กิจกรรมวันลอยกระทง แผนกปฐมวัย
แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรม วันลอยกระทง “อนุบาลอัสสัมชัญ ย้อนยุคการละเล่นไทยสืบสานวันลอยกระทง ” เพื่อให้เด็ก
ตระหนักถึงคุณค่า ชื่นชมความงามในความเป็นเอกลักษณ์ไทย ส่งเสริมให้เด็กได้ประพฤติ ปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย และศาสนา รู้จัก
รักษาทรัพยากร และสิ่งแวดล้อมอันจะเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560
เวลา 8.30 - 11.00 ณ ตึกเรยีนา เชลี

ปีที่ 55 ฉบับที่ 236 เดือนสิงหาคม - ตุลาคม 2560

วัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.

เพื่อเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของโรงเรียน
เพื่อเผยแพร่ความรู้ศิลปะและวัฒนธรรม
เพื่อสนับสนุนบทกวีการประพันธ์และ
ความคิดเห็นของนักเรียนและครู
5. เพื่อเป็นศูนย์รวมข่าวการเคลื่อนไหวของโรงเรียน
ผู้ปกครองและศิษย์เก่า

เจ้าของ : โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
กองบรรณาธิการ
ที่ปรึกษา :

ภราดา ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต
ภราดาเลอชัย ลวสุต
ภราดาสอาด สัญญลักษณ์
ภราดาศราวุธ ยุชมภู

กราฟิกดีไซเนอร์ :

มิสสุพัตรา ราชกิจ
ม.คมชาญ จันทร์ประเสริฐ
พิสูจน์อักษร : มิสสมนึึก สุทธิถวิล
มิสอุบลรัตน์ ทิวไผ่งาม
ถ่ายภาพ :
มิสวรรณวิสา จิตต์บุญ

ประสานงานทั่วไป-จัดส่งสมาชิก :
มิสเนติมา วงษ์เกตุ
มิสลักขณา ตอพล

แจกและจัดเก็บวารสาร :

มิสสุนิสา อวยพรชัยสกุล
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บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว
ของผู้เขียนโดยเฉพาะ โรงเรียนและผู้จัดทำ�ไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี 4 ถึง ชั้ นมัธยมศึกษาปี ท่ี 3
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยเริ่ม
เดินทางไกลจากโรงเรียนสูค่ า่ ยลูกเสือวชิราวุธ และร่วมพิธเี ปิด โดย ผบ.ศราวุธ ยุชมภู รองผูอ้ �ำนวยการลูกเสือโรงเรียน และร่วมให้โอวาท
พร้อมถ่ายภาพร่วมกันกับผบ.แต่ละระดับชั้น จากนั้นท�ำกิจกรรมแต่ละค่ายย่อย และร่วมกิจกรรมรอบกองไฟรวมลูกเสือ-เนตรนารี        
ซึ่งแบ่งเป็นระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ�ำเภอ
ศรีราชา

ภาคเรียนที่ 2 ผ่านมาช่วงเวลาหนึ่งแล้ว ในภาคเรียนนี้
มีกิจกรรมค่อนข้างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ
การแข่งขันกรีฑาสี และมหกรรมคอนเสิร์ตสัญจรการกุศลของ
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ เป็นต้น นักเรียน
สามารถเรียนรู้ได้อย่างมากมายในทุกกิจกรรม เพราะกิจกรรมต่างๆ
นั้นได้แฝงกระบวนการเรียนรู้ที่โรงเรียนจัดให้มีขึ้น เพื่อให้นักเรียนรู้จักคิด
วิเคราะห์ และสร้างสรรค์กิจกรรมในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคมโดยมีคุณครูคอยแนะน�ำและให้ค�ำปรึกษาเพื่อให้การด�ำเนินการ
ของนักเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
เหมาะสม แต่การจัดกิจกรรมจะส�ำเร็จไม่ได้ และจะไม่มีประโยชน์เลยถ้า
ไม่ได้รับความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของนักเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักเรียนนั้น เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้อยู่เสมอในทุกโอกาส
และยังเป็นการฝึกฝนคุณธรรมต่างๆ เช่น ความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียร ความเสียสละ ความอดทน
ความสามัคคี การท�ำงานเป็นทีม ฯลฯ ซึ่งจะเป็นพื้นฐานที่ส�ำคัญต่อการประสบความส�ำเร็จในอนาคต
ภาคการเรียนที่ 2 นอกจากจะเป็นช่วงเวลาทีม่ กี จิ กรรมต่างๆมากมายแล้ว ยังเป็นช่วงเวลาของการสอบวัดความรูข้ อง
หน่วยงานต่างๆ มากมาย จึงขอให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง กล่าวคือนักเรียนต้องรู้จักวางแผน รู้จักแบ่ง
เวลาให้เหมาะสม เตรียมตัวให้พร้อมส�ำหรับการสอบที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะต้องอาศัยความมีวินัยในตนเองสูงมาก ถ้านักเรียน
สามารถท�ำได้ก็จะท�ำให้นักเรียนประสบความส�ำเร็จทั้งในการเรียนและท�ำกิจกรรม ซึ่งจะเป็นความภาคภูมิใจทั้งต่อตัวเอง      
ผู้ปกครอง และสถาบันเป็นอย่างยิ่ง
อีกเทศกาลหนึ่งที่ก�ำลังใกล้จะมาถึงคือเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลแห่งความสุข ซึ่งเราสามารถเป็น
ได้ทั้งผู้รับและผู้ให้ในเวลาเดียวกัน หลายๆ ครั้งเรามักจะนั่งรอรับความสุขจากคนอื่นๆ จนท�ำให้เราไม่มีความสุขเพราะไม่ได้
รับในสิ่งที่ตนเองปรารถนา ลองเปลี่ยนตัวเองในปีนี้ จากการเป็นผู้รับมาเป็นผู้ให้ ซึ่งไม่จ�ำเป็นจะต้องให้ด้วยวัตถุสิ่งของที่มี
ราคาแพง โดยเริม่ ต้นจากการให้ในสิง่ เล็กๆ น้อยๆ ทีเ่ ราสามารถท�ำได้ในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน เช่น ให้ความรูส้ กึ ทีด่    
ี ให้ก�ำลังใจ
ให้ความรู้ ให้ความรัก ให้โอกาส ให้อภัย ให้โดยไม่หวังอะไรตอบแทน กับคนที่อยู่รอบข้างหรือคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับเรา
แล้วเราจะพบว่าความสุขที่เกิดจากการให้นั้นมีความสุขยิ่งกว่าความสุขที่เกิดจากการรับมากมายนัก
  
ในโอกาสนี้ บราเดอร์ขอพระเป็นเจ้าโปรดอ�ำนวยพรแก่คณะภราดา คณะครู พนักงาน นักเรียนและผู้ปกครอง ไม่ใช่
เพียงความมั่งคั่ง แต่ขอให้ร�่ำรวยทั้งสุขภาพ ความรัก และมีความสุข ความสงบในจิตใจตลอดไป สุขสันต์วันคริสต์มาสและ
สวัสดีปีใหม่
ด้วยความปรารถนาดี

(ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล)
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ค�ำว่า Cristes มาจากพระเยซูคริสต์ของกรีก และค�ำว่า mæsse มาจาก
หนังสือสวดมนตร์ของชาวละติน ในภาษากรีกตัวอักษร X เป็นตัวอักษรแรกของ
ค�ำว่า “Christ” ซึ่งคล้ายกับตัว X ในภาษาโรมัน จึงมีการใช้ X แทน Christ
ตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 16 ดังนั้นจึงนิยมใช้ค�ำว่า Xmas แทน Christmas

ต้นคริสต์มาส

ต้นคริสต์มาส ในสมัยโบราณหมายถึงต้นไม้ในสวนสวรรค์ ซึ่งอาดัมและ
เอวาไปหยิบผลไม้มากิน และ ท�ำบาปไม่เชือ่ ฟังพระเจ้า ตัง้ แต่ศตวรรษที่ 11 ชาว
คริสต์แสดงละครทีห่ น้าวัดถึงความหมายของคริสต์มาสและเอาต้นไม้ตน้ หนึง่ ไว้
ตรงกลางเพื่อประดับฉากแสดงถึงบาปก�ำเนิดของอาดัมและเอวาต้นไม้ที่ใช้
เป็นต้นสน เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่หาง่าย ที่สุดในประเทศเหล่านั้น
การแสดงละครคริสต์มาสแบบนี้ มีมาเป็นเวลาช้านานหลายร้อยปี จนถึง
ศตวรรษที่ 15 พระสังฆราชหลายแห่งได้หา้ มแสดง เนือ่ งจากการแสดงนัน้ กลาย
เป็นการเล่น เหมือน ลิเก ล้อชาวบ้าน ผูป้ กครองบ้านเมือง และศาสนาซึง่ ไม่ตรง
กับบรรยากาศของการฉลอง ชาวบ้านรู้สึกเสียดายที่ ไม่มีโอกาสดูละครสนุกๆ
แบบนั้นอีก จึงไปสนุกกันที่บ้านของตน โดยเอาต้นไม้มาไว้ที่บ้าน เพราะต้นไม้
เป็นจุดเด่นในลานวัด ที่เขาเคยร่วมสนุกกัน
จากนั้นก็เริ่มมีการแขวนลูกแอปเปิ้ลและแขวนแผ่นขนมปังเพื่อระลึกถึง
ศีลมหาสนิท ซึ่ง ก็มีวิวัฒนาการ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ จนในที่สุด ก็กลายเป็น
ขนมและของขวัญ อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้
เราจะเห็นได้ว่าวันคริสต์มาสเป็นวันส�ำคัญวันหนึ่ง เพื่อเป็นการระลึกถึง
วันทีพ่ ระบุตร ของพระเจ้ามาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์เป็นพระเจ้า ทีจ่ ะอยูก่ บั
เราตลอดไป เป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ เป็นพี่หัวปีที่จะน�ำมนุษย์ทั้งมวลไปสู่พระ
บิดาเจ้า พระองค์เป็นความส�ำเร็จบริบูรณ์ ตามค�ำ สัญญาของพระเจ้าที่จะดูแล
ป้องกัน รักษาเราผู้เป็นประชากรของพระองค์
วันคริสต์มาสเป็นวันหยุดประจ�ำปี ที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลอง
การประสูติของพระเยซูซึ่งตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม โดยวัน         
ดังกล่าวอาจจะไม่ตรงกับวันเกิดจริงๆ ของพระเยซู แต่อาจจะเป็น
วั น ที่ ถู ก เลื อ กเอาไว้ เ พื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ เทศกาลโรมั น หรื อ
สอดคล้องกับวันที่มีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุด (winter solstice)
คริสต์มาสเป็นเทศกาลที่ส�ำคัญ และมีการฉลองอย่างยิ่งใหญ่        
ในย่านของชาวคริสเตียนนัน้ จะมีการจัดเทศกาลนีย้ าวนานถึง 12 วัน
แม้ว่าวันคริสต์มาสจะเป็นเทศกาลของชาวคริสต์ แต่ใน    
หมู่คนที่ไม่ใช่ชาวคริสต์ก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างแพร่หลายเช่น
กัน ซึ่งการเฉลิมฉลองนั้นมีทั้งแบบสมัยใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
ศาสนาเลยกับอีกแบบหนึง่ คือแบบดัง้ เดิม โดยประเพณีทเี่ ป็นนิยม
ในสมัยใหม่นั้น ได้แก่ การมอบของขวัญ การแลกเปลี่ยนการ์ด
อวยพร
การจัดงานเลี้ยงฉลองในโบสถ์ การรับประทานอาหารมื้อ
พิเศษ และการโชว์งานตกแต่งประดับประดาตามสถานที่ต่างๆ
ด้วย ต้นคริสต์มาส ดวงไฟประดับ พวงดอกไม้ ต้นมิสเซิลโท       
การแสดงเกีย่ วกับวันประสูตขิ องพระเยซู และต้นฮอลลี่ นอกจากนี้

บิดาแห่งคริสต์มาส (หรือที่ชาวอเมริกาเหนือและไอร์แลนด์เรียก
ว่า ซานตาคลอส) ยังเป็นหนึ่งต�ำนานที่เป็นที่รู้จักกันว่าเป็นผู้น�ำ
ของขวัญมามอบให้กับเด็กๆ
เนื่องจากการมอบของขวัญและการฉลองทั้งหลายนี้ ส่งผล
ต่อระบบเศรษฐกิจสูงมาก ทั้งในเมืองของชาวคริสเตียน และที่
ไม่ใช่ชาวคริสเตียนเทศกาลคริสต์มาสจึงกลายเป็นช่วงเวลาที่
ส�ำคัญในการขายของส�ำหรับเหล่าพ่อค้าและนักธุรกิจการทีร่ ะบบ
เศรษฐกิจได้รับการกระตุ้นจากเทศกาลนี้คือปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
เกิดการเติบโตอย่างต่อเนื่องในทั่วทุกพื้นที่ในช่วง 2-3 ศตวรรษที่
ผ่านมานี้

ที่มาของค�ำว่า คริสต์มาส

ค�ำว่า คริสต์มาส มีที่มาจากค�ำประสม ค�ำว่า “Christ’s
Mass” ซึง่ มีรากค�ำมาจากค�ำว่า Christemasse ของภาษาอังกฤษ
ยุคกลาง และ ค�ำว่า Cristes mæsse จากภาษาอังกฤษโบราณ
ซึ่งมีการบันทึกค�ำดังกล่าวครั้งแรกไว้ในปี 1038

ซานตาคลอส

วันคริสต์มาสนี้เริ่มตั้งแต่คริสตวรรษที่ 4 มีนักบุญคนหนึ่งชื่อ “นิโคลาส ”
หรือ “เซนต์นิโคลาส” ท่านเป็นนักบุญ ตั้งแต่อายุยังน้อย เมื่อเป็นเด็กหนุ่ม ก็ได้
รับแต่งตั้งเป็นสังฆราชแห่งแคว้นไมรา ซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ
ตุรกี ท่านได้กลายเป็นนักบุญอุปถัมถ์ประจ�ำชีวิตเด็ก
เด็กในประเทศอังกฤษ จะเรียกคุณตาใจดีว่า “คุณพ่อแห่งวันคริสต์มาส”
(Father Christmas) เด็กเยอรมันนีเรียกว่า “ญาติแห่งพระคริสต์” (Christ
Child) เด็กชาวดัชท์เรียกว่า “ซาน นิโคลาส” หรือ “Sankt Klous” ในที่สุด
กลายเป็น “ซานตาคลอส” ติดปากเด็กๆ ทั่วโลก
ในปี ค.ศ. 1866 นักวาดการ์ตูนชาวอเมริกัน ชื่อ โธมัส แนส เป็นคนแรก
ที่วาดภาพของ ซานตาคลอส ขึ้นมาลักษณะเหมือนที่เรา เห็นทุกวันนี้ ลงพิมพ์
ในหนังสือ “Horpers Weekly” เป็นครั้งแรกใบหน้าของซานตาคลอส เป็นสี
แดงอมชมพูเหมือนกลีบกุหลาบ จมูกแดงเหมือนผลเชอรี่สุก นัยน์ตาสุกใสเป็น
ประกาย หนวดเคราสีขาวท่าทางใจดี ถึงแม้ซานตาคลอสจะเป็นเพียง ต�ำนานที่
เกิดขึ้นมาเพื่อเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสก็ตาม แต่ก็เป็นสัญลักษณ์ ที่รวมเอา
วิญญาณและความหมายของคริสต์มาสไว้อย่างมากมาย คือความปิตยิ นิ ดีชนื่ ชม
ความโอบอ้อมอารี ความรัก และความเป็นกันเอง และทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ส�ำหรับเด็กๆ
คือ ของขวัญ ของขวัญ และ ของขวัญ
www.educatepark.com

         เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ  
และลงนามนามถวายพร การนี้ได้น�ำความขึ้นกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ     
ให้มีหนังสือพระราชกระแสทรงขอบใจ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เนื่องในมงคลสมัยเจริญพระชันษา ๕ รอบ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี                        
พระวรราชาทินัดดามาตุ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดพิธีบูชาขอบพระคุณและลงนามถวายพระพร การนี้ได้น�ำสมุด      
ลงนามถวายพระพรขึ้นถวาย บัดนี้โปรดให้มีหนังสือ ทรงขอบใจ นับเป็นพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

คนข้างวัง
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณบดิ น ทรเทพวรางกู ร ทรงมี พ ระราชอนุ ส รณ์ ค�ำนึ ง ถึ ง                                     
พระมหากรุณาธิคุณของพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เป็นล้นเกล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ ได้ทรงเล็งเห็น และทรงรับรู้จากพระราชหฤทัยของพระองค์ถึงพลัง
แห่งคุณค่าของความรัก ความศรัทธาเทิดทูน และความจงรักภักดี ที่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าน้อมเกล้าน้อม
กระหม่อมถวายแด่พระองค์ทา่ น ซึง่ ทรงประจักษ์ความต่อสายพระเนตรพระกรรณมาโดยตลอด ถึงพลังน�ำ้ ใจ พลัง
ความรัก อันประเสริฐสุด ของท่านทัง้ หลาย นับตัง้ แต่วนั ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต
ตราบจนทุกวันนี้ และเพื่อทรงสนองตอบต่อความรัก และน�้ำใจอันประเสริฐสุดของท่านทั้งหลาย สมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ จึงได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ให้ประชาชนทุกภาคส่วน ได้มีส่วนร่วมถวายความอาลัยรัก          
น้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในช่วงเดือนตุลาคม ศกนี้
และเพื่อเป็นการสานต่อพระราชด�ำริของโครงการจิตอาสา “เราท�ำความ ดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นโครงการท�ำ      
ความดีรว่ มกับ สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ 9 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาล
ที่ 9 ที่ได้ปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอด เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของท่านทั้งหลายอยู่แล้วนั้น สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
จึงได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง “จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ”
ขึน้ เพือ่ เป็นการรวมพลังความรัก อันมีคา่ รวมพลังนำ�้ ใจของปวงชนชาวไทยทุกหมูเ่ หล่าทีจ่ ะน้อมถวายแด่ พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ก่อนเสด็จสู่สวรรคาลัย

ความส�ำคัญของจิตอาสาเฉพาะกิจ
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

จิตอาสาเฉพาะกิจฯ คือ ประชาชนทุกหมูเ่ หล่าทัง้ ในและต่างประเทศ ทีส่ มัครใจช่วยเหลือผูอ้ นื่ ยอมเสียสละ
เวลา แรงกาย แรงใจ และสติปัญญา ในการท�ำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวัง  ผลตอบแทนใด ๆ เพือ่ ร่วม
กันส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ

คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจิตอาสาเฉพาะกิจฯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

มีความซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน ค�ำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
มีศีลธรรม รักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน
มีวินัยและความรับผิดชอบ เคารพกฎหมายบ้านเมือง
มีกิริยา วาจา สุภาพเรียบร้อย
ไม่ดื่มสุราหรือใช้สารเสพติดอื่นใดในขณะปฏิบัติงาน
มีจิตใจเข้มแข็ง และมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวม
รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

กิจกรรม Day Camp ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี 1-3
ผบ.ปรีชา วรศิลป์ ร่วมเป็นประธานในการจัดกิจกรรม Day camp การเข้าค่ายลูกเสือของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 - 3  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

MLP Integrated
Camp 2017
This year’s MLP Integrated Camp was
magical! Last October 9, 2017, the doors
to Harry Potter’s world opened for students
of the Modern Language Program. Staying
true to the theme, students had to be sorted
into the different houses. These were:
Hogwarts, Gryffindor, Hufflepuff,
Ravenclaw, and Slytherin. The kids
experienced what it was like to attend
magical subjects such as Arithmancy
(Math), Charms and Potions (Science),
Dark Arts (Arts), History of Magic
(English), and Study of Ancient Runes
(Social Studies).
They had fun doing activities such as
learning characters from Harry Potter,
water magic, wand making, math snakes
and ladders, and making moveable puppets.
It was even more fun when they went on a
trip to Kidzania on Day 3 of the camp. The
camp also had film showing during
lunchtimes since most of the kids were not
familiar with Harry Potter. Each day the
kids went home happy with exciting stories
to tell their families.
The Integrated Camp ended on
October 13, Friday. In the morning, kids
and teachers held a short ceremony to
commemorate the death of King Bhumibol
Adulyadej. The giving of certificates and
closing ceremony was done in the afternoon.
Each house received an award for
participating well and exhibiting good
teamwork and House Hogwarts was
declared the overall champion.
All in all, the camp provided fun,
laughter, knowledge, and camaraderie
among kids. They were able to mingle with
other classes and worked as a team. The
camp has truly achieved its goal to provide
students the venue for learning while
having fun which has always been what the
Modern Language Program strives to do.

ACS on tour
in Japan, 2017
A selected group of 17 students
from ACS went on a student exchange
program from the 8th to the 14th of
October. Master Jugkrit Jamjan guided
and looked after the students during this
exciting trip.
The students went to Ikubunkan
Junior High School in Tokyo. At the
school, our students joined classes with
Japanese students and studied together.
They received lots of new and interesting
knowledge and they made a lot of new
friends during this cultural student
exchange program.
This trip was organized for the
students in order for them to get
exposure to a foreign culture and to
experience a different lifestyle. The trip
was very successful and the students
greatly enjoyed all of the activities
arranged for them.

Cambridge Speaking examiner Training
On the 2nd and 3rd of October, a 2-day seminar on “Cambridge Speaking Examinations” was held. Every
teacher from the Modern Language Program attended this intense and utmost informative seminar. The teachers
were introduced into various intricacies and subtleties of assessing the examinees speaking abilities. The indepth inside into the various nuances of the assessment process was an enriching lesson for all the attending
teachers. Some of the Thai teachers kindly offered their support by serving as volunteer examinee candidates,
thus helping the examiners to improve their assessing skills. Some of our experienced teachers who had already
followed the training several years ago also joined the seminar in order to refresh their knowledge and to
reactivate their status as examiners.
The knowledge and skills gained during those two training days have had a huge impact on the foreign
teachers, as they have been given powerful tools and teaching methods in order to improve the students’ English
abilities in the classroom. Besides, every single teacher successfully completed the demanding requirements
for becoming an official speaking examiner for Cambridge University. They are now official representatives
of the worldwide Cambridge speaking examiners network, empowered to do the speaking component for Young
Learners, KET and PET, which are mandatory tests for all our MLP students.

“Sundae”
ค�ำที่ 2 ค�ำว่า “Sundae” กับ “Sunday” หลายคนเคยไปทาน  
ไอศกรีมที่ร้าน และสั่งเมนูไอศกรีมซันเดย์ ซึ่งบางท่านคิดว่า ไอศกรีมซันเดย์นั้น
ใช้ค�ำศัพท์เดียวกับ ค�ำว่า Sunday ที่แปลว่าวันอาทิตย์ แท้จริงแล้ว ซันเดย์      
ในแบบฉบับไอศกรีม เราใช้ค�ำว่า Sundae ที่เพียงแค่อ่านออกเสียงเหมือนกับ
ค�ำว่า Sunday ที่แปลว่า วันอาทิตย์ เท่านั้นครับ

ผู้เขียน TRIN KOMOLTHANAKIJ
สวัสดีสมาชิกผูอ้ า่ นวารสารทิวสน ทุกท่านครับ เป็นอย่างไร
กันบ้าง กับการน�ำภาษาอังกฤษที่ผู้เขียนน�ำเสนอไปใช้ในชีวิต
ประจ�ำวัน หลายท่านสอบถามมาว่า ผูเ้ ขียนน�ำความรูห้ รือค�ำศัพท์
เหล่ า นี้ ม าจากไหน ต้ อ งตอบว่ า เป็ น ค�ำศั พ ท์ ที่ ไ ด้ ม าจาก
ประสบการณ์ในชีวติ จริงล้วนๆ ครับ และ เรียกได้วา่ ถ้าท่านผูอ้ า่ น
น�ำไปใช้ก็จะไม่ผิดหวัง หรือจะจ�ำไว้ประดับความรู้ก็ไม่เสียหาย
อะไร ภาษาอังกฤษต้องเรียนรู้ บันทึกจดจ�ำ  และน�ำไปใช้ ใช้ผิด   
ใช้ถูกประสบการณ์จะสอนเราเอง ไม่เชื่อลองดูนะครับ
ฉบับนี้ขอเสนอค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เราได้เห็นหรือได้  
เรียนรู้ในชีวิตประจ�ำวัน แต่เราอาจจะคาดไม่ถึงหรือไม่ทราบมา
ก่ อ นว่ า แท้ จ ริ ง แล้ ว ค�ำศั พ ท์ เ หล่ า นี้ เขานิ ย มใช้ กั น อย่ า งไร            
ลองติดตามดูนะครับ

“Split”
ค�ำสุดท้ายที่จะเสนอในวารสารทิวสนฉบับนี้ คือ ค�ำว่า “Split” ที่เราคุ้นเคยว่า เจ้าไอศกรีมบานาน่า สปลิต
(banana split) ในร้านไอศกรีมทั่วไป คือ จะมีกล้วยหอมผ่าครึ่งซีกตามยาว แล้วน�ำไอศกรีมเป็น Scoop มาวางไว้
ตรงกลางตามรสชาติที่เราเลือก จากนั้นราดน�้ำเชื่อมที่แต่งรสต่างๆ อาจโรยถั่ว ผลไม้ หรือ วิปครีม ตกแต่งได้ นี่คือ สิ่งที่
เราคุ้นเคยกับค�ำว่า Split แท้จริงแล้ว Split มีความหมายว่า แยก แบ่งเป็น  สองส่วน หรือ เลิกกัน(ส�ำหรับแฟน/คู่รัก)  
คาดว่า เมนูไอศกรีมที่เรียกว่า banana split เกิดจากการที่กล้วยหอม ถูกผ่าแบ่งวางสองด้านของถ้วย ก่อนจะมีการ
วางไอศกรีม ตรงกลางนั่นเอง นอกจากนี้ผมมีตัวอย่างประโยคที่เราใช้ค�ำว่า Split ในบริบทอื่นมาน�ำเสนอ เช่น                     
I split with Yaya last year. I broke her heart. ผมได้เลิกกับญาญ่า เมื่อปีก่อน ผมหักอกเธอ (ในวงเล็บแอบ  
มโนไปนะครับ)

“Signature”
เริ่มที่ค�ำแรก คือ ค�ำว่า “Signature” ที่เราหลายคนอาจใช้ค�ำทับศัพท์บ่อยครั้ง จนลืมความหมาย      
ของค�ำนี้ไปแล้ว แท้จริงแล้ว Signature มี 2 ความหมาย คือ ลายเซ็น, สัญลักษณ์ แต่คนไทยมักน�ำไปใช้          
ในบริบทที่เป็นสัญลักษณ์ บ่งบอกถึงสถานที่ หรือร้านค้า ร้านอาหาร มากกว่า เช่น  The signature dish of
this restaurant is stir-fried pork with basil leaves and fried egg. (ร้านอาหารร้านนี้มีข้าวผัด
กะเพราหมู ไข่ดาว เป็นอาหารจาน Signature ของร้าน) เรายังใช้ในบริบทของความหมายว่า ลายเซ็น ได้ด้วย
เช่น People were in a line to get the signature of the president. (ผู้คนต่างเข้าแถวเพื่อรับลายเซ็น
ของท่านประธานาธิบดี)

ครบ 3 ค�ำ  ส�ำหรับฉบับนี้นะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์และท�ำให้      
ท่านผู้อ่านที่ติดตามผู้เขียนอยู่ เข้าใจและกระจ่างมากขึ้นเกี่ยวกับค�ำศัพท์ที่น�ำ
มาเสนอในวันนี้ ก่อนจบฉบับนี้ขอเสนอข้อคิดไว้ว่า
“A house divided against itself cannot stand.”
หมายถึง

การแตกความสามัคคีในหมู่คณะ น�ำมาซึ่งความพินาศ
ดังนั้น เราควรสามัคคี และ รักกันเข้าไว้ พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

เด็กชายปันไท สูยะศรี ป.6B
ชนะเลิศ รายการ IQ Word Up
รองชนะเลิศอันดับ 1 Crossword Puzzle

เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช พรหมสวัสดิ์ นักเรียนชั้น ม.1/3 ได้รับรางวัลที่ 2
รับทุนการศึกษา 10,000 บาท ในโครงการประกวดระบายสี Spider-Man
Coloring Book อายุไม่เกิน 12 ปี และ เด็กชายกันต์ระพี พรหมสวัสดิ์
ป.2/4 ได้รางวัลที่ 4 รับกระเป๋าสไปเดอร์แมนไปครอง

ด.ช.ณัฐวัตร ศักดิ์เจริญชัยกุล น้องชูร่า อายุ 4.6 ปี นักเรีียนชั้นอนุบาล
2/3 มีความสามารถด้านศิลปะการแสดงหลายอย่าง อาทิ
- ออกรายการทีวีรายการขบวนการฟันน�้ำนม Project ใหม่
ซึ่งออกอากาศที่ประเทศเยอรมัน เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2560
- หนังสั้นนักศึกษา CASTING CALL มหาวิทยาลัยอินเตอร์
- ละครซีรี่ย์ Oh my Ghost ออกอากาศทางช่อง One
- ถ่ายแบบลงนิตยสาร Neu Sun Magazine  กับนักแสดงช่อง 3
คุณไอซ์ อามีนา กูล
- ละครซีรี่ย์คุณแม่วัยใส GMM TV ออกอากาศวันที่ 9 และ
วันที่ 23 กันยายน 2560
- เดินแฟชั่นโชว์ Harajuku Kid’s Catwalk Contest
วันที่ 12 กันยายน 2560)
- ร่วมแสดงละครเรื่อง รักกันพัลวัน ทางช่อง 3 รับบทเป็นเด็กก�ำพร้า
วันที่ 4 มิถุนายน 2560
- ร่วมแสดงละครเรื่อง คุณแม่สวมรอย ทางช่อง 3
รับบทเป็นเด็กอนุบาลละคร วันที่ 22 พฤษภาคม เป็นต้น

วันวิชาการ ณ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน   
พศ. 2560 ผลการแข่งขัน ดังนี้
เด็กชายกิรัชภาส ถาวร ป.5B
• รางวัลเหรียญทอง Mathematics Quiz bee
• รางวัลเหรียญทอง Mathematics Challeng
เด็กชายปีติพัฒน์ อภิชนกิจ ป.4A
• รางวัลเหรียญทอง Mathematics Quiz bee
• รางวัลเหรียญทอง Mathematics Challeng
เด็กชายปันไท สูยะศรี ป.6B
• รางวัลเหรียญทอง Mathematics Quiz bee
• รางวัลเหรียญทอง Mathematics Challeng
เด็กหญิงศศิณัฏฐ์ อินต๊ะสงค์ ป.1A
• รางวัลเหรียญเงิน Mathematics Challeng
เด็กชายปีติคุณ อภิชนกิจ ป.2A
• รางวัลเหรียญเงิน Mathematics Quiz bee
• รางวัลเหรียญเงิน Mathematics Challeng
เด็กชายซากุจิโร่ เมกาตะ ป.3B
• รางวัลเหรียญทองแดง Mathematics Quiz bee
• รางวัลเหรียญเงิน Mathematics Challeng

วันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมือ่ วันที่ 24พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560
• ด.ช. ก้องภพ ทองศาสตร์ ม.1B รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ACSP Logic Games ครั้งที่ 4 ประเภท IQ Word Up
• ด.ช. จื่อ ซิง นิ ม.1B รางวัลชนะเลิศ  ACSP Logic Games
ครั้งที่ 4 ประเภท IQ Word Up
• ด.ญ. ชนิสรา เข็มกลัด ม.1A รางวัลชนะเลิศ  ACSP Logic Games
ครั้งที่ 4 ประเภท Crossword Puzzle

• เด็กชายรัชนาถ ชะนะเกิด ป.6A รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง       
การแข่งขัน Impromptu Speech ในการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน (Speech
Contest 2017) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
2560
• เด็กชายกิรัชภาส ถาวร ป.5B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ประเภท
A-Math โดยเขตการศึกษาเขต 3 ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
• เด็กชายสุทธิกวี อัจฉริยววงศ์เมธี ชัน้ ป.6B ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 5 แข่งขันศิลปหัตถกรรม
ประเภท ซูโดกุ โดยเขตการศึกษาเขต 3 ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
• เด็กชายปีติพัฒน์ อภิชนกิจ ชั้นป.4A ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4 – 6 แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ประเภท อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โดยเขตการศึกษาเขต 3
ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
• เด็กชายปีติคุณ อภิชนกิจ ชั้นป.2A ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 แข่งขัน
ศิลปหัตถกรรม ประเภท อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ โดยเขตการศึกษาเขต 3 ชลบุรี เมื่อวันที่ 14
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 และเป็นตัวแทนเขตระดับประถมศึกษาตอนต้น
• เด็กชายภาธร ถมยานนท์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 แข่งขัน ศิลปหัตถกรรม ประเภท
A-Math โดยเขตการศึกษาเขต 3 ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
• เด็กชายเมธาสิทธิ์ หยาง ป.6A  ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การแข่งขัน Multi Skills ในการ
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน (Speech Contest 2017) ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560

ด.ญ. ศรีสุภา เกศวพิทักษ์ แข่งขันไอซ์สเก็ต
- รายการ Skate Asia ที่อินโดนีเซีย
เหรียญทอง ประเภท Figure
- รายการ Skate Beijing ที่ปักกิ่ง
เหรียญทอง ประเภท Figure
- รายการ Skate Malaysia ที่มาเลเซีย
เหรียญทอง ประเภท Figure
- รายการ Skate Hong Kong ที่ฮ่องกง
เหรียญทอง ประเภท Figure

ด.ช. ชลธี สุขวิวัฒนพร ป.3B
รายการยุวทูตศึกษา รุ่นอายุ 8 ปี
เหรียญทอง และเหรียญทอง  และ
รายการแข่งว่ายน�้ำ ที่ศูนย์กีฬาบางจาก
ท่าเตะโฟม รุ่นอายุ 8 ปี เหรียญทอง
และเหรียญเงิน

เด็กชายชรินทร์ หรินทร์ประกรณ์ ป.6B
ชนะเลิศ เทควันโด ประเภทต่อสู้
รุ่นอายุ 10 – 12 ปี ระดับจังหวัด

รายการอมตะ มินมิ าราธอน 10.5 กิโลเมตร
ประเภทหญิง รุ่นอายุ 15 ปี
ด.ญ.พรนภา สกุลย ป.3B ได้รับอันดับที่ 3
ประเภทชาย รุ่นอายุ 15 ปี
ด.ช.พชร สกุลยา ป.5B ได้รับอันดับที่ 5

เด็กชายณฐรัช โฆสะกิตติกุล ป.3B
ประกวดแข่งเต้น รายการ TO BE NUMBER
ONE Dancercise  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ครูเกษียณ ปี 2560

ม.เปรมศักดิ์ อินทรโชติ
อายุการท�ำงาน
บรรจุเมื่อปี
สอนระดับ/ท�ำงานแผนก

39 ปี
2522
มัธยมศึกษาตอนต้น MLP

หลักการท�ำงาน/อุดมคติในกาท�ำงาน
- ปฏิบัติตามค�ำสั่งของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
- ปฏิบัติตามค�ำสั่งของผู้บังคับบัญชาด้วยความยินดีและเต็มใจ
- เมื่อได้รับมอบรายงานก็จะปฏิบัติด้วยความเต็มใจ และเต็มศักยภาพที่มีอยู่
- ให้ความร่วมมือกับหมู่คณะทุกๆ กรณี
- ให้ความเคารพผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นด้วยความเต็มใจ
โดยไม่ยึดถือตัวว่าอาวุโสกว่า
- ให้ความรักและเคารพผู้บริหารด้วยความเต็มใจ
- มีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพความเป็นครูของตน และภูมิใจในอาชีพความเป็นครู
- ให้เกียรติกับผู้ร่วมงานทุกๆ คนไม่ว่าจะอ่อนกว่าหรืออาวุโสกว่าก็ตาม
ความรู้สึกเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน
ความรักและความผูกพันกับอัสสัมชัญศรีราชา มันสุดเกินทีจ่ ะบรรยายได้ 39 ปีที่อยู่กบั
อัสสัมชัญศรีราชา เป็นหลักฐานยืนยันได้ว่า มีความรักและผูกพันกับที่นี่อย่างไร ไม่ใช่ทนอยู่
หรือไม่มีที่จะไป แต่ที่อยู่ที่นี่จนเกษียณเพราะรักและศรัทธาต่อสถาบัน ACS อย่างสุดซึ้งเกินที่
จะออกไปท�ำงานที่อื่นได้
ถึงแม้รายได้ทไี่ ด้รบั อาจจะน้อยกว่าทางรัฐบาล แต่สงิ่ นีไ้ ม่ส�ำคัญส�ำหรับเรา อยูอ่ ย่างพอ
เพียงก็ท�ำให้เราอยู่ได้ แต่ด้วยใจรักและผูกพันกับสถาบันส�ำคัญกว่า
ศรัทธาและเคารพผู ้ บริ ห าร (นั ก บวช) ตั้ ง แต่ ไ ด้ สั มผั ส ในปี แรกที่ ไ ด้ มาท�ำงานที่นี่            
ท่านเหล่านั้นมีความเสียสละความสุขส่วนตัวจริงๆ เผอิญผมได้อยู่ตึกเดียวกับบราเดอร์โดนา
เซียง (ตึกประจ�ำนฤมล) ได้เห็นความเสียสละของท่าน ความสมถะของท่าน ท่านจะมีชุดเพียง
แค่ 3 ชุด กับวิทยุเก่าๆ 1 เครือ่ ง การดูแลเอาใจใส่นกั เรียนสุดยอด มีตกึ นฤมลตึกเดียวทีน่ กั เรียน
ก่อนจะขึ้นนอน มีโอกาสได้อาบน�้ำ แปรงฟัน ฯลฯ อีกครั้งหนึ่ง
รวมทัง้ ความเลียสละของบราเดอร์ทกุ ๆ ท่าน ทีต่ อ้ งมีคาบสอนพอๆ กับครูทกุ ๆ คน และ
ได้เงินคนละ 500 บาท ต่อเดือน ท�ำให้ผมมีความศรัทธาในนักบวชมาก จนไม่อยากจะไปสอน
ทีไ่ หน ขณะเดียวกันความส�ำเร็จของลูกศิษย์ ส่วนใหญ่แล้วจะประสบความส�ำเร็จกันมาก เนือ่ งจาก
พื้นฐานที่บ้านของพวกเขาเอง และมีเกือบทุกจังหวัด ACS สามารถไปได้ทั่วทุกจังหวัดใน
ประเทศไทย มีโรงเรียนเดียวในประเทศไทยที่จัดงานเลี้ยงรุ่นได้ทุกๆ ปี และยิ่งใหญ่มาก
สถานที่ ACS เราเคยติด 1 ใน 25 ประเทศในเอเชียที่น่ามาเรียนที่สุด สวยงามที่สุด   
ด้านกีฬาเราก็เป็นที่หนึ่งมาเกือบตลอด การแข่งขันกรีฑาสีก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ฯลฯ
ผมจึงรักและผูกพันกับสถาบัน ACS เป็นอย่างมาก

มิสดาลินี ขารวงศ์
อายุการท�ำงาน
บรรจุเมื่อปี
สอนระดับ/ท�ำงานแผนก

37  ปี
10 พฤศจิกายน 2523
การเงิน / ห้องขายเครื่องเขียน

หลักการท�ำงาน/อุดมคติในกาท�ำงาน
ท�ำงานที่ได้รับมอบหมาย ท�ำด้วยความเต็มใจ ไม่ว่างานนั้นจะยากหรือง่าย ถ้าท�ำไม่ได้
จะต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม หรือถามผู้ที่มีประสบการณ์ ท�ำงานให้เสร็จภายในเวลาที่
ก�ำหนด ถึงแม้จะเป็นวันหยุดก็ต้องท�ำให้เสร็จทันเวลา ท�ำงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีการ
วางแผนงานล่วงหน้า จะได้เตรียมงานได้ทันเหตุการณ์ เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เคยขาด
ลา มาสาย เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน เป็นคนตรงต่อเวลา ไปท�ำงานแต่เช้า และกลับบ้านตาม
เวลาที่ก�ำหนก หรือช้ากว่านั้น ถ้ามีเหตุการณ์ที่จ�ำเป็น เป็นคนที่มีความรับผิดชอบในงานที่ท�ำ 
ถ้ามีปญ
ั หา หาทางแก้ไขให้ทนั เวลา มิฉะนัน้ จะเกิดปัญหาอย่างต่อเนือ่ ง เป็นผูท้ มี่ นี ำ�้ ใจดี บริการ
งานด้านการขายสินค้ากับผู้ปกครอง นักเรียน ครู ด้วยความเป็นกันเอง
ความรู้สึกเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน
มีความรู้สึกผูกพันธ์กับโรงเรียนมาก เพราะอยู่มาตั้งแต่เป็นนักเรียน ม.ปลาย และเริ่ม
ท�ำงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มาตลอดจนกระทั่งบั้นปลายของชีวิต โรงเรียนให้โอกาส
มาตลอด โดยได้มปี ระสบการณ์ในการท�ำงานหลายต�ำแหน่ง เช่น เป็นครูผสู้ อนในระดับอนุบาล
- ประถมศึกษา สอนค�ำสอนในระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท�ำให้เราเป็นตัวอย่างที่
ดีในการด�ำรงชีวติ เพราะเราเป็นผูส้ อนนักเรียนในเรือ่ งศาสนา ถ้าเราท�ำตัวอย่างทีไ่ ม่ดี ก็ท�ำให้
ขัดต่อหน้าที่ของเรา และงานแผนกการเงิน เช่น ห้องพัสดุ และห้องขายเครื่องเขียน
โรงเรียนเป็นผู้ให้ทุกอย่างแก่เรา ในเรื่องความเป็นอยู่ มีสวัสดิการต่างๆ ให้เราได้เผชิญ
ชีวิตในรูปแบบต่างๆ ได้สัมผัสกับผู้ร่วมงานทั้งรุ่นพี่ และรุ่นน้อง นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง
ท�ำให้เราได้มโี อกาสเรียนรูก้ บั บุคคลเหล่านัน้ สอนให้เรามีโอกาสปรับตัว ให้กบั ชีวติ การท�ำงาน
มากขึ้น
ทางโรงเรียนได้จดั ให้เราไปทัศนศึกษาร่วมกันเป็นประจ�ำ เพือ่ เปิดโอกาสให้เราไปพักผ่อน
ร่วมกัน กับผู้บริหารและเพื่อนๆ ครูทุกคน เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกัน ร่วมสนุกสนาน ท�ำให้
กลับมาท�ำงานใหม่ อย่างมีความสุข เข้าใจซึ่งกันและกันเป็นอย่างดี
นักเรียนสมัยนี้สอนยาก เนื่องจากมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสูง เขาไปไกลมาก จึง
ไม่ยอมรับฟังความเห็นของครูเท่าที่ควร แต่ครูจะต้องปรับตัวเองให้ทันสมัย เพื่อลดช่องว่าง
ระหว่างวัย จะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

มิสวัฒนา จาบทอง
อายุการท�ำงาน
บรรจุเมื่อปี
สอนระดับ/ท�ำงานแผนก

40  ปี
19 กันยายน 2520
มัธยมศึกษาตอนต้น

ม.ก�ำจาย จาบทอง
อายุการท�ำงาน
บรรจุเมื่อปี
สอนระดับ/ท�ำงานแผนก

37  ปี
2  มิถุนายน 2523
มัธยมศึกษาตอนปลาย

หลักการท�ำงาน/อุดมคติในกาท�ำงาน
ถือคติการเป็นตัวอย่างที่ดี การเป็นครูต้องเป็นครูทั้ง 24
ชั่วโมง ทั้งกายและวิญญาณ ดังนั้นการเป็นครูต้องประพฤติตนให้
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ มีความรักและความเมตตา ต่อศิษย์
เสมือนหนึ่งเป็นลูกหลานของตนเอง ถ่ายทอดความรู้ ความ
สามารถ ด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม แก่ศษิ ย์อย่างเต็มทีโ่ ดย
ไม่ปิดบังอ�ำพราง และต้องตั้งมั่นอยู่บนความยุติธรรมกับศิษย์ทุก
คน

หลักการท�ำงาน/อุดมคติในกาท�ำงาน
สั ง คมมี ค วามคาดหวั ง ว่ า “ครู ” ต้ อ งเป็ น ผู ้ ป ระพฤติ ดี
ประพฤติชอบ เป็นบุคคลที่มีคุณค่าในตัวเอง มีระเบียบวินัยเป็น
พื้ น ฐาน ในการปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี และเป็ น
กัลยาณมิตรของนักเรียน ทัง้ ด้านคุณธรรม จริยธรรมและภูมคิ วาม
รู้ ครูจึงต้องพัฒนาตนให้ทันโลก ทันเหตุการณ์ และทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมยุคปัจจุบัน

ความรู้สึกเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน

การที่มีชีวิตเป็นครูอยู่นานกว่า 37 ปี นับได้ว่ามีประโยชน์
มหาศาล เพราะเป็นอาชีพที่สามรถ ...
1. เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียอยู่รอดได้
2. ได้บุญได้กุศลมากกว่าอาชีพอื่นๆ
3. ได้รับการเคารพยกย่อง จากคนทุกระดับชั้น
4. หาความสุขได้ทุกเวลา ปลื้มใจเมื่อมีศิษย์มาเยี่ยมปิติใจ
เมื่อเห็นศิษย์ไม่ลืมครู
5. ต้องเหน็ดเหนื่อย อดทนและเสียสละ แต่อิ่มใจ
ต่อการท�ำหน้าที่สร้างคน
6. ได้ศึกษาหาความรู้ อ่านหนังสือเยอะจึงเป็นคนทันโลก
ไม่หลงยุค
7. มีปิดเทอม มีโอกาสท่องเที่ยวเติมพลังและ
เสริมประสบการณ์ชีวิต
“ครู” ... คืออาชีพที่ดี ยิ่งได้อยู่สถาบันที่ดี มีเพื่อนที่ดี มีลูก
ศิษย์ลูกหาดี นับเป็นวาสนาที่ดียิ่งวันเวลาผ่านพ้นไป โดยไม่รู้เนื้อ
รู้ตัว ... รู้อีกทีก็วัยเกษียณแล้ว !

ขอบคุณโรงเรียนสถาบันการศึกษาแห่งนี้ตลอดระยะเวลา
40 ปี ที่ได้ท�ำงานอยู่ที่นี่ ชีวิตและครอบครัวมีความสุข เจริญ
ก้าวหน้าก็เพราะสถาบันแห่งนี้ ทีไ่ ด้เอือ้ ให้เป็นแหล่งพักพิงของชีวติ
ขอบคุณ ความทุกข์ยากและอุปสรรคต่างๆ ในอดีต ที่ท�ำให้ชีวิต
แข็งแกร่งและเป็นสุขในปัจจุบนั ขอบคุณเพือ่ นครูทกุ คนทีใ่ ห้เกียรติ
และเป็นกัลยาณมิตร ที่ดีต่อกันเสมอมา
สุดท้าย ขอบคุณนักเรียนที่มีบุญคุณท�ำให้ชีวิตความเป็นครู
มีคุณค่า ท้าทายความสามารถ มีชีวิตชีวา กระปรี้กระเปร่า ตื่นตัว
อยูต่ ลอดเวลา เพราะกลัวตกยุค ไม่ทนั สมัย ขอบคุณทุกสิง่ ทุกอย่าง
ในอัสสัมชัญศรีราชา

ความรู้สึกเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน

มิสประไพ ลมพาพร
อายุการท�ำงาน
บรรจุเมื่อปี
สอนระดับ/ท�ำงานแผนก

30 ปี
2529
ประถมศึกษา

หลักการท�ำงาน/อุดมคติในกาท�ำงาน
ต้องมีความรับผิดชอบในหน้าทีข่ องตนเองให้ดที สี่ ดุ มีความ
ซือ่ สัตย์ สุจริต มีนำ�้ ใจ แบ่งปัน ไม่เห็นแก่ตวั ต้องคอยอบรมสัง่ สอน
เด็กๆ ให้สม�่ำเสมอ เพื่อเป็นคนดีของสังคม
ความรู้สึกเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน
ในสมัยแรกที่เข้ามาสอนมีความประทับใจในผู้บริหารมาก
มีความเป็นกันเอง มีความห่วงใย ทักทายถามความเป็นอยู่ คอย
ถามสารทุกข์สุขดิบตลอด คอยให้ก�ำลังใจ ท�ำให้มีความสุขในการ
ท�ำงาน
มีความผูกพันกับนักเรียนเล็กๆ มาก ชอบความน่ารักของ
เด็กๆ ชอบการมีกิริยามารยาทที่ดีของเด็กๆ มีความสุข เมื่อเจอ
นักเรียนยกมือไหว้ทกั ทาย มีความสุขเมือ่ ได้พดู คุย ทานอาหารร่วม
กัน ไปเที่ยวกับเพื่อนครู เป็นบางครั้งบางครา

มิสจีราวัลย์ วิจิตร
อายุการท�ำงาน
บรรจุเมื่อปี
สอนระดับ/ท�ำงานแผนก

21 ปี
14  พฤศจิกายน  2539
การเงิน

หลักการท�ำงาน/อุดมคติในการท�ำงาน
ในการท�ำงานทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในแผนกการเงิน
หลักการท�ำงานต้องละเอียด  รอบคอบ ขยัน  ตั้งใจท�ำงาน  ศึกษา
หาความรู้เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบอยู่เสมอ ความสามัคคีในหมู่
คณะเป็นสิ่งส�ำคัญมาก  งานจะส�ำเร็จได้เราก็ต้องช่วยเหลือกัน
ความรู้สึกเกี่ยวกับโรงเรียนและนักเรียน
มีความรูส้ กึ ว่าโรงเรียนนีเ้ ป็นเสมือนบ้านอีกหลังหนึง่ รักและ
ผูกพันกับบ้านหลังนี้มาก และขอขอบคุณโรงเรียนที่ให้โอกาสได้
มาท�ำงานที่นี่   ได้เจอพี่ๆ น้องๆ ที่น่ารัก ครูผู้สอนที่ช่วยกันอบรม
สั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม ทั้งเพื่อนร่วมโรงเรียนทุก
ท่านที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�ำให้งานส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าน้องๆ รุ่นต่อๆ ไปจะช่วยกันดูแลบ้านหลัง
นี้ไว้ ให้เป็นสถานที่ศึกษาที่ดีที่สุด    

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในหลวงรัชกาลที่ 9
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าร่วมพิธีถวายดอก      
ไม้จันทน์ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
ในหลวงรัชกาลที่ 9 รวมทั้งคณะครูและนักเรียนศูนย์ดนตรี ได้เข้าร่วมแสดง
มหรสพกับหลายๆ โรงเรียน นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจอย่างหาที่สุดไม่ได้
ข้าพพุทธเจ้า คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ขอน้อม
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ณ สวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชา ในวันพุธที่ 26
ตุลาคม 2560
วันที่ 2-20 ตุลาคม 2560
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา แผนกประถมศึกษา จัดกิจกรรม October
Course 2017 ให้กับ นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 6 เพือ่ นักเรียน
ได้เรียนรู้ประสบการณ์ต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมที่คณะครูจัดขึ้น
ให้เด็กได้มีการเคลื่อนไหว และเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ เป็นการเสริม
พัฒนาการให้กับนักเรียน ช่วยให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น อยากทดลอง
ค้นคว้ามากขึ้น

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560
ภราดาศราวุธ ยุชมภู เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทกับลูกเสือ
สามัญ และเนตรนารี สามัญระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 เข้าค่าย      
พักแรมลูกเสือสามัญและเนตรนารีสามัญ ประจ�ำปี 2560 ณ อาคารเซนต์
เมรี่ ก่อนออกเดินทางไกลไปเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายวชิราวุธ อ�ำเภอศรีราชา
จังหวัดชลบุรี

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560
ภราดาเลอชัย ลวสุต ที่ปรึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 4 เป็น
ประธานในพิธีและให้โอวาทการเปิดกิจกรรม Day Camp ให้กับลูกเสือ
ส�ำรอง และเนตรนารีส�ำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 3 ประจ�ำปี
2560 ณ อาคารโดนาเซียง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560
โอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ที่ปรึกษาแผนก
ประถมศึกษา คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึง 6         
ได้ร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิด กล่าวค�ำอวยพร และมอบกระเช้าอวยพร
ให้กับ ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ณ อาคารเซนต์เมรี่

กิจกรรม “ศุกร์บรรเลงเพลงพาเพลิน”
เวทีนี้สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ถึง 6 ให้กล้าแสดงออกในความสามารถ ด้านการร้องเพลง และเล่น
ดนตรีประเภทต่างๆ ทุกวันศุกร์ ณ อาคาร เซนต์เมรี่

กิจกรรม “Fill Full Fun” พุธหรรษาส่งเสริมวิชาการก้าวไกล
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้านวิชาการ โดยผ่านทางกิจกรรมของ
กลุ่มสาระการเรียนรู้กลุ่มต่างๆ ที่หลากหลาย

การแข่งขันกีฬาครู ในเครือมู ลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล               
แห่งประเทศไทย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้รางวัลชนะเลิศหลายรายการ ได้แก่ วิง่ ผลัด 8x50 เมตร, เทนนิส(Open), เทนนิส(อาวุโส),
แบดมินตัน(คูO่ pen), เซปักตะกร้อ(ชาย) และวอลเลย์บอล(หญิง) ได้คะแนนรวมเป็นอันดับ1 รวมทัง้ สิน้ 37 คะแนน ได้รบั ถ้วยพระราชทาน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมนีจ้ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

การแข่งขันกรีฑาสี ประจ�ำปี การการศึกษา 2560
การแข่งขันกรีฑาสี ประจ�ำปีการศึกษา 2560 วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 ณ สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา ประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน นายกฤษดา จันทร์จ�ำรัสแสง นายยกกิตติมศักดิ์สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา ศิษย์เก่า  
ACS รุ่น 2710  และนักกีฬาอาวุโส นายพิพัฒน์ จงตระกูล ACS 4730  ประธานพิธิปิดการแข่งขันกรีฑาสี ภราดา ดร.ช�ำนาญ
เหล่ารักผล  ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ หัวหน้างานอภิบาลและอาสาพัฒนา

มอบตุ๊กตา ของเล่น
ให้กับศูนย์ธารชีวิตเด็กพัทยา

3 พฤศจิกายน 2560
แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรม “อนุบาล
อัสสัมชัญ ย้อนยุคการละเล่นไทย สืบสาน
วันลอยกระทง” ณ บริเวณสนามเด็กเล่น   
อาคารเรยีนา เชลี

ภราดาศราวุธ ยุชมภู หัวหน้ากิจการ
นักเรียน พร้อมคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน
มอบตุ ๊ ก ตา ของเล่ น ที่ ไ ด้ รั บ บริ จ าคจาก         
ผูป้ กครอง มอบให้กบั ศูนย์ธารชีวติ เด็กพัทยา
เพื่ อ ใช้ ใ นกิ จ กรรรมคริ ส ตสมภพประจ�ำปี
2017

นักเรียนคาทอลิก
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคาทอลิก

8 พฤศจิกายน 2560
21 พฤศจิกายน 2560
คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะครูผู้ร่วมบริหาร   
ฝ่ายกิจการนักเรียนน�ำคณะลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ร่วม         
เข้ า ร่ ว มประชุ ม การจั ด ท�ำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย น        พิ ธี ถ วายราชสดุ ดี เ นื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สวรรคตพระบาทสมเด็ จ
พ.ศ. 2560-2564 โดยมี ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา เป็นวิทยากรรับเชิญ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ใต้อาคารยอห์น
มาบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคารโอเซ่ 1
แมรี่

ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ หัวหน้างานอภิบาล
และอาสาพัฒนา พร้อมคณะครูคาทอลิก    
น�ำนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา
เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจคาทอลิกประจ�ำปี 2016
ณ สถานอบรม คริ ส เตี ย นแบ๊ บ ติ ส ต์              
หาดจอมเทียน พัทยา ในระหว่างวันที่ 24-25
พฤศจิกายน 2016

กิจกรรม
ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต
ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์ ม.กิตติคุณ ศรียศ
พร้ อ มตั ว แทนนั ก เรี ย น เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม    
ค่ า ยเพื่ อ นนั ก บุ ญ มงฟอร์ ต ครั้ ง ที่ 19 ณ
จั ง หวั ด ล�ำปาง ในระหว่ า งวั น ที่ 30
พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2016

23 พฤศจิกายน 2560
14 ธันวาคม 2560
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปทัศนศึกษา พระเมรุมาศในพระบาท
ฝ่ายนักเรียนประจ�ำ จัดกิจกรรมเปิดไฟต้นคริสต์มาสประจ�ำปี 2017
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ท้องสนาม ณ บริเวณลานอเนกประสงค์อาคารยอห์นแมรี่และอาคารสุวรรณ
หลวง กรุงเทพมหานคร
สมโภช

นอกจากเรียนหนังสือแล้ว
นักเรียนยังต้องช่ วยกันท�ำสวน
นักเรียนต้องมี “จอบ”
ประจ�ำตัวคนละ 1 เล่ม

Dr.w. Srichandra หรือ นายแพทย์วิทยา ศรีจันทร์

อายุ 82 ปี สูตินารีแพทย์ที่มีชื่อเสียงจาก Winnipeg รัฐ Manitoba ประเทศ
แคนาดา
ผมเรียนที่อัสสัมบางรัก พอเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 ก็ได้อพยพหนีภัย
สงครามมาเรียนที่ศรีราชา มาพร้อมกับ บราเดอร์เทโอฟาน มาเข้าเรียนชั้น ป.4
มาเรียนแค่ปีเดียวครับ พอสงครามสงบผมก็กลับไปเรียนต่อที่บางรัก
1 ปีอยู่ที่ศรีราชาสนุกประทับใจมาก นั่งเรือมาขึ้นที่สะพานเกาะลอย บน
สะพานมีทางรถไฟด้วย ทางรถไฟผ่านหน้าโรงเรียนมีซุงต้นโตๆ ผมนอนเรือน
หลังคามุมจากข้างฝาเป็นไม้ตีเป็นตารางมีต้นยางใหญ่มาก เวลาอาบน�้ำต้องเดิน
ไปประมาณ 1 กิโลเมตร ใช้กระป๋องตักนำ�้ มีเชือกสาวขึน้ มา นอกจากเรียนหนังสือ
แล้วนักเรียนยังต้องช่วยกันท�ำสวน นักเรียนต้องมี “จอบ” ประจ�ำตัวคนละ 1 เล่ม
ต้องช่วยกันขุดดินท�ำสวนปลูกฝ้าย ปลูกสับปะรด อาหารก็กินอาหารง่ายๆ พวก

บราเดอร์ท่านชอบออกไปล่าสัตว์กัน สมัยนั้นเป็นช่วงสงคราม
กระสุนปืนหายากมาก มีนักเรียนคนหนึ่งที่บ้านเขาขายปืนขาย
กระสุน ได้ส่งกระสุนให้พวกบราเดอร์       บราเดอร์ชอบใจมากที่
มีกระสุน ก็ออกไปล่าสัตว์มาท�ำอาหารกินกัน
เพื่ อ นร่ ว มรุ ่ น ก็ จ�ำไม่ ค ่ อ ยได้ จ�ำได้ ค นหนึ่ ง เป็ น ลู ก ครึ่ ง          
ชื่อ “เด๋ง” นอกนั้นก็จ�ำไม่ได้ ไม่รู้ว่าเด๋งอยู่ที่ไหน
ส่วนครูก็มีบราเดอร์เทโอฟานและครูมานิตย์ จ�ำนามสกุล
ไม่ได้ และก็มีบราเดอร์อีก 2-3 ท่าน ผมยังจ�ำได้เลยครั้งหนึ่ง       
คุณพ่อผมมาศรีราชา มาพักที่โรงแรมในทะเล (อาจเป็นบังกาโล
ศิริวัฒนา...ผู้เขียน) ครูมานิตย์ยังขี่จักรยานไปคุยกับพ่อผมเลย
วันหยุดก็ไปเทีย่ วบ่อนำ�้ ร้อนบางพระ (ปัจจุบนั อยูใ่ นอ่างเก็บ
น�้ำบางพระ...ผู้เขียน) บางครั้งก็ไปเล่นน�้ำที่คันทดน�้ำ  (คันทดน�้ำ
ของบริษัทอิสเอเซียติกส์อยู่ที่บางพระ...ผู้เขียน)
สมัยก่อนหน้าโรงเรียนมีทางรถไฟผ่าน มีซุงต้นไม้ใหญ่ๆ     
ทั้งนั้น รถไฟลากมาที่บริษัทศรีมหาราชา (ศรีราชานครปัจจุบัน...
ผู้เขียน) มาแปรรูปเป็นไม้ส่งไปขายโดยบรรทุกรถไฟไปลงเรือที่
สะพานเกาะลอย ข้างโรงเรียนเราเป็นป่าทั้งนั้นเลย
ผมเรียนที่ศรีราชา 1 ปี ชั้นป.4 พอสงครามสงบก็กลับไป
เรียนต่อทีอ่ สั สัมชัญกรุงเทพ ต่อจนจบ ม.6 ก็ไปเรียนต่อทีป่ ระเทศ
ไอร์แลนด์ 2 ปี เป็นโรงเรียนประจ�ำ  และไปเข้ามหาวิทยาลัย

Dublin เรียนแพทย์และฝึกหัดด้วย ท�ำงานอยู่ 17 ปี และไปเทรน
ต่อที่ประเทศแคนาดา  1 ปี เป็นที่รู้จักของคนมากมาย จึงเข้าไป
อยู่ที่ประเทศแคนาดา อยู่แคนาดา 45 ปี กลับมาเยี่ยมเมืองไทย
คราวนี้คิดถึงสมัยเรียนที่อัสสัมชัญศรีราชาจึงมาเยี่ยมที่นี่ก่อน
ผู ้ ที่ พ าท่ า นมาคื อ น้ อ งชาย (จบอั ส สั ม ชั ญ บางรั ก ) และ        
น้องสะใภ้ ทั้ง 2 ท่านเล่าให้ฟังว่า นายแพทย์วิทยา ท่านรบเร้า
อยากจะมาทบทวนความหลังทีอ่ สั สัมชัญศรีราชา จะนัง่ รถโดยสาร   
มาเอง ญาติพี่น้องได้ห้ามปราบไม่ให้มาตามล�ำพัง จึงให้น้องชาย
และน้องสะใภ้พามา ดูท่านมีความสุขมากพี่ได้มาทบทวนความ
หลังให้เราฟัง ท่านกลับมาคราวนี้เพื่อนร่วมรุ่นที่บางรักเรียกให้
กลับมารวมรุ่น แต่เมื่อมาถึงเมืองไทยสิ่งแรกคือท่านมาเยี่ยม       
อัสสัมชัญศรีราชาเป็นอันดับแรก เล่าเรื่องราวต่างๆ อย่างพรั่งพรู
ด้วยน�้ำเสียงและสายตาอย่างมีความสุข ท่านเข้าเยี่ยมชมห้อง
เกียรติประวัติด้วยความชื่นชมและอธิบายเรื่องราวในภาพได้  
อย่างแคล่วคล่องถึงแม้วา่ ท่านจะมาเรียนแค่เพียงปีเดียว แต่เลือด
แดง-ขาวในกายของท่านยังเข้มข้นเสมอ สีหน้าและแววตาบ่งบอก
ถึงความสุขที่ได้กลับมาเยือนอัสสัมชัญศรีราชา ความทรงจ�ำสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 ยังแจ่มชัดเสมอ...
			
นายแพทย์วิทยา ศรีจันทร์ อ.ส.ช. 278

“จดวันละนิดจิตแจ่มใส”

5 ข้อดีที่ได้จากการจดบันทึกไดอารี่
1. ท�ำให้ได้จดจ�ำช่วงเวลาส�ำคัญในชีวิต

เพราะบางเรื่องมันก็ส�ำคัญกับเราจริงๆ
หากไม่จดเอาไว้สกั วันก็จะต้องลืม ถ้าใคร
ยังไม่เคยจดบันทึก ก็อาจเริ่มเป็นบันทึก
สั้ น ก่ อ นก็ ไ ด้ เมื่ อ เคยชิ น แล้ ว อาจเริ่ ม
พัฒนาให้ยาวมากกว่าเดิม

ได้พัฒนาทักษะด้านการเขียน ผลพลอยได้อีก
อย่ า งของการเขี ย นไดอารี่ ก็ คื อ ช่ ว ยพั ฒ นา
ทั ก ษะด้ า นการเขี ย น การเขี ย นไดอารี่ เ ป็ น
ประจ�ำถือเป็นการฝึกการคิดและการเขียน ยิ่ง
ฝึกฝนมากๆ จะพบว่าภาษาที่เราใช้จะซับซ้อน
และอ่านสนุกมากขึ้นทุกครั้งที่กลับมาอ่าน

2.

สวัสดีและขอต้อนรับสมาชิกครอบครัวนักเรียนประจ�ำทุกคนเข้าที่พัก ในวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ด้วย  
ความยินดียิ่ง ตลอดช่วงวันหยุดปิดภาคเรียนที่ผ่านมานั้นทางฝ่ายนักเรียนประจ�ำหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนประจ�ำ          
ทุกคนใช้เวลาที่มีค่าอยู่กับครอบครัวเพื่อพักผ่อนท�ำกิจกรรมร่วมกัน
นักเรียนทุกคนนัน้ ได้รบั ทราบผลการเรียนในภาคเรียนที่ 1/2560 กันเป็นทีเ่ รียบร้อยแล้ว นักเรียนทีม่ งุ่ มัน่ ตัง้ ใจเรียน     
ผลการเรียนที่ได้คงประสบผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ ส่วนนักเรียนที่ผลการเรียนยังไม่เป็นที่น่าพอใจนักขอให้
พยายาม ตั้งใจเพิ่มขึ้น ฝ่าฟันอุปสรรคที่รายล้อมไปให้ได้ ไม่มีค�ำว่าสายในการที่จะเริ่มต้นในสิ่งที่ดี  
การเรียนพิเศษกลุ่มย่อยของนักเรียนประจ�ำมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมมากยิ่งในภาคเรียนนี้ จะเรียน     
ในช่วงเวลาคาบที่ 9 เวลา 16.45 – 17.45 น. วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี นักเรียนสามารถเลือกเรียนสลับกับการเล่น          
ออแกไนซ์เกมส์หรือออกแบบการศึกษาเรียนรู้เองได้ตามตารางที่ฝ่ายวิชาการก�ำหนดซึ่งมีความยืดหยุ่นมากขึ้น
ในภาคเรียนที่ 2/2560 นี้ โรงเรียนมีกิจกรรมหลายอย่างที่จัดให้กับนักเรียนเพื่อมอบความสุข เสริมสร้างทักษะและ
การท�ำงานร่วมกัน เช่น กิจกรรมกรีฑาสี เปิดไฟต้นคริสต์มาส งานเลี้ยงคริสต์มาสและปีใหม่ของนักเรียนประจ�ำ
งานราตรีสัมพันธ์ งานคืนสู่เหย้า สิ่งที่นักเรียนควรปฏิบัติเมื่อโรงเรียนจัดสรรกิจกรรมที่พัฒนานักเรียนในทุกมิติให้แล้ว
ส�ำคัญอย่างยิ่งคือนักเรียนต้องให้ความร่วมมือ แบ่งเวลาให้ถูกต้อง และให้การเรียนคู่ขนานไปกับกิจกรรมนั้นๆ ด้วย
ท้ายสุดนีข้ อให้นกั เรียนประจ�ำทุกคนมีความสุข สนุกสนาน ในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ และเป็นบุตรหลาน
ที่ดีเพื่อมอบให้เป็นของขวัญที่ส�ำคัญแก่พ่อแม่และผู้ปกครอง...
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ช่วยให้ได้เปรียบเทียบตัวเองในอดีตกับ
ปัจจุบนั เมือ่ เรากลับมาย้อนอ่านเรือ่ งราว
ที่เคยบันทึกไว้ในอดีต    เราอาจแปลกใจ
เมื่ อ พบว่ า ความคิ ด ของเราในอดี ต ก็
เหมือนกับในปัจจุบนั ไม่มผี ดิ เพราะยังไง
ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปแค่ไหนเราก็ยังเป็น
เราแต่เป็นเราในแบบทีโ่ ตขึน้ ตัดสินใจเก่ง
ขึ้น แก้ปัญหาได้ดีขึ้น ขณะเดียวกันมันก็
เป็นตัวชี้วัดพัฒนาการต่างๆ ในชีวิตเรา
เช่นเดียวกัน ว่าตอนนั้นเราท�ำอะไรอยู่
และเรามีความคิดแบบไหน ทัศนคติแบบ
ไหนกันทีท่ �ำให้เราประสบความส�ำเร็จมา
จนถึงวันนี้

3.

4.

ได้เรียบเรียงระบบความคิดของตัวเอง การเขียน
บันทึกไดอารีบ่ างครัง้ เวลาเรามีเรือ่ งทุกข์ใจหรือไม่พอใจ
อะไรเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ อาจเป็นเรื่องการเรียน การ
ท�ำงานที่ไม่ควรโพสต์ลงโซเชียล จะระบายให้ใครฟังก็
ไม่เหมาะสม วิธแี ก้ปญ
ั หาจึงเป็นการจดบันทึกไดอารีน่ ี่
แหละ เพราะนอกจากจะให้เราได้ระบายผ่านตัวอักษร
แล้ว ในอีกแง่หนึ่งระหว่างที่เราจรดปากกาลงไปบน
กระดาษก็จะเป็นช่วงเวลาทีเ่ ราได้ทบทวนสิง่ ต่างๆ ด้วย
เช่นกัน

5. ท�ำให้ได้ใช้สมาธิจดจ่ออยู่กับตัวเอง เวลาเราเขียนไดอารี่ เราต้องใช้สมาธิ  
เพื่อย้อนนึกเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากจะได้ทบทวนตัวเองแล้วยัง
ได้มีสมาธิอยู่กับตัวเอง เหมือนเราได้ใช้เวลาสั้นๆ คุยกับตัวเองในแต่ละวัน

พูดแบบนีก้ อ็ าจจะนึกภาพตามกันไม่ออก เลยอยากแนะน�ำให้ทกุ คนลองเริม่ จดบันทึกกัน
ดูนะคะ อาจปรับใช้เป็นการจดลิสต์สิ่งที่ต้องท�ำในแต่ละวัน ผสมกับบันทึกประจ�ำวันสั้นๆ ก็ได้
แล้วมารอดูกันว่าจะได้ผลแบบที่เราได้กล่าวมาข้างต้นไหม
อ้างอิง : https://www.mangozero.com/writing-diary/G

ห้องสมุดของเรา มีเพจเฟสบุ๊ค เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ ของห้องสมุดแล้ว ยังมีข้อมูล
ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงวารสาร นิตยสารให้อ่านฟรี! เพลินๆ กันอีกด้วย เพิ่มความสะดวกสบายในการอ่าน    
ที่สามารถอ่านที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ที่ต้องการ
ขอเชิญชวนให้ลองเข้าไปดูเพจ : ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชอบโพสต์ไหน ก็กดไลค์ กดติดตาม และ
แสดงความคิดเห็นกันได้นะค่ะ

นายเปรม ชั ยขรรค์เมือง ม.6/1

ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของเราได้ที่เพจ :
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา www.facebook.com/ACS.LIB
หรือ QR Code ค่ะ

สวัสดีครับผมชื่อเปรม ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้น    
ม.6 ครับ ปีนี้เป็นปีสุดท้ายของผมในโรงเรียนแห่งนี้
ก่อนที่ผมจะจบจากโรงเรียนแห่งนี้ไป ผมก็อยากจะ
แนะน�ำหนังสือชุดหนึง่ ทีผ่ มเชือ่ ว่าจะท�ำให้ใครหลายๆ
คนติดใจครับ
หลายคนมักจะประสบปัญหาเวลาที่ต้องอ่าน
หนังสือเป็นเวลานานๆ ก็คืออ่านได้ไม่นานเท่าไหร่    
ก็มักจะชอบคิดนอกเรื่องและเสียสมาธิจนอ่านไม่รู้
เรื่องในที่สุด ซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ประสบพบเจอกับ
ปัญหาดังกล่าวเช่นกัน แต่มีอยู่ไม่กี่ครั้งที่ผมจะติดใจ
และอ่านหนังสือแบบรวดเดียวจนจบเล่ม ซึ่งหนังสือ
ที่ท�ำให้ผมอ่านแบบรวดเดียวจบแบบที่ผมไม่เคยท�ำ
มาก่อนก็คือ หนังสือชุด “โรงเรียนกลางป่า” เขียน
โดย คุณครูอาวุโส ม.ชาตรี อนุเธียร ซึ่งเป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา บรรยากาศใน
อดีต รุ่นพี่ศิษย์เก่า และเรื่องเล่าต่างๆ ในยุคแรกๆ
ของโรงเรียน โดยฉบับที่ผมอ่านเป็นการตีพิมพ์ครั้งที่
5 โดยสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา เมื่อปี พ.ศ. 2543 เป็นแบบพ็อคเก็ตบุ๊ค 8
เล่มเล็ก แบ่งเป็นสองภาค ภาคละ 4 เล่ม โดยหนังสือ
ชุดนี้คุณพ่อของผมซื้อเก็บไว้เมื่อสมัยตอนที่คุณพ่อ
พาผมมาสมัครเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 เมื่อปี พ.ศ.
2546 แต่วันหนึ่งผมช่วยคุณแม่ท�ำความสะอาดบ้าน
และบังเอิญไปเจอหนังสือชุดนี้เข้า ซึ่งตอนแรกก็กะ
จะอ่านแบบผ่านๆ แต่พออ่านไปอ่านมา รู้สึกตัวอีกที
ก็จบเล่ม 1 ไปแล้วก็เลยติดใจอ่านจนจบซะหลายรอบ

รางวัลคนเก่ง
ได้รับรางวัลเรียนดี ประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที หัวข้อ “หญิงหรือชายใครเสี่ยงเป็นเหยื่อ
ยาเสพติด” ในสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่ง ACS World Quiz
งานวิชาการสัมพันธ์ 72 ปี อัสสัมชัญศรีราชา ปีการศึกษา 2559
ประธานกองเชียร์สีเหลือง และ ได้รับรางวัลกองเชียร์ รองชนะเลิศอันดับ 1
ปีการศึกษา 2559
รางวัลยอดนักอ่าน ปีการศึกษา 2559
ผ่านการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยระบบ TCAS สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาเครือ่ งกล
ในปัจจุบนั โรงเรียนกลางป่าได้เปลีย่ นไปเป็นโรงเรียนกลางเมืองทีล่ อ้ มรอบ
ไปด้วยอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกครบครันไม่ได้ขาดแคลนเหมือนในอดีต       
ซึ่งบางครั้งอาจจะท�ำให้เราหลงลืม ใจความส�ำคัญของการมาโรงเรียนไป คือ     
การมาหาความรู้เพื่อใช้ต่อยอดในการศึกษาต่อ การมาเรียนมาให้คุณครูสั่งสอน
การมาพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ การมาท�ำกิจกรรมกับรุ่นพี่ รุ่นน้อง และการอ่าน
หนังสือทบทวนบทเรียน หรือเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวช่วย
ในการส่งเสริมทักษะและพัฒนาการในด้านต่างๆ ของเราได้เป็นอย่างดีครับ

จันทน์หอม : จัน : จันทร์ผา : จันทนา

พูดจาภาษาไทย

โดย มิสสมนึก สุทธิถวิล

งานพระราชพิธพี ระบรมศพของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร                  
ได้ใช้ไม้จนั ทร์เกีย่ วกับพระบรมศพของพระองค์ทา่ นทัง้ สิน้ ท�ำให้บางท่านอาจสับสนบ้างว่าไม้จนั ทน์เป็น
ไม้ประเภทใด มีลักษณะอย่างไร พูดจาภาษาไทยฉบับนี้จึงน�ำเสนอเพื่อเป็นความรู้ว่าค�ำพ้องเสียงของ
ไม้ชนิดนี้มีกันกี่ชนิด โดยเราจะน�ำเสนอพอสังเขป...

เหตุผลทีใ่ ช้ไม้จนั ทน์หอมในพระราชพิธเี พราะว่าเป็นไม้มงคลชัน้ สูง ทีถ่ กู น�ำไปใช้ในงานพระราชพิธนี บั ตัง้ แต่สมัยยุค
พุทธกาล โดยพบประวัติการใช้ไม้หอมในประเทศไทยสมัยอยุธยาตอนต้น (ใช้ส�ำหรับส�ำเร็จโทษเจ้านายชั้นสูงด้วยโทษ
ทางการเมือง) และกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังพบประวัติที่ระบุในจดหมายเหตุว่า ไม้จันทน์หอมเป็นเครื่องราช
บรรณาการที่ส�ำคัญในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้วย
เนื้อไม้จันทน์หอมจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆ เนื้อไม้แข็ง มีความละเอียด จึงนิยมน�ำไม้จันทน์มาสร้างพระรองประดับ    
พระโกศ พระบรมศพ รวมทั้งใช้ท�ำฟืนหรือดอกไม้จันทน์ในพิธีพระราชทานเพลิงพระศพมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็น             
เชิงสัญลักษณ์ที่แสดงว่า ไม่ว่าไม้จันทน์หอมจะเป็นหรือตายก็ยังคงมีความหอม ขณะเดียวกัน ความหอมของไม้จันทร์     
ยังช่วยรักษาศพไม่ให้ มีกลิ่นเหม็น เนื่องจากในสมัยก่อนยังไม่มีการฉีดยา
เนืื่องจากไม้จันทน์หายากและมีราคาแพง จึงนิยมน�ำมาใช้เฉพาะในงานศพของราชวงศ์ชั้นสูงเท่านั้น ภายหลัง      
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพจึงได้คิดค้นให้ใช้ไม้จันทน์ท�ำเป็นแผ่นบางๆ มัดเป็นช่อเรียกว่าดอกไม้จันทน์ เพื่อให้ผู้ที่มา    
ร่วมงานศพได้น�ำไปวางที่เผาศพและนิยมใช้จนถึงปัจจุบัน

ไม้ จั น ทน์ ห อมที่ จ ะใช้ ใ นพระราชพิ ธี พ ระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชถูกคัด
เลือกไว้ 4 ต้นด้วยกัน จากทั้งหมด 19 ต้น คือต้นไม้จันทน์
หอมล�ำดับที่ 10, 11, 14 และ 15 ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก
นายจ�ำลอง ยิ่งนึก ผู้อ�ำนวยการกองพระราชพิธี ส�ำนัก
พระราชวัง และนายฉัตรชัย ปิน่ เงิน หัวหน้างานโหรพราหมณ์
ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฝ่าย
ปกครอง ตลอดจนหน่วยงานเกีย่ วข้อง และทุกต้นยืนต้นตาย
ตามธรรมชาติ มีกลิ่นหอม ลักษณะต้นไม้เปลาตรง ขนาด
ความโตตั้งแต่ 142-203 เซนติเมตร และสูง 11-15 เมตร
โดยมีก�ำหนดฤกษ์ตัด เวลา 14.09-14.39 น. ในวันที่
14 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งจะมีการตั้งโต๊ะเครื่องบวงสรวง
ตลอดจนเครื่องสังเวยต่างๆ โดยหลั่งน�้ำเทพมนต์เจิมบริเวณ
ต้นไม้จันทน์หอม และลงขวานทองที่ต้นไม้จันทน์หอม ต้นที่
15 เป็นปฐมฤกษ์ ก่อนจะตัดต้นที่เหลืออีก 3 ต้นพร้อมกัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mansonia gagei Drumm.
วงศ์
STERCULIACEAE
ชื่ออื่น
จันทน์ จันทน์ชะมด จันทน์ขาว จันทน์พม่า
ไม้ต้น ขนาดใหญ่ ผลัดใบ สูง 10 - 20 เมตร
เปลือก ค่อนข้างเรียบสีเทาอมขาว เรือนยอดเป็นพุ่มค่อน
ข้างโปร่ง
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปรี แกมรูปขอบขนานหรือ
แกมรูปไข่กลับ กว้าง 3 - 6 เซนติเมตร ยาว 8 - 14 เซนติเมตร
ดอก ดอกเล็กสีขาวออกรวมกันเป็นช่อสั้น ๆ ตามปลาย กิ่ง
และตามง่ามใบ
ผล รูปกระสวย มีปีกรูปทรงสามเหลี่ยม หนึ่ง ปีก กว้าง 1
- 1.5 เซนติเมตร ยาว 2.5 - 3 เซนติเมตร
นิเวศวิทยา ขึ้นในป่าดิบแล้ง ชอบขึ้นตามเขาหินปูน ทาง
ภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคตะวันตกเฉียงใต้ที่สูงจาก ระดับ
น�้ำทะเล 200 - 400 เมตร
ออกดอก สิงหาคม - ตุลาคม ผลแก่ ธันวาคม - มกราคม
ขยายพันธุ์ โดยเมล็ด
ประโยชน์ เนื้อไม้ กระพี้ สีขาว แก่นสีน�้ำตาลเข้ม ไสกบ
ตบแต่งง่าย ไม้ที่ตายเองจะมีกลิ่นหอมมาก ใช้ท�ำหีบใส่เสื้อผ้า
เครื่องกลึง เครื่องแกะสลัก ท�ำหวี ท�ำพัด ดอกไม้จันทน์ ธูป น�้ำมัน
หอมที่ได้จากการกลั่นชิ้นไม้ ใช้ปรุงเครื่องหอม และเครื่อง ส�ำอาง
ใช้ เ ป็ น ยาบ�ำรุ ง หั ว ใจ เนื้ อ ไม้ ใช้ เ ป็ น ยาแก้ ไข้ แก้ โ ลหิ ต เสี ย                   
แก้กระหายน�้ำและอ่อนเพลีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Diospyros decandra Lour.
วงศ์
: Ebenaceae
ชื่ออื่น
: จันอิน จันโอ จันขาว จันลูกหอม
อิน (ภาคกลาง)
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ไม้ต้นสูง 10-15 เมตร วงศ์เดียวกับมะพลับและมะเกลือ
เปลือก ต้นเรียบ สีน�้ำตาลเข้มอมเทา กิ่งอ่อนยอดอ่อนมีขน
สีน�้ำตาลปกคลุม กิ่งก้านเหนียว ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับ
รูปรี
ดอก ดอกแยกเพศอยู่ต้นเดียวกัน
ผล รูปกลมแป้นมีรอยบุ๋มตรงกลางเรียกว่า ลูกจัน หรือ     
จันอิน ไม่มีเมล็ด ผลกลม เรียกว่า อิน หรือ จันโอ มีเมล็ด ผิวเรียบ
ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีเหลือง มีกลิ่นหอม รับประทานได้ ที่ขั้วผล
มีกลีบเลี้ยงติดทน
ส่วนที่ใช้ : เนื้อไม้ ผล
สรรพคุณ :
เนือ้ ไม้ มีรสขม หวาน ท�ำให้เกิดปัญญา บ�ำรุงประสาท บ�ำรุง
เนื้อหนังให้สดชื่น แก้ไข้ แก้ปอดตับพิการ แก้ดีพิการ แก้ร้อนใน
กระหายน�้ำ แก้เหงื่อตกหน้า ขับพยาธิ
ผล ผลสุกสีเหลืองนวล มีกลิ่นหอม มีรสหวานและฝาดเล็ก
น้อย รับประทานกับน�้ำกะทิสดเป็นของหวาน ต้องคลึงผลให้ช�้ำ
ก่อนรสฝาดจึงจะหายไป

ชื่อพฤกษศาสตร์ : Dracaena loureiri Gagnep
ชื่อวงศ์
: AGAVACEAE
ชื่อท้องถิ่น
: จันผา จันทน์ผา จันทร์ผา ลักกะจันทน์
จันแดง จันทร์แดง ลักกะจั่น
ถิ่นก�ำเนิด
: ประเทศไทย
แหล่งที่พบ
: พบได้ทั่วไปในประเทศไทย
ลักษณะสัณฐาน :
วิสัย ไม้พุ่มขนาดใหญ่ หรือไม้ต้นขนาดเล็กไม่ผลัดใบ เรือน
ยอดรูปทรงไข่ เมื่อต้นโตจะแผ่กว้าง
ล�ำต้น เปลือกล�ำต้นสีน�้ำตาลหรือน�้ำตาลอมเทา แตกเป็น
ร่องตามยาว
ใบ ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับถี่ๆ ที่ปลายกิ่ง ใบรูปแถบยาว
ก้านใบเป็นกาบหุ้มซ้อนทับกันรอบล�ำต้น
ดอก สีขาวนวลตรงกลางดอกมีจดุ แดง มีกลิน่ หอม ออกเป็น
ดอกช่อแบบช่อแยกแขนงขนาดใหญ่
ฝัก/ผล ผลสด ทรงกลมขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นพวง
ฤดูกาลออกดอก : ระหว่างกรกฎาคม - สิงหาคม
ประโยชน์
- นิยมปลูกเป็นไม้ประดับ
- สมุนไพร
- ใช้เป็นส่วนผสมในน�้ำยาอุทัย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tarenna hoaensis Pitard.
ชื่อวงศ์
: RUBIACEAE
ชื่ออื่น
: จันทนา(ประจวบคีรีขันธ์),
จันทน์หอม(ระนอง), จันทน์ใบเล็ก,
จันทน์ขาว
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
จันทนา เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 5-10 เมตร อยู่ในวงศ์เข็ม
แตกกิ่งต�่ำ เรือนยอดเป็นพุ่มกลม
ใบจันทนา เป็นใบเดี่ยว ออกเรียงตรงข้ามเป็นคู่ในระนาบ
เดียวกัน
ดอกจันทนา ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยจ�ำนวนมาก
กลิ่นหอม
ผลจันทนา ผลสดกลม สีเขียว ผิวเกลี้ยง
ส่วนที่ใช้เป็นยา : แก่น
สรรพคุณจันทนา :
แก่น รสเย็นหอม บ�ำรุงตับปอดและหัวใจ แก้ไข้ แก้ร้อนใน
กระหายน�้ำ  แก้เหงื่อตกหนัก แก้รัตตะปิตตะโรค (โรคโลหิต, โรค
เสมหะ, โรคดี) ในสมัยโบราณใช้แก่นของต้นท�ำยาแทนจันทน์ขาว
ที่หายากและราคาแพง

สรรพคุณทางยา
- แก่นมีรสขมเย็น ใช้แก้ไออันเกิดจากซางและดี
บ�ำรุงหัวใจ แก้เลือดออกตามไรฟัน แก้บาดแผล
- ใช้ท�ำยาหอม ช่วยบ�ำรุงหัวใจ ดับพิษไข้
ขอขอบคุณแหล่งข้อมูลจาก Google และราชบัณฑิตยสถาน

พิธีปฏิญานตอนตลอดชี วิต
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฏิญานตนตลอดชีวิต ของภราดาลอเรนซ์ ศิริชัย ผังรักษ์ ที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์
ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ โบถส์เดล โรซาริโอ และร่วมพิธีเสกสุสานภราดาคณะเซนต์คาเบรียล
แขวงประเทศไทย ณ สุสานภราดา โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ติวโอเน็ต ระดับชั้ นประถมศึกษาปี ท่ี 6 และมัธยมศึกษาปี ท่ี 3
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดติว ติว O-NET ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 จัดติวทุกวันอังคาร
ตั้งแต่วันอังคารที่ 7 พ.ย. 60 ถึง วันอังคารที่ 30 ม.ค. 61 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 11.30 น. และ 13.30 - 16.00 น.

ติววิชาความถนัดทั่วไป GAT
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดติววิชาความถนัดทั่วไป GAT เชื่อมโยง ส�ำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6  ในโครงการ
Road Show ร่วมกับ ศูนย์วิชาการฟายด์มี ชลบุรี (ตึกน�้ำ) โดย ติวเตอร์ อ.อภิชาติ ผาแดง ในวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา
09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล อาคารวัชรสมโภช

โดย แก้วเจ้าจอม

ถ้าชีวิตคือการเดินทาง จุดหมายปลายทางเป็นสิ่งแรก
ทีเ่ ราต้องมองหา ถ้าข้างหน้าเป็นภูเขาทีส่ งู ชัน เป็นความฝันที่
ห่างไกล ทีน่ นั่ คือยอดเขา “เราจะไปถึงไหม?” แม้จดุ หมายจะ
ไกลแสนไกล เราต้องบอกกับตัวเองไว้เสมอว่า ต้องข้ามเขาลูก
นี้เสียก่อน แล้วเราก็จะถึงจุดหมายปลายทาง “ชีวิตคนเราก็
เช่นกัน”
เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคตัง้ มากมาย เพือ่ ตะเกียกตะกาย
ให้ถึงจุดที่คาดหวัง ถ้าเรามัวแต่มองยอดเขาเพียงอย่างเดียว
เราคงเกิดความท้อใจ หันมองสองข้างทางที่เราก�ำลังจะข้าม
ผ่านดูบ้าง ในระหว่างนัน้ ต้องเผชิญกับขวากหนามนานัปการ
คงไม่ใช่เรื่องแปลก บางช่วงอากาศร้อนระอุ บางช่วงเส้นทาง
สูงชัน บางช่วงอาจเหนอะหนะด้วยโคลนตรม ยิ่งก้าวยิ่ง
เหน็ดเหนื่อย ชวนถอดใจ บางครั้งเราต้องก้าวเดินด้วยจิตใจ
ทีไ่ ม่ยน่ ย่อ ก้าวเดินด้วยหัวใจทีก่ ล้าแกร่ง เพือ่ จุดมุง่ หมายของ
ชีวิตที่ทอดตัวอยู่ในอนาคต
ทุกๆ ก้าวของชีวิต จึงมีจุดมุ่งหมายในตัวของมันเอง
หากเราวางตัวเองอย่างเหมาะสมตลอดระยะทางในแต่ละ่ ขัน้
ตอนของชีวิต สิ่งเหล่านั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ
“วันที่เมื่อยล้า เบื่อหน่าย จงมองหาสิ่งดีรอบกายและ
ภูมิใจในทุกที่ที่เดิน จงมุ่งมั่นกับก้าวสั้นๆ แล้วจุดหมายปลาย
ทางที่อยู่ไกลจะมาถึงเอง”
จงบอกตัวเองด้วยว่า “อย่าได้สนใจเวลาจะมากหรือ
น้อย ขอให้ตงั้ ใจและมุง่ มัน่ จะต้องไปให้ถงึ เราอาจจะไปช้ากว่า
คนอื่น แต่ก็ถึงเหมือนกัน”
วันพรุ่งนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตก็คงเหมือนวัน
นีแ้ ละไม่มอี ะไรต่างกัน “ถ้าเรารูส้ กึ เหนือ่ ยสุดขีดคงไม่มอี ะไร
ดีกว่าพักผ่อนนอนเสียแล้วพรุ่งนี้จะดีขึ้นเอง”

เส้นทางชีวติ ทีย่ าวไกล ย่อมมีหลากหลายเส้นทาง หลายแยก
หลายสาย ที่ออกจากสายหลักของชีวิต “เพื่อน” คือเส้นทางหนึ่ง
ในเส้นทางเหล่านัน้ เราไม่อาจอยูโ่ ดดเดีย่ ว เดียวดายบนเส้นทางใน
โลกแห่งความเป็นจริงได้ แต่อุปสรรคของค�ำว่า “เพื่อน” คือ
“อัตตา” ที่มาพร้อมกันระหว่างมิตรภาพกับความแตกแยก ที่มุ่ง
แต่จะมองหาข้อผิดพลาดจากอีกฝ่าย มองแต่สิ่งที่ไม่ถูกต้องของ
ฝ่ายเขา ความไม่ถูกใจ อาจลืมไปว่าสิ่งที่เขาท�ำเกิดจากพฤติกรรม
ของเราด้วยซำ�้ ไป “เส้นทางสายเพือ่ น” ถ้าเป็นเส้นทางทีไ่ ร้อตั ตา
ย่อมท�ำให้รสู้ กึ สบาย ต่างจากคนทีค่ ดิ ถึงแต่ตนเองเป็นอัตตา อยาก
ให้ทกุ อย่างเป็นดัง่ ใจตนคิด ก็ยอ่ มไม่ตา่ งอะไรกับการแบกคนๆ นัน้
ไว้บนหลัง “หนักและถ่วงให้เราช้าลง”
“ครู” จึงเปรียบเสมือนเพื่อนผู้เชี่ยวชาญการสอนด้วยการ
ปฏิบตั ิ สอนด้วยการลงมือท�ำให้ดแู ละจัดการกับอุปสรรคน้อยใหญ่
บอกเล่าในสิ่งที่เรามองไม่เห็น ทั้งดีและร้ายชวนให้ดู ชวนให้ฟัง   
ชีใ้ ห้ระวังภัยทีอ่ าจเกิดขึน้ ประสบการณ์มไี ว้เพือ่ บอกต่อ หัวข้อดีๆ
มีไว้แบ่งปัน เรื่องต้องระวังมีไว้เพื่อตักเตือน
“สักวันผู้ตามก็จะกลายเป็นผู้น�ำที่ดี”
เรือ่ งราววัฒนธรรม ได้บอกต่อบนเส้นทางแห่งประสบการณ์
และความรู้ เราจึงจ�ำเป็นต้องอยู่ร่วมกันด้วย “การแบ่งปัน” มิใช่
เก็บง�ำความรู้ไว้เป็นสิ่งเร้นลับ และทับซ้อนด้วยผลประโยชน์
“ภารกิจของผู้มาก่อน จ�ำเป็นต้องพร�่ำสอนผู้มาทีหลัง”
การเดินทางที่ต้องการความส�ำเร็จของชีวิต ล้วนเป็นการ
เอาชนะ “ตัณหา” ของตนเอง สุดท้ายแล้วมันคือ “ใจ” ของเรา
นั่นเอง ควรได้พิชิตยอดเขา ส�ำเร็จก็ใช่ว่าเราจะยิ่งใหญ่ตลอดไป มี
คนใหม่ขึ้นมา คนเก่าก็ต้องลงไป สละต�ำแหน่งมีเพียงไม่กี่คนที่จะ
ได้มาครอบครอง

“ยอดเขา มิใช่ที่ยืนของคนทุกคน”
ตลอดเส้นทางที่เราปีนป่ายขึ้นมา สนุกสนาน ครื้นเครง       
มีเพื่อนฝูง คอยฉุด คอยดึง คอยดัน เป็นความหฤหรรษ์ อบอุ่นใจ
ยอดเขาจึงเป็นสถานที่แห่งการเฉลิมฉลองและเปี่ยมด้วยยิ้มที่
สมบูรณ์แบบ
“ยามพระอาทิตย์ขึ้น จึงเป็นช่วงเวลาแห่งการก้าวเท้าไป
ข้างหน้า”
“ยามพระอาทิตย์ตก เป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวน...      
แสงสว่างจึงเหมือนความหวัง ขณะเดียวกันแสงสว่างอาจท�ำให้เรา
ยิ่งกดดัน”
“เมื่อขึ้นถึงยอด ย่อมมีขาลงเสมอ คือสัจธรรม”
พืน้ ข้างล่างจึงเป็นสิง่ โหยหาของผูจ้ ะลง การลงจึงเป็นสิง่ น่า
รื่นรมย์และน่าเศร้าใจไปพร้อมๆ กัน
ต้องละมือจากความส�ำเร็จ ต้องสู่เบื้องต�่ำกว่าจุดที่เคยยืน
การลงจากยอดเขาจึงไม่ใช่เรือ่ งง่าย ยิง่ ขึน้ ด้วยหนทางลาดชันเท่าไร
ก็ยิ่งลงยาก ล�ำบากมากกว่าขาขึ้นหลายเท่า ต้องใช้พลังมากและ
คงไม่มีใครอยากหัวทิ่มหัวต�ำ หล่นลงมาแบบศพไม่สวยแน่นอน
“การลงถึงพื้นล่างอย่างสมบูรณ์เต็มร้อย เป็นความหวัง     
อันสูงสุดของคนเคยประสบความส�ำเร็จในชีวิต”
“ภูผา” จึงเป็นวิชาที่สอนให้ชีวิตไม่คิดที่จะยอมแพ้ แม้แต่
เจอโจทย์ที่เลวร้ายก็ตาม ก้าวเดินด้วยความเชื่อมั่นในสัญญาที่  
แน่วแน่ต่อหน้าที่อย่างมีจุดหมาย

“ความส�ำเร็จ คือปรารถนาสูงสุด
แห่งผู้พิชิตภูผา ทั้งขาขึ้นและขาลง”

โดย ทีมชวนกันชิม

โดย มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง

ศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
แผนก MLP จัดกิจกรรมเพื่อบูรณาการเรียนการสอน

ศูนย์การเรียนรู้
ขอแนะน�ำ ต้นตะลิงปลิง
ชื่อเรียกอื่นๆ ลิงปิ้ง, หลิ้งปิ้ง,
หลี้งตี้ง, ลีหมิง, เฟืองเทศ,
มะเฟืองตรน, หลิงปลิง, กะลิงปริง, ปลีมิง, ลิงปลิง,  มูงมัง และ
บลีมงิ เป็นไม้ยนื ต้นขนาดเล็กปลูกง่ายเจริญเติบโตได้ดใี นดินร่วน
ปนทรายทีร่ ะบายนำ�้ ดีและไม่มนี ำ�้ ท่วมขังนิยมขยายพันธุโ์ ดยการ
เพาะเมล็ดหรือตอนกิ่งการปลูกต้นตะลิงปลิงจะต้องใช้เวลา
ประมาณ 2-3 ปีจึงจะเริ่มเก็บผลได้
ชื่อวิทยาศาสตร์ :
ชื่อวงศ์
:
ชื่ิอสามัญ
:
ถิ่นก�ำเนิด
:

Averrhoa bilimbi L.
OXALIDACEAE
Belimbing, Bilimbi, Cucumber Tree
อินโดนิเซีย มาเลเซีย และพบตามชายทะเล
ในประเทศบราซิล ส่วนประเทศไทย
ก็มีการปลูกพืชชนิดนี้เช่นกัน

สรรพคุณทางยา
1. รากช่วยแก้ร้อนใน ดับกระหาย ช่วยลดไข้ มีผลดีอย่าง
ยิง่ ในระบบทางเดินอาหารช่วยบ�ำรุงกระเพาะอาหารหรือแก้เลือด
ออกในกระเพาะอาหารและล�ำไส้ ช่วยแก้โรคริดสีดวงทวาร และ
บรรเทาการอักเสบของล�ำไส้ใหญ่อกี ทัง้ ยังแก้อาการคัน แก้คางทูม
แก้ไขข้ออักเสบ รักษาสิว รักษาซิิลิส บรรเทาโรคเก๊าท์ได้
2. ใบใช้ ดื่ ม เพื่ อ รั บ ประทานรั ก ษาอาการอั ก เสบของ
ล�ำไส้ใหญ่ รักษาคางทูม แก้ไขข้ออักเสบ หรือใช้เป็นยาทา
ภายนอกเพื่อรักษาสิวหรือใช้พอกผิวหนัง แก้คันได้
3. ดอกตะลิงปลิงมีรสฝาดสามารถใช้ดื่มแก้ไอได้
4. ผลรสเปรี้ ย วเป็ น ที่ นิ ย มเก็ บ ผลอ่ อ นมากิ น กั บ กะปิ
น�้ำปลาหวาน เกลือหรือน�ำมาท�ำส้มต�ำตะลิงปลิงหรือกินกับ
อาหารรสจัดหรือใช้เป็นเครื่องปรุงใส่ในอาหารที่ต้องการความ
เปรี้ยวตะลิงปลิงอุดมไปด้วยสารอาหารหลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งคือวิตามินเอ วิตามินซี วิตามินบี1 เหล็ก อีกทั้งยังเป็นผล

ศูนย์การเรียนรู้ร่วมกับ
ครูและนักเรียน
ระดับชั้นปฐมวัย
จากโรงเรียนดวงมณี
จัดกิจกรรมเพื่อบูรณา
การเรียนการสอน

ไม้ที่ให้พลังงานต�่ำการรับประทานผลตะลิงปลิงช่วยให้เจริญ
อาหารมากขึ้นใช้บ�ำรุงกระเพาะอาหาร ลดไข้ แก้อาการเสมหะ
เหนียว ฟอกโลหิต ยาบ�ำรุงแก้ไอ บรรเทาโรคริดสีดวงทวารหรือ
แก้โรคลักปิดลักเปิดได้
    การรับประทานผลตะลิงปลิงในปริมาณมากอาจส่งผลเสียต่อ
ร่างกายท�ำให้เลือดตกตะกอนได้  
    หากท่านใดสนใจที่รักสุขภาพลองแวะเวียนมาศึกษาเพิ่มเติม
ได้ที่ ศูนย์การเรียนรู้ ตะลิงปลิงจะออกดอกช่วงเดือนพ.ย.-ธ.ค.ผล
แก่เก็บเกีย่ วช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.แต่ถา้ บ�ำรุงแบบให้สารก็จะติดผล
ตลอดทั้งปี และมีแปลงสาธิตสวนผักต่างๆ มากมายให้ทุกท่านที่
สนใจได้ศึกษา
หากผูป้ กครองแวะเวียนมาทีโ่ รงเรียนจะเห็นว่าด้านหลังจะ
มีสวนผักต่างๆ มากมายให้ทุกท่านที่สนใจได้ศึกษา      

ก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าเก่าแก่ของตลาดหนองมน

เมื่อเตี่ย (เจ้าของร้าน) ได้เสียชีวิต ร้านนี้ก็เลิกกิจการไป  
หลายปี สาเหตุเพราะลูกๆ ได้ไปท�ำงานประกอบอาชีพอื่น
ต่อมาเมือ่ ลูกๆ อายุมากขึน้ ได้กลับมาประกอบกิจการดัง้ เดิม
คือขายก๋วยเตี๋ยวเป็ด แต่ได้มาเปิดกิจการที่ถนนข้าวหลาม
จากแยกไฟแดงบางแสน ถ.สุขุมวิท มุ่งหน้าไปทางชลบุรี
เลี้ยวซ้ายสู่ถนนข้าวหลาม เมื่อลงสะพานถนนข้าวหลาม   
แล้วยูเทิร์นแรก กลับรถหันหน้าไปทางสุขุมวิท ร้านนี้จะ     
อยู่ตึกแถวชุดแรก หรือถ้าลงจากสะพานถนนข้าวหลาม    
ร้านจะอยู่ริมถนนด้านขวามือของคอสะพาน
ร้านนี้เน้นเรื่องก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋น แต่ถ้าใครต้องการ  
เป็ดหั่นก็จะมีบริการเช่นกัน เป็นสูตรเก่าแก่สมัยเตี่ยที่ขาย
ตรงตลาดหนองมน น�้ำซุปเข้มหอมตามหลักของเป็ดตุ๋น        
มีเส้นหลากหลายให้เลือก ชามธรรมดา 35 บาท ถ้าพิเศษ  
ใส่น่องเป็ด 2 น่อง ราคา 50 บาท จะสั่งเกาเหลาหรือ         
เป็ดสับก็ได้ทั้งนั้น อีกทั้งมีน�้ำหวานประเภทเครื่องดื่มต่างๆ
ให้เลือกมากมาย
มีหอ้ งกาแฟสดส�ำหรับคอกาแฟอีกด้วย ท่านใดผ่านไป
แถวถนนข้าวหลามก็ลองแวะชิมดู ส�ำหรับคนทีช่ อบก๋วยเตีย๋ วเป็ด

สวัสดีค่ะชาวเอซีเอสทุกๆ ท่าน ทิวสนฉบับนี้เป็นฉบับต้อนรับคริสต์มาสและปีใหม่...
ชีวิตย่อมสดใสกว่าเก่าอย่างแน่นอน...
หลังจากกลับจากศึกษาดูงานที่ประเทศตุรกี ภราดา
ดร.ช� ำ นาญ เหล่ า รั ก ผล ผู ้ อ�ำนวยการโรงเรี ย น         
อัสสัมชัญศรีราชา ได้พาคณะผู้บริหารและสมาคม    
ผู้ปกครองและครูไปศึกษาดูงานที่ประเทศฮ่องกง
งานนี้ ภ ราดาศราวุ ธ ยุ ช มพู และภราดาสอาด
สัญญลักษณ์ ได้ร่วมเดินทางไปด้วย
ส�ำหรับคณะครูผู้บริหารร่วมไปศึกษาดูงานนั้นได้แก่
มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล
ม.เชิดชัย ยังให้ผล ม.สุภาพ ชื่นใจ มิสสุวรรณา
ณุวงษ์ศรี มิสบุญธิดา ทองเจริญพานิช มิสอัฉราวดี
ทองขาว มิสอังคณา คงอยู่ ม.ตฤณ โกมลธนกิจ
ม.วทั ญ ญู เกตุ น ้ อ ย ม.วิ ชั ย โพนทะยาน และ          
มิสภัทร์นฤน พัคค์สุนทร
สมาคมผู้ปกครองและครูที่ร่วมศึกษาดูงาน ได้แก่
นายกสมคมฯ คุณพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยมและ    
คุณศิริวรรณ กลีบบัว
ผ่านพ้นไปแล้ว พิธปี ฏิญาณตนตลอดชีวติ ของภราดา
ลอเรนซ์ศิริชัย ผังรักษ์ ศิษย์เก่า ACS ที่โบสถ์เดล   
โรซาริโอ เมื่อ 5 พ.ย.60
ทางด้าน ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ที่ปรึกษา    
ผู้อ�ำนวยการแผนก MLP ได้จัดงาน ACS รุ่น 23       
ที่ จ บ ม.ศ.3 ครบ 50 ปี กั บ เพื่ อ นๆ ร่ ว มรุ ่ น ที่
กรุงเทพฯ...งานนี้รุ่นใหญ่ทั้งนั้น เฮฮากันจนใกล้รุ่ง
และขอย�้ำว่า รุ่น 23 เลยจัดวันที่ 23 พ.ย. 60

โดย ม. เม้า

คุ ณ สุ มิ ต ร เพชราภิ รั ช ต์ นายกสมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า        
อัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดงานฉลองคล้ายวันเกิดและ
ฉลองที่ ไ ด้ รั บ ปริ ญ ญาบริ ห ารธุ ร กิ จ ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (การจั ด การ) จากสภามหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เมื่อ 30 พ.ย. 60 งานนี้
มีผู้ไปร่วมแสดงความยินดีกันมากมาย ณ บริษัท      
ชัยรัชการ จ�ำกัด สุวรรณภูมิ
คุณสินาท เฮงสุวณิช กรรมการสมาคมศิษย์เก่า      
อัสสัมชัญศรีราชา บินไปฮ่องกงเพื่อไปเลี้ยงอาหาร
ท่านผู้อ�ำนวยการ ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาขอแสดงความเสียใจกับ
การจากไปของ ม.อาลักษณ์ บัวเขียว ครูอาวุโส ACS
และศิษย์เก่า ACS รุ่นที่ 2 ด้วยโรคหัวใจ ชีวิตทั้ง    
ชีวิตท่านเป็นครูมาตลอด เมื่อจากไปแล้ว ยังอุทิศ
ร่างกายให้เป็นอาจารย์ใหญ่ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ
...ท่านเป็นครูตลอดกาล ชัว่ นิจนิรนั ดร์ ขอให้วญ
ิ ญาณ
ของมาสเตอร์จงไปสู่สุขติภพและสู่สรวงสวรรค์
งานใหญ่...มหกรรมคอนเสิร์ตสัญจรการกุศลของ  
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ปีนี้จัด
กลางสนามสิรินธร...ม.เชิดชัย ยังให้ผลแจ้งข่าวมา
ปีแห่ง “จิตอาสา” ม.ชัยวัชร ต่อจรัส มีโครงการพา
นั ก เรี ย น ม.ปลายที่ เ ป็ น ลู ก เสื อ วิ ส ามั ญ รุ ่ น ใหญ่
กระจายกันไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ตามที่ต่างๆ อาทิ
บ้านครูบุญชูเพื่อเด็กพิเศษ ส�ำหรับบ้านพระมหาไถ่
พัทยา มูลนิธสิ งเคราะห์เด็กพัทยา โรงเรียนฉะเชิงเทรา
ปั ญ ญานุ กู ล สถานคุ ้ ม ครองและพั ฒ นาคนพิ ก าร
บางปะกง สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง
สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยนิเวศน์บางละมุง
ฯลฯ โดยมีครูประจ�ำชัน้ ร่วมโครงการด้วย เมือ่ 7 พ.ย. 60
ครูแผนก MLP โดยมิสพรทิพย์ ภูจอมจิตร มิส
พรสุดา ศรีสังข์ และ Mr. Elbert Amogvis พา
นักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ปลูกปะการังที่
ค่ายแสมสารสัตหีบเมื่อ 15 พ.ย. 60
ส�ำหรั บ คณะนั ก เรี ย นและครู ร ะดั บ ม.ปลายก็ ไ ป
ทัศนศึกษาเยี่ยมชมพระเมรุมาศ ที่ท้องสนามหลวง
เมื่อ 23 พ.ย. 60 งานนี้น�ำทีมโดยมิสสุภาภรณ์
พรรัตนกิจกุล
ช่วง 2 พ.ย. ที่ผ่านมา เด็กๆ  ป.1 และ ป.2 ได้เข้า
ค่ายลูกเสือส�ำรอง “DAY CAMP” กันอย่างสนุกสนาน
โดยมีมิสจุรี เรืองทองดี ม.ธนเดช ทิวไผ่งาม และ  
มิสสลินดา ทองค�ำ เป็นผูร้ บั ผิดชอบร่วมกับครูประจ�ำชัน้

มิสศุภาวรรณ สีหัตตา มิสรัชนี ทองค�ำ ม.พีรัชชัย
ศรีสาลีกุลรัตน์ ม.ณัฐพงษ์ เอื่ยมเสถียร มิสวชิรฐา
ใจสัมฤทธิ์ มิสสายทิพย์ สวัสดิกลู ม.เดชา ขันธจิตต์
มิสจรรยา เลิศเรืองศิลป์ มิสสราภรณ์ ปานพิมพ์
มิสวิชุดา พากเพียร ไปอบรม STEM Education ที่
ร.ร.อัสสัมชัญธนบุรี เมื่อ 4-5 พ.ย. ที่ผ่านมา
ทางห้ อ งเกี ย รติ ป ระวั ติ ฝ ากขอบคุ ณ ม.รั ฐ นั น ท์
ญาณกฤตยา ม.จีระศักดิ์ บ�ำรุง และม.ฉัตรชัย
ศิรกิ าญจนา ทีช่ ว่ ยมาดูแลเรือ่ งไฟในห้องเกียรติประวัติ
และโดยเฉพาะ ม.รัฐนันท์ และมิสกาญจนา สิทธิธรรม
ช่วยให้ความรูท้ มี่ าทีไ่ ปของเครือ่ งพิมพ์ดดี และเครือ่ ง
ฉายเทคโนโลยีสมัยก่อนด้วย
ทางด้าน ม.เทียบ พงษ์ศิริ มิสอุบลรัตน์ ทิวไผ่งาม
มิสดุ า มงคลสิทธิ์ ช่างสมนึก ยิง่ ยืน ฯลฯ มาให้ขอ้ มูล
ส่งของต่างๆ ในห้องเกียรติประวัติอีกมากมาย
เดื อ นแห่ ง ความเร่ ง รี บ ของมิ ส สุ นิ ธ พิ ทั ก ษ์ ก รณ์
เพราะต้องรวบรวมและสรุปผลงานส่งเพื่อรับรางวัล
ครูดีศรีราชาระดับอ�ำเภอ
ยินดีด้วยกับดอกเตอร์คนใหม่ จากมหาวิทยาลัย    
เอสเทิร์นสาขาบริหารการศึกษา มิสสุดา มงคลสิทธิ์

อยู่ไกลไม่ค่อยได้เป็นข่าว...มิสอรสา กระทิงทอง
ประจ�ำอยูท่ ศี่ นู ย์การเรียนรูอ้ สั สัมชัญจันทบุรี กลับมา
เยี่ยมที่โรงเรียนมีผลไม้และขนมมาฝากห้องวารสาร
มากมาย...ขอบคุณมากนะคะ
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น บุตรชายของ ม.วิรวรรธน์
พงษ์ สี ช มพู มี ค วามเชี่ ย ชาญทางด้ า นดนตรี ม าก
อนาคตคงจะเก่งกว่าพ่อเป็นแน่เลย
ช่วงนี้ทีมตะกร้อของ ม.เสกสันต์ ตะพิมพ์ ไปแข่งขัน
ตะกร้อกีฬาเยาวชนแห่งชาติ นนทบุรเี กมส์ ผลชนะเลิศ
ประเภททีมชุด รองชนะเลิศตะกร้อชายหาดและ   
รองชนะเลิศตะกร้อลอดห่วง ได้เป็นตัวแทนแข่งขัน
กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ต่อไป
งานนี้ ม.เอกสิทธิ์ สุทธะ และม.วิชญ์พลเดชา ท�ำทอง
ปลื้มสุดฝึกซ้อมทุกเย็นจนได้ผล
มิสเอ้รางวัลคริสมาสต์ยงั ไม่ออกเลย ได้รถ MG ไปขับ
แล้ว แล้วถ้าได้รถอีกจะเอาไปไว้ไหนคะ ทีบ่ า้ นมีทจี่ อด
หรือคะ
ม.เบิ้ล ได้ข่าวว่ามีน้องสาวฝาแฝด สวยเสียด้วยนะ
พามาให้พี่ๆ ที่ตึกดูบ้างซิ

มิสแป้ง ซ้อมการแสดงเด็กนักเรียน ชั้น ป.2-4 เต้น
ได้ทกุ ภาคชนิดทีว่ า่ ไม่มเี หนือ่ ยเลย ป้าๆ เป็นแล้วกลัว
เอวจะหักจังเลยค่ะ
มิสประไพ ลมพาพร คอยให้ก�ำลังใจกับครูผู้ฝึกซ้อม
การแสดงของเด็กๆ โดยจัดซื้ออาหารให้เพื่อนครู ที่
ส�ำคัญเข้าเวรขยันขันแข็งไม่ยอมทานข้าวกลางวันเลย
กลัวเข้าเวรไม่ทันเดี๋ยวคราวหน้าเขาไม่ให้เข้าเวรใต้
ตึกเรียนอีก
มิสอัฉราวดี ทองขาว มิสชุติมา พรหมมาศ และ
ม.ปรัชญา วิชา ช่วงนี้งานยุ่งมาก ต้องเตรียมการจัด
Rally เพื่อให้คุณครูและผู้ปกครองได้ไปในสถานที่   
ทีส่ วยๆ และราคาเบาๆ เด็กๆ ได้มกี จิ กรรมสนุกๆ ค่ะ
ม.ประภาส สมบูรณ์ พักนี้เข้าคอร์สนวดตัวบ่อย
รักษาสุภาพด้วยค่ะ...นักบาส
ม.ณัฏฐพัฒน์ มรุพงษ์สาธร ดีใจด้วยกับครูใหม่ๆ พีๆ่
ขอให้ท�ำเสมอต้นเสมอปลายนะจ๊ะ
ศตวรรษ เพ็ชรดิษฐ์ ศิษย์เก่ารุ่น 7053 ไฟแรงมาก
เมื่อทราบข่าวว่าหนังสือเพชรบูรพาเสร็จเรียบร้อย
แล้ว รีบเดินทางมารับเป็นรายแรก แต่ปรากฏว่า      
รถส่งหนังสือยังเดินทางมาไม่ถึงโรงเรียน ม.คมชาญ

จันทร์ประเสริฐ จึงท�ำพิธมี อบปกหนังสือและถ่ายรูป
ไว้เป็นที่ระลึกไปพลางๆ ก่อน เป็นการปลอกใจให้
คลายความเหนื่อย
ภ.สอาด (ที่ปรึกษาปฐมวัย) ตอนพักกลางวันไม่        
ไปไหนมาแข่งคัดลายมือกับน้องข้าวหอมเกือบทุกวัน
ผลงานเป็นอย่างไรให้ถามน้องข้าวหอมดูค่ะ
ครูณา (หัวหน้าปฐมวัย) ครูโอ๋ (หัวหน้าโครงการ) รับ
งานใหญ่แรลลี่ครอบครัวครั้งที่1 ไปชะอ�ำ  กิจกรรม
มากมาย ขายทีมได้เกือบ100ทีม ขอบคุณคุณครู
ประจ�ำชั้นทุกท่านที่ช่วยกันขายทีมนะคะ
ครูนิด แข่งบอลอนุบาลได้ที่ 4 ไม่มีรางวัลก็ยังยิ้มได้
ชื่นชมเด็กๆ เล่นเก่งมากค่ะ
ครูแต้ นักกีฬาบาสเก็ตบอล(ครู)แข่งกับABAC ถูกชน
อย่างแรง เอ็นหัวไหล่อักเสบ เจ็บไปหลายสัปดาห์
คณะครูปฐมวัยให้ก�ำลังใจ หายไวๆ นะคะ
ครูเจี๊ยบ (มิสอัมราพร ชื่นใจ) นักวิ่ง50+ ตัวสตาร์ท
ส่งไม้ก่อนใคร น�ำชัยชนะมาให้ACS เก่งจังเลยค่ะ
ขอแสดงความยินดีกับครูไก่ และ ครูอ้อย ได้แชมป์
ฟุตบอลห้องปีการศึกษา 2560 ยินดีด้วยนะคะ
ครูอ๊อฟ บอกหนาวๆ อย่างนี้ต้องมีข่าวดีแน่นอนค่ะ
ปลายปีนี้
ม.เอกชัย รับหน้างานทัง้ สองที่ ทัง้ ปล่อยรถและพิธกี ร
หน้าเวที ในกิจกรรม KG FAMILY TOUR 2018 สู้ๆ
นะคะ แต่สู้ ม.ธนาวุฒิ นวลเอ้ย ไม่ได้หรอก...ล�ำ้ หน้า
ไปเรียบร้อยแล้ว
สุดท้ายขอให้ทกุ ท่าน พักผ่อนช่วงเทศกาลคริสต์มาส
และปีใหม่กันให้สนุกสนานและมีความสุข เขาค้อ
เวียดนาม น�ำภาพสวยๆ มาฝากด้วย เปิดเรียนมาพบ
กับศักราชใหม่และสิง่ ดีๆ ใหม่ๆ กันทุกคน...สวัสดีคะ่

โดย พี่ ม.ปลาย
สวัสดีครับเพื่อนๆ น้องๆ ชาวเอซีเอสทุกท่าน จะปีใหม่
อีกแล้วโลกเราหมุนเร็วจังเลย เรามีอะไรใหม่ๆ มาเสนอเหมือน
เช่นเคย
น้องกันตภณ นามแก้ว (น้องภู่กัน) อ.3/1 ได้รับฉายาว่า
“โกลมือกาว”
น้องธนกฤติ ศิริมงคล (น้องอาร์ตี้) อ.3/1 ได้ฉายาว่า
“แข้งเหล็ก”...ขวัญใจครูนิดเขา
น้องธนพล กมลพวงพันธุ์ อ.3/2 น้องเก่งมาก ได้เป็น
ศูนย์หน้าห้องครูไก่ ท�ำได้หลายประตู คว้าถ้วยชนะเลิศ
มาครอง
ในงานวันลอยกระทงของอนุบาล อ.3/1 มีนาคีและนาคา
มาร่วมลอยกระทงด้วย ทางแผนกอนุบาลขอขอบคุณ     
ผูป้ กครอง ด.ญ.ณิณนิ ปิยะทวีทรัพย์ และผูป้ กครองของ
ด.ช.รัฐธีร์ วรรณรัตนศิลป์ ด้วยค่ะ
ผู้ปกครองห้อง อ.3/1 ขอขอบคุณ ACS4831 เป็นอย่าง
สูงที่มอบเหรียญเป็นก�ำลังใจให้แก่เด็กๆ ในการแข่งขัน
ฟุตบอลห้องที่ผ่านมา
น้องซู่ร่า อ.2/3 นั่งรถไฟไปตลาดน�้ำ 4 ภาค ไปเห็นดาว
เสาร์ แต่ขากลับซูร่าบอกน�้ำมันหมดครับ (เพกะซูร่านอน
หลับ)
น้องฟิน น้องเฟิรม์ อ.1/3 น้องบอกโตแล้วท�ำเองได้...เก่ง
มากค่ะ
ปาย ป.4/4 บรรณารักษ์อาสาตัวน้อย แสนขยัน มาช่วย
งานห้องสมุดกลางสม�่ำเสมอไม่เกี่ยงงานเลย

น้องพีเอ็ม ป.1/3 ลูกรักของมิสเฉลียว ก็ขยันมาห้องสมุด
กลาง ช่วงพักกลางวันทุกวัน ...ป่าวครับ...ไม่ได้มาอ่าน
หนังสือ แต่มาพับกระดาษเล่นครับ

คนดีมีศีลธรรม ซื่อสัตย์ คือคนดีของสังคม...ต่อไปนี้คือ
บุ ค คลที่ พ บเงิ น หรื อ สิ่ ง ของแล้ ว คื น เจ้ า ของ อาทิ
ด.ญ.กัลยากร โพนทะยาน ป.4/3 ด.ช.นวิน เจนวิษุวัต
ป.6 ด.ช.อธิศ กนกพงศ์ศักดิ์ ป.5/3 ด.ช.ณัฐนันท์
มานิตเจริญ ม.1/1 นายภีรพัสตร์ ค�ำอ่อน ม.6 และ    
นายแทนธรรม เกษมสุข ม.6 วุฒิพงษ์ ม.1 ด.ช.กวิน
ป.5/3 ด.ช.เปาโล เจนวรรธนะ ป.4/3 ด.ช.ภูมิพิชญ์
ศรีสาลีกลุ รัตน์ นายภูเดชา ยานิวงศ์ ม.6/5 ด.ช.โสภณวิทย์
เพชรอ�ำไพ ด.ช.ธนภัทร เทียนแจ่ม ม.2/8 นายณัฐพล
เกรียงศักดิ์พงศ์ ม.6 ด.ช.ปัณณภัทร์ แพร่จรรยา ป.1A
ขอบคุณนักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 2 นะคะ ที่สนับสนุนให้นักเรียนน�ำดาวเรืองมาปลูก
เพือ่ พ่อหลวงและประดับตึกโดนาซียงของเราสวยงามมาก
น้องอุง๋ อิง้ ป.1/1  ตัง้ ใจเรียนมากสามารถต่อบัณฑิตน้อย
จากโปรแกรม Lego ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ และเป็นผลงาน
ใส่แฟ้มสะสมงานด้วย
น้องน�้ำอุ่น ป.1/1  ไม่ว่าคุณครูจะให้ต่อ Lego รูปอะไร
หนูท�ำได้หมดค่ะ ล่าสุดจะท�ำการ์ดวันพ่อไปฝากคุณพ่อ
ด้วยค่ะ
น้องป้อน ป.1/1  พอได้ยินเสียงเพลงสเต็ปการเต้นก็มา
ทันทีเลย

น้อง BM ป.1/2 ช่วงนี้จดงานไม่ค่อยทันเพื่อน เร่งมือ
หน่อยนะครับ
น้องบอส ป.1/2 ตั้งใจเรียน ไม่พูด ไม่คุย เวลาเรียน เก่ง
มากครับ
น้องซึยุ ป.1/3 สาวน้อยเสียงใส เวลาครูถามจะได้ยนิ เสียง
แจ้วๆ ตอบค�ำถามตลอด
น้องน�้ำ ป.1/3 สาวน้อยยิ้มหวาน ครูถามอะไร จะตอบ
และยิ้มหวานให้คุณครูตลอดเลยคะ ชื่นใจจัง นี่คือก�ำลัง
ใจของคุณครูคะ
น้องแปปทีน ป.1/4 เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญไป
แข่งขันเล่านิทานได้รับรางวัลเหรียญทองมาฝากคุณครู
และพี่ๆ ที่ตึกโดนาเซียงด้วย
น้องทีเร็กซ์ ป.1/4  ร้องไห้ทุกเช้าเลย ผมอยากจะบอก
ว่าผมไม่ร้องแล้วนะครับ
น้อง MK ป.2/3  ได้ขา่ วว่าเป็นนักกีฬาว่ายนำ 
�้ คว้าเหรียญ
ทองมาสะสมไว้เต็มบ้านเลย ใครสนใจอยากได้เหรียญทอง
สอบถามได้ที่น้อง MK ป.2/3 ค่ะ
ส่วนน้อง แพ็ตตี้ ป.2/3  ก็ไม่ใช่เล่น มีแข่งขันอะไรหนูไป
หมดคะ ไปคว้ารางวัลมาฝากคุณครู และเพื่อนๆ  แถมยัง
มีฉายาว่าเจ้าหญิงจอมพลัง สามารถดูแลเพือ่ นๆ แทนคุณ
ครูได้

น้องปีใหม่ ป.2/3   ถึงจะซนไปหน่อย แต่ก็เรียนเก่งนะ
ครับ ขอความกรุณาคุณครูชว่ ยเข้าใจผมด้วยครับทีจ่ ริงไม่
อยากซนหรอกนะครับแต่ขามันพาไป
น้องโซชาน ป.2/3  นักเต้นสั่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่น  
เต้นแบบสู้ไม่ถอยเลยครับ
น้องเชน ป.2/2   เก่งมากครับเป็น STAFF วันวิชาการ
สอน พี่ๆ น้องๆ ต่อ Lego ได้ยอดเยี่ยมจริงๆ
น้องณฐาภพ  ป.2/2  ใจดีมากน�ำดอกดาวเรืองมาประดับ
ตึ ก โดนาเซี ย งหลายต้ น แต่ ล ะต้ น สวยๆ ทั้ ง นั้ น เลย  
ขอบคุณนะครับ  ฝากขอบคุณ คุณแม่ด้วยที่สนับสนุนให้
น�ำดาวเรืองมาประดับตึกเราครับ
น้องเฮซัน ป.2/4 ได้ข่าวว่าคุยในเวลาเรียนบ่อย ครูถาม
บอกว่าหนูแค่พูดเยอะเฉยๆ ไม่ได้คุยครับ คุณครูโปรด
เข้าใจผมด้วย...โอเคครับ!
น้องทองแท่ง กะ น้องโอ๊ต ป.4 ฉายแววความสามารถ
ในการกล้าแสดงออก “การเต้น” น�ำหน้าแถวภาคเหนือ
เวลาเต้นคุณครูกลัวหนูจะเป็นลมจังเลยครับ เบาๆ หน่อยก็ได้
ฮิม (ศิวสรรค์) เซฟ (สิทธิโชค) และเพียว (วัชรพล)
ม.2/7 สนิทกันมากนะ 3 คนนี้ แต่ระยะนี้โดนดุบ่อย ไม่รู้
ว่าจะรวมกันเราอยู่หรือรวมกันตายหมู่ กันแน่...555
ออดี้ (แทนภัทร) ม.2/7 ไม่รู้ว่าไปเล่นบาสหรืออาบน�้ำ
กันแน่ เหงื่อชุ่มทั้งตัว ยังดีว่ามีผ้าเช็ดตัวคู่ใจช่วยไว้ได้
ตะวัน (กฤษนัย) ม.2/7 ช่วงนี้หลับในห้องเรียนบ่อย     
พักผ่อนให้เพียงพอหน่อยนะครับ
โท (ภิญญ์) ม.2/7 เจอคูแ่ ข่งอย่างตัสนีมแล้ว แชมป์เก่าอย่าง
เธอไม่ยอมง่ายๆ ศึกชิงบัลลังก์ราชินตี งิ่ เกาหลีได้  เริม่ แล้ว
ส่วนตัสนีม (ชารีนา) ม.2/7 เธอคือติ่งเกาหลีตัวแม่      
รายที่ 2 ได้ถือก�ำเนิดมาน่าเกรงขามมาก ขอบอกเลยว่า
รายนี้ ไม่เป็น 2 รองจากโทแม้แต่นิด มารอดูกันว่าใครจะ
ได้ครองต�ำแหน่งราชินีศึกเกาหลีกันต่อไป

รัชชานนท์ ชะนะเกิด ม.2A แห่ง MLP ตากล้องมือ อาชีพ
ออกงาน Event ตลอด เมื่อครั้งที่แล้วได้รับเชิญให้ไป   
ถ่ายงานสับปะรดของดีศรีราชา ของนายอ�ำเภอศรีราชา
คราวนี้ได้รับเชิญให้ไปถ่ายและบันทึกวิดีโองานเสวนา
“ย้อนอดีต 12 โรงเรียนในศรีราชา” ของชมรมคนรัก
ศรีราชา เมื่อ 9 ธ.ค. 60 ที่ผ่านมา
ห้องเกียรติประวัติอัสสัมชัญศรีราชา ได้เตรียมนักเรียน
เป็นมัคคุเทศก์ส�ำหรับ แนะน�ำชมห้องเกียรติประวัติถึง 3
ภาษาด้วยกัน กลุ่มภาษาไทยได้แก่ ด.ญ.รดา วงศ์ยั่งยืน
ป.4/4 ด.ญ.กัลยากร โพนทะยาน ป.4/3 ด.ญ.สาธิตา
อมรธรรมสิน ม.1/6 และ ด.ช.บูรพา ศิรธิ ญ
ั ญาลักษณ์ ม.2/7
ทางด้านภาษาอังกฤษได้แก่ ด.ญ.พรลภัส แฉล้มไธสง
ป.2/3 ด.ช.สุภกฤษฎิ์ เชฎฐนาค ม.2/5 นายชานนท์
อัศนธรรม ม.5/5 นายพรพสุธาร์ แพร่ศิริรักษ์ ม.3/5  
นายศิวัช วัฒนสุนทร ม.6/8 และนายฤทัต วรรณรัตน์
ม.6/3
ส่วนภาษจีน ได้แก่ ด.ญ.ปุณิกา อัศวอุดมเดช ป.5/2
ด.ช.ภูธนพัทธ์ ศิรปิ ระเสริฐโชค ม.1/3 และ น.ส.กมลนิตย์
เอี่ยมวิจิตร ม.4/6
รฐนนท์ คงเจริญ (ไตเติล้ ) แฟนพันธ์แท้อสั สัมชัญศรีราชา
ตัวจริง รู้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับอัสสัมชัญศรีราชา เยี่ยมจริงๆ
นอกจากความรูร้ อบตัวแล้ว เรือ่ งการเรียนก็ยกนิว้ ให้ เก่ง
ทุกวิชา น่ายกย่องให้เป็นนักเรียนต้นแบบ
สุทธวิชญ์ บุตรนนท์ ม.2/5 อยากให้ฉายาว่านักเรียน  
เจ้าค�ำถาม ค�ำถามของเธอแต่ล่ะค�ำถามช่างกวนอารมณ์
คนตอบได้ดีพอสมควร
ภูริ โกดี หนุ่มหล่อหน้าตาดี บางครั้งตั้งใจเรียนจนหลับ
ไม่รวู้ า่ หลับจริงหรือแกล้งหลับ แต่คนทีห่ ลับจริงๆ เห็นจะ
หนีไม่พ้น ณัฐภัทร พูลสวัสดิ์ และ แม็คซิมจิรายุ จูก้า
ขาประจ�ำเจ้าเดิมจร้า

ธนกฤต จันเดิม ตัง้ แต่อา่ นไล่ตงจิน้ ลูกขอทานแล้ว สังเกต
พฤติกรรมเปลีย่ นแปลง ความดีของไล่ตงจิน้ คงซึมเข้าไป
บ้างใช่ไหม
ต้นกล้า ม.3/1 อย่ายิ้มบ่อยนะ...ใจละลาย
เบนซ์ ม.3/4 จะน่ารักไปถึงไหนกันนะ...
เจเจ ม.3/6 นี่พูดไทยเหรอ...ฟังไม่ออก
ราม ม.3/6 กลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอ?
ดินนี่ ม.3/1 ท�ำไมชอบท�ำหน้าตึงจังเลย
ตวง ม.3/6 มีคนบอกว่าที่บ้านขายเป็ดเหรอ
ระพี ม.3/5 มีคนแอบปลื้มรู้ตัวเปล่า...จากคนสวย ห้อง
ม.3/6
ศิ ม.3/6 เลิกคิดมากได้แล้ว เพื่อนคนนี้เป็นห่วง
นนท์ ม.3/8 เป็นอะไรนักหนา เสียเวลา...กล้าๆ หน่อย
เจ ม.3/1 ได้ข่าวว่ามีกล้าม โชว์ SixPack ให้ดูหน่อยจ้า
โอ๊ค ม.3/3 ท�ำไมมีแต่คนเรียกว่า จ้อน
ฟลุค๊ ม.3/1 โดนครบทุกไม้ของครูรยึ งั ... ถามไปงัน้ แหละ
โต๋ ม.3/2 มิสทีเ่ รือนพยาบาลจ�ำหน้าได้แล้ว งดไปซะบ้างนะ
ต้นน�้ำ ม.3/6 มีคาบไหนไม่ง่วงบ้าง ตั้งใจหน่อยน่า
ไทเกอร์ กับเจเจ ม.3/6 ได้ข่าวว่าเป็นนักร้องดูโอ้ ไม่ใช่
เหรอ
จินนี่ ม.3/1 รู้ตัวหรือเปล่าว่ามีเด็กห้อง 8 คิดถึง

แม็ก ม.3/1 นายโตขึ้นบ้างหรือเปล่า
ดื้อ ม.3/2 ช่วงนี้เธอดูผอมและเท่มาก
หลุยส์ ม.3/3 มีคนแอบคิดถึงอยู่นะรู้ตัวหรือเปล่า
เทียน ม.3/4 ช่วงนี้เธอดูเหมือนจะโดนแกล้งบ่อยนะ
เจมส์จนั ม.3/5 ตัง้ ใจเรียนหน่อยนะ อยากเรียนวิทย์-คณิต
ไม่ใช่เหรอ
โฟล์ค ม.3/5 ช่วงนี้เธอดูเหมือน Rapper เลยนะ
บัว ม.3/6 ระยะนี้เธอดู Hot มากเลยนะ
ศิ ม.3/6 ช่วงนี้เครียดมากเลยนะ ปลงๆ ซะบ้าง
ดู๋ ม.3/7 ...น้องดู๋ผู้น่ารักน่าเอ็นดูมากเลยนะ
บีม ม.3/7 เอวเธอดูพลิ้วดีนะ
นนท์ ม.3/8 รู้หรือเปล่ามีเด็กห้อง 1 คิดถึงง่ะ...
ภาคิน พระแท่น ภูสทิ ธิ์ พระแท่น และพุฒพิ งศ์ สัณหภักดี
ปิดเทอมคราวที่แล้ว ร่วมใจกันไปเข้าค่ายเป็นเยาวชน    
ไรล่า... กลับมาได้เบอร์ได้ไลน์ และเฟสบุ๊คมาเพียบเลย
ธนพร ม.4/5 ได้ข่าวว่ากินกุ้งเผา แถวๆ อ่างศิลาคราว  
ละกิโลเลยหรือ มิน่าล่ะ รูปร่างถึงอรชรอ้อนแอ้นเกิ๊น...
ครูประจ�ำชั้น ม.4/1 ยังไม่อยากมีเขยขวัญ...ดังนั้นแล้ว
จิรเมธ ม.4/5 อย่าแม้เพียงคิด แค่เดินเฉียดห้อง ม.4/1
ก็ผดิ แล้ว...โถๆๆ...ใจร้ายจังคุณพ่อ...ก็อยากมีลกู สาวสวย
นี่ช่วยไม่ได้ครับ!

ธรรมนูญ ปพน ม.4/5 ได้ข่าวว่าเหมาเสื้อหนาวมาจาก
โรงเกลือ มิน่าล่ะ มีกลิ่นทะเลจางๆ โชยมา
ธรรมธร ม.4/9 สู้ๆ เพื่อน เดี๋ยวเป็นก�ำลังใจให้
เค็ทสิน ม.4/5 อยูใ่ นห้องบ้าง เดินเล่นให้มนั น้อยๆ หน่อย
จิราพร ม.4/5 แอบชอบเด็กห้อง 1 นะเราเนี่ย
เจริช ม.4/2 หล่อแล้วครับ หล่อแล้ว..
เฟรม ม.4/1 อยู่บ้านไม่ได้ทานข้าวเช้ามาโรงเรียนเหรอ
ชอบแอบทานข้าวเหนียวหมูยา่ งในห้องบ่อยจัง...เดีย๋ วจะ
ฟ้องครู
เงินหยู ม.4/1 เวลาใช้น�้ำหอม อย่าใช้จนหมดขวดสิ ใช้ที
ล่ะนิดก็พอแล้ว
ท่านลอร์ดภูมิ ม.4/1 เทพเจ้าแห่งการบ้าน ท�ำงานที่ครู
สั่งได้ไวมากๆ กลับบ้านแล้วไม่มีอะไรท�ำแน่เลยครับ
ฟร้องซ์ ม.4/1 ช่วงนี้ท�ำไมพูดมากจังเลย แอบไปมีฟงมี
แฟนหรือเปล่านะ
น�้ำเสก ม.4/1 เป็นเณรแต่ท�ำไมมีเครื่องมือสื่อสารได้นะ
แล้วได้ฝากไว้ในกล่องบ้างหรือเปล่าเนี่ย
ซิน ม.4/1 เจ้าแม่แห่งหมูกระทะ และชาบู ชวนเพื่อนไป
ทานแบบไม่ห่วงเงินในกระเป๋าเพื่อนเลยนะ
เจมส์ จิรายุ ม.4/1 เป็นคนศรีราชาหรือเปล่าเนี่ย ไม่รู้จัก
แม้กระทั่ง ร้านติ๊กกะต่ออยู่ไหน น่าสงสารเขานะครับ

เปาะเปี๊ย ม.4/1 ท�ำไมช่วงนี้หกบ่อยจังครับ เพื่อนสนิท
ฝากบอกมา
พี่บอส ประธานสีเขียว ม.5/4 ระยะนี้แอบชอบรุ่นน้อง
ม.4 คนหนึ่งอยู่หรือเปล่า จากรุ่นน้องที่น่ารักคนหนึ่ง
พี่สิปปนนท์ ม.5/1 ใส่ถุงเท้ายาวขนาดนี้จะไปเตะบอล
ที่ไหนหรือเปล่าครับ
แทนไท ม.6/1 เมื่อไรจะใจอ่อน เล็งมาสองปีครึ่งแล้วนะ
แบม ม.6/1 ก็อีกคนหนึ่ง มีคนจ้องมาสองปีครึ่งเช่นกัน
เมือ่ ไรจะใจอ่อนอีกคน...นีถ่ า้ จะเริม่ ตัง้ แต่ ม.4 ทัง้ 2 คนละ
สินะ
แพร ม.6/1 อย่าลืมดูละคร “ธรรมน�ำชีวิต” ตอนแม่ของ
ฉันด้วยนะ
จะจบ ม.6 แล้ว เมื่อไรอะตอมจะมีแฟนสักที
ถึงพี่วิน สายวิทย์ ม.6/1...อยากรู้จักเด็กดื้อของพี่วินจัง
เกี้ยม ม.6/1 เป็นคนเรียบร้อย...มีร้อยก็เรียบ
นิวชาย ม.6/2 เลิกโดดคาบ 8 ได้แล้วละ
พีท ม.6/4 ห่างหายไปนานนะ มีคนคิดถึงอ่ะ
พีแ่ ฮม ม.6/2 มีคนแอบกระซิบมาว่ามีเงินไปเปย์แฟนแต่
อย่าลืมเอาเงินไปเสริมเพิ่มดั้งด้วยอ่ะ...ย้อเย่นนะ...
ด้วง ม.6/3 ลบรูปผู้หญิงในโทรศัพท์บ้างนะ เพื่อนฝาก
เตือนมา
คิดถึงซัดด�ำจัง เลิกดื้อได้แล้ว ม.6 เป็นห่วง
แอร์บัส ม.6/2 เมื่อไรจะเลิกท�ำตัวจิ๊จ๊ะสักที เพื่อนๆ เริ่ม
ทนไม่ไหวแล้วนะ...ท�ำไมอ่ะ?
พี่ไบร์ท ม.6/3 มองน้อง ม.4 น้อยๆ หน่อยนะครับ
พี่หลิน ม.6/1 นักบาส..ตี๋...สูง...หล่อ...มีเวลาให้ทุกคน
ใครอยากหล่อก็เล่นบาสสิ
ลีโอ ม.6/4 เปิดเรียนมาวันแรก ไว้หนวดเหมือนโจรเลยนะ
ว่าที่เชฟดุสิต...อ้าว ไม่รู้หรือไง เดี๋ยวนี้โจรเปลี่ยนลุคใหม่
แล้ว แต่งตัวดูดีมีสกุลแต่เป็นโจรคือไม่ไว้หนวดแล้วละ!
อุ้ม ม.6/3 ขอลายเซ็นหน่อย...เห็นมีรูปติดอยู่ที่ขวดตรา
เด็กสมบูรณ์...555
เบิร์ด ม.6/3 ท�ำไมไม่ดูแลน้องตัวเองเลยล่ะที่อยู่ ม.5 น่ะ
สกาย ม.5/6 เลิกคบใครคนนั้นแล้วเหรอ...พี่ช่วยดูแล    
ได้นะ จากพี่ ม.6
ปาย ม.6/2 ผมสีธรรมชาติมากเลย...อิอิ
อะตอม ม.6/1 เราชอบเธอมานานแล้ว สนใจเราบ้างสิ!...
นี่คือคนที่เรียกร้องความสนใจ เอ้า! อะตอมสนใจด่วน!
อยากแซวเอิร์ธ ม.6/2 ชื่อเล่นว่า เออซูล่า สวยที่สุดใน
ตึกนอนเทโอฟานอ่ะ...
เนวี่ ม.6/1 จะรักกับเจนนานเกินไปแล้วนะ...รักมีก�ำหนด
เวลาด้วยรึ?
เหรัญญิก ม.6/1 เมื่อไรจะเลิกทวงตังค์สักทีคะ... ก็จ่าย
เขาไปสิจะได้เลิกทวง
อะไรเอ่ย ใหญ่กว่าประธานรุน่ ? เฉลย...ก็แฟนประธานรุน่ ไง!
เปรม ม.6/1 เมื่อไรจะสูงสักที

ไผ่ ม.6/1 ท�ำไมหน้าเหมือนคนจีนได้ขนาดนี้
อานนท์ ม.6/4 เดี๋ยวนี้ชอบเด็กประถมเหรอ?
ดีดี ม.6/2 อย่าท�ำตัวไร้สาระได้ไหม
หลิน ม.6/1 เดี๋ยวนี้ไม่คุยกับเพื่อนแล้วละ คุยกับแฟน
ตลอด
ปลาวาฬ ม.6/1 สุดหล่อต่อจากเล่มที่แล้ว
จ๊อบ ม.6/2 นึกว่านักแคสเกมส์ เวลามาเรียนหาแต่     
แบตส�ำรอง...แบตเสื่อมมั้ง?
วิน ม.6/1 เด็กดื้อคือใครหนอ
หมอ นักแร๊ฟ ดาวรุ่ง พุ่งแรง แซงทางโค้ง
พี่พู่ ม.5 ขี้เก๊ก ดูแลตัวเองด้วยนะ
เบิรด์ ม.6/3 ท�ำไมหน้าเหมือนน้อง ม.5 เลย เจอทีโ่ รบินสัน
ทุกวัน
อุ้ม ม.6/3 ตัวเหลืองเหมือนฟักทองเลย...เออ! ท�ำไมล่ะ
โอปอ ม.6/2 ผมกับเส้นมาม่า อันไหนหยิกกว่ากัน
นี ม.6/2 ไปอาบแดดมาเหรอ ไหม้เชียว!
เฉื่อย ม.6/1 ช่วงนี้ Hot นะ มีผู้หญิงมาจีบเยอะ
ส่วนแป๊ะ ม.6/5 ระวังหน่อย รถไฟจะชนกัน
โฟร์ท (หยอย) ม.6/3 พี่ชายคุณชื่อ Dele Alli ที่อยู        ่
สเปอร์หรือเปล่าครับ มีความเหมือนกันมาก
พี่มาด ม.6/7 ท�ำไมช่วงนี้ห้าวจังครับ
โก๋หลิน ม.6/1 สรุปน้องคนนั้นว่าไง?
ม.6 ACS 71 จะจบแล้วนะสู้ๆ ทุกคน

ชุดนี้เป็นชุดของสาวๆ ชาว “สระอา”...
สิรลิ ดา, ณัฎฐ์รดา, ปนัดดา, วรัสยา, พรรษา, บุณฑริกา, พร
ชิตา, ชนิฎสา, ณัฐวิภา, พิชชาญาดา, จินต์จุฑา, วริฐา,
สโรชา, สวิตตา, ศศิกา(น) และพิรา(มน) สาวงามทั้งหมดนี้
คงจะเป็นเครือญาติกนั แน่เลย เพราะชือ่ ลงท้ายด้วย “สระอา”
กันทุกคน และอยู่ ห้อง ม.4/1 เหมือนกัน อ้อ! ขอแถมอีกนิด
โดยเฉพาะ พิชชาญาดา คนเดียวเธอคว้าสระอาไป 3 ตัว ...
ฮ่า ฮ่า ฮ่า...ดูสิแม้แต่เสียงหัวยังเป็นสระอาเล้ย...เรื่องนี         ้
มิสสมนึก น่าจะน�ำ สาวชุดนีไ้ ปลงในคอลัมน์ พูดจาภาษาไทย
นะครั บ ...เอ้ า ! ลงสาวดาวกะพริ บ กั น ไปก่ อ นนะคุ ณ พ่ อ
ชัญญณัฐ...ฮาฮาฮา...แถมหน่อยนะภรรยาคุณพ่อก็ลงท้าย
ด้วยสระอา (เรื่องนี้ต้องรู้ถึงมิสสมนึกแน่ๆ ครับ)
ฉบั บ นี้ ข อยุ ติ แ ต่ เ พี ย งเท่ า นี้ ก ่ อ นนะครั บ พั ก ผ่ อ นฉลอง
คริสต์มาสและปีใหม่กนั ให้สนุกสนาน สดชืน่ แจ่มใส จิตใจเบิกบาน
ต้อนรับปีใหม่กันทุกๆ คน...โชคดีตลอดปี 61 กันนะครับ สวัสดี
ครับ

8 ตุลาคม ปลงศพภราดาอ�ำนวย ปิ่ นรัตน์
พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัลศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ ภราดาอ�ำนวย
ปิ่นรัตน์ อดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2560

