน

	 คุยเรื่องกีฬาโครงการพิเศษปี	 64	 กันบ้าง	 ปีการศึกษา	
2564	 ทางโรงเรียนมีนโยบายคัดเลือกนักกีฬาไปทั่ว
ภูมิภาค	 โดยมีการกำาหนดไปคัดตัวเป็นภาคๆ	 ไป	 อาทิ	
อยุธยา	ราชบุรี	สกลนคร	นครราชสีมา	พิจิตร	ชลบุรี	โดย
ทีมงาน	ม.ตาล	นครดี	ม.มาโนช	ปัญญาคง	ม.วีรพงศ์	ศรี
เพ็ชร	ม.สราวุธ	เหล่าโพธิ์	ม.ยุทธนา	ธรรมประเสริฐ	ฯลฯ	
ไปเป็นกรรมการคัดเลือกตัว	 ต้ังแต่เดือนธันวาคม	 63	 -	
มกราคม	64	เรียกว่าคดัตวักนัข้ามปีกนัเลย...แต่ช่วงโควดิ	
คงต้องเว้นกันบ้าง



	 ห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา	นอกจากจะมีศิษย์
เก่าและครอบครัวมาเข้าเยี่ยมชมกันบ่อยๆ	 แล้วยังเป็น
ห้องต้นแบบสำาหรับโรงเรียนอื่นๆ	 มาขอดูงานเพื่อจะไป
จัดทำากันบ้าง	 โดยเฉพาะโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม	
กทม.	มาขอศึกษาวิธีการจัดทำาถึง	3	ครั้ง	เพื่อจะไปจัดทำา
ห้องเกยีรตยิศของโรงเรยีน	นำาโดยนายขวญัชยั	ไกรธรรม	
ผู้อำานวยการและคณะ	 รวมท้ังนายชยพล	 รัตนวิสุทธิกุล	
ป้องกันจังหวัดชลบุรี...แต่ช่วงโควิด	 19	 นี่ขอปิดบริการ
ก่อนนะคะ

	 ข่าวทั่วๆ	ไปกันบ้าง...คณะครูปฐมวัยขอขอบคุณ	ภราดา
รชานนท์ อุดมสูงเนิน เป็นอย่างสูงท่ีคอยเป็นที่ปรึกษา
และให้กำาลังใจให้กับคณะครูและผู้ช่วยครูทุกท่าน...มิน่า
ล่ะ	เวลาขึน้เวทร้ีองเพลงทไีร	เสยีงกรีด๊และพวงมาลัยห้อย
แบ๊งค์เต็มคอเชียว!

	 ขอแสดงความยนิดกีบัครูเก๋ทีไ่ด้ลกูสาวทีน่่ารกั	“น้องออง
ตอง”

 ครไูก่ ไปตดัต้นไม้มา	จดักจิกรรมสอยดาวให้เด็กๆ	ปรากฏ
ว่ากลบัมามอีาการเหมอืนไข้หวดัใหญ่	ปวดเมือ่ยไปทัง้ตัว	
ผลสรุปออกมาว่า	ออกแรงมากเกนิไป	อายเุท่าไหร่แล้วจ๊ะ

 ครูณา	 ช่วงน้ีไม่เคยเห็นเดินออกกำาลังกายเลยช่วงเย็นๆ	
แต่ไปอยู่ที่โรงแบดมินตันทุกวัน

	 ปีนีม้สิศุภสิริ พทัิกษ์สายชล	หัวหน้าฝ่ายธรุการเครยีดกบั
โควดิมาก	ไม่ได้กลวัเร่ืองตนเองหรอกนะ	แต่ห่วงเรือ่งการ
รับสมัครนักเรียนใหม่	การสอบสัมภาษณ์	การเลื่อนของ
การสอบ	การรับสมัคร	สารพัดมากมาย	ขอเป็นกำาลังใจ
ให้...ก็เหมือนๆ	กันทุกโรงเรียนแหละค่ะ

	 ทางฝ่ายประชาสมัพนัธ์และสิง่พมิพ์	กต้็องปรบักลยทุธใน
การแจ้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์	 เรื่องความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียนตลอดเวลา	 ทั้งมิสสุพัตรา ราชกิจ ม.คมชาญ 
จันทร์ประเสริฐ ม.ภานุเดช ม่วงทอง มิสวรรณวิสา   
จิตต์บุญ มิสลักขณา ตอพล ต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา

	 ขอแสดงความยินดีกับ มิส ดร.สุดา มงคลสิทธ์ิ ได้รับ
รางวลัพระราชทาน	รางวลัสมเดจ็เจ้าฟ้ามหาจกัร	ีจงัหวดั
ชลบุรี	ครั้งที่	4	ประจำาปี	2564...ขอแสดงความยินดีกับ
ครูเก่งของเราด้วย

	 ปีนี	้ม.ณภทัรพงศ์ ปรงุนิยม	และมสิศรตุา นจินรินัดร์กลุ 
ประสบความสำาเร็จในการติวเด็กนักเรียนไปแข่งขัน									
ครอสเวิร์ด	ระดับประเทศ	ได้รางวัลมาหลายคน

	 วิญญาณครอูย่างแท้จรงิ	มสินุชนารถ ศรีวิลยั	คณุครหูน้า
หวาน	 ยิ้มสวย	 สอนออนไลน์ก็ไม่วายปลุกลูกศิษย์ขึ้นมา
เรียน...เรียกว่าขุดกันให้ลุกจากหมอนมาเรียนกันเลย...
ระบบ	Zoom	ซะอย่าง!	

 ครูโอ๋ ครูอ้อย ครูซูโม่ ดูแลสุขภาพกันดีจริงๆ	ก็ทั้งชุดอยู่
ที่โรงแบดฯ	เหมือนกัน

	 ส่วนครนูดิทีไ่ม่ไปออกกำาลงักายน่ะ	ช่วงนีม้ดืเรว็...เธอกลวั
ความมืด

 ครูอุษาและครูเจี๊ยบ เปลี่ยนทรงผมใหม่ไฉไลกว่าเดิม
 ม.เอกชัย พิธีกรเสียงใสประจำาฝ่ายปฐมวัย	 พูดได้ตั้งแต่
เช้าจรดเย็น	เสียงไม่มีตก

	 เก็บตกจากงานปาร์ตีไ้นท์ทีเ่ขาค้อ มสิประภารตัน์ อูอ่รณุ 
เต้นตั้งแต่พระอาทิตย์ตกดิน	 ยันพระอาทิตย์ขึ้น	 ไม่รู้จัก
เหน็ดเหนื่อย

	 ขอแสดงความเสยีใจกบั	ม.เอกสทิธิ ์สทุธะ	ทีส่ญูเสยีบดิา
ไปเมื่อช่วงครูไปทัศนศึกษา

	 ตามด้วยมารดาของ ม.ธวัชชัย แก้วชื่นชัย	 และมารดา
ของ	ม.จักรพันธ์ ถาวิกุล...ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะ

	 ช่วงโควิดระบาดน่ี	 ครอบครัวของ	ม.วิชัย โพนทะยาน
และมสิลกัขณา ตอพล	คงอ้วนกนัตวักลมเป็นแน่เหน็แชร์
อาหารอร่อยๆ	 ยั่วเพื่อนๆ	 แทบทุกวัน...มีฝีมือในการทำา
อาหารภาคอีสานน่ากินทุกเมนู

	 โควิดระบาดยังไงก็ไม่สามารถหยุดครูนิด (มิสมนทิพย์) 
ได้	เธอออกกำาลังกายหุ่นเฟิร์มขึ้นทุกวัน

	 นอกจากจะรับบทด้านฝ่ายปกครอง	ม.ปลาย	และสะสม					
พระเครื่องท่ีมีคุณภาพแล้ว	 ขณะนี้ ม.ชัยวัชร ต่อจรัส   
ยังโพสต์เฟซบุ๊กภาพพระวิหาร	วัดวาอารามสวยๆ	พร้อม
คำาบรรยายให้ความรู้สำาหรับเพื่อนๆ	 ที่ชื่นชอบได้ความรู้
อีกด้วย

 มสิธารนิ ีมะปรางหวาน	โชคดปีีวนัครู	เธอถกูรางวลัสลาก
ออมสินเป็นเงินก้อนโต...ป่านนี้ยังเลี้ยงฉลองกันไม่
เลิกรา...เมื่อไรจะถึงคิวเราบ้างล่ะ	(เลี้ยงน่ะ)

	 โควิด	จะมากี่รอบ	เธอก็ไม่เกรงกลัว	ใครๆ	ก็หมกตัวอยู่
บ้านกนั	แต่มสิบปุผาชาต ิเธอไม่สน	เธอขายของออนไลน์	
ท้าทายเจ้าโควิดไปเรื่อยๆ	 ทำาให้หายเครียดจากเจ้าโรค
ร้ายนี้ได้

	 งานอนามยัของมสิจนัทร์เพญ็ ธรรมเจรญิ จดัทำาเอกสาร
ดูแลตนเองสู้ภัยโควิดโดยให้สแกน	 QR	 Code	 ในภาพ	
ACS	we	 Care	 และ	 ACS	 ไม่ประมาทการ์ดไม่ตก	 ใน					
เฟซบุ๊กของโรงเรียน

	 สุดท้ายโรงเรียนของเราเปิดเรียนตามข้อกำาหนดของทาง
ราชการ	คือเปิดเรียนวันที่	 1	 กุมภาพันธ์	 2564	 โดยจะเปิด
เรียนในระดับชั้น	ม.1-ม.6	วันอังคารที่	2	กุมภาพันธ์	2564	
เปิดเรียนทุกระดับชั้นเรียนและมีมาตรการป้องกันโรคโควิด
ระดับสากลทุกจุด	ทุกขั้นตอน...แล้วพบกันใหม่	สวัสดีค่ะ



โดย	พี่	ม.ปลาย

	 ข่าวแรกๆ	ขอเริม่จากคนเก่งกนัก่อน	ซึง่มจีำานวนมากมาย
อาทิ	 การแข่งขัน	 Maket	 Thailand	 2020	 ชิงแชมป์
ประเทศไทย	จัดโดย	Imagineering	Education	ร่วมกับ
สถาบันเทโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	
ฯลฯ	ผลปรากฏว่าทมี	Starter	ระดบัประถม	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ	รับโล่รางวัลและเงินรางวัล	10,000	บาท	ได้แก่	
ด.ช.ปวีร์ โฆษิตวัฒนาพานิชย์ ม.5/3	 ด.ช.ธนกฤต 
โพธิแ์ก้ว ป.5/4	ด.ช.ศภุณฐัฐ์ ชืน่วฒันกลุชยั	ป.6/1	และ	
ด.ช.เมธัส ม่วงศิริ ป.6/1	...ยินดีด้วยครับ

	 การแข่งขันว่ายนำ้า	 Amazing	 Thailand	 Swimathon	
2020	ณ	จ.ชลบุร	ีนายฐติวิชัร อทิธมินต์วงษ์ ได้รับรางวลั
ชนะเลิศ	ประเภทระยะทาง	10	กม.	 รุ่นอายุ	 16-29	ปี	
สถิติดีที่สุดของรายการแข่งขัน

	 นอกจากนี้	ด.ช.วัชรกร วานิชปัญญ์ ได้อันดับที่	13	จาก
ผู้แข่งขัน	83	คน	ด.ญ.เขมจิรา วานิชปัญญ์ ได้อันดับที่	
4	 จาก	 59	 คน ด.ช.อิทธิกร จันทภาณี ได้อันดับ	 13	
ด.ช.วรัญชิต แสนซื่อ	 ได้อันดับ	 11	 ด.ช.สพลดนัย       
การกิ่ง ได้อันดับ	7	และ	ด.ช.กิตติณัฐ ธนนาทธนชน ได้
อันดับ	8	จากจำานวนผู้แข่งขัน	83	คน	...เก่ง	ๆ	กันทั้งนั้น

	 รายการแข่งขันว่ายนำ้าไทยออยล์	 ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทยปี	2563	นายฐิติวัชร	อิทธิมนวงษ์	รุ่น	15-17	
ปี	ได้รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	รองชนะเลิศอันดับ	
1	ชาย	ผลงานคือ	1	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	และ	7	
เหรียญทองแดง

	 ส่วน	ด.ช.วชิราธิปรัชญ์ วิชาเดช รุ่น	13-14	ปี	ชาย	ได้
รบัรางวลันกักฬีายอดเยีย่มชนะเลศิ	ผลงานคือ	7	เหรยีญ
ทอง	3	เหรียญเงิน

 ด.ช.วัชรกร วานิชปัญญ์ รุ่น	7-8	ปี	ได้รับรางวัลนักกีฬา
ยอดเยี่ยม	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้	 1	 เหรียญเงิน	 1	
เหรียญทองแดง

	 สุดท้าย	ด.ญ.เขมจิรา วานิชปัญญ์ รุ่น	 7-8	 ปี	 หญิง								
ผลงาน	1	เหรยีญทองแดง...ขอแสดงความยนิดกีบัคนเก่ง
ระดับประเทศด้วยครับ

	 งานแข่งขันครอสเวิร์ดกันบ้าง	 เป็นการแข่งขันระดับชาติ	
ประจำาปี	 2563	ณ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้า
คณุทหารลาดกระบงั	แข่งขนักนัทัว่ประเทศ	และคดัเลอืก
เหลือ	12	คน	ได้แก่	นายสุริยพงษ์ เมฆหมอก ม.5/2	ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2 นายสุทธวิชญ์ บุตรนนท์ 
ม.5/4	ได้รองชนะเลิศอันดับ	3	นายภูริ โกดี ม.5/1	ได้
รองชนะเลิศอันดับ	4

	 ส่วนผู้ที่เข้ารอบ	12	คนสุดท้ายได้แก่	นายธนัท กมลวงษ์ 
ม.5/4	 นายณัฐพงษ์ วงศ์จีน ม.6/2	 นายวชิรวิทย์            
สุภานิช ม.5/4	และนายศุภณัฐ	สุทธิรักษ์	ม.6/4	ทั้งหมด
นี้จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยี
การเกษตร	สจล.	และมีสิทธิ์ในการพิจารณาในโครงการ
โควตานักกีฬาต่อไป

	 การแข่งขนัไตรกฬีา	ToA	Trianthlon	color	of	Spiritual	

2020	รุ่น	8-10	ปี	มีทั้งว่ายนำ้าในทะเล	ปั่นจักรยานและ
วิ่ง	ณ	หาดแหลมเสด็จ	จันทบุรี	ด.ช.ภูวนาท คุณะเกษม 
ป.3/1	ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

 นายธีรเมท กอบประเสริฐกุล	 ม.6/5	 ได้รับรางวัล								
ชนะเลิศ “เยาวชนต้นแบบ”	ระดับชาติ	สาขากีฬาดีเด่น	
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	ประจำาปี	2563	จากจำานวน	
1,016	คนทั่วประเทศ...ขอแสดงความยินดีด้วย

	 นี่ก็เก่ง	ด.ญ.สุวิชา เอกรังสี ชั้น	ม.1/7	ได้รางวัลรองชนะ
เลิศอนัดบั	2	ในการแข่งขนักฬีาปีนหน้าผา	รายการ	CCBK	
BoULDER	FEST	2020	รุ่น	Young	Female	under

	 คนเก่งว่ายนำา้กันบ้าง	การแข่งขนัว่ายนำา้ไทยออยล์ชงิชนะ
เลิศแห่งประเทศไทยปี	 2563	 ทีมของโรงเรียนเราเข้า
แข่งขัน	4	คน	ได้คะแนนรอบประเภททีม	อันดับที่	5	จาก	
30	ทีม	ซึ่งได้แก่	นายฐิติวัชร์ อิทธิบนวงษ์ รุ่น	15-17	ปี	
ได้รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้	 1	
เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	และ	7	เหรียญทองแดง

 ด.ช.วชิราธิปรัชญ์ วิชาเดช	รุ่น	13-14	ปี	ชาย	ได้ถ้วย
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชนะเลิศได้	 7	 เหรียญทอง	 3	
เหรียญเงิน

 ด.ช.วชัรกร วานชิปัญญ์ รุน่	7-8	ปี	ชาย	ได้รางวลันกักฬีา
ยอดเยีย่มรองชนะเลศิอนัดบั	2	ได้	1	เหรยีญเงิน	1	เหรยีญ
ทองแดง

	 สวัสดีครับเพื่อนๆ	 และน้องๆ	 ชาว	 แดง-ขาว	 ทุกคน	 คราวนี้เว้นระยะยาวหน่อยที่ไม่ได้ทักทายกัน	 อันเน่ืองมากจากหยุดยาวช่วง	
Covid-19	และต่อด้วย	ACS	NEwS	เรากลับมามี	ACS	NEwS	อีกแล้วหลังจากห่างหายไปนาน	ก็ทำาให้พี่ๆ	น้องๆ	ได้รับข่าวสารจาก	ACS	
NEwS	ซึ่งมีภาพสวยงามมากมาย	แต่ทิวสนเราก็มีข่าวมาเสนอเหมือนเช่นเคยนะครับ



 ด.ญ.เขมจิรา วานิชปัญญ์ รุ่น	7-8	ปี	หญิง	ได้	1	เหรียญ
ทองแดง...ยินดีด้วยครับ	เก่งๆ	กันทั้งนั้น

	 กลุ ่มนี้ก็เก่ง	 ไปแข่งขันไมโลฟุตซอล	 2020	 ชิงถ้วย
พระราชทาน	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จ	
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อ	21-22	
พ.ย.	63	ในนามของทีมศรีราชายูไนเต็ด	อะคาเดมี	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ระดับประเทศ	 พร้อมทุน		
การศึกษา	 2,000	 บาท	 ได้แก่	ด.ช.อนพัทย์ ทวิพัฒน์     
ป.4/2	ด.ช.ชนพัฒน์ เพิ่มอุตสาหร์ ป.4/2	ด.ช.ณรินทร 
หนุนดี ป.4/1	ด.ช.กิตติพงศ์ แจ่มกระจ่าง	ป.4/3	และ	
ด.ช.ณฐกร วจนานวัช	ป.4/4

	 กีฬาเทควันโด	 ชิงแชมป์ภาคตะวัน	 ครั้งท่ี	 1	 ประจำาปี	
2020	ชิงถ้วยเกียรติยศผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี	ผลการ
แข่งขนัคอื	ด.ช.ภทัรกตติ ์สขุกติตสิริวิงศ์ป.4/3	ได้รางวลั
ชนะเลิศอันดับ	1	พร้อมถ้วยรางวัลยอดเยี่ยม

 ด.ช.ณัฐ ดีนานดี ป.2/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	 1	
ด.ช.ธนวัตต์ พัฒนะกุล ป.6/2	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	2	และ	ด.ช.เอริค อองรี มาร์แตง	ชั้น	อ.3B	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	

	 ประเภทท่ารำา	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	
ด.ญ.มารี เอมิลี่ มาร์แตง	ป.2B

	 เทนนิสรายการ	 พีทีทีจูเนียร์แชมเปี้ยนชิพส์	 ภาคกลาง	

2020	ที่	จ.ระยอง	ผลการแข่งขัน ด.ช.อภิรัฐ เครือวัลย์ 
ป.3/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว	 รุ่นอายุ			
ไม่เกิน	10	ปี

 ด.ช.กานต์ธัช สุรฤทธิ์โยธี ป.5/4	 ได้รับรางวัลรองชนะ
เลิศประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี	

 ด.ญ.ณิชารีย์ บัวเพ็ชร	 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท		
หญิงเดียว	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	...ยินดีด้วยครับ

	 ข่าวทั่วๆ	ไปกันบ้าง	น้องเดย์เดย์	อ.1/3	5	เดือนที่ผ่านมา
สายแขง็จรงิๆ	ขอปรบัตัวอยูก่บัเพือ่นๆ	และเรยีนรูไ้ด้มาก
ขึ้น	เตรียมตัวขึ้นอนุบาล	2	ได้เลย

 น้องไอด้า	 อ.1/A	 หนูน้อยนักว่ิงประจำาตึกเรยีนา	 คือวิ่ง
หนีออกจากห้องอ่ะ

 น้องออม	อ.1/B	พูดเก่งขึ้น	น่ารักจริงๆ	เลย	แถมมีนำ้าใจ
อีกด้วยค่ะ

 น้องซันซัน	 อ.2/2	 บอกว่าจะเอายาขยายตัวให้ครูอ๊อฟ	
ครปูระจำาช้ันกนิ	จะได้ตวัโตๆ	เสรจ็แล้วกจ็ะเอายาย่อส่วน
ให้ครเูอมกนิจะได้ตวัเลก็ลงเท่ากับซนัซนั...ความคดิดเีนอะ

 อเีท้น	อ.2/4	มาดอาเสีย่สายเปย์ประจำาห้องต้องยกให้เขา
เลย	“ป๋าเท้น”

 ไอเดีย ช่างพูดช่างเจรจา	พูดได้ตลอดวัน	จะหยุดพูดก็ต่อ
เมื่อนอนหลับเท่านั้น

 น้องพฤกษ์ อ.3/2	ถงึจะซนผมกช็อบวาดรปูนะครบัวาดรปู
ไดโนเสาร์แถมเล่าเป็นเรือ่งเป็นราวได้อกีด้วยขยนัจรงิๆ	

 น้องคุณชล (ซีซี)	อ.3/3	พูดเก่งมาก	สอนเพื่อนที่ทำางาน
ไม่ได้	ให้ทำางานให้เสร็จได้...เก่งมาก

	 Chinn	 very	 eleven	 polite	 always	 helps	 other	
students	very	friendly

	 tawan	(g)	always	accepts	learning	achvity	very	
earing	and	kind	to	wards	very	friendly

	 Phing-Phing	cheerful	actrotre	very	earing	friendiy
	 2/A	 krit-only	 smile,	 Tess-savangheyg	 shon-
handsome	guy	and	winnie-สายแดนซ์	ขอให้บอก

 น้องมิญรดา หิรสมบัติ (มิชิน)	หนูน้อยช่างเจรจา	 รู้ทุก
เรื่องของเพื่อน	รู้ลึก	รู้จริง

 น้องปัณณทัต พุม่แจ้ง	อ.3/3	ในกระเป๋าจะมกีล้วยนำา้ว้า
มาวันละ	2	ลูก	เกือบทุกวัน	ถามไปถามมาได้คำาตอบว่า	
เอามาฝากคุณครู

 น้องณัฐนันฐ์ ภมร	(ข้าวหอม)	น่ารัก	พูดเก่ง	ตั้งใจเรียนดี	
สมกับเป็นหลาน	ม.ปรีชา	วรศิลป์

 น้องวรวลัญช์ วิริยะกลุ (ภีมม์)	นอกจากจะเรยีนเก่ง	เขียน
สวยแล้ว	ยังมีความสามารถเล่าเรื่องตามจินตนาการของ
ตัวได้เป็นเรื่องเป็นราวอีกด้วย	ขอชื่นชม

 น้องเมย์ ม.4/2	ฮ็อตจังเลยนะ

 น้องชมพู่ ม.4/2	ช่วงนี้น่ารักจังเลย	เรียนก็เก่ง
 พี่โม ม.6/2	หล่อมากขวัญใจ	ม.4	ค่ะ
 พี่แบงค์ ม.6/3	ห่าง	ๆ	คนนั้นหน่อยนะ	!!!
 น้องแครี่ ม.4/5	ตั้งใจเรียนบ้างนะ
 น้องพลอย ม.4/2	น่ารักเกิ๊น
 พี่บาส ม.6/1	หุ่นดีมากเลยค่ะ
 พี่แก้ม	ม.5/1	เลิกน่ารักได้แล้ว
 น้องจูเนียร์ ม.4/8	 น่ารักมาก	 น่ารักที่สุด	 น่ารักเกินคำา
บรรยาย

 น้องหมวย	ม.4/2	ช่วงนี้ดูมึน	ๆ	นะคะ
 น้องภูมิ ม.4/7	เดินบ่อยมากเลย	ส่องใครหรือเปล่า
 น้องพิ้งกี้ ม.4/1	หล่อ	เท่	สุด	ๆ	เลยครับ
 น้องโบ๊ท	ม.4/2	หล่อเกิ๊น
 น้องปาล์ม	(น้อย)	ม.4/2	กินน้อยๆ	หน่อย	น้อยๆ	นะ
 น้องวิง	ม.4/2	มีคนชอบมานานแล้วนะ
 น้องไจ๋ไจ๋ ม.4/2	 แม่สวยจังครับ...อ้าว!	 ตกลงชมลูก						
หรือแม่

 พี่ก๊อต	ม.5/2	เมื่อไหร่ผมจะยาวครับ
 น้องซัน	ม.4/2	น่ารักจัง
 พี่แยม ม.5/2	เลิกเจ้าชู้ได้แล้วนะ
 น้องเบิ้ล ม.4/2	มีคนคิดถึงนะ
 น้องออสโต้ ม.4/2	เลิกแอ็คได้แล้วนะ
 น้องแบงค์ ม.4/5	อะไรไม่ดีก็เบาๆ	หน่อย
 พี่เพี๊ยะ	ม.5/2	น้องชอบมานานแล้วนะ
 พี่เอิร์น	ม.5/8	เลิกน่ารักได้แล้วครับ
 น้องต้าหนิง	ม.4/8	ช่วงนี้หุ่นแน่นจังค่ะ
 น้องวันวัน ม.4/6	เมื่อไหร่จะหายเจ็บคะ
 จีรภัทร	ม.4/8	เป็นเด็กเณรอารมณ์ดี	ยิ้มได้ทั้งวัน
 อรณิดา	 ม.4/8	 บุคลิกเงียบๆ	 แต่ได้ข่าวว่าซ่าส์จนหยด
สุดท้าย

 ทวีศักดิ์ ม.4/8	ใจเย็นๆ	หน่อยนะ	เพื่อนๆ	ฝากเตือน
	 แบบอย่างนกัเรยีนคณุภาพด	ีมารยาทงาม	คอื เบญญาภา 
ม.4/7

 ธนชัย	หัวหน้าห้อง	ม.4/7	ตื่นได้แล้ว	อย่าเบลอ!	
 ชญานุช ม.4/7	ให้	“คงมั่น”	ไว้	ขอให้สู้ๆ	นะครับ
 อิโนช	ม.4/9	มาดมั่น	เข้มด้วยความรับผิดชอบ

	 โควิด	19	รอบ	2	นี้หนักหนาสาหัสมาก	ลุกลามศรีราชา
เราแทบทุกซอกทุกมมุ	แต่ทุกคนร่วมมอืกันอย่างเข้มแขง็	และ
ไม่ปิดบังข้อมูล	 ใช้วิธีเชิงรุก	 หลายโรงงาน	 หลายหน่วยงาน
และแทบทุกหน่วยงาน	สุดท้ายเราก็	“เอาอยู่”	แต่เราก็จะไม่
ประมาท	การ์ดต้องไม่ตก	ต้องเฝ้าระวงัตลอดเวลา	เราต้องลุน้
ทกุวนัว่าเป็นศูนย์	ทกุๆ	วนัหรอืไม่	ความประมาทจะนำาความ
สญูเสยีมาสูป่ระชาชน	แต่เราร่วมมอืกันอย่างพร้อมเพรียง	เรา
ก็สามารถ “อยู่รอดได้”	ขอขอบคุณทุกๆ	ท่านที่ให้ความร่วม
มือกันด้วยดี...สวัสดีครับ



งานเลี้ยงฉลองเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ครอบครัวพนักงาน นักการ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดพิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสฉลองเทศกาลคริสต์มาส	 ครอบครัวพนักงาน	
นักการ	 โดยมี	คุณพ่อยอด เสนารักษ์ เป็นประธานในพิธี	ณ	 วัดเดล	 โรซาริโอ	และร่วมงานเลี้ยงฉลองฯ	 เมื่อวันที่	 25	
ธันวาคม	2563	ณ	สนามหญ้าหน้าตึกอัสสัมชัญ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีเสกสุสานคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

	 ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ร่วมพธิเีสกสสุานคณะภราดาเซนต์คาเบรยีลแขวงประเทศไทย	เพือ่เป็นการ
รำาลึกถึงภราดาที่ล่วงลับ	โดย คุณพ่อยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี	ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	ณ	วัดเดล		
โรซาริโอ	 และภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย	 เป็นผู้อ่านรายชื่อภราดาที่						
ล่วงลับ	และพิธีเสกถำ้าแม่พระ	เมื่อวันที่	31	ตุลาคม	2563	ณ	สุสานภราดาคณะเซนต์คาเบรียล	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา




