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บทความทุกเรื่องที่ลงพิมพ์ในวารสารฉบับนี้ถือเป็นความรับผิดชอบส่วนตัว
ของผู้เขียนโดยเฉพาะ โรงเรียนและผู้จัดทำาไม่ขอรับผิดชอบแต่ประการใด

สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ ประจ�าปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 20

2020

สารผู้อ�านวยการ
สวัสดีปีใหม่ 2020

คณะครู พนักงาน นักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน วันหยุดเทศกาลที่
ผ่านมาถือเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลอง ทุกคนคงได้ใช้เวลาไปกับการพักผ่อน การสังสรรค์ และการท่องเที่ยว
อย่างเต็มที่ หลังจากที่ได้ชาร์จพลังงานให้กับตัวเองแล้ว ขอให้นำาความสุขจากการที่ได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว
และประสบการณ์จากการท่องเที่ยวนำามาเป็นแรงผลักดันในการเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
การเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ ในช่วงขึน้ ปีใหม่เป็นเวลาทีด่ สี าำ หรับทุกคนในการตัง้ เป้าหมายชีวติ โดยเริม่ ต้นจากเป้า
หมายเล็กๆ ด้วยเรื่องใกล้ตัว ที่ทุกคนสามารถเริ่มได้เองง่ายๆ โดยเฉพาะนักเรียน เป้าหมายสำาคัญอันดับต้นๆ คือ
การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ซึ่งควรให้ความสำาคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจุดเริ่มต้นของการประสบความสำาเร็จมาจาก
การตัง้ ใจศึกษาเล่าเรียนนัน่ เอง ด้วยการศึกษาจะช่วยให้นกั เรียนมีความรูใ้ นการดำาเนินชีวติ มีความสามารถในการ
ประกอบอาชีพ และมีความอดทนในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆ ในชีวิต
ช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นไป จะมีการทดสอบหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการสอบ O-NEt, Nt, การสอบ
วัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (FSG, FSGSt) ขอให้นักเรียนจง
ตระหนักถึงความสำาคัญของการสอบ ด้วยผลการสอบจะเป็นเครื่องมือวัดความมุ่งมั่นความตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนเอง รวมทั้งเป็นตัววัดระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียน ซึ่งนักเรียนเป็นส่วนหนี่งที่จะช่วยส่ง
เสริมให้โรงเรียนมีผลการจัดอันดับความสามารถด้านการศึกษาอยู่ในอันดับต้นๆ ของประเทศ ขอเพียงนักเรียน
มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจ และระลึกอยู่เสมอว่า ผลการสอบจะดีหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของ
นักเรียนเอง ถ้านักเรียนได้พยายามอย่างเต็มที่แล้ว ผลสำาเร็จย่อมตามมาในที่สุด
โอกาสนี้ ขอพระพรขององค์พระกุมารเยซูพร้อมกับแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชาอวยพระพรให้นักเรียนและบุคลากรทุกท่านมีความสุขกายสุขใจ และอำานวยพรให้นักเรียนทุกคนประสบ
ความสำาเร็จตามที่ตั้งใจไว้ทุกประการ
ด้วยความปรารถนาดี

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

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ คณะภราดา และผู้แทนครูฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมการสัมมนาคณะ
ภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำาปีการศึกษา 2562 ครั้งที่
20 “FSG SUCCESSION PLAN” “การมุ่งสู่ความส�าเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย” ระหว่างวันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พระเมตตาแห่งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช
ขออนุโมทนากับบรรดาพระภิกษุ สามเณร ผู้ปกครองและผู้ร่วมบุญการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเฉลิมฉลองโอกาส 75 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ในช่วง
เดือนตุลาคม ที่ผ่านมา ถึงแม้การบรรพชาในครั้งนี้ได้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดในระหว่างการจัดกิจกรรมก็ตาม หากแต่
ก็ยังมีสิ่งที่ปิติยินดียังคงมีกับบรรดาผู้ร่วมโครงการ
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 วันสุดท้ายก่อนที่บรรดาพระภิกษุ สามเณร จะลาสิกขานั้น คณะกรรมการโครงการ
ได้นำาพระภิกษุ สามเณร ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร กรุงเทพฯ โดยได้รับความอนุเคราห์ จาก
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ACS4427 เข้าชมนิทรรศการจิ๋นซีฮ่องเต้ จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน และเข้าถวายสักการะพระพุทธสิหิงค์ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ โอกาสนี้ระหว่างคณะกำาลังเข้าชม ได้พบกับ
ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน ซึ่งกรุณาร่วมถ่ายภาพกับคณะด้วย
ประมาณเวลา 15.00 น.
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระวิหารวัดราชบพิธ
สถิตมหาสีมาราม ทรงถวายสักการะพระประทีปวโรทัย ประธานพระวิหาร ประทับพระเก้าอี้ แล้วโปรดให้คณะพระ
วิทยากร ผู้แทนพระภิกษุ และสามเณรที่บวชในโครงการ ถวายเครื่องสักการะ จากนั้นทรงมีพระปฏิสันถาร เกี่ยวกับ
อุบัติเหตุท่ีเกิดขึ้นในช่วงระหว่างออกบิณฑบาต ด้วยทรงห่วงใยบรรดาสามเณรที่ประสบอุบัติเหตุ โปรดให้เข้าเฝ้าอย่าง
ใกล้ชิด ทั้งรับสั่งถามและประทานกำาลังใจถึงผู้ที่ยังคงรักษาตัว ผู้ที่ยังได้รับบาดเจ็บอีกด้วย
โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพระโอวาท ความตอนหนึ่งว่า “ศาสนา” แปลว่า หลักคำาสอน
การทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ซึง่ เป็นโรงเรียนทีจ่ ดั การเรียนการสอนอยูใ่ นเครือข่ายของศาสนจักรโรมันคาทอลิก จัดพิธี
บรรพชาสามเณรในพระพุทธศาสนา สะท้อนคุณค่าความงดงามตามความหมายของคำาว่า “ศาสนา” ด้วยเหตุท่ีหลัก

...การที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ซึ่งเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนอยู่ในเครือข่ายของ
ศาสนจักรโรมันคาทอลิก จัดพิธีบรรพชาสามเณรในพระพุทธศาสนา สะท้อนคุณค่าความงดงาม
ตามความหมายของค�าว่า “ศาสนา”...
คำาสอนอันดีงาม เช่น คำาสอนทีโ่ น้มน้าวนำา้ ใจชน ให้พากเพียรลดละ
ความเห็นแก่ตัว เพิ่มพูนความเสียสละตนเพื่อประโยชน์สุขแห่ง
สรรพชีวิต สร้างอุดมการณ์แห่งความเมตตากรุณาต่อกันอย่างไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง มุ่งหมายให้บังเกิดความสมัครสมานสามัคคีใน
สังคมทุกระดับ ย่อมจัดเป็นหลักการอันดีงาม ไม่จำาเป็นจำากัดว่า
ต้องเป็นศาสนิกชนนั้นจึงปฏิบัติได้ หรือศาสนิกชนนี้ปฏิบัติไม่ได้
พระพุทธศาสนาสอนให้มนุษย์มองเพื่อนมนุษย์ด้วยเมตตาธรรม
ให้ตระหนักในความจริงทีว่ า่ ทุกชีวติ ล้วนเป็นเพือ่ นร่วมเกิด แก่ เจ็บ
ตาย ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น การถือเขาถือเรา การยก
ตนข่มท่าน การทะเลาะวิวาทบาดหมาง หรือแสดงความจงเกลียด
จงชังกัน ย่อมไม่ใช่วิถีปฏิบัติตามหลักการในพระพุทธศาสนา
สามเณรทุกรูปมีเวลาศึกษาอบรมตนอยูใ่ นเพศบรรพชิตไม่นานนัก
จึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องอาศัยโอกาสนี้ ประพฤติตนอยู่ในศีลทั้ง 10
ข้ออย่างเคร่งครัด และใช้ช่วงเวลานี้ของชีวิต นำาพาตัวเองให้เข้า
ใกล้ชดิ พระศาสนา แม้ลาสิกขาไปแล้ว ก็ขออย่าเป็นคนไกลวัด ขอ
ให้ปลูกความเชื่อความเลื่อมใสในการศึกษาและปฏิบัติตามพระ
ธรรมคำาสั่งสอนของพระศาสดาให้ย่ิงๆ ขึ้นไป เพื่อจะได้ห่างไกล
จากอบายมุข เป็นผู้มีศีลธรรมสมำ่าเสมอ

ส่วนท่านผู้ใหญ่ท้ังหลายส่วนใหญ่ในที่น้ีก็เป็นครู ย่อม
ปรารถนาดีต่อศิษย์ มุ่งหวังให้เขาประสบความเจริญก้าวหน้า
ในชีวติ การทีท่ า่ นชักจูงให้เด็กและเยาวชน หันมาสนใจหลักธรรม
คำาสอนอันดีงาม ย่อมทำาให้เด็กๆ รู้วิธีการเป็นสมาชิกที่ดีของ
พุทธบริษัท และของสังคมไทย เสริมสร้างคุณสมบัติให้ติดตัวเขา
ต่อไปภายหน้า สมดังเจตนารมณ์ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
และ สมพระบรมราชปณิธานของสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราช
เจ้าทุกๆ พระองค์ ผู้ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก และทรงพระราช
ปรารถนาให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความผาสุกร่มเย็นอยู่ร่วมกัน
ได้บนแผ่นดินนี้ ด้วยความสามัคคี
อนึง่ ดังทีท่ ราบแล้วว่า พระใบฎีกาธีรศักดิ์ ธมฺมธีโร ซึง่ ปฏิบตั ิ
หน้าทีพ่ เี่ ลีย้ งสามเณร ถึงมรณภาพลงจากการเข้าปกป้องสามเณร
ในเหตุภยันตราย เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายนที่ผ่านมานั้น อาตมา
ขอเป็นกำาลังใจเพื่อผู้อยู่เบื้องหลังได้คลายโศก ขอให้สามเณรและ
สาธุชนทุกท่าน ได้น้อมนำาคุณธรรมความกล้าหาญ และความเสีย
สละอย่างสูงสุดเพือ่ ประโยชน์สขุ ของผูอ้ น่ื ไปเป็นอุดมการณ์อนั ยิง่
ใหญ่ในการดำารงตนต่อไป”

พิธีบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุสามเณรถวายเป็นพระราชกุศล
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดพิธีบรรพชา-อุปสมบทพระภิกษุสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเฉลิมฉลองโอกาส 75 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระหว่างวันที่ 29 กันยายน
ถึง 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ วัดศรีมหาราชา และสำานักสงฆ์เขาพระครู ศรีราชา

MLP Art Camp 2019

MLP Halloween’s Day 2019

On the first day 45 MLP students
from grade 5 -10 joined the art camp this
year. On the way to the camp, all students
stopped at the “Ceramic Making Center”
at Dan Kwian in Nakhon Ratchasima. The
students learned about the history of Dan
Kwain and they also learned how to make
ceramics. Afterwards, everyone travelled
to the hotel and participated in their first
activity at the Greenery Resort in Khao Yai.
Students had to create a group art piece by
using different colours of paper.
On the second day of the art camp,
the students learned different types of
painting techniques. In the morning they

used acrylic colour, and in the
afternoon, they used water colour in
order to complete their work. Besides
improving their art skills, the students
also had plenty of time to relax and
enjoy the activities at Scenical World
Khao Yai, a huge and exciting
amusement park. In the evening,
they participated in some fun
teamwork activities during which
they had to complete jigsaw puzzles.
They also had to create their own
costume and they joined a surprise
concert from a special guest!
On the last day, the students
received a certificate of participation.
Before going back to Sriracha,
everyone went to visit the Khao Yai
Art Museum first. The art museum
displays a very nice collection of
Thai art from various artists. The art
camp was a great success and all
students really enjoyed themselves.
Besides improving their art skills,
they also made many new friends
and learned how to work together in
a team. Thanks everyone for joining!

Halloween’s Day was celebrated on the 31st October with fun filled exciting games and activities in the MLP
Department. There were very happy superheroes, witches and wizards, and other interesting characters walking around.
Excited faces were seen everywhere as children posed for photographs to the equally thrilled teachers and parents. Students
from G1 to G6 made a tremendous effort to smash pumpkin bowls hanging from the ceiling while they were blindfolded!
Teachers made sure the students spun before trying to hit the bowl. When a student hit the target, everyone was extremely
thrilled since the bowl was full of candy! Then, it was the time for a wet and delicious game! Students had to pick an apple
from a basin filled with water and race each other carrying them to the finish line in their mouth. It was fun and exciting
to watch. Last but not least, the best Halloween costume award was given to the students most worthy of reward. The
children had a wonderful time and were seen smiling happily throughout the day.

MLP Pre IELTS Test

October SMART Camp
During the October break, teachers of the Modern
Language Program organized the “MLP October Smart Camp”.
This is an integrated camp which is based on the following
topics: Science & Sports, Maths, Art, Reasoning and
Teambuilding. Besides stimulating creativity and problem
solving, group activities are very important in order to increase
motivation and stimulate cooperation.
During the first three days, our students had an absolutely
wonderful time and learned many new things. They were also
faced with many challenges that had to be overcome in teams
and individually. Some of the highlights included a team building
game called “Lava Pit Challenge”; a science experiment
“Smoking Volcano”; creating an edible aquarium during arts;
badminton and bowling and multiple reasoning games, like
“Chocolate Fix” and “Solitaire Chess”.
On the fourth day, all students went on an exciting field
trip. They visited Mini Murray Farm, a dairy farm in
Chachoengsao province. At the farm, they made their own pizzas,
ice-cream, pancakes, soap and also grew vegetables.

On October 28th, all Grade 9 and 10 students took a practice IELTS test at Ose building. The International
English Language Testing System (IELTS) is the world’s most popular English language proficiency test for
higher education and global migration. The purpose of the practice test was to familiarize the students with the
test format so they know what they can expect when they take the official one. In addition, the test results are
very beneficial for us as teachers. It allows us to better understand the weaknesses and needs of the students so
we know what areas to focus on in class. IELTS is recognised by over 10,000 educational institutions, employers,
governments and professional bodies around the world.

On the last day of the MLP SMART
Camp, our lower primary students
participated in a cooking class and prepared
buttered corn. The higher primary students
went to the computer room and participated
in a coding class which was organized by
an external company. As a closure,
everybody enjoyed a big party with lots of
delicious foods, drinks and games in the
afternoon.

MLP Teacher training course at English First Cambridge, UK

Under the guidance of Brother Dr. Anant
Prichavudhi, three of our MLP teachers went
to Cambridge, United Kingdom during the
October holiday. The purpose was to study a
newly developed teaching technique by
“English First” aimed at improving the way we
teach. Our teachers had the opportunity to
observe real classes at all levels and learn new
ways of teaching. After the course they were
asked to create new lesson plans and teach mock
lessons, to industry experts, using their newly
acquired techniques. They returned from the
UK at the beginning of this semester. The
teachers who went on the trip have already
shared their knowledge with the other teachers
in our department and everyone is ready to
begin the term with new improved methods and
techniques.

วจนพิธีกรรมเสกและท�าบุญค่ายลูกเสือลูโดวีโก
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดวจนพิธีกรรมเสกค่ายลูกเสือลูโดวิโก เพื่อขอพระเจ้าโปรดพิทักษ์คุ้มครอง
ประทานพระพรค่ายลูกเสือ และผู้เข้ามาใช้ค่ายลูกเสือแห่งนี้ทุกคน พร้อมทั้งเสกรูปกางเขนและรูปแม่พระ ในบริเวณค่าย โดยมี
คุณพ่อสมนึก ประทุมราช เป็นผู้ประกอบพิธี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีพระครูสาธิตติญาณเมตตา
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา คณะครู ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม
2562 ณ ค่ายลูกเสือลูโดวีโก

The award-giving body selection committee includes Asst. Prof. Rommel V. Tabula,
chairperson of International Society of Teachers, Administrators and Researchers (ISTAR);
Dr. Genaro V. Japos, President of Philippine Association of Institutions for Research (PAIR);
and Dr. Nenita B. Nagarit, Deputy Quality Management Representative of Philippine
Association of Colleges and Universities Commission on Accreditation (PACUCOA).
Foreign language Department

Let’s congratulate with our one
English teacher who is teaching in
Primary level. He’s got the award
named “2019 Outstanding Asian EFL
Teacher Award”, so these are the
details he wants to demonstrate us.
Coming here in Thailand is one of
the toughest decisions I have ever made
in my life. My first few days, weeks
and months were a roller-coaster ride.
It was rough, I must say, but I always
taught myself to see the brighter sides
of those harsh times.
My firsthand teaching experience
in Thailand, like my transition period,
wasn’t that smooth. But thanks to the
amazing people I have met along the
way for they have welcomed me with
open arms. Most of them were my Thai
colleagues and friends who in one way
or another have shown me genuine
support and true meaning of
comradeship.
It was on November 16, 2014,
when I first step in the Kingdom of
Thailand – a place I considered now my
home away from home. And as I
celebrate my 5th year anniversary of
teaching in this Kingdom, a blessing
came as I was adjudged as one of the
recipients of the “2019 Outstanding
Asian EFL Teacher Award” during the
occasion of World Interdisciplinary
Research Congress on Teaching English
to Speakers of Other Languages on
November 16, 2019, at Phra Nakhorn
Rajahbat University, Bangkok, Thailand.

While receiving my award, I felt like I was in the seventh
heaven. It was indeed the best anniversary gift ever, but I know in
the first place that it’s going to call for greater and more challenging
responsibilities of inspiring and transforming students into wellrounded and successful individuals. After all, a teacher is not only
a teacher himself but a person who touches lives forever.
My application wasn’t easy since many of us were nominated
for the award. I also underwent a series of thought-provoking
interviews. Likewise, it even took me to the point of preparing
voluminous paperwork just to support my application. It was quite
an arduous process since I knew from the very beginning that it
would be a battle of academic backgrounds, research publications,
administrative functions and the like.
I believe my passion for teaching, my selfless services, my
leadership journey and my humble achievements in and out of the
four walls of the classroom made me stood out from among the
pool of nominees. Candidly, I didn’t expect it. I just did my best
and put all my heart. And it’s just rewarding that I was able to get
the prestigious yet humble award. Indeed, what you plant is what
you harvest.

I believe that an outstanding teacher should not only be confined in the four corners of
the classroom. He/She is someone who inspires others. Someone who teaches from the heart,
not from the book. And as a teacher in this foreign land, I am tasked to make a big difference
and impact on my students’ lives. We, teachers, do make a huge difference in this world.
Thus, agents of change.
To Assumption College Sriracha, my beloved school, thank you so much for your all-out
support and trust. My heart is full knowing that you believed in me. It is my singular honor
and pride to raise the name of ACS and I will always be proud of it. Anything can be achieved
if proper work is applied. Labor Omnia Vincit it is.
And to all people behind this humble achievement, Thank you so much!

For the love of teaching, I remain, - Mr. Rowel Abalos Lazo

7 พฤศจิกายน 2562
โครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลัง
ป้องกันเด็ก (Child Protection Card Game)
มาสเตอร์อภิชาติ จิตประสาท และมิส
นพวรรณ อุ ่ น มาก นำ า ตั ว แทนนั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 จำานวน 3 คนไปเข้า
ร่วมโครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลัง
ป้องกันเด็ก (Child Protection Card Game)
จัดโดย มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ร่วม
กับ กองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม (กสจ.)
สำานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน
2562 ณ ห้องประชุมจักรเทพพิมาน โรงแรม
ไดอาน่า การ์เด้น รีสอร์ท พัทยาเหนือ จังหวัด
ชลบุรี
November 15, 2019
The foreign teachers in both
primary and secondary level were
attending seminar
The foreign teachers in both
primary and secondary level were
attending seminar in the topic
“Preparing for Cambridge Young
Learners, Key English Test and
Preliminary English Test “ by Mary
Kathieen Rindchen ,Education
Consultant and Teacher Trainer
From SE Education Co., Ltd.
Noverber 15, 2019

1 ตุลาคม 2562
ศึกษาดูงานและร่วมกิจกรรม
ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงด�า ลาวโซ่ง จังหวัดเพชรบุรี
คณะครูในโครงการ Social World ครั้งที่ 4 นำานักเรียนผู้เข้าร่วม
2-6 ตุลาคม 2562
โครงการ 150 คน เข้าชมและศึกษาหาความรู้และร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่น
ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำา ลาวโซ่ง จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมที่เข้า
มิสวรัญญา ภูมาโนช ครูผสู้ อนวิชาภาษาญีป่ นุ่ และนักเรียนจำานวน
ร่วมได้แก่ ฟังการบรรยายประวัตศิ าสตร์ความเป็นมากลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทย
ทรงดำา ร่วมทำาอาหารพื้นถิ่น ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และเข้าชม 22 คน ไปศึกษาดูงานและทัศนศึกษา ณ เมืองเกียวโต และโอซาก้า
ศึกษาหาความรูจ้ ากวิทยากร ณ พระราชวังรามราชนิเวศน์ (พระราชวัง ประเทศญีป่ นุ่ เพือ่ ให้นกั เรียนได้เรียนรูป้ ระวัตศิ าสตร์ ประเพณี วิถชี วี ติ
บ้านปืน) จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักเรียนได้ประสบการณ์ตรงและ ของประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 2-6 ตุลาคม 2562
ตระหนักถึงคุณค่าในการอนุรักษ์และรักษาประวัติศาสตร์ที่เป็นสมบัติ
ของชนชาติไทยสืบไป

23 - 24 พฤศจิกายน 2562
ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
เอกชนเกี่ยวกับการจัดการเงินอุดหนุน
มิสชนันท์ญาณ์ ศรัณยบูรณ์ หัวหน้า
แผนกการเงิน มิสฐิติกัญญ์ เดชผดุง และ
มิสวันเพ็ญ อินทฉาย เข้าร่วมการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารผู ้ บ ริ ห าร ครู แ ละบุ ค ลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนเกี่ยวกับการ
จั ด การเงิ น อุ ด หนุ น จั ด โดย สำ า นั ก งาน
ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 23-24
พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนดาราสมุทร
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

(The importance of communicated language through
the world class beauty competition)
trin Komolthanakij
ปี 2562 เป็นปีที่เวทีการแข่งขันหรือประกวดนางงาม ระดับชาติ หลายเวที มีการ
พัฒนาในการคัดสรร เพือ่ คัดเลือกนางงามทีเ่ ป็นตัวแทนแขวนสายสะพายประเทศไทย ไป
แข่งขันเวทีต่างๆในระดับโลก ปัจจัยหนึ่งที่สำาคัญในการคัดสรรนางงามเหล่านี้คือ ความ
สามารถและทักษะทางด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ซึง่ ถือว่าเป็นภาษาทีใ่ ช้สอื่ สาร
เป็นสากล(English as a global language) ซึ่งไม่น่าแปลกใจที่เราจะเห็นนางงามในเวที
ต่างๆที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับการ
สื่อสาร
ในทิวสนฉบับนี้จะขอยกตัวอย่างการสื่อสารทางภาษาอังกฤษ ที่สาวไทยใช้ในการ
ตอบคำาถาม เป็นตัวอย่างในบางเวที
น้องบิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ ได้รับการคัดเลือกจากเวทีการประกวดนางสาวไทย
เป็นตัวแทนการประกวด Miss International Beauty Pageant 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น
ในตอนได้รับตำาแหน่งนางสาวไทย เกิดเหตุการณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการได้รับ
ตำาแหน่งของเธอ แต่ด้วยการเตรียมความพร้อมด้านการกล่าวสุนทรพจน์ และ การตอบ
คำาถามในรอบ 8 คนสุดท้าย ที่ทำาให้สะกดผู้ชมและตรงใจผู้จัดการประกวดโดยใช้ภาษา
ระดับสื่อสารเข้าใจง่าย ออกมาจากความรู้สึกภายในด้วยความจริงใจ จึงส่งผลให้เธอคว้า
ตำาแหน่งดังกล่าวมาครองเป็นประวัติศาสตร์ หญิงไทยคนแรกที่คว้ามงกุฎในเวทีการ
ประกวดนีม้ าครองได้สาำ เร็จ เราลองมาทำาความรูจ้ กั กับสุนทรพจน์ของเธอบางส่วนกันครับ
“Do you know? I was criticized a lot when I was crowned as a Miss Thailand but I
never give up and now I’m here. I dare to dream to be a beauty queen even there is nothing
related to my career, a pharmacist. I use all critiques as a power to make myself improve
to be the best representative and make my nation proud. So the definition of cheer for
women for me is how to encourage, support and inspire all women around the world that
make that dream comes true and make the great thing to our world and if I privilege to be
a Miss International 2019, I will be an inspiration that if an ordinary girl likes me can do
it, you all can do it too.”

จากสุนทรพจน์ดงั กล่าวทีเ่ กิดจากภาษาทีเ่ น้นสือ่ สารเพือ่ ให้ผฟู้ งั เข้าใจในระดับสือ่ สารสากล ผนวกกับความรูส้ กึ เป็น
จริงของผู้กล่าว ส่งผลให้ น้องบิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ ได้รับคัดเลือกเป็น Miss International 2019 สร้างชื่อเสียงและ
ความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้งประเทศ เป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาอังกฤษในฐานะเป็นภาษาโลก หรือ สากล ในยุค
การสื่อสารไร้พรมแดน เน้นการสื่อสารได้ เข้าใจ และเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันในความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ

จากนั้นหลายเวทีที่ไทยได้ส่งนางงามเข้าประกวดระดับสากล และ สมหวังอีกครั้งกับ Miss Supranational 2019
ณ ประเทศโปแลนด์ โดยตัวแทนสาวไทย น้องแอน-แอนโทเนีย โพสิ้ว สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งโดยเป็นหญิงไทยคนแรก
ทีค่ ว้ามงกุฎเวทีนม้ี าครองได้สาำ เร็จ จากการทีม่ บี คุ ลิกลำา้ สมัย มัน่ ใจ และ สือ่ สารภาษาอังกฤษในระดับสือ่ สารได้เข้าใจ ตรง
ประเด็น เช่นกัน
และ เวทีล่าสุดของช่วงนี้ที่เป็นกระแส ทำาให้ผู้เขียนต้องรอส่งต้นฉบับของทิวสน ฉบับนี้ล่าช้า เพราะรอข้อมูลการ
แข่งขัน Miss Universe 2019 ณ เมือง Atlanta ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตัวแทนสาวไทย ฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้นท์ ที่
แม้จะไม่ได้คว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์ส 2019 มาฝากคนไทย แต่ก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทย เมื่อเธอสามารถผ่านเข้า
รอบ 5 คนสุดท้าย เป็นสาวเอเชีย เพียงหนึ่งเดียวที่เข้าไปยืนรอบลึกได้สำาเร็จ
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากกับ การตอบคำาถามรอบ 5 คน สุดท้ายของเธอ เราลองมาติดตามกันครับว่า
คำาถามที่สาวไทยได้รับ และ คำาตอบ ในรอบดังกล่าวเป็นอย่างไร

Question:

Government surveillance
is used to keep many
nations and their people
safe but some believe this
invades our right to
privacy. What is more
important to you privacy
or security ?

ค�าถาม:

การเฝ้าระวังของรัฐบาล’ เป็นเรื่องใหญ่ในการรักษาประเทศและประชาชนปลอดภัย แต่หลายคนมอง
ว่ามันละเมิดสิทธิมนุษยชนของเรา สำาหรับคุณแล้ว อะไรสำาคัญกว่ากัน ‘ความเป็นส่วนตัว’ หรือ ‘ความ
ปลอดภัย?

Answer:

I believe that every country has their own government policy to keep us safe
and I believe that it shouldn’t cross the line of going into our privacy because
we have a right to privacy but security is also very important so I believe that
in order to live in a better society, we should also have the government look
into a line a middle ground as to where they can come and live together with
society.

ค�าตอบ:

ดิฉันเชื่อว่าทุกประเทศมีนโยบายที่ดูแลความปลอดภัยของเรา แต่ก็ไม่ควรลำ้าเส้นความเป็นส่วนตัว
ของเรา เพราะเราก็ควรมีสิทธิความเป็นส่วนตัวนั้น แต่ความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องสำาคัญ ดังนั้นดิฉัน
เชื่อว่าการจะอยู่ในสังคมที่ดีขึ้นได้ เราต้องมีรัฐบาลที่มองหาทางสายกลางที่จะทำาให้เราอยู่ร่วมกัน
ในสังคมได้ต่อไป

การนำาคำาถาม-คำาตอบของ น้องฟ้าใส ปวีณสุดา ดรูอิ้นท์ มาเผยแพร่ ไม่ได้มีจุดประสงค์ให้เราฟันธงไปว่า การตอบ
คำาถามดีหรือไม่ หรือแม้แต่สุนทรพจน์ของน้องบิ๊นท์ สิรีธร ลีห์อร่ามวัฒน์ แต่อยากให้เห็นพัฒนาการของการใช้ภาษา
อังกฤษของคนไทย ในยุคปัจจุบัน ว่ามีพัฒนาการในระดับสื่อสารที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การสอนให้เด็กไทยยุค
ปัจจุบัน ใช้ทักษะทางภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เพื่อนำาไปใช้สื่อสารได้นั้น จึงมีความสำาคัญ กระบวนการสอนที่ทำาให้
เกิดสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นปัจจัยสำาคัญที่เราต้องพัฒนาต่อไป ...ในทิวสนฉบับหน้า เราจะมาเรียนรู้วิธีการสอนที่ทำาให้ผู้เรียน
เกิดการพัฒนาการใช้ภาษาเพื่อไปสู่ระดับสื่อสารกันนะครับ

มหาวิทยาลัยบูรพาสานสัมพันธ์ไทย-จีน
2 ตุลาคม 2562
ร่วมสวดอภิธรรม
พระใบฎีกาธีรศักดิ์ ธมฺมธโร
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู เป็นผูแ้ ทนโรงเรียน
ร่วมสวดอภิธรรมศพพระใบฎีกาธีรศักดิ์ ธมฺมธี
โร/ไวยขุนทด ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ณ วั ด โนนไทย ต.โนนไทย อ.โนนไทย
จ.นครราชสีมา

4 พฤศจิกายน 2562
คณะผู้บริหารจาก East China Normal
University (ECNU) มาเยี่ยมชมโรงเรียน
ภราดา ดร.วี ร ยุ ท ธ บุ ญ พราหมณ์
ผูอ้ าำ นวยการ ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และคณะครู ให้การ
ต้ อ นรั บ คณะผู ้ บ ริ ห ารจาก East China
Normal University (ECNU) เมืองเซี่ยงไฮ้
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเดินทาง
มาเยีย่ มชมโรงเรียนและให้คาำ แนะนำาเกีย่ วกับ
การเรี ย นภาษาจี น และการขอรั บ ทุ น จาก
มหาวิทยาลัย ECNU เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
2562
12 พฤศจิกายน 2562
คณะอาจารย์จาก University of Nottingham
Malaysia มาเยี่ยมชมโรงเรียน
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ
ภราดา ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และ
คณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะอาจารย์จาก
University of Nottingham Malaysia โอกาสเดินทาง
มาประเทศไทย และร่วมหารือถึงโครงการจัดการเรียน
การสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(Foundation
Courses) เพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยนักเรียนให้
สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในประเทศทีใ่ ช้
ระบบการศึกษาแบบอังกฤษ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน
2562 ณ ห้องประชุมเซนต์ชาร์ล อาคารศักดา กิจเจริญ

Little Miss and
Mister United World 2019

ผลการแข่งขันรายการ “2019 MakeX
Robotics Thailand Championship” รุ่น
Starter ระดับประถมศึกษา ณ ศูนย์การค้า
เซ็นทรัลบางนา กรุงเทพฯ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน
2562 สรุปได้ดังนี้
ระดับประถมศึกษา
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ในรายการ
“2019 MakeX Robotics Competition
World Championship” ณ สาธาณรั ฐ
ประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2
ธันวาคม 2562 จำานวน 2 ทีม ได้แก่
ทีม ACS DIAMOND
เด็กชายทีฆทัศน์ ธรรมมะ ป.6/1
เด็กชายอชิรวิชญ์ ชุ่มใจ ป.6/1

การแข่งขันว่ายน�้า
ผลการแข่ งขั น ว่ ายน�้ า King of Dragon 2019 ที่ท้องฟ้าจำาลอง ชิงถ้วยผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร
- เด็กชายอชิระ ชุ่มชัยพฤกษ์ ป.1/3
4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
- เด็กชายวัชรกร วานิชปัญญ์ ป.2/1
4 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน
- เด็กชายศิริพงษ์ พูลบางยุง ป.3/2
2 เหรียญเงิน
- เด็กหญิงเขมจิรา วานิชปัญญ์ ป.2/1
1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
- เด็กหญิงสุชานาฎ ลาภวิไล ป.2/1
1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

ทีม ACS KING
เด็กชายเดชาธร เกริกชวลิตกุล ป.6/4
เด็กชายดรณัย วิศาลเมธี ป.6/4
ได้รับรองชนะเลิศอันดับ 2
จำานวน 1 ทีม ได้แก่
ทีม ACS ZEED
เด็กชายศิวกร กุศลส่ง ป.6/4
เด็กชายปลื้ม แป้นปลื้ม ป.6/2
ครูผู้ฝึกสอน มาสเตอร์ปรัชญา วิชา
ระดับมัธยมศึกษา
ได้รับรางวัล Engineering notebook 1
ทีม ได้แก่
ทีม MIRACLE
ด.ช.ปรมัตถ์ มาสุข ม.2/6
ด.ช.กิตติศักดิ์ ดุจดา ม.2/6
ครูผู้ฝึกสอน
มาสเตอร์ณัฐพงศ์ จำาเนียรผล และ
มาสเตอร์ สุจินต์ ศรชัย

เด็กหญิงศรีสุภา เกศวพิทักษ์ นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แผนก MLP จากโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา ได้รับตำาแหน่งรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ในรุน่ Little Miss thailand 2019 และ
ได้รบั คัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยในการเข้า
ร่วมประกวดเวที Little Miss and Mister
United World 2019 ทีป่ ระเทศสเปน tenerife
เมื่อวันที่ 2-8 ตุลาคม 2562
ผลงานดีเด่น
- คว้ารางวัลชนะเลิศสูงสุดมงกุฎทองคำา
“Little Miss United World Grand
Prix 2019” เป็นคนแรกของประเทศไทย
และเป็นคนที่ 19 ของโลก พร้อมทั้ง
รางวัลพิเศษอีก 3 รางวัล คือ
- รางวัลชุดโจรสลัดยอดเยี่ยม Best
Costume Design Pirate
- รางวัลการแสดงความสามารถยอดเยี่ยม
Performing Art Olympiad Golden Laurel
- รางวัล Fashionstar
การแข่งขันหมากรุกไทย

รุ่น Challenge ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ “2019 MakeX Robotics Competition World
Championship” ณ สาธาณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2562 จำานวน
2 ทีม ได้แก่
CS 1 st นายภสุ ไพศาลนาวิช ม.4/4, นายภาสวร หิรัญพฤกษ์ ม.4/4
นายพงศภัค ฉลวยศรี ม.4/1, นายนิศรัณย์ แสงวิรัญ ม.4/4
CS 3 rd นายอัครเดช โคเรซาว่า ม.3/8, นายนนฑิวัฒ ธไนสวรรค์ ม.3/8
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำานวน 1 ทีม
CS 2 nd นายธนัท กมลวงษ์ ม.4/4, นายจิรพงษ์ โตชาญชัย ม.4/4
นางสาวกิรณา เอี่ยมวสันต์ ม.4/4
ครูผู้ฝึกสอน มาสเตอร์ณัฐพงศ์ จำาเนียรผล และมาสเตอร์สุจินต์ ศรชัย

ผลการแข่งขันว่ายนำ้า อบจ.ระยอง V3 แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1
- เด็กชายธนินท์ธร พรนรินทร์ทิพย์ ป.4/2 10 เหรียญทอง และได้รับถ้วยรางวัล
บุคคลชายชนะเลิศ ลำาดับที่ 1
- เด็กหญิงณัฐณิชา ราหุล ป.1/1
1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
และไ้ดร้ บั ถ้วยรางวัลบุคคลหญิง ชนะเลิศอันดับที่ 3
- เด็กชายธรรมธร สุทธิรักษ์ ป.4/3
2 เหรียญทอง 2เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
- เด็กชายฉัตรธร ตันฮะเส็ง ป.2/1
1 เหรียญเงิน
- เด็กชายธรภัทร บ�ารุงเขต ป.2/2
1 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
นักกีฬาว่ายนำา้ ACS ได้เป็นตัวแทนของชมรมว่ายนำา้ มหาวิทยาลัยบูรพา และได้เข้าร่วมการแข่งขัน
ว่ายนำ้า อบจ.ระยอง V3 แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายนำ้า อบจ.ระยอง ในวันที่ 19 - 20 ตุลาคม
2562 ผลปรากฏว่า
- เด็กชายสิทธิชัย สุทธิรักษ์ ป.6/3
1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
- เด็กชายวชิรวิทย์ แจ่มโฉม ป.6/5
1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง
- เด็กชายนันทิช ชัยวนนท์ ป.5/3
2 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง
- เด็กหญิงกฤญลัย ตันฮะเส็ง
1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง

เด็กชายสัณห์ กางกรณ์ ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/2 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันหมาก
รุกไทย รุ่นเยาวชนอายุ 10 ปี จัดโดยสมาคมกีฬา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสมาคมกีฬา
ไทยแห่ ง ประเทศไทยในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
ระหว่างวันที 23-24 พฤศจิกายน 2562 ณ the
Sky Ayuttaya & Ampo Residence Hotel
จังหวัดอยุธยา

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครัง้ ที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาศึกษา สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 3 เมื่อวันที่ 6
พฤศจิกายน 2562 สรุปผลการแข่งขันดังนี้

โครงการ “พี่ติวน้อง สอวน.”
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโครงการ “พี่ติวน้อง สอวน.”
นายริโซ โจ และนายกิตติณัฐ ชลธาร์นนท์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
สามารถผ่านการสอบคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน. สาขา
ชีววิทยา ระดับภาค (ค่าย 2) ภาคตะวันออก ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ และ ม.สรวิศ แก้วงาม
เป็นครูผู้รับผิดชอบโครงการ “พี่ติวน้อง สอวน.”

การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดง มิสประณัฏฐ์ยา พยุงวงษ์ และมิสดวงพร ทัต
ตะทองค�า ผู้ฝึกสอน รายชื่อนักเรียนดังนี้
นางสาวนรมน บุญเผือก
นางสาวปลายฝน เนื่องจ�านงค์
นางสาวพรชิตา พงษ์ลุน
นายพีรพงษ์ โฆชบาล
นางสาวรดา จิตต์ศิริ
นางสาวระพีพร ไชยดวง
นางสาวศุภิสรา นาคเทียม
นางสาวอภิญญา ฉัตรอินทร์

การแข่งขันเครื่องดนตรี
ประเภท Wind Ensemble (เครื่ อ งเป่ า วงโยธวาทิ ต ) ระดั บ
มัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับรางวัล
เหรียญทอง ม.ยงยุทธ นองเจริญ และ ม.ณัฐพิพัฒน์ คุณยศยิ่ง ผู้ฝึกซ้อม
รายชื่อนักเรียนดังนี้
เด็กชายถิรพุทธิ์ เจี่ยเจริญ
เด็กชายปุญญพัฒน์ ผ่องใส
เด็กชายภูริทัต เอมสาน
เด็กชายวรินทร บุรีรัตน์
เด็กชายวิชชากร ดิถีพรรณ เด็กชายศุภกร อาจโยธา
เด็กชายสิทธิชัย สิงหราชัย
เด็กชายสุรกริช เกษมเสนาะ
เด็กชายอริญชย์ คะประสิทธิ์

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 47
นักกีฬาฟุตบอล ACS รุ่นอายุ 18 ปี ได้แก่ นายสุขสันต์ บุญตา
นายเนติธร แก้วเจริญ และ นายชานน แม้นเดช นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียนชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 47 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ผลการ
แข่งขันปรากฏว่าทีมนักกีฬาจากประเทศไทย คว้ารางวัลชนะเลิศเป็นแชมป์
ปีที่ 2 ติดต่อกัน ระหว่างวันที่ 15 - 25 พฤศจิกายน 2562 โดยมี มาสเตอร์
ยุทธนา ธรรมประเสริฐ ผู้ฝึกสอน

การประกวดวงดนตรีสตริง
การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ม.วิรวรรธน์ พงษ์สีชมพู
ผู้ฝึกซ้อม รายชื่อนักเรียนได้แก่
เด็กชายกิตติโชติ กิจโชติธ�ารง นางสาวชนัทสนันตน์ รุ่งรัตนพันธ์
เด็กชายณวันธร พรมนิกร เด็กชายภัทรวรรธน์ พงษ์สีชมพู
เด็กชายอธิศ กนกพงษ์ศักดิ์
การประกวดวงดนตรีสตริง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รบั รางวัล
เหรียญทอง ม.สุวรรณ เลิศสุทธิชวาล ผู้ฝึกซ้อม รายชื่อนักเรียนได้แก่
นายธนานันต์ กองปัญญา นายภัทรนิษฐ์ นิมิตมั่งมี
นายสกุลภพ สมแสน
นายอชิระ ชั่งชัย
นายอภสร ยงชัยหิรัญ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์”
- เด็กชายเนทาเนียล กรีนวูด
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทองเแดง
- นายปัณฑเสฎฐ บัณณพรพงศ์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันวาดภาพระบายสี
- เด็กหญิงนริญญา ก่อประภากิจ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
- นางสาวนฤชฎา กลีบบัวบาน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี
- เด็กหญิงเขมิกา สุเจริญลาภ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
- เด็กหญิงราบียา คิชิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
- เด็กหญิงชลิตา เปรมจินดา และ
เด็กหญิงญานิศา เฮงสุวนิช
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing)
- เด็กชายกฤษฎิ์ฉันทัช พรหมสวัสดิ์
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
- นายธีรภัทร เลค
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์ ผู้ฝึกสอน

การแข่งขัน Impromptu Speech
เด็กหญิงพัทธนันท์ ต้นสายเพ็ชร์ ม.3B ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Impromptu
Speech ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 และเป็นตัวแทนเขตเข้าร่วมแข่งขันใน
ระดับภาค ซึง่ แข่งขันต่อทีโ่ รงเรียนบางพลีราษฎร์บาำ รุง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7 ธันวาคม 2562

-

-

การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
เด็กชายชลชาติ เต็มศิริพงษ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย และ
นางสาวเมริสสา อารยา เซบาสเตียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง มิสดวงพร ทัตตทองค�า ผู้ฝึกซ้อม
นางสาวฐิตารีย์ นิลใจพงษ์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ได้รบั รางวัล
เหรียญทอง การแข่งขันขับร้อง เพลงสากล ประเภทหญิง ม.วัชชราวุธ ยางตลาด ผู้ฝึกซ้อม
เด็กหญิงภูสุดา ทองเอี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ
นางสาวสุภัสรา จันทะพาหะ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง มิสดวงพร ทัตตทองค�า ผู้ฝึกซ้อม

กลุ่มสาระฯภาษาไทย
นายศุภกิตติ์ มะสุนสืบ และนางสาวปรวิศา ปิ่นจอม ม.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
แข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เป็นตัวแทนระดับ
เขตไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป โดยมี ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
นายสุทธวิชญ์ บุตรนนท์ ม.4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน ต่อคำาศัพท์ภาษาไทย
(คำาคมเดิม) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้เป็นตัวแทนระดับเขตไปแข่งขันในระดับภาคต่อไป
โดยมี มิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

“นิทรรศการกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค”

การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง “สายน�้าแห่งรัตนโกสินทร์”

งานห้องสมุดได้จดั “นิทรรศการกระบวน
พยุหยาตราทางชลมารค” ณ ห้องสมุดอาคาร
ศักดา กิจเจริญ ระหว่างวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน
– ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยว
กับการเสด็จพระราชดำาเนินเลียบพระนคร โดย
ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เป็น
มรดกวัฒนธรรมลำ้าค่าของชาติไทย ซึ่งมีพิธีเปิด
นิทรรศการในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
โดยมี ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต ที่ปรึกษา
ผูอ้ าำ นวยการ เป็นประธานในพิธเี ปิด และ ภราดา
ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผูอ้ าำ นวยการ, ภราดา
ดร.สยาม แก้วประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
และผู้ร่วมบริหาร ให้เกียรติมาร่วมงานในครั้งนี้
ด้วย

การแสดงเห่เรือชมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครบรอบ 75 ปี
ประพันธ์บทร้อยกรองและฝึกซ้อมนักเรียนโดย ม.วิฑูรย์ เปียอรุณ

ชมนิทรรศการ
กระบวนพยุหยาตราทางชลมารค

กิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนพยุหยาตราทางชลมารค 4 กิจกรรม

พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดภราดา 2 ท่าน
พิธีบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ และ ภราดา ดร.สยาม
แก้วประสิทธิ์ และเป็นพิธีบูชาขอบพระคุณในวันศุกร์ต้นเดือน เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดน้อย เดล โรซา
รีโอ อัสสัมชัญศรีราชา

เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวน
พยุหยาตราทางชลมารค

กิจกรรม “Rally เรือพระราชพิธี
พยุหยาตราทางชลมารค”

กิจกรรมประกวดภาพระบายสี
เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
กิจกรรม “นาวา...พาโชค...

การแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 8 ประจำาปีการศึกษา 2562 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมอันดับหนึ่งจาก
ทุกประเภทกีฬา ระหว่างวันที่ 17 - 19 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กิจกรรมค่าย Sm Acs Academic Camp
วิ ช าการระดั บ ประถมศึ ก ษาและ
มัธยมศึกษา จัดกิจกรรม Sm Acs Academic
Camp ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี
4 - 6 และ ม.1 มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ และให้ความสนุกสนาน โดย ภราดา
รชานนท์ อุดมสูงเนิน ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในพิธเี ปิด เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ณ อาคาร
เซนต์เมรี่

กิจกรรมวันฮาโลวีนระดับประถมศึกษา
ภราดา กฤษฎา งามวงษ์ เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ปิ ด กิ จ กรรมวั น ฮาโลวี น ระดั บ ชั้ น
ประถมศึกษา โดยนักเรียนได้เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรม
ของชาวต่างชาติ และได้แสดงความสามารถ
ของตนเองที่หลากหลาย เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม
2562 เวลา 08.30 น.ณ อาคารโดนาเซียง

การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า
26 พฤศจิกายน 2562 ศิษย์เก่า ACS
รุน่ ต่างๆ ส่งนักกีฬาฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอล ACS 4 เส้า เพื่อเป็นการเพิ่มความ
สมัครสมานสามัคคี และเพื่อหารายได้สมทบ
ทุนในการจัดกิจกรรมต่างๆ และงานคืนสูเ่ หย้า

ฉบับนีค้ ณะเราลองไปชิมก๋วยเตีย๋ ว
หมู โ บราณ “เจ๊ ลั ก ษณ์ ” อยู ่ ริ ม ถนน
สุขุมวิท ก่อนถึงตลาดหนองมน (จาก
บางพระ-หนองมน) ก่ อ นแยกไฟแดง
วัดตาลล้อม สังเกตง่ายๆ คืออยู่หลังป้าย
ตัวอักษร BANGSAEN CITY
ร้านนี้เป็นร้านเพิงสักกะสี ขายมา
เกื อ บ 10 ปี แ ล้ ว มี ค นเต็ ม ตลอดวั น
ยิ่งเวลาเที่ยงแทบไม่มีที่นั่งเลย ร้านนี้มี
ก๋วยเตี๋ยว บะหมี่ เกี๊ยวหมู เกี๊ยวปลา
ต้มยำา ฯลฯ นำ้าซุปอร่อยแทบจะไม่ต้อง
ใช้เครือ่ งปรุงเลย ราคาปกติ 30 พิเศษ 40
50 60 70 แล้วแต่ลูกค้าจะสั่ง โต๊ะเราสั่ง
บะหมี่น้ำา 30 เกี๊ยวปลานำ้า 40 และหมี่
ขาวต้มยำาเกี๊ยวปลา 40 ร้านนี้มีเทคนิค
การทำาหมูสับผสมวุ้นเส้น ปั้นเป็นก้อนๆ
รสชาติอร่อยกลมกล่อม แถมด้วยขนม
ถ้วยตะไล อีกทั้งมีกล้วยทอด ซาลาเปา
ทอด ให้ เ ลื อ กเป็ น ขนมหวานอี ก ด้ ว ย
ถ้าใครผ่านไปทางนัน้ ลองแวะชิมดู รับรอง
ไม่ผิดหวังแน่นอน

ในช่ ว งตอนบ่ า ย ผมก็ ไ ด้ ไ ป Osaka
Science Museum เป็นพิพธิ ภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์
ขนาดใหญ่ ทีร่ วบรวมเกร็ดความรูม้ ากมาย ไม่วา่
จะเป็น เรื่องดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ และ
สถานที่สุดท้ายที่นักท่องเที่ยว พลาดไม่ได้ คือ
ปราสาท Osaka นั่นเอง ที่นี่ผมก็ได้ไปเรียนรู้ใน
เรื่องของ time capsule เนื่องจากที่หน้า
ปราสาทนี้ มี time capsule ที่ถูกฝังเอาไว้ในปี
1970 ในงาน expo ที่จัดขึ้น ณ ประเทศ ญี่ปุ่น
ในช่วงนั้น และนี่ก็เป็นประสบการณ์ของผม กับ
โครงการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7”

“พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7”
5-9 ตุลาคม 2562
นายภูสิทธิ์ พระแท่น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
สืบเนือ่ งมาจากโครงการพลังเล็กเปลีย่ นโลกซึง่ เป็นโครงการทีท่ าง ปตท.
และ อสมท. ร่วมมือกัน จัดทำาโครงการให้น้องๆนักเรียนทั่วประเทศ มีโอกาส
แสดงความคิดเกี่ยวกับ นวัตกรรมเปลี่ยนโลกของตัวเองขึ้นมา ซึ่งตัวของ
กิจกรรมนี้ ก็ได้สืบเนื่องมาจนถึงปีที่ 7 แล้ว และในแต่ละปี ผู้ที่ได้รับรางวัล
ของโครงการนี้ ก็จะได้ไปทัศนศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น และในปีนี้ทางโครงการ
ก็ได้วางแผนทีจ่ ะพาน้องๆ ไปทัศนศึกษากัน ณ เมือง Osaka และ Kyoto เป็น
เวลา 5 วัน 3 คืน ซึ่งผมก็ได้มีโอกาสได้เข้าร่วมไปทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วย
ในวันแรกนั้นผมได้ไปที่วัด Nonomiya จังหวัด Kyoto หรือรู้จักกันใน
ชื่อว่า วัดป่าไผ่ เพราะจุดเด่นของวัดนี้คือป่าไผ่ที่สวยงาม และอุดมสมบูรณ์
ซึ่งผมก็ได้ เรียนรู้วัฒนธรรมการไหว้ศาลเจ้าญี่ปุ่นจากวัดนี้เช่นกัน และที่
วัดฟูชิมิอินาริ ซึ่งมีเอกลักษณ์เด่นชัดคือ เสาแดง หรือที่เรียกกันว่าโทโรอิ
เรียงยาวเต็มทางเดิน ซึ่งถือว่าเป็นจุด ถ่ายรูป และ landmark ที่คนที่มา
เกียวโตต้องมา

วันที่สอง ผมไปศึกษาดูงาน Kansai Electric Power ซึ่งเป็น โรงไฟฟ้าใน
พื้นที่แถบภูมิภาค Kansai โรงงานมีระบบผลิตที่เรียกว่า Combine System เป็น
ระบบไฟฟ้าที่จะอาศัยตัวกังหัน และไอนำ้า เป็นตัวหลัก แล้วใช้เชื้อเพลิงเป็นตัวของ
แก๊ส LNG เป็นระบบที่สะอาด และปลอดภัยเป็นอย่างสูง เป็นโรงไฟฟ้าตัวอย่างใน
เรื่องของพลังงานสะอาด ต่อมาผมก็ได้ไปที่สวนสนุก Universal Studios Japan
คนญี่ปุ่นนั้นเป็นคนที่มีวินัยอย่างมาก จากพฤติกรรมต่างๆ เช่น การต่อคิวเพื่อที่
จะเล่นเครือ่ งเล่น การเคารพกฏจราจร คนญีป่ นุ่ นัน้ ค่อนข้างมีความอดทน และเชือ่
ฟังกฎหมาย ทำาให้บ้านเมืองมีความสะอาด และปลอดภัย
ในวันที่สาม วันสุดท้าย ผมก็ได้ ไปทัศนศึกษาต่อที่ Osaka Green AtC Eco
Plaza สถานที่ที่รวบรวมนวัตกรรมรักษ์โลกต่างๆ มากมาย เป็นแก้วนำ้าที่ทำามาจาก
ขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว 2 ขวดครึ่ง เพื่อทำาแก้วนำ้า 1 แก้ว หรือกระดาษที่มีส่วนผสม
ของกากชา เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปของญี่ปุ่น

สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ ม.เดชา ขันธจิตต์
ที่คอยให้คำาปรึกษา ตั้งแต่เริ่มจนจบโครงการ
ขอขอบคุ ณ ฝ่ า ยวิ ช าการ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ศรีราชา, กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี ทีช่ ว่ ยส่งเสริมและสนับสนุนให้ผมได้
รับประสบการณ์ และประสบความสำาเร็จ จนถึง
จุดนี้ และขอขอบคุณผู้สนับสนุนโครงการนี้ ซึ่ง
ได้แก่ กลุ่มบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และ
บริษัท อสมท. จำากัด (มหาชน) (บมจ. อสมท.)
โดยฝ่ายธุรกิจไนน์เอ็นเตอร์เทน ขอบคุณครับ

ACS DAY 2019 : Friendship remains Forever

กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง แผนกปฐมวัย

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ คณะครู พร้อมด้วยครูเกษียณ ไปร่วมงาน ACS DAY 2019 :
Friendship remains Forever ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ วัดมหาไถ่ ซอยร่วมฤดี
กรุงเทพมหานคร

แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม โดยนักเรียนได้มี
โอกาสแต่งกายชุดไทย ร่วมกันรำาวง และลอยกระทงด้วยความสนุกสนาน เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ ตึกเรยีนา
เชลี

SEP (Special English Program) is a
program that encourages the students to
efficiently develop their English
communication skills. The students are
learning English six periods a week. Our
educators are all experienced native
English speakers who have a cooperative
learning approach. With small class
sizes, they are able to spend time with
each learner individually. The teachers
prepare fun activities in order to provide
a creative and motivating foundation for
learning. The progress is displayed by
portfolios where the students keep their
assessments. At the end of the course
the students will be well prepared for
the Cambridge’s Exam.

Our SEP program aims to cultivate
strong parent-teacher relationships,
and keep parents updated about all
the activities their children are doing
in class. We develop four equally
important skills: reading, writing,
listening, and speaking. At the end
of every semester, we evaluate
progress in each of these individual
areas. We make progress reports for
each learner, and invite parents into
our classrooms for one-on-one
evaluation.

Every November, on the last Thursday of the
month, Americans gather with their friends and
family to celebrate Thanksgiving. This year, the
Special English Program (SEP) brought
Thanksgiving to Sriracha.
The tradition began about three hundred
years ago when European explorers sailed
to the Americas. The Native people
welcomed the Europeans, and taught them
how to grow corn, squash and pumpkin.
They taught them how to fish in the ocean
and how to hunt in the forest. One night,
the Europeans and the Native Americans
had a big dinner together to celebrate their
friendship and give thanks. Every year
since, American people have recreated this
dinner. They enjoy turkey and take time to
consider all that they are grateful for.
Our school has partnered with St. Gabriel’s
Foundation to teach our young learners
life’s most important skills. Every week,
our Prathom SEP learners have a ‘Values’
lesson where they learn about kindness,
sharing, empathy, love, honesty and
courage.
SEP has designed all Values lessons in
November to focus on gratitude and
thankfulness. We encouraged the learners
to reflect on all the things they are grateful
for, and taught them about American culture
and the Thanksgiving tradition. We had
class discussions about the virtue of
gratitude and why it’s important to be
thankful.
We are so happy for the first annual Assumption Thanks-giving, and we are so proud of our learners for
participating with us. We love sharing and celebrating our holidays from home with our students. Our SEP
learners continue to impress us every day with their curiosity, dedication and willingness to explore our world
— and for them we are very grateful.

Rain

Jasmine

Hong

M.2/7 SEP

M.2/7 SEP

M.1/6 SEP

“This year I’m thankful
for my friends because
everyone makes me become
stronger. Everyday, I have a
lot of fun. When I’m sad, they
make everything better.”

“I’m thankful for my
SEP-teacher that gives us the
knowledge and always
answers our questions. You
also find English games for
us to improve our skills.
Thank you for being such a
lovely teacher.”

“I am thankful for my
friends. They help me to study
English. My best friend is
Kaew. I love her very much.”

การประชันเชียร์

รับไฟปฐมฤกษ์

ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการประชันเชียร์กีฬาสี ประจำาปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 19
พฤศจิกายน 2562 ณ สนามสิรินธร

ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ม.เชิดชัย ยังให้ผล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม คณะครู และคณะนักเรียน
เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับไฟปฐมฤกษ์ จากนายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (เป็นตัวแทนผู้ว่า
ราชการจังหวัดฯจุดไฟปฐมฤกษ์) วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ศาลาว่าการจังหวัดชลบุรี

การแข่งขันกีฬาสี ประจ�าปีการศึกษา 2562
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการแข่งขันกีฬาสี ประจำาปีการศึกษา 2562 ฉลอง 75 ปี อัสสัมชัญ
ศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา สร้างสรรค์สังคม โดย พล.ต.ท.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผู้บัญชาการตำารวจท่อง
เที่ยว ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีิเปิดการแข่งขัน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 และภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ผู้อำานวยการ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โดย พี่ไกด์
“ท�าไมเด็กสมัยนี้เป็นแบบนี้นะ” “ท�าไมพวกผู้ใหญ่ไม่เข้าใจเรานะ” เสียงบ่น เสียงเปรย จากเหล่า
เด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่ ที่ตัดพ้ออีกฝ่ายถึงพฤติกรรม หรือการกระทำาที่ไม่เข้าใจกัน
พวกเราเป็นกันไหมคะ พี่ไกด์ ก็เคยมีอาการบ่นกระปอดกระแปดแบบนี้ ตอนที่ไม่เข้าใจคุณพ่อ คุณแม่
หรือผู้ใหญ่ที่อยู่รอบตัว ส่วนคุณพ่อ คุณแม่ก็บ่นให้พี่ไกด์เหมือนกัน เป็นครอบครัวเดียวกัน อยู่บ้านหลังเดียวกัน
แต่กลับไม่ค่อยเข้าใจกัน ก็เพราะความต่างของวัย เราเลยทะเลาะกันบ่อยมาก ใครที่มีประสบการณ์เหมือนพี่ไกด์
มารวมกันตรงนี้เลยค่ะ ปูเสื่อรออ่านกันเลย ว่า “ต่างคน ต่างวัย ท�าอย่างไรให้เข้าใจกัน”

https://www.technologycityinc.com/what-generation-am-i-in/

เรามาดูกนั ค่ะว่า Generation หรือ
Gen ที่เป็นความต่างของวัยนั้น แบ่งออก
เป็นกี่เจเนอเรชั่น แล้วแต่ละเจเนอเรชั่นมี
ลักษณะอย่างไรกันค่ะ
สังคมในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะมี
กลุ่มคนอยู่ 5 เจเนอเรชั่น ค่ะ ได้แก่

เจเนอเรชั่นบี (Baby Boomer Generation) หรือ “Gen-B” ซึ่ง

เป็นคนสูงอายุในปัจจุบัน (พ.ศ.2489-2507) คนกลุ่มนี้เป็นผลผลิตหลังสงครามโลกครั้งที่
2 ที่แต่ละประเทศต้องการเร่งผลิตประชากรเพื่อมาพัฒนาประเทศที่บอบชำ้า โดยเขาได้
รับรู้ถึงความลำาบากของพ่อแม่ ความแร้นแค้นทางเศรษฐกิจ ภาวะวุ่นวายต่างๆ ทำาให้มี
ความอดทนสูง สูง้ าน ชอบทำางานและประสบความสำาเร็จด้วยตัวเอง เนือ่ งจากมีประชากร
จำานวนมากที่เกิดในช่วงเดียวกัน ทำาให้มีการแข่งขันสูง

เจเนอเรชั่นเอ็กซ์ (Generation X) หรือเรียก

สัน้ ๆ ว่า “Gen-X” ซึง่ เป็นคนวัยทำางานในยุคปัจจุบนั (พ.ศ.25082522) เป็นผลกระทบจากการผลิตประชากรล้นจนต้องคุมกำาเนิด
ขณะเดียวกันเทคโนโลยีเริ่มทันสมัยและแพร่หลายขึ้น และเริ่มมี
ตัวเลือกมากขึน้ ทำาให้คนกลุม่ นีเ้ ริม่ มีความอดทนน้อยลง มักจะตัง้
คำาถามว่าทำาไมชีวิตต้องทน ในเมื่อมีโอกาสและตัวเลือกมากขึ้น
อีกทัง้ เจนนีท้ าำ งานด้วยตัวเอง ยึดระบบชนชัน้ น้อยลง เลือกทำางาน
ที่ชอบ รักอิสระ และมีความคิดสร้างสรรค์แหวกกรอบ

เจเนอเรชั่ น วาย (Generation Y)

หรื อ
“Gen-Y” ซึง่ เป็นคนวัยตัง้ แต่มธั ยมศึกษาตอนปลายถึงเริม่ ทำางาน
ใหม่ (พ.ศ.2523-2540) คนกลุ่มนี้เกิดมาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัย
และแพร่หลาย รวมทั้งองค์ความรู้ ทำาให้มีความอดทนเริ่มน้อยลง
สมาธิสนั้ ขึน้ ชอบ Copy-Paste และเปลีย่ นงานบ่อย เจนนีไ้ ม่ชอบ
ระบบชนชั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำางานและใช้ชีวิต โดยเด็ก
ยุคนี้ชอบการทำางานเป็นทีมและทำางานร่วมกัน มากกว่าที่จะต้อง
มารับฟังคำาสั่งจากหัวงาน ผู้นำา หรือการบังคับขู่เข็ญจากพ่อแม่
เด็กวัยนี้จึงชอบเหตุผลและหลักฐาน แต่ไม่ชอบคำาสั่ง

https://infocenter.git.or.th/Content_View.aspx?id=2285&mail=1

เจเนอเรชั่นซี หรือแซด (Generation Z) หรือ “Gen-Z” (พ.ศ.2540 ขึ้นไป) ซึ่งเป็นคนกลุ่มวัยตั้งแต่

แรกเกิดถึงมัธยมศึกษาตอนต้น คนกลุ่มนี้เกิดมาด้วยการเลี้ยงดูท่ีเพียบพร้อม เทคโนโลยีทันสมัยและแพร่หลาย รวมถึง
องค์ความรู้ และมีตวั เลือกมากให้เลือกสรรในชีวติ ทำาให้คนกลุม่ นีม้ กั ทำาในสิง่ ทีช่ อบ ชอบความสะดวกสบาย ไม่ชอบพิธกี าร
และสามารถทำาอะไรหลายๆ อย่างได้ในคราวเดียวกัน บางครั้งเด็กวัยนี้ถูกมองว่าใจร้อน และไม่รู้จักการรอคอย อาจารย์
สรรเพชญได้กล่าวไว้ว่า “เด็กวัยรุ่นกลุ่มนี้มักจะถูกมองว่าไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่ หรือผู้ใหญ่ที่ต่างเจนกัน สาเหตุก็เพราะคน
เจนหลังๆ ไม่ชอบเรื่องชนชั้น การจะสื่อสารกับเด็กในเจนนี้ คือการทำาให้เด็กรู้สึกว่าเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าความเป็น
พ่อแม่ หรือผู้ออกคำาสั่ง เด็กก็จะค่อยๆ เข้าหาเอง หรือให้คิดว่าทำาไมครูแนะแนวถึงเป็นที่รักและที่ปรับทุกข์ของเด็ก ทั้งนี้
ยังมีข้อสังเกตให้ไปคิดไตร่ตรองว่าหากบ้านใดที่ผู้ใหญ่ฟังเด็กมาก บ้านนั้นเด็กจะรักผู้ใหญ่มาก”

“ผู้ใหญ่บางคนมักคิดว่าตัวเองอาบนำ้า
ร้อนมาก่อนพยายามยัดเยียดความเป็นตัวเอง
ให้ เ ด็ ก แต่ ป ั จ จุ บั น บริ บ ทหลายอย่ า งมั น
เปลีย่ นไปแล้ว ฉะนัน้ หากยังฝืนยัดเยียดความ
เป็นตัวเองให้เด็กอีก ผู้ใหญ่อาจเป็นเพียงสิ่ง
แวดล้อมหนึ่งของเด็ก และเขาจะหันไปสนใจ
สมาร์ทโฟนแท็บเล็ตแทน อย่างไรก็ดี อยาก
ให้ผู้ใหญ่ที่จะเป็นคนกลุ่มใหญ่ในอนาคตลด
ความเชื่อมั่นในตัวเองลง เริ่มรับฟังและเข้าใจ
เด็กก่อน ขณะทีเ่ ด็กต้องรับฟังผูใ้ หญ่ในเรือ่ งที่
ควรรู้ด้วย อาทิ มารยาท การเข้าสังคม”
และในเด็ ก บางคนมั ก จะถู ก มองว่ า
ทำาไมไม่ชอบอยู่นิ่ง ทำาอะไรหลายอย่าง บาง
ครัง้ อ่านหนังสือไปด้วยแต่ฟงั เพลงไปด้วย อาจารย์สรรเพชญได้กล่าวไว้วา่ “ตรงนีก้ อ็ ยากให้เข้าใจว่าเป็นความสามารถของ
คนยุคหลังๆ เด็กสามารถทำาอะไรหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกัน ยิ่งหากทำาในสิ่งที่รักและสนใจแม้จะทำาหลายๆ อย่างผล
งานก็ออกมาดี เหล่านี้ทั้งผู้ปกครอง ครูและอาจารย์ต้องเข้าใจ”

การแข่งขันฟุตบอลห้องเรียน
ฝ่ายกิจกรรมร่วมกับฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการแข่งขันฟุตบอลห้องเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 1 ผลการแข่งขัน ห้อง ป.1/2 ได้รางวัลชนะเลิศ และ ป.1 MLP ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน
2562 ณ สนามฟุตบอลอัสสัมชัญ ซ็อคเกอร์ ฟิลด์

เจเนอเรชั่นอัลฟ่า (Generation Alpha) คือ กลุ่มคนที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ.2553 เป็นต้นไป เป็นรุ่นลูก

ของ Gen Y และ Z วัยนี้กำาลังเป็นเด็กอนุบาลที่เกิดจากพ่อแม่ที่มีอายุมาก มีลูกน้อย มีเงินทองที่ไม่ต้องดิ้นรนมากเท่ารุ่น
อื่น จับอุปกรณ์ดิจิตอล สัมผัสเทคโนโลยีตั้งแต่เกิด เรียนกันมาก นานและหลากหลาย อยู่กับสังคมทุนนิยม มีแนวโน้มเป็น
คนวัตถุนิยม คุ้นเคยกับการเปลี่ยนแปลง เบื่อง่ายและความอดทนตำ่า นิยมความรวดเร็วทันใจ จึงมองหาสูตรความสำาเร็จ
ทีจ่ ะทำาให้ประสบความสำาเร็จตัง้ แต่อายุยงั น้อยค่ะ เจนนีม้ กั ถูกมองว่าโลกส่วนตัวสูง ไม่เข้าหาผูใ้ หญ่ ก้มหน้าอยูแ่ ต่โทรศัพท์
เข้าใจยาก ไม่ค่อยสื่อสารกับคนในครอบครัวค่ะ ที่เป็นแบบนี้ เพราะเด็กเขารู้จักแต่สังคมที่มีเทคโนโลยี เกิดมาก็มีแต่การ
แข่งขันกัน รศ. นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ให้คำาแนะนำาว่า ควรใช้แนวคิดเลี้ยงลูกแบบบันไดสามขั้น คือ
1. รับฟังความคิดความรู้สึกของเด็ก
2. สะท้อนความรู้สึกของเราเอง
3. ให้โจทย์ปัญหาแก่ลูกได้ลองคิด และแก้ไขจากมุมของตัวเด็กเอง โดยการติดอาวุธทางปัญญาให้กับเด็ก
ต้องสอนให้ลูกมีความรู้เท่าทัน
แต่ละ Generation ก็มีข้อดี แตกต่างกันไป ความแตกต่างของคนแต่ละเจเนอเรชัน ตั้งแต่อุปนิสัย สภาวะแวดล้อม
ทีห่ ล่อหลอมประสบการณ์ในวัยเด็ก มุมมองด้านการทำางาน การให้คณ
ุ ค่ากับเรือ่ งต่างๆ และพฤติกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นลักษณะ
เฉพาะของแต่ละรุ่น ลักษณะนิสัยต่างๆ ของคนแต่ละเจเนอเรชันเป็นผลพวงมาจากประสบการณ์ในแต่ละช่วง
วัยของการเติบโตที่แตกต่างกัน (มนัสวีศรีนนท์, 2561) หากเราเปิดใจในความต่าง เราก็จะสามารถเปิดรับกันและ
กันได้ ส่วนรายละเอียดการเลี้ยงดูลูก Generation Alpha ของคุณพ่อคุณแม่เจน Gen Y และ Z จะนำาเสนอในฉบับหน้า
นะคะ ฉบับนี้พี่ไกด์ขอลาไปก่อน เจอกันหลังปีใหม่ สวัสดีค่ะ
ขอบคุณข้อมูลจาก
มนัสวี ศรีนนท์; ทฤษฎีเจเนอเรชันกับกรอบวิธีคิด; วารสาร “ศึกษาศาสตร์ มมร” คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2561. สืบค้นเมื่อ 20 พศจิกายน 2562.
สแกนนิสัยคน 4 เจเนอเรชั่น แม้ต่างกันก็อยู่ร่วมกันได้ ที่มา www.sanook.com/campus/1371352. สืบค้น เมื่อ 20 พศจิกายน 2562.
ท�าความรู้จักวิธีเลี้ยงลูกในยุค เจน อัลฟ่า (Gen Alpha) ที่มา https://th.theasianparent.com -gen-alpha สืบค้น เมื่อ 20 พศจิกายน 2562.

พิธีมอบถ้วยรางวัล การแข่งขันฟุตบอลห้องเรียน
ภราดาศิริชัย ผังรักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลให้กับห้องเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน
ฟุตบอล ในแต่ระดับชั้น เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารโดนาเซียง

งานเลี้ยงขอบคุณครูและเจ้าหน้าที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ

ฉลองสุวรรณสมโภชการถวายตัวของภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย

ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการ จัดงานเลี้ยงขอบคุณคณะครูและเจ้าหน้าที่ ที่เป็นตัวแทนเข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม 2562
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาคว้าชัยชนะได้รับถ้วยคะแนนรวม เป็นแชมป์
3 สมัย และครองถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมโอเซ่1 อาคารโอเซ่

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเป็นเจ้าภาพสถานที่ในการจัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองสุวรรณสมโภชการถวายตัวของ ภราดา
สุรสิทธิ์ สุขชัย โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีและพระคุณเจ้าลอเรนซ์
เทียนชัย สมานจิต มุขนายกกิตติคุณแห่งเขตมิสซังจันทบุรี ให้เกียรติมาร่วมในพิธี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ อธิการเจ้าคณะฯ
กล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วยคณะภราดา นักบวชชายหญิง คณะผู้บริหารโรงเรียนในเครือฯ และแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมแสดงความยินดี
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเดลโรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

การฝึกให้ลูกทำางานบ้านเป็นถือได้ว่ามีประโยชน์มากกว่าที่คุณพ่อคุณแม่คิดไว้เสียอีก ถึงกับมีส่วนทำาให้ลูกประสบความ
สำาเร็จในชีวิตเลยก็ว่าได้ เหตุผลจะมีอะไรบ้างนั้น

ฝึกทักษะการจัดการ

การทำางานบ้านแต่ละอย่างนั้นจะต้องมีการจัดการอะไรบ้าง
อย่าง เช่น การกวาดบ้านที่ต้องจัดของบนพื้นให้กวาดได้ ลำาดับการล้างจานแต่ละแบบ การตากผ้าให้ได้รับแดด
ทั่วถึงทุกตัว เป็นต้น ดังนั้นเมื่อลูกได้ทำางานบ้านบ่อยๆ จะทำาให้มีทักษะในการจัดการซึ่งเป็นส่วนประกอบที่จะ
ทำาให้ประสบความสำาเร็จในชีวิตได้ค่ะ

มีความรับผิดชอบ
มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี
การเรียนถือเป็นเรื่องที่สำาคัญต่อลูก แต่การสอนให้เขารู้จักหน้าที่ก็จัดว่าเป็นองค์ประกอบสำาคัญ ที่มี
ส่วนช่วยพัฒนา ไอคิว และ อีคิว ให้ลูกนั้นเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ การสอนลูกให้ช่วยทำางานบ้านนั้น
คุณพ่อคุณแม่รู้หรือไม่ว่ามีประโยชน์มากกว่าที่คิด เพราะจะทำาให้เด็กมีวินัย มีความรับผิดชอบ ฯลฯ ซึ่งหากเด็ก
ได้รับการปลูกฝังตัง้ แต่เนิน่ ๆ เขาจะมีโอกาสประสบความสำาเร็จในชีวติ มากกว่าคนอืน่ ๆ นักวิจยั จากมหาวิทยาลัย
ฮาวาร์ด ได้ทำาการศึกษาและวิจัยเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1938 จนถึงปัจจุบัน โดยนักวิจัยทั้งคณะ
ระบุวา่ “สิง่ ทีม่ นุษย์ตอ้ งมี เพือ่ ช่วยให้ชวี ติ มีความสุขและประสบความส�าเร็จในชีวติ ได้ คือ ความรัก และการ
มีจริยธรรมในการท�างาน”
ความสำาเร็จของลูกนั้นเริ่มต้นง่ายๆ จากการช่วยทำางานบ้านในช่วงวัยเด็ก ยิ่งให้ลูกเริ่มต้นเร็ว ยิ่งเรียนรู้ได้ดี
ขึ้น แต่ถ้าบ้านไหนเลี้ยงลูกตามใจ คอยทำาให้ลูกตลอด โดยไม่ให้เขาเริ่มทำาอะไรเลย ลูกก็จะซึมซับพฤติกรรมนี้จน
ติดเป็นนิสัย ไม่เพียงแต่เรื่องงานบ้าน แต่อาจรวมถึงการเรียน การทำาการบ้านด้วย เด็กสามารถช่วยพ่อแม่ทำางาน
บ้านได้ ดังนี้
เด็กอายุ 3 ขวบ เก็บของเล่นที่เล่นเสร็จแล้วและจัดเก็บไว้ในกล่อง แปรงฟัน ล้างหน้า ล้างมือ หวีผม
ตัวเอง เปลี่ยนเสื้อผ้าได้ด้วยตัวเอง โดยคุณพ่อคุณแม่คอยให้ความช่วยเหลือนิดหน่อย สอนลูกช่วยทำางานเพิ่ม
ด้วย ช่วยคุณพ่อเก็บหนังสือและนิตยสารต่างๆ เข้าชั้นหนังสือ ช่วยคุณแม่จัดวางผ้าเช็ดมือ จาน และ ช้อนส้อม
บนโต๊ะกินข้าว ทำาความสะอาดพื้นที่ของตัวเองบนโต๊ะอาหารหลังจากทานข้าวเสร็จ ทำาความสะอาดสิ่งสกปรก
เลอะเทอะต่างๆ ที่ตัวเองทำา เก็บอุปกรณ์ชิ้นเล็กๆ หรือหยิบของต่างๆ ออกจากลิ้นชักชั้นล่าง เป็นต้น
เด็กอายุ 4 ขวบ เก็บที่นอนของตัวเองได้ ปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นตามข้าวของเครื่องใช้ต่าง เป็นลูกมือช่วย
คุณแม่ทาำ ขนมหรืออาหารว่างง่ายๆ สอนลูกช่วยทำางานเพิม่ ด้วย ช่วยในการจัดเตรียมโต๊ะอาหารเย็นและดูแลการ
กินของตัวเองให้ดีในทุกๆ วัน ช่วยในการทำาความสะอาดสวนหรือสนามหน้าบ้าน ช่วยล้างจาน
เด็กอายุ 5 ขวบ จัดเก็บที่นอนและทำาความสะอาดบ้าน จ่ายค่าอาหารหรือของใช้เล็กน้อยๆ ให้อาหาร
และทำาความสะอาดมูลสัตว์เลีย้ ง ผูกเชือกรองเท้าเอง สอนลูกช่วยทำางานเพิม่ ด้วย ทำาแซนวิชหรืออาหารเช้าง่ายๆ
ให้กับตัวเองได้กิน จัดเตรียมโต๊ะอาหารเย็น ใส่เสื้อผ้าได้ด้วยตัวเองและจัดเก็บเสื้อผ้า พับเสื้อผ้าที่ซักแล้วและจัด
เก็บให้เป็นระเบียบ
เด็กอายุ 6 ขวบ ช่วยคุณพ่อรดนำ้าต้นไม้และดอกไม้ พาสุนัขไปเดินเล่นเอาขยะออกไปทิ้งที่ถังขยะ
เลือกสวมใส่เสื้อผ้าใส่เองโดยให้เหมาะกับสภาพอากาศหรือโอกาส แขวนเสื้อผ้าเก็บในตู้เสื้อผ้า ทำาอาหารง่ายๆ
จัดตารางสอนเก็บอุปกรณ์การเรียนของตัวเอง ปอกเปลือกผักผลไม้ เตรียมโต๊ะอาหาร เป็นต้น

เมื่อคุณพ่อคุณแม่มอบหมายให้ลูกทำางานบ้านให้ทำาอย่าง
สมำ่าเสมอ จะสามารถฝึกให้ลูกน้อยนั้นรับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี ความรับผิดชอบในการ
ทำางานบ้านนั้นจะส่งผลให้ลูกนั้นมีความรับผิดชอบในเรื่องอื่นๆ ด้วย ถือเป็นนิสัยที่ติดตัวไปจนโตเลยทีเดียว

รักความเป็นระเบียบ

ความเป็นระเบียบจะเป็นสิ่งที่ลูกนั้นจะได้ไปเต็มๆ เมื่อได้
ทำางานบ้าน เช่น การพับผ้าให้เป็นแนว กวาดบ้านให้สะอาดทุกซอกทุกมุม เก็บของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นต้น
ความเป็นระเบียบถือเป็นแบบแผนสำาคัญในการดำาเนินชีวิตต่อไปในอนาคตของลูก

ร่างกายแข็งแรง

การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนั้นถือได้ว่าสำาคัญยิ่งกว่าลาภ
ยศเงินทองเสียอีก ดังที่มีคนกล่าวไว้ว่าการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ ทุกครั้งที่ลูกน้อยได้ทำางานบ้าน ไม่ว่าจะ
เป็นกวาดบ้าน ถูบ้าน หรือซักผ้าก็ตาม จะเป็นเหมือนการออกกำาลังกายภายในตัว เมื่อลูกมีร่างกายที่แข็งแรงแล้ว
จะทำาให้มีแรงในการทำาสิ่งต่างๆ มากขึ้นในอนาคต

ชอบช่วยเหลือผู้อื่น

การที่ลูกน้อยได้ทำางานบ้านถือว่าเป็นการช่วยคุณพ่อคุณแม่
จึงทำาให้มนี สิ ยั ชอบช่วยเหลือผูอ้ นื่ ติดตัวตามมาด้วย ซึง่ ผูท้ ปี่ ระสบความสำาเร็จนัน้ มักเป็นคนทีช่ อบแบ่งปันและช่วง
เหลือคนอื่นอย่างสมำ่าเสมอ

รู้จักวางแผน

ในแต่ละครั้งการทำางานบ้านของลูกน้อยจะต้องอาศัยการ
วางแผนด้วยกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นการรดนำ้าต้นไม้ที่ต้องวางแผนว่าจะรดต้นไม้ใดก่อนดี หรือการเก็บของให้เข้า
ที่ก่อนทำาความสะอาดบ้านก็ถือเป็นการวางแผนด้วยกันทั้งสิ้น เมื่อลูกรู้จักการวางแผนจะทำาให้เติบโตมามีโอกาส
ที่จะประสบความสำาเร็จได้

การสอนลูกให้ช่วยพ่อแม่ทำางานบ้าน นอกจากจะฝึกวินัย ยังช่วยให้ลูกรู้จักรับผิดชอบ และฝึกฝนกิจวัตรที่ต้องทำาในแต่ละ
วัน เพียงพ่อแม่สอนลูกช่วยทำางานบ้าน ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย ก็จะทำาให้ลูกโตไปไม่ลำาบาก เป็นการฝึกทักษะชีวิต เพราะ
ลูกจะมีความอดทน รูจ้ กั หน้าที่ ซึง่ เป็นเรือ่ งสำาคัญกับลูกเมือ่ เติบโตขึน้ ลูกจะมีความเจริญในชีวติ และประสบความสำาเร็จได้ไม่ยาก
อ้างอิงจาก
Amarinbabyanskids.// (June 6, 2017)//. ผลวิจัยชี้! เด็กที่ช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน มีแนวโน้มประสบความส�าเร็จในชีวิตและมีนิสัยที่ดี.
https://www.amarinbabyandkids.com/parenting/good-kid-help-parents-work-home/
Julie Lythcott-Haims.//(Nov,2019)//. ลูกช่วยพ่อแม่ท�างานบ้าน สอนลูกช่วยท�างานบ้านแต่เล็ก ชีวิตมีแต่เจริญ
งานบ้านส�าหรับลูกแต่ละช่วงวัย. https://th.theasianparent.com/0411-parenting-the-strong-willed-child-2019

การเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 (ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่) ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือลูโดวิโก
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

โดย...ครูเก่าเล่าเรื่อง
เมื่อประมาณ 8 ปีที่ผ่านมา ถ้าจะเอ่ยชื่อนักเรียนมัธยมปลายที่ติดอันดับท็อปเท็น
ทั้งครูและเพื่อนนักเรียนมัธยมปลายด้วยกันรู้จักชื่อเสียงเรียงนาม คงจะไม่พ้น “ไอ้เหล่”
แน่นอน เขาสร้างวีรกรรมให้ครูฝ่ายปกครองได้ทำางานให้คุ้มกับเงินเดือนที่ได้รับจากโรงเรียน
เกรงว่าโรงเรียนจะเสียเปรียบ
ฉายาไอ้เหล่ ได้มาตอนมาเรียนอยู่ตึกเทโอฟาน แกเดินไปไหน มีแต่คนหาว่าแก ไปมองหน้าหาเรื่อง
กวนตีนเขา ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้มอง ครูฝ่ายปกครองต้องเคลียร์ และปรับความเข้าใจให้คู่กรณี ว่าเขาไม่ได้มองหน้าเอ็ง
ตาเขาไม่สามัคคีกัน เพื่อนก็เข้าใจ ไม่ถือสา เพื่อนจึงพากันเรียกว่า “ไอ้เหล่” ทั้งๆ ที่ชื่อเล่นไม่ได้ชื่อนี้
ไอ้เหล่ มีพรสวรรค์ในการพูดกับคนอื่น ขี้โม้ แม้การพูดจะติดอ่างบ้าง พูดอะไร ดูแล้วน่าเชื่อถือ แม้แต่พ่อเขาเองยังหลง
คารมของไอ้เหล่ สามารถขอเงินจากพ่อมาถลุงใช้จ่ายในเรื่องไม่เป็นเรื่อง มานักต่อนักแล้ว มารู้อีกทีก็เสียค่าโง่ไปเยอะพอสมควร
เรื่องชกต่อยกับเพื่อนเหรอ? เหล่ขอเก่งกับเด็กพอ ขู่เด็ก หาเรื่องเด็ก ท้าเด็กชก อย่างเก่งก็แค่ม.1 แต่กับเพื่อนรุ่นราวคราว
เดียวกัน เหล่ขอเป็นเบ๊ให้เพื่อน มิฉะนั้นก็จะถูกตบฟรี ตามเรื่องตามราว แม้กระทั่งผู้หญิงห้องเดียวกัน ยังได้ตบฟรี หรือด่าฟรี
วันหนึ่ง หลังอาหารกลางวัน เหล่เข้า
มาปรึกษามาถามครูว่า “ปีน้ีผมจะจบม.6
แล้ว ผมจะเรียนต่ออะไร และทำาอาชีพ
อะไร?”
ครูได้แนะนำาเหล่ว่า “เหล่ต้องค้นหา
ตัวเองก่อนว่า เหล่ชอบอะไร อยากทำา
อาชีพอะไร ก็เรียนในสิ่งที่ชอบ แล้วจะมี
ความสุข ประสบความสำาเร็จครับ” วันนั้น
ได้ทำาหน้าที่ครูแนะแนวให้เหล่ไป แต่เหล่ก็
ยังไม่ละความพยายามทีจ่ ะให้ครูหาคำาตอบ
ให้ ว่าทำาอาชีพอะไรดีที่เหมาะสมกับเขา
“เอายังงีน๊ ะ ผมก็มเี วลาไม่มาก เอ็ง
ก็เซ้าซี้อยู่ได้ ผมไม่ใช่เป็นตัวของเอ็ง มัน
แทนกันไม่ได้ ผมก็จะเสนออาชีพ 1 อาชีพ
ให้เป็นทางเลือก น่าจะเหมาะกับเอ็งมาก
คือ นักมวย”
“ผมเป็นนักมวยได้ไง ในเมื่อผมชก
ต่ อ ยคนไม่ เ ป็ น ผมเก่ ง กั บ เด็ ก ตั ว เล็ ก ๆ
เท่านั้น”
ครูก็เลยเฉลยคำาตอบให้เหล่ “ไอ้เหล่
ถ้าเอ็งเป็นนักมวยนะ เอ็งจะได้เปรียบคู่
ต่อสู้มาก เพราะเวลาขึ้นชก คู่ต่อสู้ไม่รู้ว่า
เอ็งมองเขาหรือเปล่า เอ็งก็สามารถน็อคคู่
ต่อสูไ้ ด้ตลอด เพราะเอ็งตาเหล่ไง ?”
“ขอบคุณครับ ที่ให้คำาแนะนำาผม”
พอเปิดเรียนของภาคเรียนที่ 2 ได้
ประมาณ 2 สัปดาห์ มองดูเหล่เหมือนจะ

ยิ้มแย้มแจ่มใส อารมณ์ดีเป็นพิเศษ เข้ามา
คุยกับครูปกครองอีก
“มาสเซอร์ครับ ผมหล่อมัย๊ ครับ? ผม
ชอบผู้หญิงคนนึงอยู่ห้อง 5 ชื่อ”ป๊อบ” ผม
จะจีบเขายังไงดี” เหล่เข้ามาปรึกษา ราวกับ
ว่า ครูเป็นพีศ่ ริ าณี ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเรือ่ ง
ความรัก
“ไอ้เหล่ จะบอกความจริงนะ เอ็งเจียม
เนื้อเจียมตัวหน่อยเถอะ ไปส่องดูกระจก
ก่อน ให้เกิดความมั่นใจแล้วค่อยไปจีบเขา
ถ้ า เปรี ย บเที ย บแล้ ว นะ คนที่ เ อ็ ง ชอบ
เปรียบเสมือนนางฟ้า เอ็งเหมือน หมาวัด
หมาขีเ้ รือ้ นด้วย เป็นไง ตรงไปไหม?” ครูให้
ข้อคิดเห็นไอ้เหล่
“แต่อย่างไร ผมก็ยงั ชอบเขาครับ? เขา
อยู่ในใจผม เน้นยำ้าว่าชอบคือชอบ ผมจะ
ตามตือ๊ จีบให้ตดิ เลย ผมมันสายเปย์อยูแ่ ล้ว
เดี๋ยวปลิ้นขอเงินพ่อบอกว่าจะมาจ่ายค่า
อะไรดี เดี๋ยวผมคิดก่อน เหล่ยังยืนยัน”
“แล้วแต่เอ็งก็แล้วกัน แต่ผมช่วยอะไร
เอ็งไม่ได้หรอกนะ เอ็งต้องระวังนะ ว่า
“ป๊อป” คบใครอยู่ ระวังเจอตีนแฟนเขา
ด้วยนะโว้ย ผมขี้เกียจเคลียร์ รักได้ ชอบได้
แต่คงเป็นไม่ได้” ครูเตือนไปด้วยความหวังดี
“ขนาดเอ็งจะคุยกับเขา เอ็งยังมองไป
ที่อื่นเลย ผู้หญิงที่ไหนเขาจะชอบเอ็งว๊ะ”
“ผมมองหน้าเขานะ”
“แต่ตาของเอ็งมองไปที่อื่นไง”

เช้าวันหนึง่ ครูทาำ หน้าทีเ่ รียกแถว มอง
ไปที่แถวพิเศษ ไม่เห็นไอ้เหล่ “ทำาไมวันนี้
ไอ้เหล่ ไม่มาเข้าแถวพิเศษ” ครูถามสมาชิก
ที่มาเข้าแถวพิเศษ
“เมื่ อ คื น เขาปวดหั ว โดยไม่ ท ราบ
สาเหตุ ครูที่หอพักจึงได้พาไปโรงพยาบาล
พญาไท และหมอให้นอนรอดูอาการครับ”
นายตั๊บได้ตอบครู แต่วันนี้เช้าน่าจะออก
จากโรงพยาบาลแล้วครับ
“อ่อ ! ผมคิดว่า มันโดดแถวพิเศษ
อีกแล้ว”
เช้าวันรุ่งขึ้น ครูเจอหน้าไอ้เหล่ “เหล่
อยู่ๆ ปวดหัวเป็นอะไร ก่อนหน้านี้เป็นโรค
ประจำาตัวอะไรหรือเปล่า?” ครูถามคำาถาม
ต่อเนื่อง
“ผมไม่ เ คยเป็ น อะไรมาก่ อ นครั บ
อาการปวดหัวของผม น่าจะเกิดจากที่ถูก
เพือ่ นตบหัวฟรีสะสมต่อเนือ่ งเป็นเวลานาน
คิดว่าก้านสมองน่าจะอักเสบครับ”
“โอ้โห! เอ็งวินิจฉัยเอง หรือว่าหมอที่
โรงพยาบาลวินิจฉัยให้”
“ผมวินจิ ฉัยเองครับ ก็เลยบอกหมอไป
หมอก็เลยให้นอนดูอาการ 1 คืน เสียค่าใช้
จ่ายทั้งหมดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาท ผมเลย
ต้องรีบหาย แล้วกลับมาเรียนครับ”
เรื่องราวของไอ้เหล่ยังมีอีกมากมาย
แต่ขอยกมาเล่าให้ฟังแค่นี้ก่อน...

วัดนีอ้ ยูร่ มิ ถนน หลังวัดลดหลัน่ ลงไปตามเชิงเขา มีลาำ ธารนำา้
ไหลผ่านท่ามกลางต้นไม้เขียวขจี หลังคาโบสถ์ วิหาร กุฏิพระ
ปกคลุมไปด้วย “มอสส์” เป็นแผงเขียวดุจกำามะหยี่ เต็มหลังคาทุก
แผ่น นี่ก็แสดงให้เห็นว่าอากาศที่แม่กำาปองเย็นชื้นฝนตกตลอดปี
มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมทั่วไป จึงทำาให้เกิดมอสส์ปกคลุมเต็มไปหมด
เราออกจากแม่กาำ ปองก็แวะเทีย่ วไปเรือ่ ยๆ ทัง้ นำา้ พุรอ้ น วัด
ต่างๆ กว้านพะเยา แลนด์มาร์คของ ปตท. จนเข้าเขตลำาปาง ผ่าน
โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินแม่เมาะจนไปถึงบ้านของโจ้ ที่นี่คือ
จุดหมายที่เดินทางมาเหนือ คือมาทำาบุญบรรพบุรุษของโจ้ ซึ่งคน
ทางเหนือถือว่าเป็นเทศกาลสำาคัญ เพราะทัง้ หมูบ่ า้ นนัน้ ลูกหลาน
ลางานกลับมาเพื่อเทศกาลนี้โดยตรง ทุกหมู่บ้านเตรียมงาน จัด
ต้นไม้ปักเงิน เพื่อแห่ไปทำาบุญที่วัดในหมู่บ้าน แต่ละบ้านจะรวม
กลุ่มเป็นตระกูลๆ มีการฉลองก่อนไปทำาบุญ ถือเป็นวันรวมญาติ
หรือวันสกุ-ดิบ ก็มีการเลี้ยงฉลองกันทุกครัวเรือน ตอนเย็นมีพระ
สวดมนต์เย็น รุ่งเช้าก็ตรียมตัวแต่งตัวสวยงามกันเต็มที่แล้วก็แห่
ต้นไม้พมุ่ ทีม่ ชี อื่ บรรพบุรษุ ผูล้ ว่ งลับและต้นพุม่ เงิน (ธนบัตร) ไปวัด
บ้านโจ้อยูใ่ กล้วดั แต่แห่ไปวัดตอนบ่ายแก่ๆ เพราะไปก่อนก็ตอ้ งไป
รอกันจนครบทุกหมู่บ้าน พระท่านจึงจะทำาพิธีให้

การไปเที่ ย วเหนื อ ครั้ ง นี้ พวกเราตั้ ง ใจไป
ทำ า บุ ญ ออกพรรษาและทำ า บุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้
บรรพบุรษุ บ้าน “โจ้” ทีล่ าำ ปาง คณะของเราไม่นยิ ม
ขั บ รถทางไกล จึ ง จองตั๋ ว เครื่ อ งบิ น ไว้ ล ่ ว งหน้ า
แล้วไปเช่ารถขับเทีย่ วกันเองตามความต้องการ พอ
เที่ยวเสร็จแล้วก็คืนรถยนต์ที่สนามบินแล้วก็เดิน
ทางกลับ เป็นการเดินทางท่องเทีย่ วทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ
ลงจากเครื่องที่เชียงใหม่ ก็ขับรถไป “แม่ก�า
ปอง” อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ เพื่อท่องเที่ยวตามวิถี
ชาวบ้าน หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆ อยู่ในหุบเขา
ทัง้ หมูบ่ า้ นเป็นโฮมสเตย์ทงั้ หมด ชาวบ้านทีน่ ใี่ ช้ชวี ติ
อย่างเรียบง่าย ปรับเปลี่ยนบ้านเป็นโฮมสเตย์ เปิด
ร้านกาแฟ ขายของที่ระลึกและอาชีพดั้งเดิมทำาไร่ชา กาแฟ หมู่บ้านนี้อาศัยอยู่ตามหุบเขา มีนำ้าตกและลำาธารสายเล็กๆ
นำ้าไหลตลอดปี ท่ามกลางป่าไม้อันบริสุทธิ์ วันที่คณะเราไปถึงนั้นฝนตกพรำาๆ ทั้งวัน ออกไปไหนไม่สะดวกนัก ช่วงเย็นๆ
เราออกไปเดินเล่นและหาอาหารกิน บรรยากาศแต่ละร้านตัง้ อยูต่ ามไหล่เขา ร่มรืน่ ไปด้วยต้นไม้ ฟังเสียงนำา้ ไหลเซาะลำาธาร
อย่างไม่รู้เบื่อ อากาศเย็นสบาย บ้านพักปราศจากแอร์และพัดลม แต่มีเครื่องทำานำ้าอุ่นให้ทุกบ้าน แสดงถึงอากาศหนาว
เย็นสบายตลอดทั้งปี เราไปช่วงออกพรรษา ป้าเจ้าของโฮมสเตย์ขอตัวไปทำาบุญแห่พระที่วัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับ
บรรพบุรุษ หมู่บ้านนี้มีวัดอยู่เพียงแห่งเดียวและชาวบ้านที่นี่เคร่งครัดในขนบธรรมเนียมประเพณียิ่งนัก
คืนนี้เราไปซื้ออาหารแล้วรับประทางที่บ้านพัก เพราะไม่เหมาะที่จะไปนั่งตามร้าน เดี๋ยวฝนตก เดี๋ยวหาย สลับกัน
เป็นระยะๆ ร้านต่างๆ ในหมู่บ้านนั้นก็ปลูกแบบอนุรักษ์รูปทรงเป็นไม้ลักษณะโบราณแบบพื้นเมือง มองแล้วมีบรรยากาศ
ของหมูบ่ า้ นชนบททางเหนือดียงิ่ นัก วันนีเ้ ราเดิมชมหมูบ่ า้ นได้ไม่มากนัก เพราะติดฝนอยูท่ รี่ า้ นกาแฟ จึงไปจบด้วยอาหาร
เย็นที่บ้านพัก

http://www.amazingthaitour.com/ภาคเหนือ/
เที่ยวบ้านแม่ก�าปอง-mae-kampong-village-จังหวัดเชียงใหม่/

รุ่งเช้าเจ้าของบ้านนำาอาหาร ข้าวต้มหมูร้อนๆ พร้อมกาแฟ
มาเสิร์ฟ ฝีมืออร่อยมาก คิดแล้วคุ้มค่ามาก 1 ห้องราคา 500 บาท
มีระเบียงให้นั่งเล่นชมลำาธารนำ้าไหลตลอดคืน ฟังแล้วเพลิดเพลิน
ดีจนหลับสนิท
หลังจากอิ่มหนำาสำาราญกันแล้ว ป้าเจ้าของบ้านก็นำาเสนอ
ใบชาที่ปลูกเองพร้อมทั้ง “เมี่ยง” ที่หมักและทำาเอง ซึ่งเป็นอาชีพ
หลัก(เดิม) ของที่น่ี แน่นอนที่สุดทุกอย่างเป็นออร์แกนิค เราก็
อุดหนุน เมี่ยง ชา และกระบวย (ทำาจากกะลามะพร้าว) เพื่อเป็น
กำาลังใจให้กับป้าแก ส่วนเมี่ยงนั้น หมักเป็นก้อน ก้อนละ 1 คำา
รสชาติหวานใช้อมแทนหมาก เราซื้อมาแล้วก็ต้องอมให้รู้รสชาติ
ว่าเป็นอย่างไร ถ้าถามว่าเป็นอย่างไรบ้าง ? ก็ตอ้ งตอบว่ากินหมาก
พลู (ภาคกลาง) อร่อยกว่า
เราออกจากบ้านพักก็แวะไหว้พระที่วัดแม่กำาปองกันก่อน
วันนี้เป็นวัดเก่าแก่ประจำาหมู่บ้าน ใช้ไม้สร้างทั้งหมด ทั้งโบสถ์
วิหาร กุฏิ ฯลฯ ยกเว้นเจดีย์สถูปเท่านั้น ที่เป็นก่ออิฐถือปูน โดย
เฉพาะโบสถ์เรามองว่าเป็นสิ่งลำ้าค่ามาก สร้างด้วยไม้สักทั้งหลัง
ต้นเสาใหญ่มาก ใช้ต้นไม้ทั้งต้น ประตูหน้าต่าง แกะสลักทุกบาน
ถึงแม้จะเป็นฝีมอื ช่างท้องถิน่ ทีข่ าดความวิจติ รไปบ้าง แต่มองแล้ว
ว่าผู้แกะสลักมีความตั้งใจและศรัทธาในการรังสรรค์ช้ินงานต่างๆ
ขึ้นมาด้วยความศรัทธาและเต็มใจเป็นอย่างยิ่ง

https://www.edtguide.com/travel/98742/wat-mae-kampong

วันนีอ้ ากาศร้อนมาก เรากับมิสทิพย์ประภาและคณะรีบเดิน
ไปหาที่ร่มบังแดด กว่าจะเดินไปถึงเล่นเอาเหงื่อหยดติ๋งๆ กัน
ทุกคน พอถึงวัดแต่ล่ะหมู่บ้านก็มีนางรำา แห่รำารอบโบสถ์และโชว์
ความงามของแต่ล่ะหมู่บ้าน ส่วนพระสงฆ์ก็ทำาพิธีอุทิศส่วนกุศล
ให้ผู้วายชนม์ในโบสถ์ คล้ายถวายสังฆทาน มีของเป็นชุดๆ (ของ
แต่ล่ะหมู่บ้าน) เมื่อเสร็จพิธีแล้วพระท่านจะนำาออกมาวางเรียงๆ
กัน ใครอยากได้อะไรก็หยิบกลับบ้านไป
รุ่งเช้าคณะเราออกเดินทางกลับเชียงใหม่ เพื่อมาขึ้นเครื่อง
บินและคืนรถเช่า ระหว่างทางเราก็แวะวัดวาอารามต่างๆ และซือ้
สินค้าราคาถูก แล้วก็กลับสุวรรณภูมอิ ย่างปลอดภัยและมีความสุข

สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านที่เคารพ พบกันเหมือนเดิมนะคะ ทีมเรามีข่าวสารความเคลื่อนไหวมารายงานเหมือนเช่นเคย
ภราดา ดร. วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ได้ปฏิบัติภารกิจผ่าน
พ้นไปหลายภารกิจ เริ่มตั้งแต่ งานวันสายสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียนมีการประชุมผู้ปกครองและบรรยายพิเศษ
จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยา
การแข่ ง ขั น กี ฬ าครู โรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์
คาเบรียลฯ จนได้รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 3 ปีซ้อน และรางวัลชนะเลิศ
ประเภทต่างๆ อีกมากมาย
จัดงานเลี้ยงฉลองความสำาเร็จและขอบคุณนักกีฬาและ
ทีมงาน เมื่อ 25 ต.ค. 2562 โดยมีรางวัลให้มากมาย
จัดพิธีรำาลึกถึงคณะภราดาผู้ล่วงลับ ณ สุสานโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา เมื่อ 2 พ.ย. 2562
ร่วมสมทบทุนเงิน 400,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภค
บริโภคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
นอกจากนี้ ท่ า นผู ้ อำ า นวยการและนายกสมาคมครู
และผูป้ กครองฯ ได้ไปศึกษาและดูงานประเทศฟินแลนด์
เอสโตเนีย ลัตเวีย และลิทัวเนีย
ร่วมงาน ACS DAY ณ วัดมหาไถ่ร่วมฤดี กรุงเทพฯ เมื่อ
วันที่ 2 พ.ย. 2562
3 พฤศจิกายน 2562 ทางคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแขวง
ประเทศไทย และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้จัดพิธี
ขอบพระคุณสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของ ภราดา
หลุยส์ สุรสิทธิ์ สุขชัย ณ วัดเดลโรซารีโอ ของโรงเรียน

โดย ม. เม้า

ภราดาจ�ารัส แก้วอ�าคา หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ได้
ปรั บ ปรุ ง ค่ า ยลู ก เสื อ ลู โ ดวิ โ ก จนสามารถบริ ก ารให้
นักเรียนเข้าค่ายได้เรียบร้อยแล้ว ประเดิมด้วยค่ายชั้น
ม.3 เมื่อวันที่ 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 2562 ที่ผ่านมา
โรงเรียนของเราได้บริจาคโต๊ะและเก้าอี้ให้กับโรงเรียน
ทุ ่ ง ศุ ข ลาพิ ท ยา โรงเรี ย นสุ ร ศั ก ดิ์ วิ ท ยาคม โรงเรี ย น
เกาะสี ชั ง โรงเรี ย นบ้ า นโรงหี บ โรงเรี ย นปริ ยั ติ ธ รรม
วัดเนินบุญญาราม (โรงเรียนในเขตชลบุรี) และโรงเรียน
บ้านแดงหม้อง จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนละ 50 ชุด
รวม 300 ชุด
ขอแสดงความยิ น ดี ค รู ดี เ ด่ น สมาพั น ธ์ ฯ มิ ส เอมวิ ภ า
นราเบญจพล มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ์ ได้รับรางวัล
เหรียญเงิน และ ม.สรวิศ แก้วงาม มิสพรสุดา ศรีสังข์
มิสจุรี ทวีธนวานิชย์ ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
กีฬาครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยจัดให้มีทุกปี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างโรงเรียนในเครือฯด้วยกัน ปีน้ีจัดเมื่อ 17-18
ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีนี้โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชาได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมถ้วย

แผนกประถม สีสันแห่ง Halloween น่ารักมากมากกว่า
น่ากลัว!
พล.ต.ท. เชษฐา โกมลวรรธนะ (ศิษย์เก่ารุ่น 3417) ได้
ให้เกียรติเป็นผู้จัดการทีมฟุตบอล รุ่นอายุ 18 ปี รายการ
7 สี แชมป์เปี่ยนคัพ ครั้งที่ 17 ประจำาปีนี้ มีการถ่ายทอด
สด ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 คู่แรกระหว่าง อัสสัม
ธนบุรี กับ ท่าข้ามพิทยาคม เวลา 12.15 น.
คูห่ ลังระหว่าง อัสสัมชัญศรีราชา กับ อัสสัมชัญ(กรุงเทพฯ)
เวลา 13.30 น.
ศิษย์เก่า รุ่น 3821 (รุ่นเดียวกับท่านผู้อำานวยการ) จัด
งานเลีย้ งรุน่ ทีโ่ รงเรียน มีการนิมนต์พระมาเพือ่ ทำาบุญอุทศิ
ส่วนกุศลให้ครูและเพื่อนที่ล่วงลับไปแล้ว บ่ายมีพิธีทาง
ศาสนาคริสต์ท่ีโบสถ์ เย็นเตะบอลและคำ่ามีงานเลี้ยง ณ
ตึกโอเซ่ เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 และเชิญครูเกษียน
และครูอาวุโสมาร่วมงานด้วย
ผ่านพ้นไปด้วยความอลังการเหมือนเช่นเคย การแข่งขัน
กีฬาสีประจำาปี 2562 พิธเี ปิดได้รบั เกียรติจาก พลต�ารวจ
โทเชษฐา โกมลวรรธนะ ACS รุ่น 3417 ผู้บัญชาการ
ตำารวจท่องเที่ยว ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการ

พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี แชมป์ 3 สมัย
ผลการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
แบตมินตัน open คู่ เทนนิสคู่ อายุ 45 ปีขึ้นไป เซปัก
ตะกร้อชาย วอลเลย์บอลหญิง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ แชร์บอลหญิง และแชร์
บอลชาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ บาสเกตบอลชาย
บาสเกตบอลหญิง เปตอง วอลเลย์บอลชาย เทเบิลเทนนิส
คู่ และเทเบิลเทนนิสประเภท open คู่ ขอแสดงความ
ยินดีและชื่นชมอีกครั้งหนึ่ง
ภราดากฤษฎา งามวงศ์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายนักเรียน
ประจำาไปร่วมแจกรางวัลให้กจิ กรรมวัน Halloween ของ

แข่งขันกีฬาสี ณ สนามสิรินธร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน
2562
สำาหรับพิธปี ดิ การแข่งขันได้รบั เกียรติจาก ภราดา ดร. วีรยุทธ
บุญพราหมณ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนฯ ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธีปิด
ทางด้านนักกีฬาอาวุโสประจำาปีนี้ เป็นสุภาพสตรี ได้รับ
เกียรติจาก ร้อยต�ารวจโทหญิงจิตติมา ก�าธรวิวรรธน์
ACS 4923 อัยการจังหวัดประจำาสำานักอัยการสูงสุด
สำานักอัยการคดีเยาวชนจังหวัดระยอง
ยินดีตอ้ นรับสมาชิกใหม่สรู่ ว้ั แดงขาว ม.ภานุเดช ม่วงทอง
ประจำาห้องวารสารและสิ่งพิมพ์ มิสวริญญรัตน์ ภูริชัย
อภิวฒ
ั น์ สอนวิทยาศาสตร์มธั ยม มิสพัชรียา ทิพประมวล
สอนวิทยาศาสตร์มัธยม มิสศศิธร ตนานนท์ชัย สังกัด

งานบุคลากร มิสรุจริ า แก้วอินธิ ระดับปฐมวัย ม.รุง่ สุรยิ า
นนทะขันธ์ สังกัด MLP (คนนี้เหล้าเก่าในขวดเก่า)
ยินดีดว้ ยกับมิสศรุตา นิจนิรนั ดร์กลุ พานักเรียนไปแข่งขัน
คำาคม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ประจำาปี 2562 คว้า
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 มาครองและได้เป็น
ตัวแทนเขตไปแข่งขันระดับภาคต่อไป
ทางด้าน ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล ก็ติวนักเรียนไป
แข่งขัน กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ประเภทโคลงสี่สุภาพได้รับ
รางวัลชนะเลิศ เก่งทั้งครอบครับ
ม.วิรวรรธน์ พงษ์สชี มพู ฝึกซ้อมและพานักเรียนวงสตริง
ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเช่นกัน ได้รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ยินดีด้วย
ปีนี้สมาคมผู้ปกครองและครูฯ นำาโดย นายกพงษ์สวัสดิ์
รัตนะเหลี่ยม และคณะจัดคอนเสิร์ต sweet mullet vs
Lomosonic มาถล่มทีส่ นามสิรนิ ธร เสร็จงานแล้ว นายก
ต้องหาดินมาถมสนามด้วยนา เมื่อ 28 พ.ย. 2562
ทางด้าน ดร.สุมิตร เพชราภิรัชต์ นายกสมาคมศิษย์เก่า
อัสสัมชัญศรีราชา ได้จัดทำาบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาส
คล้ายวันเกิด ณ บริษัทชัยรัชการ (กรุงเทพ) โดยได้นิมนต์
พระเถระผู้ใหญ่ ระดับสมเด็จรวม 10 รูป อาทิ สมเด็จ
พระพุฒาจารย์วัดไตรมิตร สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี
(เจ้าคุณธงชัย) พระเทพมุนี วัดสระเกศ ฯลฯ งานนี้ผู้ไป
ร่วมงานได้รับพร ประพรมนำ้าพระพุทธมนต์ และพระ
เครื่องพร้อมบทสวดกันถ้วนหน้า สาธุๆ เมื่อ 28 พ.ย.
2562 ที่ผ่านมา
ทางสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ขอขอบคุณสปอนเซอร์
อาทิ ผู้ปกครองและนักเรียนชั้น อ.3/3 นักเรียน ป.6/3
บริษทั เอส-ปาร์ค คอร์ปอเรชัน่ จำากัด อิชติ ะอพาร์ทเม้นท์
หาดใหญ่ติ่มซำา(ศรีราชา) บริษัท พีเฮาส์(2015) จำากัด
ACS4730 ACS6144 ACS5639 และคณะผู้ปกครอง
นักเรียน ป.5A ป.3A ป.4B
ระดับปฐมวัยขอขอบพระคุณภราดารชานนท์ อุดมสูงเนิน
ที่ปรึกษาปฐมวัยเป็นอย่างสูงที่คอยเป็นกำาลังใจให้กับ
คุณครู ผู้ช่วยครูและนักเรียนเป็นอย่างดีเสมอมาค่ะ
มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี มีลูกเล็กให้ดูแลอีกหลายคน สู้ๆ
นะคะ
ครูไก่ (ปฐมวัย) นำ้าหนักลดลง สวยวันสวยคืน มีสูตรอะไร
อย่างไร เพื่อนรอคำาตอบอยากสวยบ้างจ้า
ครูโอ๋ปฐมวัยช่วงนี้ออกกำาลังกายทุกวัน เดินบ้าง วิ่งบ้าง
ขอให้ร่างกายแข็งแรงนะคะ
ครูนิดและครูณา หลังจากแข่งขันกีฬาแชร์บอลอาวุโส
ที่อัสสัมธนบุรี กลับมาศรีราชาเธอบอกว่าบาดเจ็บเล็ก
น้อย เจอสายโหดอดทนจ้า(ตอนนี้หายแล้วสู้ต่อไปจ้า)
ครูเอมหัวหน้าสีแดง กีฬาอนุบาลอำาเภอศรีราชานำาหัว
ขบวนชาวอัสสัมศรีราชาปีนี้จ้า

สวัสครับเพื่อนๆ น้องๆ ที่คิดถึง เป็นอย่างไรกันบ้าง หลังจากหยุดพักผ่อนกันไปเรียบร้อยแล้ว หวังว่าต่อ
ไปคงจะเตรียมตัวสอบกันเต็มที่นะครับ พี่ ม.ปลายก็มีข่าวคราวมาเสนอเหมือนเช่นเคย

ครูนดิ ปฐมวัย มีคนถามว่าทำาไมผอมลงอยากรูค้ าำ ตอบและ
ผอมตาม ไปถามเธอดูเลยจ้า
ข่าวสุดท้าย ม.ดนล รัตนธ�ารงค์ (ยีนส์) มาช่วยงาน
วารสารครึ่งวันเช้าทุกวัน ทุ่มเทงานสุดๆ ขนาดยอมเชือด
นิ้วตนเองเลือดหยดติ๋งๆ และไม่ยอมไปทำาแผล บอกว่า
ไม่เป็นไร สุดท้ายต้องไปห้องพยาบาล ทุม่ เทพอประมาณ
ได้นะน้อง!
ฉบับนีข้ อยุตแิ ต่เพียงเท่านีก้ อ่ น ขอให้ทกุ คนเทีย่ วให้สนุก
และโชคดีปีศักราชใหม่กันทุกคน

เริ่มจากคนเก่งกันก่อน... ขอแสดงความยินดีกับ นาย
เนติธร แก้วเจริญ นายสุขสันต์ บุญตา และนายชานนท์
แม้นเดช ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนไทยเข้า
ร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ชิงชนะ
เลิศ แห่งเอเชียครัง้ ที่ 47 ณ เมืองบาลิกปาปัน สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2562... งานนี้
ม.ยุทธนา ธรรมประเสริฐ ติวเข้มเต็มที่
ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กัญญารัตน์ โรจนารุณ
ม.4/1 สาขาฟิสิกส์ นายกิตติณัฐ ชลธาร์นนท์ ม.5/1
สาขาชีววิทยา และนายริโซ โจ ม.5/1 สาขาชีววิทยา
ทีส่ อบผ่านการคัดเลือกโครงการโอลิมปิกวิชาการ สอวน.
ค่าย 1 ภาคตะวันออก ประจำาปี 2562
กลุ่มการแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ Make X thailand
2019 ผลการแข่งขัน... ระดับประถมศึกษา ได้รางวัล
ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัลผู้มีน้ำาใจ
ช่วยเหลืิอผู้อ่ืน ส่วนระดับมัธยมศึกษา ได้รองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และ 2 อีกทัง้ รางวัลนักออกแบบหุน่ ยนต์ดเี ลิศ
รวมทั้งรางวัล Engineering Notebook ดีเด่น
ส่วนงานเอกลักษณ์ของชลบุรี คือประเพณีว่ิงควายเมื่อ
6 ตุลาคม 2562 มีการแข่งขันหมากรุกไทย เด็กชายสัณท์
กางกรณ์ ป.4/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุ 10 ปี ส่วน
เด็กชายเสกข์ กางกรณ์ ชั้น ม.1/1 ก็คว้ารางวัลชนะเลิศ
รุน่ อายุ 14 ปี ... นามสกุลนีม้ รี างวัลเป็นประกัน ...ดีใจกับ
น้องด้วยนะครับ
คนนี้ก็สุดยอด นายณรงค์วิท ปัญญา ม.6/5 ไปแข่งขัน
จักรยาน BMX นานาชาติที่อินโดนีเซีย ได้รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562
นีก่ ย็ อดเยีย่ ม นายชนภัช บัวพันธ์ ชัน้ ม.3/2 นักฟุตบอล

โดย พี่ ม.ปลาย

รุ่นอายุ 15 ปี ได้ไปร่วมฝึกซ้อมฟุตบอลของสโมสรบอล
โบรุสเซีย ดอร์ทบุนต์ ประเทศเยอรมันนี เมื่อวันที่ 3 - 10
พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับการคัดเลือกจากการกีฬา
แห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย... เก่งจริง
กลุ ่ ม นี้ ช อบว่ า ย... คื อ เป็ น ตั ว แทนชมรมว่ า ยนำ้ า ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา ได้พากันไปแข่งขันว่ายนำ้าของ อบจ.
ระยอง 3 แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1 ณ สระว่ายนำ้า อบจ.
ระยอง เมื่อวันที่ 19 - 20 ตุลาคม 2562 ได้รางวัลมาดังนี้
เด็กชายสิทธิชัย สุทธิรักษ์ ป.6/3 ได้ 1 เหรียญทอง 4
เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง เด็กชายวชิรวิทธิ์
แจ่มโฉม ป.6/5 ได้ 1 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน และ 5
เหรียญทองแดง เด็กชายนันทิช ชัยวนนท์ ป.5/3 ได้ 2
เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง และเด็กหญิงกฤญลัย
ตันฮะเส็ง ได้ 1 เหรียญเงิน และ 1 เหรียญทองแดง...
เก่งๆ กันทุกคนครับ

สีนำ้าเงิน ได้แก่ นายศิวกร ยาสาธร ม.6/4 และ
นายชยุต รัศมี ม.5/5
สีม่วง ได้แก่ นายณัฐนันท์ ตันบุญเจริญ ม.6/6 และ
นายชัยชนะ ช่วยคงมา ม.5/5
สีเขียว ได้แก่ นายภูมิพงศ์ อภัยวงศ์ ม.6/4 และ
นายทินภัทร์ เชื้อวงศ์ ม.5/9
สีเหลือง นายวริษฐ์ สุวีรานุวัฒน์ ม.6/4 และ
นายเมธา สว่างไพร ม.5/9
สีชมพู นายพีระพล โรจนารุณ ม.6/3 และ
นายอภสร ยงชัยหิรัญ ม.5/2
สีฟ้า นายกิตติศักดิ์ จางวาง ม.6/8 และ
นายกฤติพงษ์ ว่องไว ม.5/2
เรือ่ งของความงามกันบ้าง... เด็กหญิงศรีสภุ า เกศวพิทกั ษ์
ป.5 MLP ไปประกวด Little Miss thailand 2019 คว้า
ตำาแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Little Miss and
Mister United World 2019 ณ ประเทศสเปน ได้รางวัล
ชนะเลิศมงกุฎทองคำา แต่งชุดยอดเยี่ยม แสดงความ
สามารถยอดเยี่ยมและรางวัล Fashiontor... สวยด้วย
เก่งด้วย ยอดเยี่ยมจริงๆ
คนเก่งคำาคม ... ยินดีด้วยกับ นายสุทธวิชญ์ บุตรนนท์
ม.4/4 ชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1 คำาคมจากการไป
แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 และได้เป็น
ตัวแทนจังหวัดไปแข่งขันระดับภาคต่อไป
ส่วน เด็กชายชยพล สมจิตต์ ม.2/6 และเด็กชายอัสฎายุทธ
เข็มจันทร์ ม.3/6 ชนะเหรียญทองอันดับ 3 จากงาน
เดียวกันนี้ ... งานนีม้ ิสศรุตา นิจนิรันดร์กุล เป็นติวเตอร์
เหมือนเช่นเคย
ยินดีดว้ ยดับนายศุภกิตติ์ มะสุนสืบ และนางสาวปรวิศา
ปิ่นจอม ม.4/1 ไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เช่นเดียวกัน คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทโคลงสี่สุภาพ...
งานนี้ ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุลเป็นผู้เทรน
นายเมธี กอบประเสริฐกุล ม.5/5 นักแบดมินตันเยาวชน
ทีมชาติไทยไปแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 11 - 15 ธันวาคม 2562
โรงเรียนอายุครบ 75 ปี ได้มีการประกวดภาพถ่ายที่
เกี่ยวข้องกับโรงเรียน มีนักเรียนส่งภาพเข้าประกวดภาพ
เข้าประกวดกันมากมาย กรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านถ่าย
ภาพได้ตัดสินออกมาแล้วดังนี้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศได้แก่ เด็กชายณัฐพัฒน์ พานิชชมพา ม.1/1 รับ
เกียรติบตั รและเงิน 3,000 บาท ที่ 2 ได้แก่ เด็กชายอติคณ
ุ
ทวิพฒ
ั น์ ม.1/1 รับเกียรติบตั รและเงินรางวัล 2,000 บาท
ที่ 3 ได้แก่ เด็กชายอธิศ กนกพงศ์ศกั ดิ์ ม.1/1 รับเกียรติบตั ร
และเงินรางวัล 1,000 บาท
รางวัลชมเชย ได้รบั เกียรติบตั รพร้อมเงินรางวัล 500 บาท
ได้แก่ เด็กชายติณณภพ เนียมรอด ม.3/1 และเด็กชาย
ศุภวิชญ์ เขียวเหลือง ม.2/2
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่ 1 ได้แก่ นายณภัทร

วิเศษศิริ ม.4/4 ที่ 2 ได้แก่ นายชลพัชร แก้วนุช ม.6/1
ที่ 3 ได้แก่ นางสาวกัญญรัตน์ สืบสิงห์ ม.5/8 ... ได้รับ
เกียรติบตั รและเงินรางวัลเท่ากับระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รางวัลชมเชย ได้แก่ นายนนท์ปวิช อมรสิงห์เวช ม.6/8
และนายปรัชธรรม พิมพา ม.4/7 ...ยินดีดว้ ยกับทุกๆ คน
คนเก่ง สอวท. นายสิปปพน เนตรศิริ ม.4/1 ผ่านการ
สอบคัดเลือกระดับภาคโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิก ณ
ศูนย์มหาวิทยาลัยบูรพาของปี 2563
2 ทีมนี้ไปไกลเลย ... ทีมหุ่นยนต์ Robots ระดับประถม
ศึกษา ทีมแรก โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา King ได้แก่
น้องเดชาธร เกริกชวลิตกุล ป.6/4 และน้องดรณัย วิศาล
เมธี ป.6/4 อีกหนึ่งทีมคือ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
Diamond ของน้องทีฆทัศน์ ธรรมะ ป.6/1 และน้องอชิร
วิชญ์ ชุม่ ใจ ป.6/1 ได้รบั รางวัลชนะเลิศในรายการ 2019
Makex Robotics thailand Championship รุ่น
Starter ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชน
จีน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2562
... ยินดีด้วยนะครับเก่งจริงๆ
ส่วนอีกหนึง่ ทีมได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรายการ
เดียวกันคือทีม โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา Zeed ได้แก่
น้องศิวกร กุศลส่ง ป.6/4 และน้องปลื้ม แป้นปลื้ม
ป.6/2 ... งานนี้ ม.ปรัชญา วิชา เป็นติวเตอร์
นักกีฬาวิ่งคบเพลิงปีน้ีมีสุภาพสตรีด้วย ...คนแรก นาย
ชนภัช บัวพันธ์ ม.3/2 นักฟุตบอลของโรงเรียน คนที่ 2
นายธีรเมธ กอบประเสริฐกุล ม.5/5 ...คนนี้เป็นนัก
แบดมินตัน สังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี
คนที่ 3 ได้แก่ นายพันธกานต์ จุไร ม.6/9 เป็นนักกีฬา
เซปักตะกร้อโรงเรียน
คนสุดท้ายเป็นสาวสวย นางสาวอัญมณี วงศ์อรุณ ม.5/8
เป็นนักกอล์ฟอาชีพ สังกัด thai LPGA
ส่วนกัปตันสีและรองกัปตันสีทงั้ 8 สี ปีนไี้ ด้แก่ นายพิชญะ
ชุ ณ หชั ช วาลกุ ล ม.6/9 เป็ น กั ป ตั น ส่ ว นรองได้ แ ก่
นายปัณณิพงษ์ สถาพรพงษ์ภิญโญ ม.5/9
สีขาว ได้แก่ นายณัฐภัทร กมลปลื้ม ม.6/5 และ
นายศุภณัฐ วรรณฤทธิ์ ม.5/1

ข่าวทั่วไปกันบ้าง
อนุบาล 1/3 น้องบีม บีม หนูน้อยลูกครึ่งไทย-เวียดนาม
สอนภาษาเวียดนามให้เพื่อนๆ ได้ด้วยนะครับ
อนุบาล 1/3 น้องเอ เจ หนูนอ้ ยลูกครึง่ ไทย-ฟิลปิ นิ ส์ จาก
ทีพ่ ดู ภาษาไทยไม่ได้เลย เดีย๋ วนีพ้ ดู ไทยได้เก่งขึน้ มาก และ
สอนภาษาอังกฤษให้เพื่อนๆ ได้ด้วย
อนุบาล 1/3 น้องยูอิ หนูน้อยลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น เรียนรู้
และพูดภาษาไทยได้เก่งขึน้ มากและสอนภาษาญีป่ นุ่ แลก
เปลี่ยนกับเพื่อนๆ ได้ด้วย
อนุบาล 1/B Namwan is very clever for her age
and always puts in extra effort during class.
อนุ บ าล 1/B thewa has shown excellent
improvement after just one semester. He is
slowly becoming a great student.
อนุบาล 2/1 ครูอ้อย ยินดีต้อนรับน้อง “น้องไทม์เมอร์”
น่ารัก เรียบร้อย พูดน้อย ต้องยกให้นอ้ งคนนีเ้ ลยนะเนีย๊ ะ
อนุบาล 2/1 น้องมะนิว น้องณิชา และน้องออแกน สาว
สาว สาว เห็นภราดารัชชานนท์ทไี่ หนวิง่ มากอดทุกที เป็น
ขวัญใจเด็กปฐมวัยจริงๆ เลยนะคะ
อนุบาล 2/A น้องณิชา น้องจันทร์เจ้า และน้องนะโม
เปิดเทอม 2 หนูไม่ได้มาโรงเรียนคนเดียวอีกแล้ว มีน้อง
มาเรียนด้วยอีกคนจ้า
อนุบาล 2/B น้องเมเน่ ถึงตัวเล็กแต่กเ็ ล็กพริกขีห้ นูนะคะ
(เผ็ดจ้า)
อนุบาล 2/B น้องเอย สาวขาแดนซ์ประจำาห้อง
อนุ บ าล 3/3 ขอชื่ น ชมนั ก ฟุ ต บอลหญิ ง คนแรกของ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ระดับปฐมวัย เด็กหญิงกัลยากร
ไตรภูธร ชั้นอนุบาล 3/3 เธอมีความสามารถไม่แพ้เด็ก
ผู้ชายเลยทีเดียวทำาได้ทุกอย่างในการแข่งขัน “กีฬา
อนุบาลภาคตะวันออก” ทีผ่ า่ นมานำาชัยชนะมาฝากทุกคน
กันเลยทีเดียวค่ะ ขอชืน่ ชมโค้ชคนเก่ง ม.ยุทธนา ค�าหอม
และทีมงาน
อนุบาล 3/3 เด็กชายชวกร คณินธรกุล และเด็กชาย
กิตติพัฒน์ ศิริวงศ์ จากการประเมินผลด้านสติปัญญาที่
ผ่านมา น้องทั้ง 2 บอกว่าเราทำาได้ง่ายนิดเดียวครับ

ผูป้ กครองของเด็กชายอภิภู สุรวัฒนาวรรณ อนุบาล 3/3
และเป็นศิษย์เก่า ACS เป็นสปอนเซอร์เสื้อกีฬาแชร์บอล
หญิงรุ่นอาวุโส ทางโรงเรียนขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยนะ
คะ เสื้อสวยมากค่ะ
อนุบาล 3/3 น้องมินนี่ น้องน�้าหนึ่ง น้องโอ๋วเอ๋ว น้อง
ฟิน (นันทัชพร) น้องเฟิร์ม น้องแม็ก น้องม่อน และน้อง
แซม ภาคเรียนที่ 2 นี้ขอกลับบ้านคำ่าหน่อยนะคะ รัก
โรงเรียนจ้า
อนุบาล 3/3 น้องพอดี น้องข้าวตู และน้องไออุ่น 3 สาว
ทีม่ คี วามสามารถจริงๆ เลยค่ะ วิง่ ก็เก่ง เรียนก็เก่ง สุดยอดค่ะ
อนุบาล 3/4 น้องข้าวปั้น นักวิ่งขาแรง เชียร์ผมด้วยนะ
ครับ
อนุบาล 3/4 น้องกูเกิ้ล ผมบริการส่งหนังสือพิมพ์ทุกเช้า
นะครับ ช่วยคุณแม่อีกแรง น่ารักมากค่ะ
ข่าวจากห้องสมุดปฐมวัย ขอชืน่ ชมผูป้ กครองน้องวรันธร
ลิขิตธรรม อนุบาล 2/2 ทำาบันทึกการอ่านของห้องสมุด
ได้ดีเยี่ยมสงสัยได้รับรางวัลแน่นอนเลยค่ะ
ข่าวจากห้องสมุดปฐมวัย ขอชื่นชมผู้ปกครองเด็กชาย
กิตติเชษฐ์ เกตุประทุม อนุบาล 3/3 ทำาบันทึกการอ่าน
ได้ดีเยี่ยมอีกเช่นกันคงจะได้รับรางวัลแน่นอนเลยค่ะ
โอ๊ต ม.3/2 พี่หล่อจังเลย
น�้าพุ ม.3/3 น่ารักเกินไปแล้วนะ
ถิงถิง ม.3/7 น่ารักเหมือนตัวอะไรเอ่ย .. ที่อยู่ไม่นิ่งน่ะ
เจแปน ม.3/7 โสดมากโปรดจีบ!
จีน ม.3/6 สวยเกินหน้าเกินตาไปแล้วนะ
ต้นหยง ม.3/6 in love สุดๆ เลย
พีช ม.3/2 ดูแลตัวเองดีๆ นะ
จูเนียร์ ม.3 คิดถึงมาก ก. ล้านตัว (ใครคนไหนที่คิดถึง)
เป่าเปา ม.3B คบกันนานๆ นะ
พล ม.3/8 ขอของขวัญวันเกิดอยู่นะ 555
กีต้าร์ ม.3/8 ขี้แอ็คจังเลยนะ 555
โบ๊ท ม.3/8 เลิกกวนโอ๊ยได้แล้ว
เจสิกา ม.3/6 พี่สวยมากๆ เลยนะครับ
เมย์ ม.3/7 ลอยกระทงคนเดียวจริงหรือ?
เตเต้ ม.3/5 ดวงแข็งมากนะ
เจย่า ม.3/7 หุ่นดีมากเลย
เฟิร์ม ม.3/7 ซ้อมวงโยหนักมาก .. สู้ๆนะ
โดนัท ม.3/7 ประชดเก่งนะ!
เตอร์ ม.3/7 HBD. ย้อนหลังนะ
ศุภณัฐพงศ์ ม.4/9 หน้าเนี๊ยนเนียนใช้ “แป้ง” ยี่ห้ออะไร
ผัดหน้าหรอ
นัฐชยา ม.4/8 อยูห่ อ้ งบ้างก็ได้นะ ไม่ตอ้ งแวะไปห้องข้าง
เคียงฝั่งตะวันออกก็ได้ อิจฉา!
อภิเวท ม.4/8 ค้าขายมาแต่เกิดว่าแต่ทำาธุรกิจอะไรมีคน
อยากรู้
จิ๋วแต่แจ๋ว น่ารักไม่มีใครเกิน ชญานิษฐ์ ม.4/8
น้องนิว ม.4/8 มีคนรอจีบเยอะนะ
เอิน ม.4/8 เดี๋ยวนี้น่ารักขึ้น
ถึงกลุ่มกรุบเอยใจเหมียวเหมียวเอยใจกลอยกลอยกรุบ

เหมียวหว่าว (ชือ่ กลุม่ ยาวทีส่ ดุ ในโลก) .. ไม่ได้กนิ ข้าวด้วย
กันนานแล้วนะ
เบนนี่ ม.3 แต่งรูปสวย .. ชอบอ่ะ
น�้าแป้ง ม.4/5 น่ารักนะเราน่ะ
น้องไนท์ MLP ม.3 ก็น่ารักเช่นกัน
เติร์ด ม.4/8 เดี๋ยวนี้ไดร์ผมมาโรงเรียนทุกวันเลย
เป้ ม.4/9 ปั่นคนอื่นบ่อย ระวังตัวเองจะโดนปั่น
สกาย ม.4/3 หล่อตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วนา
ฟูล ม.4/1 ห่างๆกับแฟนบ้างน้า อิอิ
บอส ม.4/1 ติดนายร้อยเมื่อไร สาวๆต่อแถวรอเลยนะ
ปาย ม.4/7 มีเพื่อนแก๊งใหญ่จังเลยเนาะ 555
เอิร์น ม.4/8 กินนมเยอะๆหน่อยนะฮะ
มโน ม.4/8 เพื่อนแนะนำาร้านสักคิ้ว
ฟอร์ ม.4/8 “รองเท้ายีห่ อ้ มีหู อย่าสูร่ เู้ ดีย๋ วมีแผล” ... อ้าว!
พี่บรัส ม.6/3 น้องคนเดิมที่ยังชอบเหมือนเดิมนะคะ
เอฟ ม.4/4 แฟนน้องพูม่าปะ่เนี่ย?
ฟีม ม.4/9 ขี้อ่อยนะเรานี่
แป้ง ม.4/4 ห้าวจังเลยนะ
ปั้น ม.4/6 น่ารักจังเลย ส่วนพี่ซีน ม.6/5 เลิกอ้วนได้แล้ว
บีม ม.4/1 มีคนมัดผมให้ทุกวัน สวยจังเลยนะ
น้องนิว ม.4/8 มีคนรอจีบเยอะนะ
ส่วนเอิน ม.4/8 เดี๋ยวนี้น่ารักนะ
เติร์ด ม.4/8 เลิกปลอมได้แล้วค่ะ
กีรติ ม.4/8 เป็นผูพ้ ทิ กั ษ์ความสะอาดห้องเรียนทุกวันไม่มี
เว้น .. ขอชื่นชม
สอง ม.4/8 หล่อมากๆ ส่วนเจมส์ ม.4/8 เท่แล้วโหดด้วย
สเปคเลย
เติ้ด ม.4/8 เต้นเก่งจังครับ ทางด้านเบ็ด ม.4/5 เซ็ตผม
เบาๆ หน่อยหล่อแล้ว
ฟิล์ม ม.4/9 ทำาไมเทผู้หญิงเก่งจัง
น้องตาร์ ม.3/8 ทำาไมน่ารักจัง
ฟอร์ด ม.4/8 เลิกเหลี่ยมกับเพื่อนฝูงได้แล้วนะ
อภิ ม.4/8 เลิกหมกเพื่อนเถอะ!
เป้ ม.4/9 ทำาไมหน้าเหมือนไดมอนจังเลย
ต่อไปจะเสนอข่าวคนเก่งที่ไปแข่งขันประเภทต่าง ๆ
ของงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69...
แข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ด.ญ.ณิชาดา อินพรหม ป.6/3
ด.ญ.ปุณณภา ปลื้มจิตต์ ป.3A ที่ได้รางวัลเหรียญทอง
ส่วน ด.ญ.พรลภัส แฉล้มไธสง ป.4/1 ได้รางวัลเหรียญ
ทองแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ Mr.Rowel Lazo
เป็นผู้ติว
ทางด้าน ม.ยงยุทธ นองเจริญ พานักเรียนไปแข่งขัน
Wind Ensemble ได้รางวัลเหรียญทองมาเช่นกัน สมาชิก
มี ด.ช.ปุญญพัฒน์ ผ่องใส ม.1/4 ด.ช.วรินทร บุรีรัตน์
ม.1/4 ด.ช.ภูรทิ ตั เอมสาน ม.1/6 ด.ช.อริญชย์ คะประสิทธ์
ม.1/6 ด.ช.ถิรพุทธ์ เจี่ยเจริญ ม.2/5 และ ด.ช.สิทธิชัย
สิงหราชัย ม.3

พิธีเสกสุสานภราดา
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย ร่วมพิธีเสกสุสานภราดาเพื่อเป็นการรำาลึกถึงภราดาที่ล่วงลับ
โดยมีวจนพิธีกรรมและจุดเทียน เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดเดลโรซาริโอ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา

แผนก MLP ได้เหรียญทองด้านคณิตศาสตร์ คือ ด.ญ.
ศศิณฎั ฐ์ อินต๊ะสงค์ ป.3A และ ด.ญ.ปวิตราพร สุธพิพธิ
ป.5A โดยมี มิสหทยากาญจน์ ดุจดา และ มิสนิตยา
สืบสาย เป็นผู้ฝึกสอน
นนฑิวัฒ ธไนสวรรค์ ม.3/8 ก็ได้รางวัลอัจฉริยภาพทาง
คณิตศาสตร์... มิสชลทิชา ต่อจรัส เป็นผู้ฝึกสอน
ใบหม่อน ม.3/6 แอบชอบใครก็บอกเขาไป
เฟิร์ส ม.3/2 กินข้าว 3 ปีอิ่มยังน้อ?
ตันหยง ม.3/6 ถ้าร้อนให้เปิดแอร์ ถ้าอยากได้คนเทคแคร์
ให้เปิดใจ
น้องคิว ม.3/3 อย่าเก๋าให้มากดิ้!
พี่เบิร์ด ม.3/1 ดัดฟันแล้วน่ารักขึ้นมากเลยค่ะ
ส้มจีน ม.3/6 ที่ห้องรกเพราะอั๊วชอบรื้อไง แอร๊ยยย
ไอซ์ ม.3/4 เปย์เพื่อนบ้างค้าบ ไม่ใช่เปย์แต่สาว
ไทเกอร์ ม.3/4 ได้นอนบ้างมั้ย?
แมน ม.3/6 เมื่อไรจะเปิดใจให้คนใกล้ตัวสักที!!
โน่ ม.3/5 ขัดผิวเท่าไหร่ก็ยังไม่ขาวน่ะเนี่ยยยย
น้องกัส ม.3/3 บ้านผมมีหลายถนน พอจะทำาให้คุณหลง
ได้มั้ยครับ (ห้อยได้ใจพี่มาก)
ยูกิ ม.3/6 เลิกทำาตัวเอ๋อได้แล้ว!
น้องพีช ม.3/2 ได้ข่าวว่าขวัญใจรุ่นพี่หรอครับ
โช ม.3/3 ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เหมือนใจจะอยู่กับเธอ
อึ้ยยย!
เบ็คแฮม ม.3/6 ฮั่นแน่ ! ได้ข่าวว่าเข้าห้องนำ้าบ่อย
คิม ม.3/4 ไปเดินโรกับสาวที่ไหน
พรีม ม.3/7 ตัวติดกันไปไหน!
โฟกัส ม.3/3 ทำาไรมาน่ารักขึ้น
ทีม ม.3/4 เลิกเจ้าชู้นะครับ จากผู้หวังดี ...
จูนสาว ม.3/6 กินแป๊ปซี่มันกัดกระเพาะ กินผมดีกว่า
เนาะมันกัดเซาะหัวใจ
น้องทิพย์ ม.3/5 ตัวไม่ค่อยอยู่บ้านเลยน้าาาา
ตาต้าหนิง ม.3/7 แอบแซ่บกับใครอยู่น้าาาา
ยูโร ม.3/1 แอบชอบคนห้องเดียวกันก็ไม่บอก?!
น้องแป้ง ม.3/6 ผมอ่ะ so cool แต่คุณอ่ะ so cute
สุดท้าย ... ขอให้ทกุ คนมีความสุขกับการพักผ่อนหลังจาก
พักผ่อนสิ้นปี... สุขสันต์วันคริสต์มาสและโชคดีปีใหม่
2563 กันทุกคนนะครับ

