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	 จากเหตกุารณ์เสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่9	ถอืเป็นความสญูเสยี	และความเศร้าโศกเสยีใจ
ของประชาชนชาวไทยอย่างหาที่เปรียบไม่ได้	 ด้วยตลอดระยะเวลา	 70	 ปี	 ที่พระองค์ทรงครองราชย์	 ทรงเป็นพระมหากษัตริย	์			
ที่พรั่งพร้อมด้วยทศพิธราชธรรม	 มีพระราชจริยวัตรที่งดงาม	 และทรงพระราชกรณียกิจมากมายที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน	
ชาวไทย	หากเพยีงแต่หยบิยกพระราชจรยิวตัรบางเรือ่งหรอืนำาพระบรมราโชวาทบางตอนมาเป็นหลกัการในการดำาเนนิชวีติ	ชวีติ
ของเราก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นชีวิตที่มีคุณค่ามากขึ้นได	้ ดังพระราชดำารัส	 พระบรมราโชวาทตอนหนึ่งที่พระราชทานแก่ครูและ
นักเรียนว่า	“การด�ารงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง 
ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ” 
ซึ่งสอดคล้องกับคติพจน์ของโรงเรียนคือ	วิริยะ	อุตสาหะ	นำามาซึ่งความสำาเร็จ	
	 ถงึแม้ว่าจะอยูใ่นช่วงของความโศกเศร้าอาลยั	แต่ด้วยภาระหน้าทีข่อให้พวกเราได้เดนิหน้าต่อไป	ซึง่ในภาคเรยีนที	่2	เวลา
ผ่านมาเกอืบครึง่ทางแล้ว	มกีจิกรรมมากมายทีไ่ด้ดำาเนนิการเสรจ็แล้วและทีก่ำาลงัจะเกดิขึน้	ซึง่อาจส่งผลกระทบกบัเวลาเรยีนของ
นักเรียน		นักเรียนจึงต้องรู้จักวางแผน	จัดสรรเวลาในการเรียนอย่างถูกต้อง	เหมาะสม	รู้ว่าเวลาไหนควรทำาอะไร	เพียงเท่านี้ก็จะ
สามารถบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และจะประสบความสำาเร็จตามที่ได้ตั้งใจไว้
	 ช่วงเวลานี้เริ่มเข้าสู่เทศกาลคริสต์มาส	 ซึ่งเป็นเทศกาลหนึ่งที่มีความสำาคัญอย่างยิ่งในคริสตศาสนา	 มีน้อยคนที่มีความ
เข้าใจในความหมายที่แท้จริงของวันคริสต์มาส	 บางคนฉลองคริสต์มาสตามเทศกาล	 หรือตามธรรมเนียมของชาวต่างชาติ	 โดย			
ไม่เคยรู้เลยว่าวันคริสต์มาสนั้นเป็นการระลึกถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าที่มีต่อมนุษย์	 โดยยอมส่งพระบุตรองค์เดียว
ของพระองค์ให้มาเกิดเป็นมนุษย์	 มีชื่อว่า	 “เยซู”	 เพื่อช่วยให้มนุษย์ได้รอดพ้นจากการเป็นทาสของความชั่วและบาปต่างๆ										
โดยการปฏิบัติตามแบบอย่างชีวิตของพระเยซู	 ผู้ซึ่งเสียสละ	 และเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง	 ดังนั้น	 ขอให้ทุกคนได้ใช้ช่วงเวลาในการ
เฉลิมฉลองนี้	ได้ส่งความสุข	แบ่งปัน	และมอบความรักให้แก่กัน	
	 ในโอกาสนี	้บราเดอร์ขอพระกุมารเยซูเจ้าได้โปรดอำานวยพรแก่คณะภราดา	คณะครู	 เจ้าหน้าที	่พนักงาน	นักเรียนและ			
ผู้ปกครอง	 ขอให้จงมีความรัก	 ความหวัง	 และศรัทธา	 สามารถเอาชนะทุกปัญหาที่ต้องเผชิญ	 ขอให้คริสต์มาสและปีใหม่นี้เป็น						
ปีพเิศษสำาหรบัทกุท่าน	ให้ประสบแต่ความสขุ	ความเจรญิ	และได้พบกบัความสำาเรจ็ในชวีติ	สขุสนัต์วนัครสิต์มาสและสวสัดปีีใหม่

(ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล)
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ด้วยความปรารถนาดี



	 วนัพฤหสับดทีี	่13	ตลุาคม	พ.ศ.	2559	เวลา	15.52	นาฬิกา	เป็นเวลาทีด่วงใจทกุดวงของชาวไทยแตกสลาย...
ทุกคนต่างรอฟังข่าวอย่างใจจดใจจ่อ	 หลายคนหมดเรี่ยวแรง	 หมดทั้งแรงกายแรงใจ	 อ่อนล้าท้อแท้ทำาอะไรไม่ถูก	
ต่างรำ่าไห้สุดแสนอาดูร	 อยากให้ทุกอย่างเป็นความฝัน	 ทั้งๆ	 ที่ยังไม่มีประกาศจากทางราชการ	 หรือแถลงการณ์
จากสำานักพระราชวัง	เกือบทุกบ้านต่างนั่งเฝ้าจอโทรทัศน์ด้วยใจกระสับกระส่าย	หงุดหงิด	หดหู่	ไม่อยากทำาอะไร
ทัง้สิน้	ภาวนาให้สิง่ศกัดิส์ทิธิค์ุม้ครองพระองค์ท่านให้หายจากทรงพระประชวร	ขอให้มปีาฏหิารย์ิ...ปาฏหิารย์ิต้อง
มีจริง	 แต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ	 เวลา	 19.00	 นาฬิกา	 โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่ง
ประเทศไทยได้อ่านประกาศของสำานกัพระราชวงัว่า	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศร
รามาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	บรมนาถบพติร	เสดจ็สวรรคต	ณ	โรงพยาบาลศริริาช	ด้วยพระอาการ
สงบ	สิริพระชนมพรรษาปีที่	89	ทรงครองราชสมบัติได้	70	ปี

พูดจาภาษาไทย

โดย	มิสสมนึก	สุทธิถวิล

เสด็จสู่สวรรคาลัย...
พสกนิกรไทยร�า่ไห้ทั่วแผ่นดิน



	 ศษิย์เก่ารุน่	3720	เคยร่วมร้องเพลงสดดุมีหาราชาและ
สรรเสริญพระบารมีถวายคราวรับเสด็จพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ	์
เสด็จทรงเปิดตึกวัชรสมโภช	เมื่อวันที่	19	พฤศจิกายน	2519
	 พูดแล้วจะร้องไห้	(ร้องไห้)	ไม่ได้เสียใจนะแต่เป็นความ
ภาคภูมิใจมากกว่า	 เป็นความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์
ท่านทำาอะไรให้มากมายให้พวกเรา	 เป็นการร้องไห้ที่แน่น	 ๆ	
อยู่ในหัวใจ	ผมคิดแล้วว่าต้องมีวันนี	้แต่ไม่ได้คิดว่าจะถึงวันนี้
เมือ่ไร	ให้เราตายก่อนได้ไหม	ก่อนทีจ่ะถงึวนันี	้เพราะไม่อยาก
รู้ว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรทั้ง	ๆ 	ที่รู้ว่าต้องมีวันนี	้แต่ก็หลอกตัว
เองมาตลอด	 ผมได้ข่าวมาตั้งแต่ตอนกลางวัน	 แต่ก็คิดว่ายัง
น่า...ไม่หรอกนะ	คงใส่เครื่องช่วยต่าง	ๆ	ไว	้แต่เราก็หนีความ
จรงิไปไม่พ้น	เป็นความเสยีใจทีภ่าคภมูใิจทีส่ดุ	เพราะพระองค์
ท่านได้ทำาสิ่งต่าง	 ๆ	 ไว้ให้แก่ประเทศชาติมากมายสุดที่จะ
กล่าวให้หมดในที่นี้ได้
	 เมือ่	40	ปีทีแ่ล้ว	เป็นวนัรบัเสดจ็ทีอ่สัสมัฯ	ผมอยูช่ัน้	ป.
5	ผมทำาหน้าทีเ่ป็นนกัร้องของวงประสานเสยีง	ร้องเพลงสดดุี	
มหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมี	 ซึ่งพวกเราซ้อมกัน
หนักมาก	 วันรับเสด็จตื่นแต่เช้า	 รองเท้าถุงเท้าต้องใหม่	 ผม
เบกิใหม่หมดเลย	เมือ่พระองค์เสดจ็มาหน้าตกึวชัสมโภช	พวก
เราก็เริ่มร้องเพลงกัน	 วันนั้นรู้แต่ว่าต้องร้องเพลงให้ดีที่สุด	
อากาศร้อนแต่ไม่รู้สึกว่าร้อนเลย	ความรักความเคารพมีมาก
แต่ความภาคภมูใิจมมีากกว่า	ความรูส้กึของผมตอนนัน้ไม่ลกึ
ซึ้งเท่าวันนี้	 วันนั้นเป็นวันที่พวกผมร้องเพลง	 “ข้าวรพุทธ
เจ้า...”	 อย่างสุดเสียง	 อาจไม่ใช่เพลงที่ไพเราะมากที่สุด	 แต่
เป็นเพลงของเด็กนักเรียนอัสสัมชัญศรีราชาร่วมสามร้อยคน
พร้อมใจกันเปล่งเสียงออกมาอย่างพร้อมเพรียงกัน	
	 วันนั้นเสร็จภารกิจแล้วเราต่างแยกย้ายกันไม่มีรางวัล
ใด	 ๆ	 ทั้งสิ้นแต่เราก็ได้ชื่อว่าเป็นคณะนักร้องประสานเสียง	
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ...ตราบถึงวันนี้เมื่อ
พระองค์ท่านเสด็จสู่สวรรคาลัย	 พระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่านที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยมากมายอย่างมหาศาล	
พระองค์ท่านอยู่ในหัวใจของผมตลอดเวลา

คอลัม์พูดจาภาษาไทยนี้เป็นการถ่ายทอดความรู ้สึกของผู ้แทนภราดา	 ครู	 นักเรียน	 ผู ้ปกครองและศิษย์เก่า
ทีแ่สดงความรูส้กึต่อการเสดจ็สูส่วรรคาลยัของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลที ่๙

	 พูดอะไรไม่ออกเลย	 เกิดมาก็เห็นแต่พระองค์ท่าน					
ทรงงานตลอดเวลา	พระองค์เป็นกษัตริย์ทำาไมต้องตรากตรำา
ลำาบากขนาดนี้	 เราร้อนก็ยังกางร่ม	 ฝนตกก็มีหลังคา	 แต่
พระองค์ท่านทรงลำาบากมาก	ขอใช้คำาธรรมดานะ
	 ร้อนจนเหงือ่หยดติง๋ๆ	กไ็ม่เคยเชด็	ทรงลยุนำา้	ลยุโคลน
ขึ้นเขา	ขึ้นดอย	ซึ่งพระองค์ไม่ต้องทรงทำาถึงขนาดนั้นก็ได้ให้
คนอื่นทำาแทนก็ได้	 แต่พระองค์ก็ทรงทำา	 ซึ่งเราคนธรรมดา			
ไม่สามารถทำาได้...	 ขอให้พระองค์พักผ่อนให้สบายอยู่ใน			
สรวงสวรรค์ชัน้สงูสดุ	ไม่ต้องห่วงทางนี	้เราจะเดนิตามรอยพ่อ	
แม้จะไม่ได้เพียงเศษเสี้ยวธุล	ีแต่ก็จะทำา

มิสอุทัยลักษณ์ อมรเดชาพล
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษา

คุณนวพล มุตตามระ (Page คนเล่าเรื่อง) 
นักร้องประสานเสียงคราวรับเสด็จปี 19



	 ตอนผมอยู ่ชั้น	 ป.2	 ที่โรงเรียนตำารวจตระเวน
ชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์	 อ.สอยดาว	 จ.จันทบุรี	 เคย						
รับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ	 เสด็จโรงเรียนผม	 ทำาให้ผม
ติดตามดูข่าวในพระราชสำานักมาตลอด	 ในคราวที่มีข่าว
ประชาชนทั่วประเทศไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จ	
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ทรงพระประชวร							
ที่โรงพยาบาลศิริราชแทบทุกวัน	 ผมสงสัยว่าพระองค์
ทราบไหมว่ามีใครมาถวายพระพรพระองค์ท่านบ้าง							
แต่แม่ผมตอบว่า	 พระองค์ทรงทราบเพราะพระองค	์		
สนใจประชาชนทุกหมู่เหล่า
	 ถงึแม้ว่าผมจะไม่เคยพบหรอืรบัเสดจ็พระองค์ท่าน	
แต่ผมก็รู้ว่าพระองค์ทรงเหนื่อยมากที่ทำาเพื่อคนไทย...
(ร้องไห้)	 ผมพยายามทำาตนให้ดี	 ผมได้รับทุนของสมเด็จ
พระเทพฯ	 ผมถือว่าเป็นทุนของแผ่นดิน	 ผมจะทดแทน	
คุณของแผ่นดิน	 ผมจะเข้าเรียนรัฐศาสตร์	 เพื่อกลับไป				
รับใช้ถิ่นเดิม	อยากให้เด็กๆ	ที่นั่น	(สอยดาว)	เขามีเหมือน
เด็กในเมืองเขามีกัน
	 จะเดินตามรอยที่พระบรมราโชวาทตรัสไว้ว่าให	้		
ทกุคนประหยดั	การประหยดัไม่ได้เกดิประโยชน์ต่อตนเอง
แต่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย	ผมชอบตรงนี้มาก
	 ผมจะกลับไปรับใช้และพัฒนาถิ่นเดิม	 จะพัฒนา
สังคม	เน้นเรื่องการศึกษาให้เข้าถึงในถิ่นทุรกันดารให้ได้

	 ในหลวงหรือครับ	 !	 ท่านทำาประโยชน์ให้กับคนไทยมากมาย									
เมื่อก่อนต้นไม้บ้านเราไม่ค่อยมี	 ตัดกันหมด	 ในหลวงท่านก็ปลูกให้											
ฝนไม่ตก	ท่านก็ทำาฝนเทียมให	้ เมื่อก่อนเราไม่มีปลานิลกิน	ท่านก็นำามา
ให้คนไทยเลี้ยง	 ผมรักในหลวงเพราะท่านช่วยชาวไทย	 ท่านรักคนไทย
มากมายยิ่งกว่ารักตัวท่านเอง	 ถ้าเราไม่รักในหลวงก็ไม่ใช่คนไทยแล้วละ	
ผมเสียใจมากครับที่พระองค์สวรรคต	 พ่อแม่ผมก็เสียใจ	 เสียใจกันทั้ง			
บ้านเลย

	 ในหลวงคือพ่อของประเทศชาติ	 ผมเห็นภาพในหลวงจากรูปติด			
ไว้ที่ศาลารับแขกที่บ้าน	เห็นจากป้ายที่โรงเรียน	เห็นจากโทรทัศน์
	 ในหลวงคิดค้นช่วยสร้างสิ่งต่างๆ	 ขึ้นมาช่วยเหลือประชาชน									
คิดกังหันนำ้า	 เห็นจากสมุดการบ้านครับ	 เห็นในหลวงจากทีวี	 ท่านบอก
ชาวนาว่าจะปลูกข้าวอย่างไร	 แก้ไขอย่างไร	 ในหลวงทำาฝนหลวงเพื่อ
ชาวนาชาวไร่ไม่ให้แห้งแล้ง	 ให้เครื่องบินปล่อยก๊าซลงมา	 ไปรวมกันกับ
ก้อนเมฆใหญ่ขึ้น	ๆ	แล้วฝนก็จะตกลงมา...
	 เสียใจ...เสียใจอย่างเดียว	(เราถามถึงเสด็จสู่สวรรคาลัย)

เด็กชายภูริช สุวิต นักเรียนชั้น ม.2/9A

เด็กชายปรัศชญา มัคครากุล 
(พี.เอ็ม) นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2

นายจิรายุ โมสูงเนิน ม.6/2
นักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

...การประหยัดไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง
แต่เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติด้วย...



	 ในวันนั้น	 ทำางานอะไรไม่ได้เลยทิ้งงานทุกอย่าง	 คอยเช็คข่าว							
ทางเฟซ	ทางไลน์ตลอดเวลา	พอมีข่าวทางคณะรัฐบาลเรียกประชุมด่วน
ก็ใจหายมาก	ติดตามข่าวตลอดเวลา	แต่ก็ไม่อยากเชื่อ	มีข่าวว่าให้รอฟัง
แถลงการณ์จากสำานกัพระราชวงั	กร้็องไห้แล้ว...ความรูส้กึแย่มากทำาอะไร
ไม่ถูกเลย	คนในบ้าน	ทุกคนมารวมตัวกันในห้องทีวีพอมีแถลงการณ	์ทุก
คนต่างร้องไห้	ดไูปร้องไป	ไม่พดูอะไรกนัเลย	เงยีบกรบิ!		มแีต่เสยีงร้องไห้	
สะอืน้	มนัจกุ...พดูไม่ออก	ทำาอะไรไม่ถกู	เป็นความรูส้กึทีบ่รรยายออกมา
ไม่ได้ว่าเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ขนาดไหน	 ภาพในหลวงในพระราช
กรณียกิจต่างๆ	เกิดขึ้นมาทันที
	 หลักจากนั้นก็ดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านมาโดยตลอด	
ทำาให้รับรู้ว่า	 พระราชกรณียกิจที่เรารับรู้นั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเท่านั้น		
ยังมีพระราชกรณียกิจอีกมากมายที่เราไม่เคยได้รู้	 พระองค์ทรงทำาอะไร
ได้มากมายถึงขนาดนี้	มหัศจรรย์มาก	ท่านทรงเป็นมนุษย์แท้ๆ	ทำาไมทำา
อะไรได้มากมายขนาดนี้	 มีที่ไหนที่ต่างชาติหลายประเทศต่างยกย่อง
พระองค์ขนาดนี้
	 การสูญเสียครั้งนี้เป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มหาศาล	 มีผลกระทบ
ต่อจิตใจคนไทยอย่างมหาศาลยิ่ง	แต่ก็ทำาให้เกิดความรักความสามัคคีที	่
ยิ่งใหญ่	คนไทยรักกัน	คนไทยตระหนักการใช้ชีวิตพอเพียงยิ่งขึ้น	หันมา
ดูตัวเองมากขึ้น	 รู้จักกลับไปทำาไร่	 ทำานา	 ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นจากการทุ่มเท
พระสติปัญญาและพระวรกายของพระองค์จนนาทีสุดท้าย

มิสทิพย์ประภา ศุกลอรรจน์
ครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

	 เสยีใจแบบแผ่นดนิถล่มทลาย	ขณะนัน้นัง่อยูใ่นรถ
โดยสาร	2	แถว	ดูไลน์	ดูเฟซก็ใจคอไม่ดีแล้ว	กลัว...กลัว
มากแต่กย็งัไม่เชือ่	มาเชือ่อกีทกีด็แูถลงการณ์จากทางทวี	ี
ดูกับคุณแม	่2	คน	แม่ตกใจมาก	ขาดเสาหลักแล้วจะทำา
ยังไงดีจะอยู่อย่างไร	 งง...สับสน...ว้าวุ่น	 ไปหมด	คุณแม่
ร้องไห้	ส่วนตัวเราเองอัดแน่นอยู่ในใจพูดอะไรไม่ออก
	 ประทบัใจพระองค์ท่านเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง	คน
ไม่มงีานทำา			ไม่มอีาชพีกม็งีานทำา	ไม่มกีนิกม็กีนิ	พระองค์
ไม่ได้สอนให้รวย	แต่สอนให้อยูไ่ด้	ไม่ลำาบากมกีนิมใีช้	เป็น
นักพัฒนานักสร้างนักแก้ปัญหาช่วยเหลือประชาชน	 ที่
ชัดๆ	 เลยทรงสร้างเขื่อนต่างๆ	 ให้มีนำ้าใช้ให้คนทำากินได้							
ถ้าไม่มีนำ้าก็ไม่มีข้าว	 ไม่มีผักต้นไม้	 แผ่นดินแห้งแล้ง	
พระองค์ทำาให้คนไทยไม่อดอยาก	พระองค์เตมิเตม็ในส่วน
ที่หายไป	 ขณะที่ประทับอยู่ที่โรงพยาบาลยังทรงคิดโน่น
คดินีใ่ห้ประชาชนตลอดเวลา	เราตดิตามข่าวพระองค์ท่าน
มาตลอด!

มิสมนทิพย์ เลามีชัยเจริญ
ครูแผนกปฐมวัย

	 “ตั้งแต่เกิดมาเราก็รู้จักในหลวงแล้ว...	 พอมาวันหนึ่งก็มีข่าวว่า
ในหลวงของเราเสดจ็สวรรคตแล้วในใจเรา	คดิเลยว่า	นีใ่นหลวงไม่อยู่แล้ว
เหรอ...ใจหายนะ...	 ไม่เคยคิดว่าจะมีวันนี	้ ในหลวงของเราคือ	King of 
Kings	 ที่แท้จริง	 ในโลกนี้มีพระองค์ท่านเท่านั้นที่เป็น	 “พระราชา”						
จริงๆ	จะรักและระลึกถึงพระองค์ตลอดไป...”

มิสสุพัตรา ราชกิจ
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์/งานวารสารสิ่งพิมพ์



	 ตอนที่ได้ข่าวช่วงบ่าย	 พยายามคิดว่าเป็นแค่ข่าวลือ			
รอแถลงการณ์อย่างเป็นทางการอย่างเดียว	 ไม่ยอมเชื่อ					
ตอน	 6	 โมงเย็นก็ยังไม่มีแถลงการก็ดีใจว่าเป็นแค่ข่าวลือ						
พอ	 1	 ทุ่มตัดเข้าข่าวเห็นฉากสีดำา	 ตอนนั้นนำ้าตาไหลแล้ว							
ว่าเป็นเรื่องจริงที่ไม่อยากให้เป็นจริง
	 โครงการที่พระองค์ท่านทำา	 ล้วนแต่มีประโยชน์แก่
ประชาชนทัง้สิน้	พระองค์ท่านทรงทำาทกุอย่างให้คนไทยอยูด่ี
กินดี	 คนที่ทุกข์ร้อนก็ทรงช่วยให้จนตั้งตัวได้	 ส่วนตัวเรานั้น
ชอบโครงการที่ทรงช่วยชาวเขาเปลี่ยนจากไร่ฝิ ่นให้เป็น								
พืชเศรษฐกิจเลิกทำาไร่เลื่อนลอย	 ทำาให้มีรายได้	 ไม่ปลูกพืช			
ผิดกฎหมาย	ไม่ต้องย้ายไปเรื่อยๆ	
	 ตอนนี้ไม่มีพระองค์ท่านแล้ว	จะเตือนตัวเองให้ทำาตาม
ทีพ่ระองค์สอนไว้	และจะสอนลกูสอนหลานให้ดพูระองค์ท่าน
เป็นแบบอย่าง	 เริ่มจากเล็กๆ	 น้อยๆ	 ประหยัดไม่ฟุ่มเฟือย	
พยายามตั้งใจเรียน	 สร้างคุณค่าให้ตนเองเพื่ออนาคตจะได้
แบ่งปัน	ช่วยเหลือส่วนรวมได้

	 พอได้ข่าวก็ใจคอไม่ดี	คิดว่าเป็นข่าวลือ	พูดต่อๆ	กันมา
แต่เมื่อเป็นเรื่องจริงก็รู้สึกช็อก	ไม่ยอมรับความจริง	อยากให้
พระองค์ท่านประทับอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนทุกๆ	วัน
	 พระองค์ทรงทำาให้ประชาชนมากมายสุดที่จะพูดได้
หมด	โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริของพระองค์ท่าน
มี	4,000	กว่าโครงการ	ใครจะคาดคิดว่าพระองค์ท่านจะทรง
คดิได้มากมายขนาดนี	้ทกุโครงการทำาให้คนไทยอยูด่กีนิด	ีเกดิ
ประโยชน์ต่อประเทศชาติทั้งสิ้น	 พวกเราต้องสนองนโยบาย
ของพระองค์	 ปฏิบัติตนตามแนวพระราชดำาริของท่าน	 เริ่ม
ตั้งแต่ในครอบครัวเราประหยัด	 สอนลูกหลานให้ตั้งใจเรียน	
เป็นคนดีเพื่อในอนาคตจะได้ช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป	เท่ากับ
เป็นการตอบแทนคุณของพระองค์ท่านและสนองนโยบายที่
พระองค์ได้ทรงวางไว้

คุณจรรยารักษ์ ลีลาสุขสันติกุล
ศิษย์เก่ารุ่น 3922/ผู้ปกครองนักเรียน

คุณวรกานต์ ศิริสุทธินันวรนันท์
ผู้ปกครองนักเรียน

...สอนลูกสอนหลานให้ตั้งใจเรียนเป็นคนดี เพื่อในอนาคต
จะได้ช่วยเหลือสังคมได้ต่อไป เท่ากับเป็นการตอบแทนพระองค์ท่าน...



 เสยีใจ เสยีใจ ใจหาย	บรรยายไม่ถกูเลย	คอืเราขาดเสาหลกัไปเหมอืนกบับ้านเรา	เราขาดพ่อ	
พ่อเราทำางานดูแลเราอยู่	วันหนึ่งที่พึ่งขาดไป	เราจะใช้ชีวิตอย่างไร	แต่ก็รู้ว่าต้องมีวันนี้	แต่พอถึงเวลาก็ทำาใจไม่ได้
ประเทศเราขาดเสาหลัก	พระองค์คอยพยุงประเทศไทยไว้	เมื่อก่อนเรามีพระองค์เป็นหลัก	และตอนนี้ใครจะเป็น
เสาหลัก	 คำาตอบก็คือพวกเรานั่นแหละต้องยืนด้วยตัวของเราเอง	 ใครมีหน้าที่อะไรก็ทำาไป	 ตามเจตนารมณ์ของ
พระองค์	พวกเราเป็นทายาทเป็นลูกๆ	ก็รับหน้าที่รับผิดชอบตอนนี้ต้องตัวเราแล้ว	ต้องเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว
	 เราทำางานด้านการศึกษา	 พระองค์มีพระราชดำารัสให้ข้อคิดเรื่องการศึกษามากมาย	 ผมยังจำาที่พระองค์มี
พระราชดำารสัได้เลยและตระหนกัอยูเ่สมอ	“เป็นครใูช่ไหม ขอฝากเดก็ๆ ด้วยนะ ช่วยสอนเขาให้เป็นคนดด้ีวย” 
	 สังคมเรามีคนเก่งเยอะมาก	 คิดเก่ง	 และต้องเป็นตัวอย่างในความเก่งให้เด็กๆ	 ได้เห็นด้วย	 สิ่งที่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	 ๙	 ทรงให้แนวคิดไว้นั้น	 พวกเราต้องทำาให้ดี	 เป็นคนดี	 คำานี้เป็นคำาที่สำาคัญมาก						
ปรบัตวัเองสอนให้ดจีะทำาให้สงัคมมคีนดแีละเป็นคนด	ีถงึเวลาแล้วทีท่กุคนต้องตระหนกัในหน้าทีข่องตนเองทำาให้
สมบูรณ์ที่สุด	ตามที่พระองค์ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทไว้

ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

“เป็นครูใช่ไหม ขอฝากเด็กๆ ด้วยนะ
ช่วยสอนเขาให้เป็นคนดีด้วย” 



	 เมื่อกล่าวย้อนไป	 วารสาร	 ทิวสน	 ฉบับที่	 ๒๓๑	 เดือนเมษายน	 –	 เดือนมิถุนายน	 ๒๕๕๙	 ได้ตีพิมพ์																
เรื่องราว	๑	ใน	๕๐,๐๐๐	วัน	เพื่อน้อมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	ในมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที	่๙	เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ	๗๐	ปี		เรื่องราวการเสด็จพระราชดำาเนิน	ทรงเปิดตึกวัชรสมโภชและ
การเข้ามาดำาเนินงานของภราดาคณะเซนต์คาบรียลในประเทศไทยครบ	๗๕	ปี	 บทความในเล่มนี้เป็นบทความ					
ที่ถูกคัดลอกหมายพระราชกรณียกิจรายวันของสำานักพระราชวัง	 ขาดแต่บทความความรู้สึกของผู้เฝ้าละอองธุลี
พระบาทอย่างใกล้ชิด
	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 ๒๕๕๙	 วันที่ฟ้ามืดหม่น	 วันที่ชาวไทยมิได้คาดคิด	 วันที่พระมหากษัตริย์อันเป็น							
ที่รักยิ่ง	 เสด็จสวรรคต	 ข่าวโซเชียล	 ถูกส่งต่อกันตั้งแต่บ่าย	 ทำาให้คนไทยเศร้าสลด	 ต่างสวดมนต์ภาวนาตาม									
ความเชือ่ของตน	เพือ่หวงัว่าข่าวทีไ่ด้ยนิมานีจ้ะไม่เป็นความจรงิ	เวลา	๑๙	นาฬิกา	เมือ่มปีระกาศสำานกัพระราชวงั
เรือ่ง	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	
บรมนาถบพิตร	เสด็จสวรรคต	ความเศร้าโศกอาดูร	มายังคนไทยและชาวอัสสัมชัญยิ่งนัก
	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้ทำาการประชุมหารือถึงแนวปฏิบัติหลังมีประกาศสำานักนายกรัฐมนตรี	 และ
ประกาศสำานักพระราชวัง	 ถึงแนวทางการปฎิบัติและงานน้อมรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ	จึงได้ออกประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ที่	๐๐๙	/	๒๕๕๙	ความว่า
	 ตามทีได้มีประกาศสำานักพระราชวัง	 เรื่อง	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 สวรรคต				
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๑๓	 ตุลาคม	๒๕๕๙	 เวลา	 ๑๕.๕๒	ณ	 โรงพยาบาลศิริราช	 นั้น	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา								
รับทราบด้วยความโทมนัสยิ่ง	
	 ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแก่โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	คณะภราดาเซนต์คาเบรียล	และปวงชนชาวไทยเสมอมาอย่างหาที่สุดมิได้

๔๐ ปี พระบารมีปกเกล้าชาวอัสสัมชัญศรีราชา



	 ในการนี	้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จึงประกาศให้บุคลากรได้ร่วมแสดงความอาลัยในการสวรรคต	ดังนี้
	 ๑.	 ลดธงประจำาโรงเรียน	ครึ่งเสา	เป็นเวลา	๓๐	วัน	ตั้งแต	่วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป
	 ๒.	 ให้บุคลากรทุกคน	แต่งกายไว้ทุกข์ตั้งแต่	วันที่	๑๔	ตุลาคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป
	 ๓.	 จัดสถานที่สำาหรับ	ให้ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์	และจัดสมุดลงนามถวายความอาลัย
	 	 ณ	ตึกสุวรรณสมโภช
	 ๔.	 กำาหนดจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณถวายเป็นพระราชกุศล	และพิธีบำาเพ็ญกุศลอุทิศ
	 	 ในวันพุธที	่๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.	๒๕๕๙	โอกาสครบรอบ	๔๐	ปีแห่งการเสด็จพระราชดำาเนิน
	 	 ทรงเปิดอาคารวัชรสมโภช
	 ๕.	 จัดฉายภาพยนตร์ส่วนพระองค์และภาพพระราชกรณียกิจ	ณ	อาคารยอห์น	แมรี่

	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จัดกิจกรรมน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 ๔๐	 ปี	 เสด็จพระราชดำาเนิน									
โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	เป็นกจิกรรมแสดงความอาลยั	รวมถงึบำาเพญ็พระราชกศุลน้อมเกล้า	ฯ	ถวายด้วยความ
จงรกัภกัดแีละสำานกึในพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด้ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช						
โดยมี	นายปัญญา เบ็ญจศิริวรรณ	 นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 และ	นายพงษ์สวัสดิ์          
รัตนะเหลีย่ม	นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	วางพานดอกไม้ถวายราชสกัการะ	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล 
ผู้อำานวยการ	จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย	และอ่านสารแสดงความอาลัย	จากนั้น	ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อดีต
อธิการโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาในขณะนัน้	 ได้เล่าเรือ่งราวการเสดจ็พระราชดำาเนนิเมือ่	 ๔๐	 ปีทีแ่ล้ว	 ในโอกาส
เดียวกัน	 คณะครู	 ผู้ปกครอง	พนักงาน	 และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระ
บารมี	 พร้อมแปรอักษรเป็นรูป	 ๙	 ภายในโลโก้ของโรงเรียนเป็นพื้น	 อันหมายถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่	๙	จะประทับในความทรงจำาของอัสสัมชัญศรีราชาสืบไป
	 ต่อจากนัน้	ได้มพีธิมีสิซาอทุศิถวายเป็นพระราชกศุลโอกาสครบ	๔๐	ปีแห่งการเสดจ็พระราชดำาเนนิโรงเรยีน			
อัสสัมชัญศรีราชา	โดยพระสังฆราชกิตติคุณ ลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต	แห่งสังฆมณฑลจันทบุร	ีเป็นประธาน
ในพธิี	ในบทเทศน์พระคณุเจ้าได้ย้อนระลกึถงึการเสดจ็พระราชดำาเนนิมาในครัง้นัน้ซึง่พระคณุเจ้ามโีอกาสเข้าเฝ้า
ทูลละอองธุลีพระบาทในฐานะมุขนายกแห่งมิสซังจันทบุรีในเวลานั้น	 พร้อมทั้งยกแบบอย่างของพระบาทสมเด็จ



พระเจ้าอยูห่วัในพระบรมโกศ	ในการอทุศิตนเพือ่ผูอ้ืน่มาแบ่งปันให้ได้เจรญิรอยตามพระยคุลบาทสบืไป	หลงัเสรจ็
พิธีมิสซา	พระสังฆราช	พระสงฆ์	คณะภราดา	คณะครู	นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุร	ีเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุร	ี
ร่วมกันวางดอกไม้ที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์	และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
 ภราดาหลยุส์  ชาแนล	ได้บอกเล่าเรือ่งราวถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูใ่นพระบรม
โกศให้กับทีมงานสัมภาษณ์ว่า	 คราวเสด็จพระราชดำาเนินในครั้งนั้นภราดาหลุยส์	 ชาแนล	 ผู้อำานวยการโรงเรียน		
อัสสัมชัญศรีราชา	 ได้พูดคุยกับนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ	 ประธานองคมนตรี	 ได้กราบบังคม							
ทลูเชญิเสดจ็พระราชดำาเนนิโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ในโอกาสทีค่ณะภราดาเซนต์คาเบรยีลเข้ามาดำาเนนิงานใน
ประเทศไทยครบ	๗๕	ปี	
	 ในวันที	่๙	พฤศจิกายน	พ.ศ.๒๕๑๙	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	พร้อมด้วยสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราช	 ฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	 ฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ
พระราชดำาเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้มีพระราชปฏิสันถารกับภราดาหลุยส์	 ว่า						
มาถึงเร็วกว่าที่กำาหนด	ภราดาหลุยส์ตอบว่า	เป็นเพราะรถตำารวจขับเร็ว	จากนั้นพระสังฆราช	เทียนชัย	สมานจิต	
มุขนายกมิสซังจันทบุร	ีภราดาประทีป	 โกมลมาศ	อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย	 เฝ้ารับเสด็จ		
ผู้แทนครู	ผู้แทนนักเรียน	ผู้แทนลูกเสือชาวบ้าน	เฝ้าทูลเกล้า	ฯ	ถวายมาลัยข้อพระกร	จากนั้นเสด็จเข้าพลับพลา
ที่ประทับ	ภราดาหลุยส์	ชาแนล	กราบบังคมทูลรายงานการจัดสร้างตึกวัชรสมโภช	เสด็จพระราชดำาเนินทรงกด
ปุ่มไฟฟ้า	เปิดผ้าแพรคลมุป้ายตกึวชัรสมโภช	เสดจ็ขึน้ชัน้	๒	ตกึวชัรสมโภช	ประทบัพระราชอาสน์	ภราดาประทปี	
โกมลมาศ	อธกิารเจ้าคณะเซนต์คาเบรยีลแขวงประเทศไทย	กราบบงัคมทลูรายงานการเข้ามาดำาเนนิงานของภราดา
คณะเซนต์คาเบรยีลในประเทศไทยครบ	๗๕	ปี	ภราดาหลยุส์	ชาแนล	กราบบงัคมทลูเบกิพระสงัฆราช	คณะภราดา	
เข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ	 ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย	 พระราชทานโล่ให้กับคณะภราดา											
เสรจ็แล้วเสดจ็เข้าห้องประทบัรบัรอง	ได้เวลา	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าฯ	ให้	ภราดาหลยุส์	ชาแนล	เข้าเฝ้าเป็นการ
ส่วนพระองค์	พระราชทานเงนิที่ได้รบัพระราชทานคืนแก่ภราดาหลุยส์		ชาแนล	เพื่อใหใ้ชใ้นกจิการของโรงเรยีนฯ	
และสำาหรบัทนุการศกึษา	จากนัน้เสดจ็พระราชดำาเนนิทอดพระเนตรนทิรรศการผลการดำาเนนิงานของคณะภราดา
เซนต์คาเบรียลในประเทศไทย	ซึ่งจัดไว้ที่บริเวณชั้น	๑	ตึกวัชรสมโภช	และชั้น	๒	ตึกมงฟอร์ต
	 ปวงข้าพระพทุธเจ้า	 น้อมรำาลกึในพระมหากรณุาธคิณุพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร	 มหาภมูพิลอดลุยเดช			
อย่างหาที่สุดมิได้







 In the early morning of the 18th of October we gathered at Assumption College Sriracha. There 
were 29 students varying from Prathom 3 to Mathayom 2.  Miss Panitapat Singhchai was our group 
leader and arranged this 5 day course for us at Wat Amphawan. The temple is located in Phrom 
Buri sub-district and is famous for Vipassana or insight meditation. The temple was founded by 
the late Phra Ratchasuthi Yan Mongkhon (Luang Pho Charan Thitathammo), who is well known 
amongst many Thai people. After we arrived on the first day, we checked into our dorm and had 
lunch. In the afternoon we were given information about the course and we received instructions 
about our duties and responsibilities. This included following the 8 precepts which meant we were 
not allowed to eat after lunch, couldn’t read or play games and couldn’t sleep on comfortable 
mattresses. Our schedule for the next few days was quite similar. We had to get up early at half 
past four to do Pali chanting. Afterwards all of us listened to a very interesting and powerful 
Dhamma talk from Phra Ajahn (venerable teacher) Daecha Phasuko. Breakfast was served at seven 
and it was always very delicious. After breakfast we had a small break and then we had a group 
session together with other students and we did chanting and practiced sitting meditation for about 
80 minutes. During meditation we had to be aware of our breath and the expansion and contraction 
of the stomach. In addition, we also had to be aware of feelings like anger, happiness and boredom 
that arose during our meditation practice. After another break and lunch, we listened to another 
Dhamma talk and did more chanting and meditation in the afternoon and evening. We are all very 
grateful we had this opportunity to learn Dhamma and meditation and experienced the benefits of 
the practice for ourselves. We can implement our knowledge and experience in daily life and this 
will enable us to have more concentration in the tasks that we do. In addition we will have more 
awareness of our emotions and will therefore be less likely to act in a negative way when negative 
emotions arise. 



 The Modern Language Program aims to 
produce well rounded students in matters of 
academics and extracurricular activities. The 
program constantly creates opportunities for students 
to learn while having fun. 
 On October 10-14, 2016, the MLP Integrated 
Camp was held at the Osé building. The camp 
successfully integrated five subjects: Math, Science, 
English, Social Studies, and Arts. There were 65 
student participants from Grades 1 to 6 with ten 
foreign and five Thai teachers. Activities for Days 
1,2, and 4 were banner making, face painting, 
volcano and anemometer making, secret code 
messages, batik pattern painting, bubble bombs, 
following instructions, and Math probability games 
which kept the students on their toes with excitement! 
 Day 3 of the MLP Integrated Camp was a trip 
to Ripley’s Believe It or Not in Pattaya. Both kids 
and teachers had a great time going through all the 
stations such as Infinity Maze, 3d Moving Theater, 
Ripley’s Museum, the Wax Museum, and Scream in 
the Dark. It was not only all fun and games but they learned a lot of new things like important 
world trivia, famous people in history, and surviving mazes and wild rides. The kids went home 
with a lot of stories to tell their parents.
 Day 5 was spent on parlor games in the morning and closing ceremony in the afternoon. 
Everyone got certificates of participation and the best students were awarded special prizes. Red 
and Orange teams got special awards for garnering the highest points during the camp. At the end 
of the ceremony, students were asked if they will join again, they all answered with a resounding 
YES! 

MLP Integrated Camp 2016



 On the 15th of March Master Nunthapong  
Sripraseart accompanied by 2 other teachers took 
students from M1-M5 to Yokohama in Japan for a 5 
day cultural visit: There were 23 students in total.
 The aim of this visit was to cement ties with our 
close neighbours in Japan and to foster good will.
 The students studied at Daiyon Sunamachi Junior 
High School in between participating in tourist 
activities. On the first day at school, the students were 
exposed to Japanese art and science classes. The 
students also gave a traditional Thai dancing show and 
a Muay Thai exhibition. The Japanese students enjoyed 
the show very much and were most appreciative of the 
effort put in to put the show together. The ACS students 
enjoyed interacting with the Japanese students at school 
and formed great friendships. 
 In the afternoon the students went to Toyota 
manufacturing plant. The students saw how cars were 
produced and learnt about the new 2017 models. Later, 
they visited the ‘Diversity’ department store.  The 
students had an opportunity to shop for souvenirs here 
and thoroughly enjoyed the standard of Japanese 
service.
 Other activities organised consisted of a bus trip 
which included Mt. Fuji, Ashinoko Lake,  a dinner at 
China Town (one of the biggest in the world) and a 
visit to the ‘Cop Noodle Museum’ in Yokohama. 
Another highlight was a boat trip back to the hotel at 
night where the students could see the bright lights of 
Yokohama.

 On the third day the students left Yokohama for 
Tokyo. One of the highlights of Tokyo was a visit to 
Disneyland. The students saw their favourite cartoon 
characters in the Disney Parade and also stayed for the 
colourful night show.
 The last day consisted of a visit to Miraikan 
Museum. The students were exposed to new robotic 
technologies and other interactive applications.
 Overall,  the trip was a huge success and 
friendships were forged that will hopefully last for a 
long time. The students were most appreciative and 
grateful to Master Nunthapong for  organizing the trip 
and also  wish to thank the teachers and students at 
Daiyon Sunamachi Junior High School for a wonderful 
experience. All of the students hope to return to Japan 
one day to build on their new experiences.



 Singapore is a country that provides great 
opportunities for learning. It is the perfect place 
to acquire knowledge. So on October 2 – 5, 
2016, 29 students from grades 4 – 6 went on a 
tour to learn more about new things and direct 
experience with foreigners. They were divided 
into two groups with one teacher assigned to 
them. We visited the Merlion Park which is a 
landmark and major tourist attraction. The 
Merlion is a mythical creature with a lion’s head and the body of a fish. That is widely used as a 
mascot and national personification of Singapore next, we experienced fun and excitement at 
Universal Studios. Where we had different rides such as Transformers, Ultimate 3D Battle and 
Jurassic Park Rapid Adventure. The last stop we went to is the Science Centre where there are 
many  things to learn like waterworks on the marine environment, kinetic garden zone and the 
students played at the omnitheater.  It is very interesting because we can see all around the giant 
dome screen. The omnitheater also surround sound, with the most stunning scenery on the planet. 
It is as if we were soaring through space and encounter face to face with earth all without leaving 
our seat. Then, the students went to a laboratory to learn about Science techniques and modern 
equipment. They played Scientists and tested DNA. However, the most fun part for them is making 
ice cream using liquid nitrogen which they enjoyed eating.

Study Tour Singapore by Raksit Jitsirapaisarn Grade5A
 I went to Singapore for Science Camp. Frist, I went to Merlion Park to take photo with the 
Merlion which is the symbol of Singapore. Next day, I went to Universal Studios. I was excited 
to ride on Transformers. The third day, I went to snow city where I made ice cream by using liquid 
Nitrogen. Then, I went to the DNA lab to experiment, our trip on ended with a visit to Mariana 
Bay Sands which is the highest point in Singapore.

Study Tour Singapore



	 สวสัดคีรบั	วนันีเ้รามารูจ้กักบัโครงการดดีทีีม่เีจ้าของโครงการคอื	รายการโมเดร์ินไนน์การ์ตนู	ช่อง	9	MCOT	
HD	และผู้ใหญ่ใจดีอย่างกลุ่มบริษัทปตท.	จำากัดมหาชน	ที่จะพาเราไปทัศนศึกษาญี่ปุ่นฟรีๆ	โดยไม่ต้องจ่ายเงินสัก
บาท	เพยีงแค่นกัเรยีนทีส่นใจทีจ่ะเข้าร่วมโครงการพลงัเลก็เปลีย่นโลก	มเีพยีง	ความคดิสร้างสรรค์	และ	จนิตนาการ
ที่ไร้ขอบเขต	 ที่ไม่เคยมีบนโลกนี้มาก่อน	 แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์	 (ฟิสิกส์,	 เคมี,	 ชีววิทยา	 และ
วิทยาศาสตร์ประยุกต์)	ที่สามารถนำาพื้นฐานความรู้มาอธิบายให้เข้าใจง่ายๆได	้แค่นี้นักเรียนที่สนใจก็สามารถเป็น
หนึ่ง	ในบุคคลที่โชคดีได้แล้ว	อ้อๆ…แต่อย่าลืมต้องคำานึงถึงโจทย์แต่ละปีด้วย	ว่าทางโครงการเขาอยากให้เรา	คิด
นวตักรรมด้านใด	ซึง่แต่ละปีกจ็ะมโีจทย์ไม่เหมอืนกนั	สิง่ทีส่ำาคญัอกีอย่างหนึง่กค็อื	พยายามนกึถงึ	ปัญหาทีอ่ยูใ่กล้
ตวัเรา	ก่อน	และคดิถงึประโยชน์ทีช่มุชนจะได้รบั	แค่นีท้กุคนทีม่คีวามฝันทีอ่ยากจะไปสมัผสักบัวฒันธรรม	ประเพณี	
อาหาร	และแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม	รวมถึงผู้คนที่มีวินัยของประเทศญี่ปุ่น	แบบฟรีๆได้แล้ว…
								เมื่อพูดถึงโครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลก	พอเริ่ม
เปิดปีการศกึษาของทกุปี	โครงการพลงัเลก็เปลีย่นโลก
ก็เริ่มโครงการฯ	 ทุกวันเสาร์	 และวันอาทิตย์ตอนเช้า
ทางช่อง	9	MCOT	HD	จะมรีายการการ์ตนูดีๆ 	มสีาระ
ให้กับเด็กๆ	 ได้ดูกัน	 ซึ่งระหว่างรายการจะมีการ
ประชาสมัพนัธ์โครงการพลงัเลก็เปลีย่นโลกซึง่ในปีนีก้็
เป็นปีที่	 4	 แล้ว	 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของ	
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้เข้าร่วมโครงการพลัง		
เลก็เปลีย่นโลกมาแล้ว	3	ปี	เริม่ตัง้แต่โครงการพลงัเลก็
เปลีย่นโลกปี	2	ทีม่	ีนายถริวษุ	ิบญุญะถาวรชยั	ซึง่ตอน

ม.เคน



	 สวัสดีครับ	ผมนายโน	่ตอนแรกนะครับ	ผมไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสที่จะได้
ไปประเทศญี่ปุ่นด้วยซำ้า	 ในวันแรกที่	 ม.เดชา	 แจกใบงานกระดาษ	 A4	 เกี่ยวกับ	
“พลังเล็กเปลี่ยนโลกป	ี4”	ผมคิดในใจ	ว่า	“เห้อ...	จะมาสั่งงาน	อะไรก็ไม่รู้”	พอ
โรงเรียนเลิกผมกลับไปถึงตึกนอน	(ตึกนฤผล)	ผมก็ไม่ได้ทำาไม่ได้คิด	จนใกล้	จะถึง
วันกำาหนดส่งงานแล้ว	ม.เดชา	บอกว่าพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะให้รีบส่งงาน	ผมก็
คดิว่า	“จะทำาอะไรด	ียงัคดิไม่ออกเลย”	จนผมคดิได้ว่า	“เห้ย...ทีบ้่านเราทีเ่ชยีงใหม่	
มันมีปัญหาเกี่ยว	 กับยุงชุมมาก	ชาวบ้านมักบ่นกันตลอดเลยว่า”	ตอนนี้ไข่เลือด
ออกและไข้ซีก้ากำาลังระบาด	ต้องระวังอย่าให้ยุงลายมากัด”	ผมก็เลยคิดได้ทันที
ว่า	“เอาว๊ะ	...ยุ่งก็ยุง”	พอดีรุ่นพี่	ที่ชื่อ	ธมน		เจวะ	เคยคิดนวัตกรรม	เกี่ยวกับ	สี
ทาบ้าน	ทาตกึ	ทีส่ามารถเกบ็พลงังานจากแสงอาทติได้	ในโครงการพลงัเลก็เปลีย่น
โลกป	ี3	ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม
	 ผมเลยค้นคว้าหาข้อมลูใน	internet	จากในโทรศพัท์มอืถอื	เกีย่วกบัสมนุไพร
ที่ใช้ไล่ยุงว่ามีพืชชนิดใดบ้างที่ยุงไม่ชอบ	พอได้กลิ่นจะทำาให้เป็นหมั่น	พื่อที่จะได้
แพร่พันธุ์ไม่ได้ต่อไป	บวกกับความคิดของรุ่นพี่ที่ทำาเกี่ยวกับสีทาบ้าน	ผมเลยเอา
ความคิดทั้งสองอย่างมารวมกันเป็นสีทาบ้านกำาจัดยุง	 และตั้งชื่อว่า	 “Color	 of	
annihilate	mosquito”	ผลงานชิ้นแรกที่ส่งไปผมวาดรูปไม่เก่ง	แต่เน้นแนวคิด
ให้ตรงกับหัวข้อปีนี้ว่า	นวัตกรรมเพื่อชุมชน	ซึ่งผมก็คิดว่ามันน่าจะตอบโจทย์ของ
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกป	ี4	เวลาผ่านไปผมก็ไม่คิดว่าจะติดเข้ารอบไปหรอก	
แค่ทำางานส่งเพือ่ให้ได้คะแนน	แต่พอถงึวนัประกาศผลรอบแรก	ผลงานของผมตดิ
เข้าไปเป็น	1	ใน	300	ผลงาน	จากผลงานที่ส่งมาจากทั่วประเทศ	30,000	กว่าผล
งาน	ผมยังอุทานออกมาเลยว่า	“เห้ยๆไอ้ดำา...มีชื่อเข้ารอบ	2	ด้วย”	หลังจากนั้น
ผมก็ลองคิดดูว่าไหนๆ	 ก็เข้ารอบแล้วต้องทำาให้เต็มที่พัฒนาต่อยอดส่งผลงานไป
ให้คณะกรรมการตัดสินรอบ	2	และผลงานของผมก็ผ่านเข้ารอบ	10	คนสุกท้าย
ของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	รอบนี้ต้องสร้างโมเดลผลงานขนาด	60	cm	x	
60	cm	และทำาชุดยุงลาย	เพื่อไปนำาเสนอต่อคณะกรรมการที่ช่อง	9	MCOT	HD	

นั้นเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5/1	 ที่ส่งผลงานนวัตกรรมไป	 3	 ผลงาน	
และผลงานทีผ่่านการคดัเลอืกกค็อื	“	บ้าน
โพรงไม้แห่งอนาคต	 “ได้รับรางวัลไป
ทศันศกึษา	ณ	เมอืงโอซาก้า	ประเทศญีปุ่น่	
แต่ครูที่ปรึกษาไม่ได้ไป	 เพราะได้รางวัล
เป็นลำาดับที่	3		ปีต่อมาเป็นโครงการพลัง
เล็กเปลี่ยนโลกปี	3	ปีนี	้ม	ีนางสาวธมน		เจ
วะ	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6/2	
กับผลงาน	“Nano	Energy	Colour”	ได้
รับรางวัลยอดเยี่ยม	และนายศตวรรษ		เพ็
ชรดิษฐ์	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
5/2	กับผลงาน	“Flying	Energy”	ได้รับ
รางวัลดีเด่น	 ทำาให้ปีนี้ครูที่ปรึกษาได้ไป
ทัศนศึกษา	 ณ	 เมืองนาโกย่า	 และเมือง	
โกเบ	 ประเทศญี่ปุ ่น	 และในปีนี้ก็มาถึง	
โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี	 4	 ที่มี	 นา
ยกฤษกร	 	 หาจตุรัส	 นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปีที่	 5/3	 กับผลงาน	 “Color	
of	annihilate	mosquito”	ได้รับรางวัล
ยอดเยี่ยม	 ประเภทนำาเสนอผลงาน	 และ
นายภูษณ	 	 ตั้งสกุล	 นักเรียนระดับชั้น
มั ธ ยมศึ กษาป ี ที่ 	 6 / 4 	 กั บผล ง าน														
“Chloro	nano	cilia	roof”	ได้รับรางวัล
ดเีด่น	ประเภทนำาเสนอผลงาน	ซึง่กเ็ป็นอกี
ป ีที่ ค รู ที่ ป รึ กษา ได ้ ร ่ วม เดิ นทาง ไป
ทัศนศึกษา	 ณ	 เกาะฮอกไกโด	 ประเทศ
ญี่ปุ่น	 ซึ่งเป็นสถานที่ใฝ่ฝันมานานแล้วที่
อยากจะไปสัมผัสสักครั้ง	ดีใจสุดๆ	ไปเลย	
และต้องขอขอบคณุเดก็ๆ	ทีต่่อสูฝ่้าฟันกบั
ปัญหาและอุปสรรคมากมาย	กว่าจะมาถึง
วันนี้	 จนประสบความสำาเร็จและสร้างชื่อ
เสียงให้กับสถาบัน	 	 สุดท้ายนี้ต ้องขอ
ขอบคณุ	รายการโมเดร์ินไนท์การ์ตนู	ทีค่ดิ
โครงการดดี	ีเพือ่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทย	
ได ้มี เวที ในการคิดริ เริ่ มสร ้ างสรรค	์
นวตักรรมจากการจนิตนาการ	โดยมผีูใ้หญ่
ใจด	ีบรษิทั	ปตท.	จำากดั(มหาชน)	และช่อง	
9	MCOT	HD	ให้การสนับสนุน

นายกฤษกร หาจตุรัส  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทนาํเสนอผลงาน ระดับมัธยมปลาย



	 “ตะลอนฮอกไกโดด้วยงบ	2	หมื่นบาท”	“รีวิวเทศกาลหิมะที่ซัปโปโร	บอก
เลยว่าสวยมากกก”	 ตัวผมเองได้อ่านกระทู้รีวิวทำานองนี้มาโดยตลอด	พร้อมกับ
ตั้งใจว่าตัวเราเองจะต้องได้ไปสักวัน		ได้ไปเปิดประสบการณ์	ท่องเที่ยวไปในต่าง
แดน		พบเจอสิ่งใหม่ๆ	ไม่ว่าจะเป็นอาหาร	ผู้คน	วัฒนธรรม	ประเพณี	ฯลฯ	นั่น
คงจะทำาให้เราแปลกใจไม่ใช่น้อย...
	 ทั้งหมดมันเริ่มต้นจากการที่โครงการพลังเล็กเปลี่ยนโลกปี4	 เปิดรับสมัคร	
โดยมี	ม.เดชา	ขันธจิตต์	มาประชาสัมพันธ์ในห้องเรียนชั่วโมงชีววิทยา	และด้วย
การที่มีความอยากไปญี่ปุ่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว	 ก็เลยคิดว่าคงต้องขอลองเสี่ยงดู	
รูปแบบโครงการก็ง่ายๆ	จะแบ่งเป็น	3	รอบ	โดยรอบแรกจะรับผลงาน	เป็นแบบ
ง่ายๆวาดภาพ	 พร้อมใส่ความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ	 ซึ่งปีนี้มีหัวข้อคือ	
“นวัตกรรมเพื่อ	ชุมชน”	ใส่กระดาษ	A4	ที่ส่งมาจากทั่วประเทศสามหมื่นกว่าคน	
คัดให้เหลือเพียง	300	ผลงานในรอบที่สอง	และคัดให้เหลือระดับชั้นละ	10	คน	
ในรอบสดุท้าย	แต่รอบนีจ้ะต้องทำาโมเดลผลงานออกมาในรปูแบบทีจ่บัต้องได้	ซึง่
จะมีคนที่ได้ไปญี่ปุ่นเพียงระดับชั้นละ	4	คน	เท่านั้น	ผมตื่นเต้นมากพอประกาศ
ว่าผมได้รางวัลนำาเสนอดีเด่น	 ดีใจสุดๆ	 ที่จะได้ไปสัมผ้สอากาศหนาวที่ประเทศ
ญี่ปุ่นแล้ว

นายภูษณ ตัง้สกุล  นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
รางวัลดีเด่น ประเภทนาํเสนอผลงาน ระดับมัธยมปลาย

ในรอบนี้ผมได้เรียนรู้ถึงความลำาบากกับปัญหา
ต่างๆ	 ที่เข้ามาขณะทำางาน	 รู้ถึงนำ้าใจของเพื่อน
ที่มาช่วยกันทำาโมเดล	 ทำาให้รู้ว่าเพื่อนแท้มีจริง	
จนสดุท้ายพอพธิกีรประกาศผลรางวลัของระดบั
มธัยมศกึษาตอนปลาย	ปรากฏว่าผลงานของผม
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม	ประเภทนำาเสนอ	ผมดีใจ
มากๆ	 เลย	 เพราะผมจะได้มีโอกาสไปประเทศ
ญี่ปุ่นแล้ว	สุดท้ายนี้ของฝากถึงน้อง	ๆ	รุ่นต่อไป
ให้เตรียมตัวให้ดี	 คอยฟังข่าวว่า	 โครงการพลัง
เล็กเปลี่ยนโลกปี	5	เริ่มโครงการหรือยัง	และจะ
คดิผลงานอะไร	ให้เอาปัญหาทีเ่กดิขึน้ใกล้ตวัเป็น
แนวทางในการคิดนวัตกรรม	 โดยใช้ความรู้พื้น
ฐานทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบาย



	 ผมมาสเตอร์เดชา ขันธจิตต์ ครูผู้สอนโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา	 เมื่อพูดถึงโครงการพลังเล็กเปลี่ยน
โลก	 คงไม่มีนักเรียนอัสสัมชัญศรีราชาคนไหนไม่รู้จัก	
เพราะเป็นโครงการที่ทำาให้นักเรียนของอัสสัมชัญ
ศรีราชาได้ไปทัศนศึกษาประเทศญี่ปุ่นฟรีๆ	โดยไม่มีค่า
ใช้จ่าย	ตัง้แต่โครงการพลงัเลก็เปลีย่นโลกปี	2,	ปี	3	และ
ปีนี้เป็นปีที่	 4	 ซึ่งเป็นปีที่ตื่นเต้นมาก	 ทางโมเดิร์นไนท์	
การ์ตูน	 และบริษัทกลุ่ม	 ปตท.	 จะพาไปทัศนศึกษาที่
เกาะฮอกไกโด	ประเทศญี่ปุ่น	 ระหว่างวันที่	 15	 –	 21	
ตุลาคม	2559	
	 ผมและเพื่อนครูอีก	5	คน	พร้อมนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก	12	คน	ออกเดินทางจากสนามบิน	สุวรรณภูมิ
ถึงสนามบินชิโตเซะ	เกาะฮอกไกโด	เมืองซัปโปโร	จากนั้นเราก็ได้เดินทางสู่สวนสัตว	์อาซาฮิยาม่า	ซึ่งเป็นสวนสัตว์
ที่นำา	นวัตกรรมมาใช้ในการจัดแสดงสัตว	์ทำาให้ผู้ที่ได้มาชมได้ใกล้ชิดกับสัตว์มากที่สุด	เช่น	อุโมงค์แก้วผ่าน	สระ
ว่ายนำ้าของเหล่านกเพนกวิน	 และโดมแก้วขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลาง	 ของโซนหมีขั่วโลก	 นอกจากนี้ยังมีสัตว์อีก
มากมายทีเ่ราสามรถเข้าชมได้	หลงัจากนัน้เรากเ็ดนิทางสู	่“ไอซ์	พาวเิลยีน”	พพิธิภณัฑ์เกลด็หมิะ	ก่อนเข้าพวกเรา
ได้ทำากิจกรรม	ระบายสีภาพการ์ตูนญี่ปุ่น	จากนั้นเราก็เดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์เกล็ดหิมะ	ที่ถูกประดับด้วยแสงไฟ	
หลากสี	แถมยังได้สัมผัสกับอุณหภูม	ิ-	20	องศา	อีกด้วย



	 วนัที	่3	พวกเราตืน่มาพบกบัความสวยงามของใบไม้เปลีย่น
สีของเกาะฮอกไกโด	ประทับใจสุดๆ	 ไปเลย	ทุกคนต่างถ่ายภาพ
กันอย่างสนุกสนานกับบรรยากาศที่เย็นสบาย	 เราก็เดินทางสู่
อุทยานแห่งชาติไดเซ็ดสึซัง	 ทุกคนตื่นเต้นมากเพราะจะได้นั่ง
กระเช้าขึน้ไปบนยอดเขา	ขณะทีก่ระเช้าพาพวกเราขึน้ไปจะพบกบั
บรรยากาศสองข้างทางสวยงามมาก	ภูเขามีแต่สีสันสวยงาม	ทั้งสี
เหลือง	สีส้ม	สีแดง	สีเขียว	สลับกันไปเหมือนภูเขาถูกระบายส	ีพอ
ถงึยอดเขาสิง่หนึง่ทีท่ำาให้เราดใีจสดุๆ	กค็อืเราได้พบกบัหมิะ	เดก็ๆ	
ชอบมาก	เล่นหิมะกันสนุกเลย	
	 พอเราลงมาจากยอดเขา	กเ็ดนิทางไปชมความงามของนำา้ตก
สองสายที่มีชื่อว่า	นำ้าตกริวเซ	หรือ	“นำ้าตกแห่งดาวตก”	และนำ้า
ตกกิงกะ	หรือ	“นำ้าตกแห่งแม่นำ้าสีนำ้าเงิน”	แล้วเราก็เดินทางต่อสู่	
เมืองฟูราโน่	 เพื่อศึกษาดูงานที่โรงงานผลิตชีส	 ที่นี่เราได้ลองทำา
ไอศกรีม	จากนมของเมืองฟูราโน่	ทุกคนสนุกมากกับการได้ลงมือ
ทำาไอศกรีมกินเอง
	 วันที่	4	เป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราได้ศึกษาดูงาน	ณ	โรงงาน
ทีน่ำาเอาความเยน็จากหมิะมาเกบ็รกัษาคณุภาพของเมลด็ข้าว	และ
เมลด็พนัธุพ์ชื	ให้ยงัคงความอร่อยเหมอืนเดมิ	และยงัสามารถเกบ็
เมล็ดพันธุ์ได้นานอีกด้วย	
	 จากนัน้พวกเรากเ็ดนิทางสู	่เมอืงโอตาร	ุเมอืงโรแมนตกิ	เพือ่
ชมคลองโอตาร	ุที่เมื่อใครถ่ายภาพ	ออกมาต้องสวยทุกรูป	
	 หลงัจากนัน้เรากเ็ดนิทางต่อไปทีพ่พิธิภณัฑ์กล่องดนตร	ีเพือ่
ชม	นาฬิกาไอนำ้าโบราณ	สไตล์อังกฤษที่เหลืออยู่เพียง	2	เรือนบน
โลก	ทุกๆ	15	นาทีจะมีไอนำ้าและเสียงเพลงดังขึ้น	
	 ต่อจากนัน้พวกเรากเ็ดนิทางกลบัสูเ่มอืงซปัโปโร	เพือ่เข้าชม
โรงงานผลติชอ็คโกเลตอชิยิะ	แหล่งผลติชอ็คโกเลตทีม่ชีือ่เสยีงของ
ญี่ปุ่น	 ขบวนการผลิตที่ใส่ใจกับการผลิตเป็นพิเศษ	 ถ้าพบว่ามีชิ้น
ไหนมี	ตำาหนิก็จะคัดออกทันท	ีภายในโรงงานจะแวดล้อมไปด้วย
สวนดอกไม้ที่สวยงาม	และเป็นมุมถ่ายรูปที่ทุกคนต้องหยิบกล้อง
ขึ้นมาถ่ายเก็บไว้

	 วันที่	5	พวกเราก็ออกเดินทางสู่โรงงาน	Hokkai	Electrical	
เพือ่ศกึษาดงูาน	การนำาความร้อนจากไอนำา้มาผลติพลงังานไฟฟ้า	
โดยมีพลังงานจากแผงโซล่าเซลล์	 เป็นพลังงานหล่อเลี้ยงโรงงาน
แห่งนี้อีกทีถือได้ว่าเป็นการใช้พลังงานสะอาดจากธรรมชาติอย่าง
คุ้มค่ามากเลย	
	 แหล่งท่องเทีย่วอกีทีห่นึง่ทีไ่ม่ควรพลาดของพวกเดก็ๆ	กค็อื	
Doraemon	Wakuwaku	 Sky	 Park	 ที่นี่พวกเด็กๆ	 ชอบมากๆ	
เมือ่ได้เข้าสูด่นิแดนของตวัการ์ตนูทีเ่ป็นขวญัใจของเดก็ทกุคนถ่าย
ภาพกนั	อย่างจใุจ	จากนัน้เรากเ็ดนิทางสูท่วีทีาวเวอร์ซปัโปโร	ตรง
นี้มีความประทับใจมากเพราะทางทีมงานได้	 เตรียมรูปของพวก
เราทุกคนใส่กรอบรูปอย่างสวยงามมอบให้เป็นของที่ระลึก	
	 หลงัจากทีเ่ราได้กลบัมาจากการไปทศันศกึษานวตักรรมเพือ่
ชุมชน	 ณ	 เกาะฮอกไกโด	 ประเทศญี่ปุ่น	 พวกเราก้ต้องมาจัด
นทิรรศการเพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัเรยีน
และครูท่านอื่น	 เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการเข้าร่วมโครงการ
พลังเล็กป	ี5	ต่อไป.....
	 สวัสดีครับ	 ผมนายภูษณ ตั้งสกุล	 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 6/4	 กับรางวัลดีเด่น	 ประเภทนำาเสนอ	 ผลงาน	
ระดบัมธัยมปลายกบัผลงาน	“Chloro	nano	cilia	roof”	ในทีส่ดุ
วันนั้นก็มาถึง!	 วันที่เราจะได้ไปเผชิญโชคในแดนปลาดิบ	 ตัวเรา
เอง..ไม่ส	ิต้องบอกว่าคนไทยเองกม็คีวามคุน้เคยกบัวฒันธรรมของ
ญี่ปุ่นอยู่แล้ว	 ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน	 รถยนต์	 อาหาร	 เครื่องสำาอาง	
จนเรียก	 ได้ว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใคร
หลายคนไปเลย
	 ที่ประทับใจแบบไม่มีลืมเลยก็คือตำารวจญี่ปุ่น	คือต้องเกริ่น
ก่อนว่า	วนัแรกทีม่าถงึญีปุ่น่	เรากเ็กดิอาการเจท็แลค็	ปวดท้องเข้า
ห้องนำ้า	ทางคณะต้องจอดแวะเข้าห้องนำ้าบนทางด่วน	ด้วยความ
ที่กลัวว่าโทรศัพท์จะเปียกนำ้า	 ก็เลยหยิบไปวางไว้ตรงที่วางของ
ข้างๆตัว	เสร็จเรียบร้อยเราก็ไปก็เตรียมจะไปกินข้าวกัน	พอล้วงๆ	
กระเป๋า...เวรละไง	โทรศพัท์หาย!	ตอนแรกกถ็อดใจแล้วว่าคงไม่ได้



 ม.เดชา ขันธจิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์							
ครูผู้สอนวิชาชีววิทยา	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
 นายธานินทร์ ชาแฮ ม.5/1	ส่งผลงานนักเรียน	ม.ปลาย	โครงการ
พลังเล็ก	เปลี่ยนโลก	4	หัวข้อ	“นวัตกรรมเพื่อชุมชน”	ชื่อผลงานความ
คดิสร้างสรรค์	“Color	of	Annihilate	Mosquito”	ได้รบัรางวลันำาเสนอ
ยอดเยี่ยม	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 นายภูษณ ตั้งสกุล ม.6/4 ส่งผลงานนักเรียน	ม.ปลาย	โครงการ
พลังเล็ก	เปลี่ยนโลก	4	หัวข้อ	“นวัตกรรมเพื่อชุมชน”	ชื่อผลงานความ
คิดสร้างสรรค	์“Chloro	–	Nano	Cilia	Roof”	ได้รับรางวัลนำาเสนอดี
เด่น	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 ม.เดชา ขันธจิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์ครูผู้
สอนวิชาชีววิทยา	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ส่งผลงานนักเรียน	
ม.ปลาย	 ทีม	 Hexaperiod	 ผลงานเรื่อง	 Contrast	 สารคดีโทรทัศน์	
โครงการประกวดสารคดีสั้น	กบจูเนียร์ปี	8	Teenage	Create	Thai		ได้
เข้ารอบชิงชนะเลิศ	โครงการกบจูเนียร์ป	ี8		ระดับประเทศ	ไปนำาเสนอ
ผลงาน	วันที่	20	พฤศจิกายน	2558	ณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขต
รังสิต	ปทุมธาน	ีได้รับรางวัลบทสารคดียอดเยี่ยม	และนายธิติวัฒน	์	นิธิ
เศรษฐ์ตั้ง		นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/5	สมาชิกทีม	Hexape-
riod	ผลงานสารคดีโทรทัศน	์เรื่อง	Contrast	โครงการประกวดสารคดี
สั้น	 กบจูเนียร์ป	ี 8	 Teenage	Create	 Thai	 	 ได้รับทุนการศึกษา	ทุน	
BUCA	จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตรังสิต

คืน	แต่วันมาถึงซัปโปโร	ก็ได้ไปแจ้งความ	ต้องบอก
ว่าตำารวจเจ๋งมาก	นีไ่ม่อยากคยุว่าเป็นคนเดยีวในทรปิ
ที่ได้ไปดูงานที่สถานีตำารวจ(ฮา)	 คือเค้าพยายามหา
ทางช่วยเรา	หาทางคุยกับเรา	แจ้งความเสร็จบ่าย	3	
พอ	5	โมงเย็น	คุณตำารวจก็โทรมาหาไกด์ว่าเจอแล้ว
จ้า	สุดยอดจริงๆ……
	 ผมนายกฤษกร หาจตุรัส นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 5/3	 ครับ	 กับรางวัลยอดเยี่ยม	
ประเภทนำาเสนอผลงานระดบัมธัยมปลายกบัผลงาน	
“Color	of	annihilate	mosquito”	หลังจากได้ลง
จากเครือ่งบนิแล้ว	พวกเรากเ็ทีย่วกนัเลย	สิง่ทีผ่มพคี
สดุๆ	คอืทีโ่รงแรมทีพ่กัมบ่ีอนำา้ร้อนออนเซนด้วย	(จะ
เข้าทุกคน	 จะต้องแก้ผ้าหมดเลยนะ)	 ตอนแรกผมก็
ไม่กล้าไปหรอก	แต่พอพีภ่เูขามาชวนผม	ผมยนืทำาใจ
อยู่ในห้องนำ้าตั้งนานจึงตัดสินใจ	“เอาวะเป็นไง	เป็น
กนั	…ไหนกไ็ด้มโีอกาสมาแล้วถ้าไม่ลองกไ็ม่รู	้และจะ
เสียโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิต”	 พอเปิดเข้าไปเท่านั้น
แหละ	“คณุพระ!!!	นีม่นัรงัมงักรชดัๆ”	ผมเดนิก้มหน้า
ก้มตาไปเปลีย่นผ้าตอนเปลีย่นไม่มอีะไร	แต่พอแก้ผ้า
หมดนี่สิ	 มีอาม่าแก่ๆ	 ทำาความสะอาดอยู่	 (เห้ย	 อา
ม่านี่มันบ่อออนเซนผู้ชายนะ)	 ผมนี้อยากจะตายอยู่
ตรงนั้นเลย	 ผมเลยรีบอาบแล้วขึ้นห้องเลย	 ...วันต่อ
มาผมได้มีโอกาสเห็นหิมะที่เมืองฟุราโน่	 ซึ่งเป็นครั้ง
แรกในชีวิตที่ได้สัมผัสกับหิมะ	 (โครตหนาวเลยอ่ะ
บอกเลย)	และเราก็ได้ไปดูงานหลายแห่ง		ผมอยาก
จะบอกว่า	ถ้าเราอยากมีโอกาสได้เที่ยวต่างประเทศ
ผมว่า	“พลงัเลก็เปลีย่นโลก”	นัน้สามารถทำาความฝัน
ให้เป็นจริงได้	 ขอแค่คุณมีความสามารถในการ	
จินตนาการ	 หรือมาระเบิดความคิด	 สร้างสรรค์ใน
ทางทีด่	ีและวนันัน้จะเป็น	วนัของคณุแน่นอนครบั.....



การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครัง้ที่ 15
	 การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	15	(15th	Gabrielite	Gymkhana	
2016)	โรงเรยีนในครอืทัง้สิ่น้	17	สถาบนั	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ฯพณฯ นายสนธยา คณุปลืม้ อดตีรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม	เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการแข่งขัน	วันที	่21	ตุลาคม	2559	และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย	เป็นประธานในพิธีปิด	
วันที่	22	ตุลาคม	2559	ณ	สนามสิรินธร





 ม.ตฤณ โกมลธนกิจ	 หัวหน้าวิชาการระดับมัธยมศึกษา	 มิสจุรี     
ทวีธนวาณิชย์ ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	 และ	ม.กันทรากร     
ใจปิ่นตา ครูผู้สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี	 เข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการ “STEM-Nurturing 21st Century 
Classroom” ในวันที่	3	พฤศจิกายน	2559	ณ	โรงแรมเดอะ	สุโกศล	
กรุงเทพ	(รูป	1)

3 พฤศจิกายน 2559

 มิสศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์ มิสปวีณา เหมือนสกุล มิสอรอนงค์ 
ฉลาดสิทธิ์ มิสพรทิพย์ จันทร์สว่าง ม.ธรรมนูญ คนคง	 และ	Miss 
Daisy R. Gonzales	 เข้าร่วมอบรม	A	practical	 ELT	Workshop					
สู ่ความเป็นสากลในศตวรรษที่	 21	 จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพ
วิชาการ		โรงแรมเมาท์เท่นบรีซ	พัทยา	(รูป	2)

5 พฤศจิกายน 2559

 ม.ประสทิธิ ์ จติร์นยิม	หวัหน้าศนูย์เทคโนโลย	ีและบคุลากรประจำา
ศูนย์เทคโนโลยี	เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“การประยุกต์
ใช้ Swift Playground”	ในบทเรียนเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่	
21	 ให้แก่ผู้เรียน	 โดยวิทยากรจากต่างประเทศ	จัดโดยบริษัทแอปเปิ้ล	
เซาท์เอเซีย(ประเทศไทย)จำากัด	 เมื่อวันที	่ 11	พฤศจิกายน	2559	 	ณ	
เอแบค	ซิตี้	แคมปัส	ชั้น	14	อาคารเซ็นทรัลเวิลด์	ทาวเวอร์	กรุงเทพฯ	

11 พฤศจิกายน 2559

	 ฝ่ายวิชาการจัดอบรมพัฒนาครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่าง
ประเทศ	 หัวข้อ	 “การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเฉพาะการคิด
วิเคราะห์และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนวิชาภาษา
อังกฤษ”	 โดย	 ดร.เด่นชัย	 ปราบจันดี	 ณ	 ห้อง	 Learning	 Center											
อาคารมงฟอร์ต	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

20 พฤศจิกายน 2559

 มิสอ�าภา งามแพง	และมิสสราภรณ์ ปานพิมพ์ เข้าร่วมการอบรม
สุดยอดเทคนิคการสอนสำาหรับครูยุคใหม่	 Mcc	 Hall	 The	 Mall		
งามวงศ์วาน	จ.	นนทบุรี		วันที่ี	24	พฤศจิกายน	2559		(รูป	5)

24 พฤศจิกายน 2559

 มิสสุดา มงคลสิทธิ์ เข้าร่วมการสัมมนา	ในเรื่อง	“รวมพลังครูไทย 
สร้างเดก็รุน่ใหม่ ตามรอยพ่อ สูค่วามพอเพยีง”	จดัโดยสมาคมพฒันา
วิชาชีพครูแห่งประเทศไทย	ประธานในพิธี	 คือ	 ดร.ขัยยศ	 อิ่มสุวรรณ	์
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	วันที่	29	พฤศจิกายน	2559	(รูป	6)

29 พฤศจิกายน 2559

 มสิสายทพิย์ สวสัดกิลู มสิอฉัราวด ีทองขาว มสินนัทา ลนีะเปสนนัท์ 
มสิสภุาภรณ์ พรรตันกจิกลุ	ไปร่วมสมัมนาผูบ้รหิารโรงเรยีนเอกชนทีม่ี
ผลการทดสอบทางการศกึษาระดบัชาตขิัน้พืน้ฐาน	O-NET	ปีการศกึษา	
2558	ตามเกณฑ์ทีก่ำาหนด	จดัโดยหน่วยงานคณะกรรมการส่งเสรมิการ
ศึกษาเอกชน	 เมื่อวันที่	 1	 ธันวาคม	 2559	ณ	 โรงแรมปรินซ์พาเลซ	
มหานาค	กรุงเทพมหานคร	

1 ธันวาคม 2559



	 รักวัวให้ผูก		รักลูกให้ตี
เลี้ยงตามวธิ	ี	คนไทยโบราณ
ใช้รักพันผูก		ใจลูกใจหลาน
คนดื้อคนด้าน		ใช้ไม้ช่วยเกลา
	 เตบิโตเป็นใหญ่		รู้ใช้ปัญญา
ขจัดปัญหา		อวชิชาโฉดเขลา
สังคมเพิ่มสุข		ความทุกข์บางเบา
ทุกเรอืนถิ่นเหย้า		สราญบานใจ
	 นักเรยีนปัจจุบัน		เมามันวัตถุ
รอิ่านบรรจุ		ขึ้นเป็นปัจจัย
ยอมตนเป็นทาส		เปรื่องปราชญ์เหนอืใคร
ดจิติอล-ออนไลน์		เด็กไทยไฮโซ
	 ตื่นเช้าเปิดไฟล์		กดไลค์แล้วจิ้ม
ถอยเครื่องพร้อมซมิ		ล�า้สมัยแถมโปร
ครูเผลอเฟซนดิ		ชวีติแสนโก้
กนิอิ่มกนิโอ่		โพสต์โชว์ไทยเฮ..!
	 วัตถุเจรญิไกล		จติใจเจรญิกลับ
คุณธรรมย่อยยับ		ตกอับหักเห
หมกมุ่นมายา		ปรัชญาโลเล
หลงมนต์เสน่ห์		ลเิกหลงโรง
	 ตื่นเถดิลุกเถดิ		ช่วยเปิดช่วยปลุก
ช่วยเร่งช่วยรุก		กันทุกยามโมง
ช่วยปลดช่วยเปลื้อง		ทุกเรื่องเกมส์โกง
ลูกหลานปลอดโปร่ง		พ้นทาสอเวจี

	 ไม่มกีาลใด		ที่สายเกนิแก้
พ่อแม่เมตตา		อย่าเบอืนบ่ายหนี
พทิักษ์ปกป้อง		มองสิ่งดดีี
เสรมิแรงสามัคค	ี	ใจมกีรุณา
	 รักวัวให้ผูก		รักลูกให้ตี
ชี้น�าวถิ	ี	จติมมีุทติา
ผูกด้วยใจภักดิ์		ปักด้วยอุเบกขา
ตรงึด้วยพรหมวหิารา		ตราบสิ้นชวีาวาย	!

โดย...แก้วเจ้าจอม



กิจกรรม “ผจญภัยไดโนเสาร์” และร่วมสนุกกับพี่ๆ ชุมนุมโอตาคุณ ห้องสมุดกลาง อาคารศักดา กิจเจริญ

	 เมื่อวันที่	 10-11	พฤศจิกายน	2559	 งานห้องสมุดได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์ห้องสมุด”	ประจำาปีการศึกษา	2559	 ในงาน				
วันวิชาการสัมพันธ	์72	ปี	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ซึ่งมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน	การเรียนรู้	และได้รับความสนุกสนาน	ได้แก่	

งานสัปดาห์ห้องสมุด ปีการศึกษา 2559

กิจกรรม “Active Mind Active Asean” 
จากทีม Brain Innovation
ณ ใต้อาคารโดนาเซียง



ร้านจ�าหน่ายหนังสือ สื่อ เกม 
และสินค้า OTOP หลากหลาย

	 สามารถตดิตามข้อมลูข่าวสารและกจิกรรมต่างๆ	ของห้องสมดุได้ที	่Fanpage
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	www.facebook.com/ACS.LIB
หรือ QR Code 

ฉายภาพยนตร์ “พระมหาชนก” และตอบค�าถามชิงรางวัล ณ ห้องสมุดลวสุต



จัดท�าโดย	 :		 มูลนิธิศิริวัฒนา
ภาพประกอบโดย :	 คุณทวีพงษ	์ลิมาภรณ์วณิชย์	

	 หนังสือ	 Pop-up	 สามมิติสวยงามน่าอ่านมากๆ				
ทรงคุณค่า	ฝีมือคนไทย	จัดทำาอย่างประณีต	ด้วยการ
เรียบเรียงพระราชประวัติ	 และพระราชกรณียกิจของ
ในหลวงรัชกาลที่	 9	 แล้วใช้เทคนิค	 pop-up	 ในการ
ประดิษฐ์ภาพให้ปรากฏโครงสร้างแล้วสามารถเด้งขึ้น
มาเมื่อเปิดหรือกางหน้าหนังสือออก	ในชุดม	ี3	เล่ม	
	 ซึง่ในห้องสมดุกลางของโรงเรยีนมหีนงัสอืชดุนี	้	ให้
บริการอ่านในมุมนิทรรศการหนังสือเฉลิมพระเกียรติ
และหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที	่๙	

ACS_Library

ขอเชิญชมนิทรรศการหนังสือเฉลิมพระเกียรติและหนังสือพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๙
ณ ห้องสมุดกลาง อาคารศักดา กิจเจริญ



ปีการศึกษา 2558
•	 รางวลัยอดเยีย่มรายวชิา	วทิยาศาสตร์	การงานอาชพีและเทคโนโลยี
•	 รางวลั	Diploma	For	Good	Conduct	and	Diligence	In	Studies
•	 นักเรียนดีเด่นในด้านบำาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
•	 ตัวแทนทูตวัฒนธรรมประเทศไทย	เผยแพร่วัฒนธรรม
	 ประเทศสิงคโปร์
•	 รางวัลศรีเทพ	คนดีของแผ่นดิน	ประเภท	เด็กและเยาวชน
	 ทูตวัฒนธรรม
•	 รางวัลระฆังทอง	บุคคลแห่งปี	สาขาสร้างสรรค์ดีเด่น
	 ประเภทเด็กและเยาวชน
•	 รางวลัเหรยีญทองแดง	วชิาคณติศาสตร์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	โครง

การอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์ประจำาป	ี2558
•	 รางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันตอบคำาถามวิทยาศาสตร์	 ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่	1-3		งานวิชาการอัสสัมชัญ	ระยอง
•	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	Spelling	Bee	ระดับชั้นประถมศึกษา

ปีที่	1-3	งานวิชาการอัสสัมชัญ	สมุทรปราการ
•	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	Spelling	Bee	(Ipad)
	 งานวิชาการอัสสัมชัญพระราม2
•	 รางวัลชมเชย	 จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์และวิชา

คณิตศาสตร	์ระดับประถมศึกษาปีที	่3-4	โครงการ	Asmo	Thai	
•	 รางวัลชมเชย	คณิตศาสตร	์Math-Eng	Contest	Grade	3	มูลนิธิ

ดร.สมวงษ์และพญ.เพ็ญนภา

ปีการศึกษา 2559
•	 รางวัลเหรียญเงิน	การแข่งขันคณิตศาสตร	์World	Mathematics	

Invitational	ประเทศมาเลเซีย
•	 รางวัลเหรียญเงิน	ประเภท	Individual	ระดับ	Middle	Primary	
	 Level	การแข่งขันคณิตศาสตร	์Challenge	for	Future	
	 Mathematicians	2016	ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
•	 รางวัลอันดับที	่1	ของประเทศ	ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น
	 Top	Test	Center	ครั้งที่	2
•	 รางวัลอันดับที	่2	ของจังหวัดชลบุรี	Pre	ประถมศึกษาระดับ
	 ชั้นปีที่	3	ชมรมบัณฑิตแนะแนว
•	 รางวัลอันดับที	่1	ของจังหวัดชลบุรี	Pre-Gifted&EP
	 ประถมศึกษาระดับชั้นปีที	่4	ชมรมบัณฑิตแนะแนว
•	 รางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันชิงแชมป์การคิดและ
	 แก้ปัญหาคณิตศาสตร	์ครั้งที่	17	ระดับประถมศึกษาปีที่	3-4	
•	 รางวลัเหรยีญทองแดง	การแข่งขนัคณติศาสตร์	Math-Eng	Contest	
	 Grade	4	มูลนิธิดร.สมวงษ์และพญ.เพ็ญนภา
•	 รางวัลเหรียญทองแดง	จากการสอบแข่งขันวิชาวิทยาศาสตร์และ
	 วชิาคณติศาสตร์	ระดบัประถมศกึษาปีที	่3-4	โครงการ	ASMO	Thai	
•	 รางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั	A	math	ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่	3-4	
	 งานวิชาการอัสสัมชัญ	ศรีราชา
•	 รางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั	Math	Jeopardy	ระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	4-6	งานวิชาการอัสสัมชัญ	พระราม	2

	 ผมชอบอ่านหนังสือ สามก๊ก ครับ	 เพราะเป็น
วรรณกรรมจีนอิงประวัติศาสตร์	เป็นที่รู้จักและได้รับความนิยม
อย่างมาก	จัดเป็นวรรณกรรมเพชรนำ้าเอกของโลก	เป็นมรดกทาง
ปัญญาของนักปราชญ์ชาวตะวันออกที่สุดยอด	 มีการแปลเป็น
ภาษาต่างๆ	มากกว่า	10	ภาษา	และมีการตีพิมพ์อย่างแพร่หลาย
ทั่วโลก	
	 สามก๊กมีเนื้อหาหลากหลายรูปแบบ	 เต็มไปด้วยกลศึกใน	
การรบ	 ความซื่อสัตย์และการให้อภัย	ภาพโดยรวมของสามก๊ก
กล่าวถงึประวตัศิาสตร์จนีในยคุสามก๊ก	โดยจดุเริม่ต้นของสามก๊ก
เริม่จากยคุโจรโพกผ้าเหลอืง	ทีอ่อกอาละวาด	จนเป็นเหตใุห้บคุคล
ทั้งสามคือ	เล่าปี่	กวนอ	ูและเตียวหุย	ได้ร่วมสาบานตนเป็นพี่น้อง	
และร่วมปราบกบฏโจรโพกผ้าเหลือง	รวมทั้งการแย่งและช่วงชิง
อำานาจความเป็นใหญ่	 ในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นของก๊กต่างๆ	 อัน
ประกอบด้วย	วุยก๊กหรือก๊กเว่ย		จ๊กก๊กหรือก๊กสู	่	และง่อก๊กหรือ
ก๊กหว	ูจนถงึการสถาปนาราชวงศ์จิน้โดยสมุาเอีย๋น	รวมระยะเวลา
ประมาณ	 60	 ปี	 นอกจากนี้	 สามก๊กยังเป็นหนึ่งในสี่สุดยอด
วรรณกรรมจีน	 ซึ่งนักอ่านหนังสือจำานวนมากยกย่องสามก๊กเป็น
บทเรียนตำาราพิชัยสงครามด้วยครับ	 ผมขอเชิญชวนพี่ๆ	 เพื่อนๆ	
น้องๆ	 รักการอ่านหนังสือกันครับ	 การอ่านหนังสือดีจะทำาให้เรา
ได้รับประโยชน์มากมายเลยครับ	 เพราะ	“หนังสือคือขุมทรัพย์
ทางปัญญา”	ครับ

ด.ช. กิรัชภาส (โอโซน)  ถาวร
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4A



กิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี ประจําปีการศึกษา 2559
	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	จัดกิจกรรมการแข่งขันกรีฑาสี	ประจำาปีการศึกษา	2559	ณ	สนามสิรินธร	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ระหว่างวันที	่
1	-	2	ธันวาคม	2559	เวลา	09.00	น.	ได้รับเกียรติจากนายนิพิชฌน์ เกตน์พงศ์พัทธ กรรมการผู้อำานวยการบริหาร	เมืองจำาลอง	พัทยา	ศิษย์เก่า	
ACS	รุ่น	4225	เลขประจำาตัว	10539	เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	ณ	สนามสิรินธร	และเวลา	15.30	น.	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล    
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกรีฑาสี	ประจำาปี	2559	ณ	สนามสิรินธร	วันที่	2	ธันวาคม	2559





	 6	 พฤศจิกายน	 2559	 10.00	 น.	 ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณพิธีฉลองหิรัญสมโภชแห่งการ							
ปฏิญาณตนของภราดาธัณฑ์กร ตันสุวงษ์ และภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ	์ ณ	หอประชุมหลุยส	์ ชาแนล	 โรงเรียน											
อัสสัมชัญศรีราชา

พิธีฉลองหิรัญสมโภชแห่งการปฎิญาณตน



	 6	พฤศจกิายน	2559	14.00	น.	คณะภราดา	คณะครแูละแขกผูม้เีกยีรต	ิร่วมพธิเีสกสสุานภราดาคณะเซนต์คาเบรยีล
แขวงประเทศไทย	สุสานภราดา	ยุวลัยเซนต์หลุยส์แมรี่

พิธีเสกสุสานภราดา



 ภราดาศราวุธ ยุชุมภู หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน	และกรรมการ
ฝ่ายกิจการนักเรียน	 เป็นตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชารับมอบ				
โบว์สีดำา	 เพื่อไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล			
อดุลยเดช	จาก	คุณศิริวรรณ กลีบบัว เหรัญญิกสมาคมผู้ปกครองและ
ครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จำานวน	5,000	ชิน้	เพือ่ให้คณุครเูจ้าหน้าที	่
นักเรียนพนักงานได้การร่วมไว้อาลัย

7 พฤศจิกายน 2559

	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	2,	4	และ	6	(MLP)	ทำาการทดสอบ	
Cambridge	English	Test	YLE	และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2	-	3	
(MLP)	 ทำาการทดสอบ	 KET	 และ	 PET	ณ	ห้องประชุมโอเซ่	 1	 และ						
อาคารมงฟอร์ต

16 - 17 พฤศจิกายน 2559
	 เวลา	13.30	น.	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการ	เข้า
ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	 ครั้งที่	 5/2559	ณ	 ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูฯ						
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

8 พฤศจิกายน 2559

	 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	ครั้งที่	10/2559	เพื่อ
เป็นการติดตามและปรึกษาหารือในเรื่องของการบริหารจัดการด้าน	
ต่างๆ	 ของโรงเรียน	 ประจำาเดือนตุลาคม	 2559	 ผู้อำานวยการจึงเชิญ	
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	 เข้าร่วมประชุม	ในวันพุธที่	 16	
พฤศจิกายน	พ.ศ.	2559	เวลา	09.00	น.	-	12.00	น.	ณ	ห้องประชุม
ยอห์น	แมรี่	ตึกอำานวยการ

16 พฤศจิกายน 2559

คณะภราดาและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	ร่วมพิธีเสกอาคารศูนย์สรรพปัญญา	โรงเรียนดาราสมุทร	วันที่	25	พฤศจิกายน	2559

25 พฤศจิกายน 2559

	 ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ครั้งที่	
3/2559	ห้องประชุมโอเซ	่2	อาคารโอเซ่

25 พฤศจิกายน 2559



 ม.วธัญญู เกตุน้อย  ม.นิวัฒน์ ขุมจันทร์  พานักเรียนจำานวน	2	คน	
ไปสอบการคัดเลือกลูกเสือ	 เนตรนารี	 เพื่อเข้าร่วมงาน	 ชุมนุมลูกเสือ
นานาชาติ	 ณ	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 (2017	 National	 Scout	
Jamboree)	โรงเรียนวัดราชาธิวาส	กรุงเทพมหานคร

3 ธันวาคม 2559

	 การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 ชิงแชมป์กีฬา	 7	 สี	
(ถ่ายทอดสด)	ณ	สนามสิรินธร	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

7 ธันวาคม 2559

 ม.ณัฐธนาพล ปิ่นทอง	พาลูกเสือ	จำานวน	8	นาย	ไปร่วมงานชุมนุม
ลูกเสือรัตนโกสินทร์	ครั้งที่	8	ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

5 - 9 ธันวาคม 2559

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	ครั้งที่	11/2559	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี	่ตึกอำานวยการ
30 พฤศจิกายน 2559

	 การประชุมคุณครูและเจ้าหน้าที	่ครั้งที่	5/2559	ห้องประชุมโอเซ่	
1	อาคารโอเซ่

 9 ธันวาคม 2559



	 ถ้าเอ่ยถึงขนมปังเย็น	ศิษย์เก่า	ACS	เมื่อ	60	กว่า
ปีทีผ่่านมาต่างรูจ้กักนัเป็นอย่างดี	และไม่เพยีงแค่ศษิย์เก่า
เท่านั้น	ชาวศรีราชาก็รู้จักกันดีเช่นกัน	เพราะมีเพียงร้าน
เดียวเท่านั้นในตลาดศรีราชาที่ขายขนมปังเย็น	 ขนมปัง
ปิ้ง	ขนมปังสังขยา	และกาแฟ
	 ร้านนี้มีชื่อว่า	 “ตั้งม่งเส็ง”	 มีอายุเก่าแก่ประมาณ	
67	 ปี	 เดิมต้นตระกูลขายกาแฟอยู ่ในตลาดเก่าของ
ศรีราชา	คือบริเวณธนาคารกรุงไทย	สาขาตลาดศรีราชา	
ต่อมาไฟไหม้ตลาด	จงึย้ายมาขายทีห้่องแถวใหม่	(ห้องไม้)	
ทางร้านก็ขายกาแฟ	 ขนมปังปอนด์หรือขนมปังหัวกระ
โหลก	ทำาเองใช้เตาฟืนอบ	และขายนำ้าแข็งไสใส่เมล็ดบัว
	 “ขนมปังที่นี่	 ได้สูตรจากลูกชายจีนไหหลำามาสอน
ให้	สมัยก่อนจ้างเขาตั้ง	300	บาท	สอนทำาโดนัทด้วย”	ป้า
สมใจ	มัคครากุล	เจ้าของร้านเล่าให้ฟัง
	 ต่อมาได้ย้ายร้านมาอยูฝ่ั่งธนาคารกรงุไทย	ถนนเจมิ
จอมพล	ห่างจากธนาคารประมาณ	4	คูหา	ขายกาแฟมี
ทั้งร้อนและเย็น	 ขนมปังเย็น	 ขนมปังปิ้งทาเนย	 ขนมปัง
สงัขยา	แต่โดดเด่นทีส่ดุคอืขนมปังเยน็นำา้แดง	และขนมปัง
ปิ้งทาเนย

	โดย	ทีมชวนกันชิมตํานาน 



	 “ไม่มีเคร็ดลับอะไรเลย	แค่ขนมปังหัวกระโหลก	ใส่นำ้า
แดง	โรยหน้าด้วยนมข้น	แต่นำ้าแข็งยังคงใช้วิธีไสด้วยมือแบบ
ดั่งเดิมอยู่”
	 “ขนมปังป้ิงกอ็ยูท่ีก่ารป้ิง	ป้ิงพอด	ีทามาการนี	โรยหน้า
ด้วยนมข้นหวาน	ก็แค่นั้นเอง”
	 “สมัยก่อนปิ้งขนมปังด้วยเตาถ่าน	จะทำาให้หอมกรอบ
อร่อย	แต่ในยุคนี้คงทำาไม่ได้แล้ว”
	 ร้านนี้เป็นที่รู้จักของนักเรียนประจำาอัสสัมชัญศรีราชา
เป็นอย่างด	ีทกุวนัอาทติย์นกัเรยีนประจำาออกไปตลาดจะต้อง
แวะร้านนี้จนไม่มีเก้าอี้นั่ง	ต้องไปนั่งหลังร้าน	ปัจจุบันร้านได้
ย้ายจากที่เดิมเลี้ยวซ้ายเข้าซอยไปอีก	 2	 คูหา	 ซึ่งเป็นซอยที่
หัวมุมร้านขายเพชรแม่กิมรวย	 ความอร่อย	 ความขลังของ
เก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆ	ยังเหมือนเดิม
	 “ศิษย์เก่าอัสสัมฯ	พาลูกพาหลานมากินกันนะ	และได้

บอกลกูหลานว่า	พ่อกนิมาตัง้แต่สมยัอยูอ่สัสมัฯ	คณุปูก่ม็ากนิ
สมัยอยู่อัสสัม	กินกัน	3	ชั่วคนแล้ว...”
	 “แต่ละคนทีม่ากนิทีน่ีน่ะ	เป็นใหญ่เป็นโตกนัทัง้นัน้เลย	
เป็นนายตำารวจ	นายทหาร	นักการเมือง	ฯลฯ”
	 คุณป้าสมใจทบทวนความหลังด้วยความภาคภูมิใจ
	 “โต๊ะมีทั้งหมด	9	ชุด	ให้หลานไป	1	ชุด	เหลือ	8	ชุด	
ของเดิมทั้งนั้น	มีคนมาขอซื้อนะ	แต่ฉันไม่ขาย”
	 ร้านนี้เปิดตั้งแต่	เวลา	07.00	น.	-	14.00	น.	เนื่องจาก
เจ้าของร้านอายุมากแล้วจึงไม่ได้เปิดเต็มวัน	สำาหรับวันเสาร์-
อาทิตย์จะมีขนมปังสังขยาอีก	 1	 อย่าง	 สังขยานี้ขอบอกว่า
อร่อยมากแบบสตูรดัง้เดมิ	ยำา้ว่ามเีฉพาะเสาร์-อาทติย์เท่านัน้
	 ท่านผูอ่้านทีเ่คารพ	หลายท่านคงจะเคยกนิขนมปังเยน็
และขนมปังเนยกันมาแล้วทั้งนั้น	 แต่เราอยากให้ท่านลองไป
ชมิขนมปังเยน็	“ตัง้มุง่เสง็”	รสดัง้เดมิของศรรีาชาดบู้าง	ท่าน
จะได้รู้ว่านี่แหละ	“ตำานาน”	ขนมปังเย็นที่แท้จริงอยู่ที่นี่เอง!
 

“ตัง้ม่งเส็ง” มีอายุเก่าแก่ประมาณ 67 ปี 



วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559
	 เดนิทางออกจากสนามบนิสวุรรณภมูไิปสนามบนิโดโมเดโดโว	กรงุ
มอสโคว์	ใช้เวลาบนิประมาณ	6	ชัว่โมง	เวลาห่างกบัประเทศไทยประมาณ	
4	ชั่วโมง	ไปถึงที่นั่นอากาศเย็นมาก	ลมแรง	อุณหภูมิประมาณ	2	องศา	
พืน้เปียกจากฝนทีต่กลงมา	ทำาให้ทกุคนต้องสวมเสือ้กนัหนาวและหมวก
กันเลย	 จุดแรกเมื่อไปถึงมอสโคว์ไปชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์	
ความลงตัวของการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับสถาปัตยกรรมหลาก
หลายรูปแบบ	 จนได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานีรถไฟใต้ดินแห่งเดียว						
ในโลกทีม่ศีลิปะทีง่ดงามยิง่	ว่ากนัว่า	METRO	ของทีน่ีเ่ป็นทัง้สถานรีถไฟ
ใต้ดิน	 เป็นทั้งพิพิธภัณฑ์	 รวมทั้งเป็นหลุมหลบภัยในยามสงคราม	สร้าง
ขึน้ในปี	ค.ศ.1931	โดยได้รบัการยกย่องจากทัว่โลก	ว่าเป็นสถานรีถไฟฟ้า
ใต้ดินที่สวยที่สุดในโลก	 ทางเข้าสถานีรถไฟคล้ายๆ	 เป็นอุโมงค์ด้านล่าง
ลึกลงไป	เส้นทางเดินมีบันไดเลื่อนระหว่างทางที่มีความลาดชันมาก
	 เดินทางไปจุดหมายที่สอง	 จัตุรัสแดง	 (RED	 SQUARE)โดยนั่งรถ	
HUMMER	LIMOUSINE	ภายนอกเป็นรถที่ดูหรูหรามาก	ภายในมีที่นั่ง
เป็นสองแถวหันหน้าเข้าหากันและด้านหลังเป็นเบาะสองที่นั่ง	 อาจจะ
เป็นเพราะจำานวนกรุ๊ปของเรามีจำานวนมาก	จึงต้องนั่งรถคันละ	20	คน	
ทำาให้ดูอบอุ่นในรถมาก	 แถมมีไวน์ให้ดื่มด้วย	 แต่พวกเราไม่ได้ดื่มเลย					
สักนิด	เพราะด้วยเวลาจำากัด	และจำานวนคนในรถ	ทำาให้เรารู้สึกวิงเวียน



โดยไม่ต้องดื่มไวน์	 แม้ในขณะที่นั่งรถหรูเพื่อชมบรรยากาศ
รอบเมอืง	สงัเกตว่าทกุคนในรถนัง่หลบักนัหมดไม่มใีครนัง่ชม
วิวข้างทางเลย	 เพราะความเหนื่อยล้าจากการเดินทางและ
การปรับตัวให้เข้ากับเวลา
	 จตัรุสัแดง	(RED	SQUARE)	ตัง้อยูใ่จกลางเมอืงมอสโคว์	
ซึ่งเป็นจัตุรัสที่มีลานหินกว้างใหญ่เลียบกำาแพงพระราชวัง				
เครมลินด้านหน้า	 ชื่อของจัตุรัสแดงอาจจะฟังดูแล้วนึกถึง		
การนองเลือด	 แต่จริงๆ	 แล้วคำาว่าจัตุรัสแดงนั้นก็หมายถึง
ความสวยงาม	ความดีงามเท่านั้นลานกว้างของจัตุรัสแดงนี้มี
พื้นที่กว้าง	 695	 เมตร	 ยาว	 130	 เมตร	 เป็นสถานที่จัดงาน
สำาคัญๆ	ต่างๆ	ของรัสเซียมาหลายยุคหลายสมัย	คล้ายๆ	กับ
สนามหลวงของไทย	 ไม่ว่าจะเป็นงานพิธีต่างๆ	 ของประเทศ	
เช่น	 การสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพรัสเซีย				
ในโอกาสต่างๆ	 รวมไปถึงการชุมนุมเรียกร้องเดินขบวนของ
ประชาชนด้วยเช่นกัน	 บริเวณจัตุรัสแดงยังประกอบไปด้วย
สถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ	รายรอบอีกมากมาย	เช่น	พระราชวัง	
เครมลนิ	พพิธิภณัฑ์ประวตัศิาสตร์รสัเซยี	และห้างสรรพสนิค้า	
GUM	 (ห้างกุม)	 บรรยากาศยามคำ่าคืนมีแสงไฟสวยงาม	 เรา
เดินชมและเก็บภาพบรรยากาศได้พอสมควร	 ในอากาศที่

หนาวเย็น	ด้วยแรงลม	ยามคำ่าคืน	ความอ่อนล้าจากการเดิน
ทางตลอดวัน	จึงเดินทางกลับสู่ที่พักโรงแรม	Courtyard	by	
Marriott	 City	 Center	 Hotel	 ซึ่งอยู่ห่างจากจัตุรัสแดง
ประมาณ	2	กิโลเมตร	

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559 
 ภาคเช้า เดินทางสู่เมืองซากอร์ซ	 เมืองแห่งนักบุญ			
เซอร์เกยีช	มวีดัโบราณทางครสิตศาสนาทีเ่จรญิรุง่เรอืงในอดตี
ตั้งแต่ศตวรรษที่	14	ชมวัดทรินิตี้	เซนต์เซอร์เจียส	(TRINITY	
ST.SERGIUS)	 ที่อดีตเป็นวัดที่สำาคัญที่สุดของประเทศ	 เป็น			
สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค	์
โดยอารามถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่	 14	 เพื่อเป็นเกียรติ
แด่นักบุญเซนต์เซอร์เจียส	 (St.	 Sergius)	 ปัจจุบันอาราม					
แห่งนี้ได้กลายเป็นศูนย์รวมชาวคริสต์นิกายออร์โธดอกซ์								
ทีใ่หญ่ทีส่ดุในรสัเซยี	ปัจจบุนัเป็นทีฝั่งศพของบอรสิ	โกดนูอฟ	
(Boris	 Godunov)ในช่วงที่เราเข้าไปชมภายในวัดกำาลัง										
มีการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่
	 และภายในวัดมีภาพวาดที่สวยงาม	 ในบริเวณของวัด		
มบ่ีอนำา้ศกัดิส์ทิธิท์ีช่าวรสัเซยีเชือ่ว่าหากใครป่วยแล้วได้ดืม่นำา้
หรอืประพรมนำา้ศกัดิส์ทิธิน์ีจ้ะทำาให้หายป่วยซึง่เป็นความเชือ่
ที่สืบทอดกันมานาน	
 ภาคบ่าย ชมโชว์	“Great	State	Classical	Moscow	
Circus”	ชมโชว์กายกรรมบันลือโลก	ยิ่งใหญ่ตระการตา	 ได้
นัง่บนอฒัจนัทร์ทรงกลมล้อมรอบ	เพือ่ชมความน่ารกัของสตัว์
ทัง้หลาย	และตืน่เต้นหวาดเสยีวกบักายกรรมผาดโผนของนกั
แสดง	จนนั่งแทบไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียว
	 นอกจากการแสดงทีป่ระทบัใจแล้วเรายงัได้เรยีนรูจ้าก
การชม	 เพื่อนำามาปรับใช้ในการทำางานได้อย่างดี	 โดยต้องมี
ความสามัคคีทำางานเป็นทีม	 ทุกคนในทีมมีการแบ่งหน้าที่
อย่างชัดเจน	ทุกหน้าที่มีความสำาคัญเท่ากัน	และต้องมีความ
รอบคอบในการทำางาน	 ต้องมีการวางแผน	 จัดคิวของงาน
อย่างเป็นระบบ	 ผู ้รับผิดชอบงานแต่ละงานต้องมีความ
เชี่ยวชาญและมีการซักซ้อมเป็นอย่างดี	 การทำางานอย่าง
รวดเร็วในเวลาที่จำากัดและต้องไม่เกิดความผิดพลาด	 เพราะ
หากผิดพลาดนั่นหมายถึงชีวิตของนักแสดง	 และความ
ปลอดภัยของผู้ชมด้วย

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม 2559 
 ภาคเช้า เข้าชมความอลงัการของพระราชวงัเครมลนิ	
ศูนย ์อำานาจแห ่งโลกสังคมนิยม	 และศูนย ์กลางแห ่ง
ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 และสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของ
รสัเซยี	ในปัจจบุนัมแีนวกำาแพงสแีดงใหญ่ยกัษ์ทีย่าวถงึ	2,230	



เมตร	สูง	20	เมตร	รายล้อมไปด้วยค่ายคู	ประตู	หอรบ	และ
ป้อมปราการทั้งหมด	 23	 แห่ง	 ชมปืนใหญ่ของพระเจ้าซาร์,	
ระฆังพระเจ้าซาร์ตลอดจนวิหารต่างๆ	 มากมาย	 เข้าชม					
พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่	 แชมเบอร์	 ที่ตั้งอยู ่ภายในบริเวณ
พระราชวังและเป็นที่เก็บสมบัติลำ้าค่าของกษัตริย์รัสเซีย	
เครื่องราชกุธภัณฑ์	 ชุดเครื่องทรงราชาภิเษก	 มงกุฎของ
พระเจ้าซาร	์	จากนั้นชมโบสถ์อัสสัมชัญ	(Assumption)	โดย
สร้างทับลงบนโบสถ์ไม้เก่าที่มีมาก่อนแล้ว	 เป็นวิหารหลวงที่
เก่าแก่สำาคัญและใหญ่ที่สุดในนครเครมลิน	 ในการประกอบ
พิธีราชาภิเษก,	 ป้อมปืนใหญ	่ หอระฆังพระเจ้าอีวานและชม
ระฆังยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 ภาคบ่าย	 เดินทางไปชมห้างสรรพสินค้ากุมอาคารสี
เหลอืง	อยูใ่กล้กบัจตัรุสัแดง	เป็นห้างสรรพสนิค้าทีเ่ก่าแก่ทีส่ดุ
ในกรุงมอสโก	 ตัวอาคารสวยงามมาก	 ออกแบบโดย	
Alexander	 Pomerantsev	 ในรูปแบบเรียกว่า	 “Russian	
Revival”	 มีหลังคากระจกโค้ง	 โครงเหล็กให้แสงส่องเข้ามา
ให้ความสว่างแก่ตัวอาคาร	 เป็นการประหยัดพลังงาน	 เป็น
สถานทีท่ีม่สีถาปัตยกรรมทีเ่ก่าแก่ของเมอืงนี	้ห้างสรรพสนิค้า
กุมก่อสร้างขึ้นในปีค.ศ.	 1895	 มีความสวยงามและโดดเด่น
มากลักษณะของตัวอาคารเป็นอาคารสูง	3	ชั้น		

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559
 ภาคเช้า เข ้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ	 หรือ	
พระราชวังฤดูร้อนเปโตวาเรส	 ที่มีชื่อเสียงเรื่องความงดงาม
ของพระราชวังและนำ้าพุซึ่งมีอยู่กว่า	100	แห่ง	พระราชวังนี้

เป ็นผลงานการออกแบบของพระเจ ้าปีเตอร์มหาราช	
พระราชวงัใหญ่สร้างเสรจ็เมือ่ปีค.ศ.	1725	ปัจจบุนัเป็นทีเ่กบ็
รักษาสมบัติและภาพวาดที่ลำ้าค่าของพระราชวงศ์รัสเซีย	
ภายในได้รบัการตกแต่งใหม่หลงัจากถกูไฟไหม้	เมือ่ประมาณ	
40	ปีทีแ่ล้ว	สิง่ของเครือ่งใช้และสมบตัต่ิางๆส่วนใหญ่เป็นของ
ดัง้เดมิ	พืน้ของพระราชวงัทัง้หมดปไูม้เป็นลวดลายต่างๆ	เวลา
เข้าชมจึงต้องสวมรองเท้าผ้าที่ทางพิพิธภัณฑ์จัดเตรียมไว้ให	้
หุม้รองเท้าปกตอิกีชัน้หนึง่	เพือ่ป้องกนัความเสยีหายของพืน้	
ประทบัใจกบัห้องต่างๆ	ภายในพระราชวงัและสวนทีส่วยงาม	
โดยเฉพาะนำ้าพุที่สวยโดดเด่นอลังการด้วยทองเหลืองอร่าม	
และร่มรื่นลงตัวกับอุทยานพฤกษานานาพันธุ	์สวยงามไม่แพ้
พระราชวังแวร์ซายส์ในประเทศฝรั่งเศส	
 ภาคบ่าย เข้าชมป้อมปีเตอร์แอนด์ปอลล์	เริม่ก่อสร้าง
ในสมัยพระเจ้าปีเตอร์มหาราช	ตั้งแต่ปีค.ศ.1712	 แล้วเสร็จ
เมื่อปี	 ค.ศ.1733	 เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาร็อก	 ออกแบบ
โดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน	Domonico	 Andres	 Trezzini	
เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 ตั้งชื่อโบสถ์	
ตามชื่อนักบุญ	2	องค์	ผู้ทำาหน้าที่เผยแพร่ศาสนา	คือ	นักบุญ
ปีเตอร์และนักบุญพอล	 ซึ่งประชาชนนับถือเป็นอย่างมาก	
ความสูงของยอดโบสถ์	 122.5	 เมตร	 หลังจากการสวรรคต
ของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช	ตวัโบสถ์ได้เปลีย่นเป็นทีเ่กบ็พระ
ศพของพระองค์และองค์ต่อๆ	มา	รวมทั้งพระเจ้าซาร์นิโคลัส
ที	่2	ซึง่เป็นพระเจ้าซาร์องค์สดุท้ายแห่งราชวงศ์โรมานอฟและ
ครอบครัว	



	 วหิารเซนต์ไอแซค		(Saint	Isacc’s	cathedral)	ในอดตี
เป็นเพียงโบสถ์ไม้ธรรมดา	 ซึ่งต่อมาได้รับการปรับปรุงเป็น
โบสถ์หินและสร้างขึ้นใหม่อย่างงดงาม	 ในสมัยของซาร์อเล็ก
ซานเดอร์ที่	 1	 โดยสถาปนิกชาวผรั่งเศสชื่อ	 ออกุสท์	 เดอ์					
มองต์แฟร์รองด์	โดยใช้เวลาออกแบบรวมก่อสร้างนานถงึ	40		
ใช้แรงงานถงึกว่า	400,000	คนแกรนติทีเ่รยีงรายอยูร่อบวหิาร
มากกว่า	40	ต้น	เป็นหนิแกรนติทีน่ำามาจากประเทศฟินแลนด์	
แต่ละต้นนำ้าหนักมากกว่า	114	ตัน	พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้น
ด้วยหนิชนดิต่าง	ๆ 	มากถงึ	43	ชนดิ	ยอดโดมทรงกลมโค้งของ
วิหารเซนต์ไอแซคฉาบด้วยทองคำาบริสุทธิ์	 มีนำ้าหนักมากถึง	
100	 กิโลกรัม	 มีความสูงจากพื้นถึงยอดโดม	 101.5	 เมตร					
ถือได้ว่าเป็นโดมที่สูงเป็นอันดับ	 3	 ของโลก	 มีภาพต่างๆ	
ภายในวิหารรวมทั้งสิ้นมากกว่า	 200	ภาพ	 ล้วนแล้วแต่เป็น
ภาพเกี่ยวเนื่องกับคริสตศาสนา	 ภายในวิหารกว้างใหญ่จน
สามารถบรรจุคนได้มากกว่าหมื่นคน

วันที่ 12 ตุลาคม 2559 
 ภาคเช้า เดนิทางไปชมโบสถ์แห่งหยดเลอืดทีส่ร้างขึน้
ตรงบริเวณที่พระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่	 2	 ถูกลอบปลง
พระชนม์	สร้างเป็นโบสถ์รัสเซียออร์โทด็อกซ์ที่สวยงามมาก
	 เดินทางไปเข ้าชมพิพิธภัณฑ ์ เฮอร ์มิ เทจ	 (The	
Hermitage;	เดมิคอืพระราชวงัฤดหูนาว)	พพิธิภณัฑ์ทีส่ำาคญั
ที่สุดของเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก	 และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่
ทีส่ดุในรสัเซยี	มกีารรวบรวมรปูป้ันและภาพเขยีนทีง่ดงามของ
ศิลปินต่างๆ	ที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกถึง	3	ล้านชิ้น	พิพิธภัณฑ์
แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชวังฤดูหนาว	ประกอบไปด้วย
ห้องถงึ	1,050	ห้อง	และมคีวามยาวถงึ	2	กม.	ใช้เป็นทีป่ระทบั
ของจักรพรรดิรัสเซียมากมายหลายพระองค์	สร้างขึ้นในช่วง
ปี	ค.ศ.	1754-1762	ชมห้องต่างๆที่ประดับประดาด้วยหินสี
มีค่าแต่ละห้องตกแต่งด้วยสไตล์ที่ไม่ซำ้ากันเลยพร้อมชมภาพ
เขียน	 24	 ภาพของพระนางแคทเธอรีน	 และยังมีภาพเขียน	
อีกกว่า	 2-5	 ล้านชิ้นที่เก็บไว้ในห้องต่างๆ	 อาทิ	 ผลงานของ										
ลีโอนาร์โด	 ดาวินชี,	 แวนโกะห์,	 ทิเทียน,	 เรมบรันดท์	 และ
ไมเคิล	แองเจโล
 ภาคบ่าย	เข้าชมพระราชวงัแคทเธอรนี	(CATHERINE	
PALACE)	ภายในหมู่บ้านพุชกิ้น	(PUSHKIN	VILLAGE)	และ
บ่อยครั้งที่ถูกเรียกว่า	“หมู่บ้านพระเจ้าซาร์”	 เพราะที่นี่เป็น
เมอืงทีพ่ระเจ้าเซนต์ปีเตอร์มหาราช	ทรงพระราชทานทีด่นิแก่
พระนางแคทเธอรีนซึ่งเมืองนี้ถูกเปลี่ยนชื่อเพื่อเป็นอนุสรณ์
แก่กวเีอกพชุกิน้	ในปี	ค.ศ.1937	เพราะกวเีอกผูน้ีเ้คยผ่านการ
ศึกษาในโรงเรียนที่เมืองแห่งนี้	 ตัวพระราชวังสร้างขึ้นในป	ี
ค.ศ.1756	โดยสถาปนกิชาวอติาเลีย่นผูท้ีม่ชีือ่เสยีง	พระราชวงั

แห่งนี้มีความสวยงามไม่แพ้พระราชวังใดๆ	 ในโลก	 ชมห้อง
ต่างๆ	นบัร้อย	โดยเฉพาะห้องอำาพนั	(แอมเบอร์รมู)	ทีป่ระทบั
ใจ	และสวนอนัร่มรืน่งดงามสไตล์ฝรัง่เศส	มคีวามสวยงามมาก
ในพระราชวังและการเข้าเยี่ยมชม	 จะมีการตกแต่งภายใน
อย่างสวยงามและมีการจัดทำาห้องต่าง	 ๆ	 และใช้อุปกรณ์
เทคโนโลยีเข้ามาให้บริการผู้ที่เข้ามาชม	

วันที่ 13 ตุลาคม 2559
 ภาคเช้า ไปศึกษาดูงานโรงเรียนนานาชาติ	 และ
โรงเรียนระดับประถมศึกษา
	 โรงเรียนนานาชาติและโรงเรียนระดับประถมศึกษาใน
ประเทศรัสเซีย	ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาล	100%	ซึ่งการ
จดัการเรยีนการสอนมกีารจดัมมุห้อง	การใช้สือ่การเรยีนการ
สอนที่หลากหลาย	 เพื่อกระตุ ้นให้นักเรียนได้มีความคิด
สร้างสรรค์		จะส่งเสรมิให้นกัเรยีนทกุคนกล้าแสดงออก	ยกมอื
ตอบคำาถาม	และมีส่วนร่วมในการเรียนค่อนข้างมาก	
	 จากการไปทศันศกึษาดงูานประเทศรสัเซยีทำาให้เราได้
ทราบถงึวฒันธรรม	สถาปัตยกรรมทีส่วยงาม	ความงดงามของ
พระราชวังที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน	 รวมถึงการจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนต่างๆ	 ที่รัฐบาลได้มีการสนับสนุนทั้งด้าน
นโยบายและด้านงบประมาณ	อกีทัง้การเกบ็รวบรวมหลกัฐาน
ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่รัสเซียได้จัดทำาอย่างเป็น
ระบบ	 และสามารถนำาเสนอในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ต่างๆ	
ได้อย่างน่าชื่นชม	และการพัฒนาประเทศมาอย่างยาวนาน

มิสปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี  หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
26 ตุลาคม 2559



	 ลกูเสอืวสิามญัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	เข้ารบัการอบรม	เมือ่วนัที	่1	ตลุาคม	2559	ณ	หอประชมุหลยุส์	ชาแนล	อาคาร
วัชรสมโภช

	 1	 -	 3	 พฤศจิกายน	 2559	 ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	 เข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรม	ณ	 ค่ายลูกเสือลูโดวิโก						
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา



	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดกิจกรรม	“วิชาการสัมพันธ์ 72 ปี อัสสัมชัญศรีราชา เทิดองค์ราชันย์ ฉลองครองราชย์ 7 
ทศวรรษ” ประจำาปีการศึกษา	 2559	 โดยได้รับเกียรติจากภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	 อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวง
ประเทศไทย	มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน	วันที่	10	พฤศจิกายน	2559

“วิชาการสัมพันธ์ 72 ปี อัสสัมชัญศรีราชา เทิดองค์ราชันย์ ฉลองครองราชย์ 7 ทศวรรษ”



มิสรัชนีกูล พวงผ่อง หัวหน้างานอภิบาลและอาสาพัฒนา

	 แผนกคริสตศาสนธรรม	 สังฆมณฑล
จันทบุรี	 จัดอบรมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจ				
ครคูำาสอนแขวงศรรีาชา	เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ประสบการณ์	 ณ	 อาคารศูนย์สังฆมณฑล
จันทบุรี	 งานอภิบาลและอาสาพัฒนาได้ส่ง
ครเูข้าร่วมอบรมสมัมนา	จำานวน	2	คน	ได้แก่	
มิสนิสา ศรีวิไล และ มิสดาลินี ขารวงศ์  

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2559

	 องค์กรวายซีเอส	สังฆมณฑลจันทบุร	ีจัดอบรมสัมมนาและฟื้นฟูจิตใจจิตตาภิบาลวายซีเอส	
โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑลจันทบุรี	 ณ	 เดอะ	 ธารา	 รีสอร์ท	 พัทยา	 ชลบุรี	 	 งานอภิบาลและ							
อาสาพฒันาจดัส่งครเูข้าร่วมอบรมสมัมนา	จำานวน	3	คน	ได้แก่		มสิรชันกีลู พวงผ่อง ม.กติตคิณุ 
ศรียศ และ นายเพชรบุญ ธารพงศ์ไพร

วันเสาร์ที่ 8-วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม 2559

	 พิธีบูชาขอบพระคุณ	“วันศุกร์ต้นเดือน”	 และ	“โอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดามีศักดิ์    
ว่องประชานุกูล และ “ฉลองศาสนนามโบโรมิโอ ภราดาเลอชัย ลวสุต”	 ประธานในพิธ ี       
คุณพ่อวัชระ เส็งเจริญ อธิการบ้านเณรคณะคามิลเลียน

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

	 มิสรัชนีกูล	 พวงผ่อง	 ติดตามนักเรียน			
เข้าร่วมค่ายกระแสเรียกยุวลัยเซนต์หลุยส์	
แมรี่	 ครั้งที่	 40	 โดยมีนักเรียนตอบรับเข้า		
ร่วมค่ายกระแสเรียกจำานวน	6	คน	นักเรียน
โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จำานวน	4	คน	และ
นักเรียนต่างสถาบัน	 จำานวน	 2	 คน	 รวม
เยาวชนที่สนใจเข้าค่ายกระแสเรียกยุวลัย
เซนต์หลุยส์	แมรี	่จำานวน	87	คน

วันจันทร์ที่ 10 -วันพฤหัสบดี
ที่13 ตุลาคม 2559 

	 แผนกครสิตศาสนธรรม	สงัฆมณฑลจนัทบรุ	ี
ได้จัดแข่งขันตอบคำาถามพระคัมภีร์	 “นักบุญ  
ลูกา”	 ณ	 วิทยาลัยดาราสมุทรบริหารธุรกิจ	
จังหวัดชลบุรี	 งานอภิบาลและอาสาพัฒนา							
ได้จัดส่งนักเรียนเข้าแข่งขันระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น	จำานวน	1	ทมี	ครดูแูลนกัเรยีน	มสิรชันกีลู 
พวงผ่อง และ มาสเตอร์กิตติคุณ ศรียศ

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559



 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ผูอ้ำานวยการ	
สนับสนุนและส ่งเสริมงานสัมพันธ ์ชุมชน								
พระศาสนจกัรคาทอลกิท้องถิน่	ได้มอบหมายให้	
มิสรัชนีกูล พวงผ่อง และ ม.กิตติคุณ ศรียศ 
นำาคณะครู	 เจ้าหน้าที่	 และนักเรียนเข้าร่วม
ปฏิบัติหน้าที่ในงาน “เสกสุสาน” ณ	 วัด
พระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า	ศรีราชา

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2559

 คุณพ่อยอแซฟ พงษ ์ศักดิ์  แซ ่ เตียว               
ผู้อำานวยการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการ			
ยุวธรรมทูต	แผนกธรรมทูต	สังฆมณฑลจันทบุรี								
เข้าพบนักเรียนต่างความเชื่อที่ผ่านการเข้าร่วม
ค่ายแสวงหา	 และรวมพลคนแสวงหา	“ความ
รักของพระคริสต์ ไร้พรมแดน”	 เพื่อติดตาม
ความเคลื่อนไหว	 การดำาเนินชีวิต	 ในปัจจุบัน	
และการแก้ไขปัญหาที่	 เกิดขึ้นในทางที่ถูกต้อง	
ด้วยการสมัภาษณ์	พดูคยุ	และตอบแบบสอบถาม	
ครผููร้บัผดิชอบ	ได้แก่	มสิรชันกีลู พวงผ่อง และ 
ม.กติตคิณุ ศรยีศ	ณ	ห้องประชมุตกึยอห์น	แมรี่	

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2559

	 โอกาสปีศกัดิส์ทิธิแ์ห่งเมตตาธรรม	แผนกครสิตศาสนธรรม	สงัฆมณฑลจนัทบรุ	ีได้จดังานมอบโล่และประกาศเกยีรตคิณุให้กบัคณะครคูำาสอน
นานปี	 เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับคณะครูที่ทำาการสอนตั้งแต่	 15	 ปีขึ้นเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ	 จาก	พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์        
จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทุบรี	ณ	 วิทยาลัยดาราสมุทรบริหารธุรกิจ	 จังหวัดชลบุรี	 โดยมีคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เข้ารับโล่
ประกาศ	เกียรติคุณ	จำานวน	3	คน	ดังนี้	
 - มิสดาลินี ขารวงศ์ 	 เริ่มสอนคำาสอนตั้งแต่ป	ี2532-ปัจจุบัน	รวมเวลา	27	ปี	
 - มิสรัชนีกูล พวงผ่อง  หัวหน้างานอภิบาลและอาสาพัฒนา	เริ่มสอนคำาสอนตั้งแต่ป	ี2537-ปัจจุบัน	รวมเวลา	22	ปี	
 - มิสนิสา ศรีวิไล	 เริ่มสอนคำาสอนตั้งแต่ป	ี2538-ปัจจุบัน	รวมเวลา	21	ปี	

วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559



	 โรงเรียนปิดเรียนปลายภาคเรียนที่	 1/2559	 ในวันที่	 1-30	
ตุลาคม	2559	เป็นเวลา	1	เดือนเต็ม	นักเรียนประจำาทุกคน	ได้มี
โอกาสอยู่กับครอบครัวอย่างมีความสุข	 นักเรียนบางคนอาจจะ
อ่านหนังสือให้เกิดประโยชน์กับตนเอง	 เป็นการปลูกฝังนิสัยให้
นักเรียนรักการอ่าน	 หรือนักเรียนบางคนอาจจะไปต่างประเทศ
เพื่อหาประสบการณ์ให้กับตนเอง	ถือว่าเป็นสิ่งดีๆในชีวิต
	 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่	 2/2559	 นี้	 ทางโรงเรียนได้จัดให	้				
วันที่	 30	 ตุลาคม	 2559	 ซึ่งเป็นวันที่นักเรียน	 ต้องกลับเข้าที่พัก	
เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่	2	ทางฝ่ายวิชาการได้จัดให้เป็นวัน
สัมพันธ์ระหว่างบ้านกับโรงเรียน	 เพื่อให้ผู้ปกครองได้มีโอกาส
ปรกึษาหารอืกบัครปูระจำาชัน้	และเพือ่รบัทราบเกีย่วกบัพฤตกิรรม
ของนักเรียน	 ถ้าต้องมีการปรับแก้ไข	 จะได้ร่วมมือกันระหว่าง								
ผูป้กครองกบัครปูระจำาชัน้	นกัเรยีนบางคนทีส่อบไม่ผ่านหลายวชิา	
ครูประจำาที่พักจะเข้มงวดมากเป็นพิเศษ	 ผู้ปกครองบางท่านจะมี
ความกังวลใจก็จะให้จัดหาคุณครูสอนเสริมให้	 ซึ่งทุกอย่างที่เกิด
ขึน้ต้องให้นกัเรยีนช่วยปรบัแก้ไขตนเองด้วย	จงึจะสามารถเพิม่เตมิ
ความรู้ให้ได้	
	 ปกติภาคเรียนที	่ 2	 จะมีการจัดกิจกรรมหลายอย่างเพื่อให้
นกัเรยีนประจำาได้มโีอกาสสนกุสนานร่วมกบัเพือ่นๆ	แต่ในปีนีเ้พือ่
แสดงความอาลัยต่อการเสด็จส;รรคตของพระบาทสสมเด็จพระ
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช		นกัเรยีนประจำาได้มโีอกาสเข้าร่วม
ในพิธีย้อนรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 40	 ปี	 แห่งการเสด็จ
พระราชดำาเนินโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเมื่อวันจันทร์ที่	 9	
พฤศจิกายน	 2559	 พร้อมทั้งแปรอักษรเลข	 9	 ณ	 สนามอุดม
ประเสริฐ	และนักเรียนประจำาหญิงได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายความ
อาลยั	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรภมูพิลอดลุยเดช	ของกลุม่โรง
เรียนในอำาเภอศรีราชา	ไม่ว่าจะมีกิจกรรมใดๆ	นักเรียนประจำาจะ
ได้รับการคัดเลือกให้มีส่วนร่วมโดยตลอดเพราะอยู ่ประจำาที่
โรงเรียนมีความสะดวกมากกว่านักเรียนไปกลับ	จึงทำาให้นักเรียน
ได้มโีอกาสฝึกฝนในด้านต่างๆ	เพิม่ขึน้	โดยเฉพาะการร่วมกบัสงัคม
ภายนอก	

	 กิจกรรมที่ทางโรงเรียนจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคม	ก็
คือกรีฑาส	ีเพื่อฝึกทักษะทางด้านกีฬา	การรู้จักทำางานเป็นทีม	ฝึก
ความเป็นผู้นำา	และให้นักเรียนมีความรัก	ความสามัคค	ีนักเรียนที่
อยู่ประจำาค่อนข้างจะมีโอกาสและได้เปรียบกว่านักเรียนไปกลับ	
เพราะการอยูร่่วมกนัเป็นสใีนทีพ่กัเดยีวกนัได้มเีวลาฝึกซ้อมมากกว่า	
โอกาสได้รบัชยัชนะในกฬีาประเภทต่างๆ	ค่อนข้างมาก	หลงัจากเสรจ็
สิ้นงานกีฬา	ก็จะใกล้การสอบกลางภาคเรียนที	่2	ดังนั้น	นักเรียน
ต้องรูจ้กัแบ่งเวลาการเตรยีมตวัสอบควบคูก่บัการทำากจิกรรมต่างๆ	
ด้วย
	 กจิกรรมสดุท้ายของปีนีค้อื	วนัฉลองครสิต์มาสและวนัขึน้ปี
ใหม่	 ซึ่งใกล้เข้ามาทุกขณะ	 เป็นกิจกรรมที่นักเรียนประจำาทุกคน
รอคอยมากที่สุด	ในปีนี้ทางฝ่ายนักเรียนประจำาจัดกิจกรรม	วันที	่
22	ธันวาคม	2559	รูปแบบการจัดงานแตกต่างไปจากในปีที่ผ่าน
มาโดยเน้นการแจกของขวญัให้นกัเรยีนทกุคนแล้วแต่ว่าใครโชคดี
ก็จะได้รับรางวัลที่มีราคาแพง	และมีรางวัลใหญ่พิเศษให้ทุกคนได้
ลุน้กนัอกี	ควบคูไ่ปกบัการรบัประทานอาหารในบรรยากาศพีน้่อง
แบบเรียบง่าย	 ไม่มีการแสดงบนเวที	 เพราะยังอยู่ในระหว่างการ
ไว้อาลัย	
	 ทางโรงเรยีนได้กำาหนดช่วงปิดเทศกาลวนัครสิต์มาสและวนั
ขึ้นปีใหม่	ตั้งแต่วันเสาร์ที่	24	ธันวาคม	2559	นักเรียนประจำากลับ
บ้านได้หลังเลิกกิจกรรมของวันศุกร์ที่	23	ธันวาคม	2559	และส่ง
กลับที่พักในวันอังคารที่	3	มกราคม	2560	ก่อนเวลา	17.00	น.	
หวงัเป็นอย่างยิง่ว่านกัเรยีนคงได้พกัผ่อนกนัอย่างสนกุสนานเพยีง
พอที่บ้าน	 หลังจากที่นักเรียนได้เหน็ดเหนื่อยกับการเรียนและ
กิจกรรมต่างๆ	มากมาย	
	 ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม	่2560	นี้	ทาง
ฝ่ายนักเรียนประจำาขอส่งความรัก	ความสุขและความปรารถนาดี
มายังท่านผู้ปกครองที่เคารพรัก	 ขอให้มีความสุขกาย	 สบายใจ	
ก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีความสุขตลอดไป



อาทิตย์ที่	30	ต.ค.59	 -	 วันพบผู้ปกครอง/ประกาศผลสอบ	(บ่าย)
	 -	 นักเรียนประจำาทุกคนรายงานตัวเข้าที่พักพร้อมแสดงหลักฐานการชำาระเงิน
	 	 ระหว่างเวลา	09.00	-	17.00	น.	นักเรียนที่ไม่มีผู้ปกครองไปส่ง	ไม่อนุญาตให้เข้าที่พัก
จันทร์ที่		31	ต.ค.59	 -	 เปิดเรียนภาคเรียนที	่	2/2559
ศุกร์ที่		2		ธ.ค.59	 -	 นักเรียนประจำาที่จะกลับบ้าน		กลับบ้านได้หลังเลิกเรียน
จันทร์ที่		5	ธ.ค.59	 -	 วันคล้ายวันพระราชสมภพของรัชกาลที่	๙	(หยุดเรียน)
	 -	 นักเรียนประจำาที่กลับบ้าน	กลับเข้าที่พักก่อนเวลา	17.00	น.
ศุกร์ที่		9		ธ.ค.59	 -	 นักเรียนประจำาที่จะกลับบ้าน		กลับบ้านได้หลังเลิกเรียน
จันทร์ที่	12	ธ.ค.59	 -	 หยุดวันรัฐธรรมนูญ	(หยุดชดเชย)
	 -	 นักเรียนประจำาที่กลับบ้าน	กลับเข้าที่พักก่อนเวลา	17.00	น.
อังคารที่	20	–	ศุกร์ที่	23	ธ.ค.59	 -	 สอบกลางภาคเรียนที	่2/2559
ศุกร์ที่	23	ธ.ค.59	 -	 นักเรียนประจำาทุกคน	กลับบ้านหลังเลิกเรียน
เสาร์ที	่24	ธ.ค.59-จันทร์ที่	2	ม.ค.60	 -	 ปิดเรียนกลางภาคเรียนที	่2/2559
อังคารที่	3	ม.ค.60	 -	 นักเรียนประจำาทุกคนกลับเข้าที่พักก่อนเวลา	17.00	น.
พุธที่	4	ม.ค.60	 -	 เปิดเรียนตามปกติ
ศุกร์ที่	13	ม.ค.60	 -	 นักเรียนประจำาที่จะกลับบ้าน		กลับบ้านได้หลังเลิกเรียน
จันทร์ที่	16	ม.ค.60	 -	 วันครู	(หยุดเรียน)
	 -	 นักเรียนประจำาที่กลับบ้าน	กลับเข้าที่พักก่อนเวลา	17.00	น.
พฤหัสบดีที่	26	ม.ค.	60	 -	 นักเรียนประจำาที่จะกลับบ้าน	กลับได้หลังเลิกเรียน
ศุกร์ที่	27	ม.ค.60	 -	 เทศกาลวันตรุษจีน	(หยุดเรียน)
อาทิตย์ที่	29	ม.ค.60	 -	 นักเรียนประจำาที่กลับบ้าน	กลับเข้าที่พักก่อน	17.00	น.
พุธที่	1	ก.พ.	–	ศุกร์ที	่3	ก.พ.	60	 -	 นักเรียนชั้น	ม.6	สอบปลายภาคเรียนที	่2/2559
เสาร์ที	่4	ก.พ.	60	 -	 วันคืนสู่เหย้า	เรียนตามปกติ	(ใช้ตารางสอนวันจันทร์)
ศุกร์ที่	10	ก.พ.	60	 -	 นักเรียนประจำาที่จะกลับบ้าน	กลับได้หลังเลิกเรียน
จันทร์ที่	13	ก.พ.	60	 -	 หยุดวันมาฆบูชา	(หยุดชดเชย)
	 -	 นักเรียนประจำาที่กลับบ้าน	กลับเข้าที่พักก่อนเวลา	17.00	น.
พุธที่	22	ก.พ.	–	ศุกร์ที่	24	ก.พ.	60	 -	 นักเรียนชั้น	ม.3	สอบปลายภาคเรียนที	่2/2559
ศุกร์ที่	24	ก.พ.	60	 -	 ปัจฉิมนิเทศ	นักเรียนชั้น	ม.6
พุธที่	1	มี.ค.	–	ศุกร์ที่	3	มี.ค.	60	 -	 สอบปลายภาคเรียนที	่2/2559
ศุกร์ที่	3	มี.ค.	60	 -	 นักเรียนประจำาทุกคน	กลับบ้านหลังเลิกเรียน
เสาร์ที	่4	–	อาทิตย์ที่	26	มี.ค.	60	 -	 ปิดเรียนปลายภาคเรียนที	่2/2559
เสาร์ที	่11	มี.ค.60	 -	 ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
	 -	 ประกาศผลสอบ/จำาหน่ายแบบเรียน
อาทิตย์ที่		26		มี.ค.	60	 -	 นักเรียนประจำาที่ร่วมกิจกรรมภาคฤดูร้อน	เข้าที่พักก่อนเวลา	17.00	น.
จันทร์ที่		27	มี.ค.	60	 -	 เปิดกิจกรรมภาคฤดูร้อน	2559

ปฏิทินนักเรียนประจ�า โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559



  เดก็หญงิรฐัตกิานจ์ ศริมิลูเมอืง	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3/1	ได้เข้าร่วมการ
แข่งขัน	Piano Duet Open Stage ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 จากผู้เข้า
แข่งขันทั้งหมด	34	คู	่และการแข่งขัน	Piano Open Stage	ได้รับรางวัล
เหรียญทอง	จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด	82	คน	ซึ่งได้รับเหรียญทอง	2	รายการ
แข่งขัน	 จากกิจกรรมเทศกาลดนตรี	 Trinity	 National	 Youth	 Piano	
Competition	ครั้งที่	4	เพื่อ	ชิงรางวัลระดับประเทศ	โดยจัดขึ้น	ณ	หอ		ศิลป
วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	ในวันที่	16-17	สิงหาคม	2559

 มสิอฉัราวด ีทองขาว มสิวชริฐา ใจสมัฤทธิ ์นำานกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา
ปีที่	6	ได้แก	่เด็กชายนนฑิวัฒ ธไนสวรรค์ เด็กชายธนบดี ทองดีเลิศ	และ
เดก็ชายธติภิทัร ฤทธกิลุสทิธชิยั เข้าร่วมแข่งขนัอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์	
จัดโดยสำานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี	 เขต๓	ณ	 รร.บ้านเนิน			
พลับหวาน	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1	ระดับเหรียญทอง	เมื่อวันที	่5	
พฤศจิกายน	2559

 นางสาวโชตกิา	..	เข้ารบัรางวลันกัเรยีนพระราชทาน	ประจำาปีการศกึษา	
2558	จาก	...	เมื่อวันที	่9	พฤศจิกายน	2559	ณ	...	

 มิสกนกวรรณ พรมมานนท์ นำานักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จำานวน	2	คน	คือ	นายภัทรรินทร์ ตั้งมณีสุวรรณ และนายจิรายุ  ใบสูงเนิน 
เข้าร่วมกจิกรรมค่ายการเงนิธนาคารทสิโก้	รุน่ที	่10	ในหวัข้อเรือ่ง	“ออมก่อนใช้ 
สร้างวินัยการเงิน”	 ได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับภาค	 จากผู้เข้าร่วมการ
แข่งขันทั้งหมด	39	ทีม	ระหว่างวันที่	17	-	22	ตุลาคม	2559

 ม.เดชา ขันธ์จิตต์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร	์มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ 
และม.สรวิศ แก้วงาม	 ครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	 นำานักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลายเข้าร่วมสอบชงิทนุค้นพบนกับนิอวกาศไทยของรฐับาล
สหรฐั	เพือ่เป็นตวั	แทนประเทศไทย	เข้าเรยีนหลกัสตูรการสำารวจอวกาศเบือ้ง
ต้นที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอมเริกา	 ในวันที่	 5	 พฤศจิกายน	
2559	ณ	สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

 ม.ธัญญณัช นิจนิรันดร์กุล นำานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
ได้แก่	นายกนกกร ศกัดิน์าวา	ม.4/1	และนางสาวทองวรรณพร มหาวรีะคณุ 
ม.4/2	เข้าร่วมการแข่งขันประกวดการแต่งคำาประพันธ์อินทรวิเชียรฉันท์	11	
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ระดบัเขตการศกึษา	และได้เป็นตวัแทนไปแข่งขนัระดบั
ภาคที่จังหวัดจันทบุรี



	 เด็กชายภูริ โกดี และเด็กชานสุทธวิชญ์ บุตรนนท์ ม.1/5	ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ	อันดับ	1	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

การแข่งขันปริศนาอักษรไขว้
	 -	 นายฤทัต วรรณรัตน์ ม.5/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศ
	 	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
	 -	 นายศรัณย์ ถาวร ม.5/2	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
	 	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันคัดลายมือ
 นางสาววิวรรณรัตน์ พึ่งหิน ม.6/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันสะกดค�า
 นางสาวชุติภา ปกรณ์วณิชชา	และนางสาวธนกร เปี่ยมพร้อม	ม.5/1	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ		ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

 นายกรวิศิษฎ์ นฤมลสกุลชัย นายอติวิชญ์ ตูพานิช	เข้าร่วมการแข่งขัน
ทดสอบความสามารถทางวชิาการ	โครงการส่งเสรมิโอลมิปิกวชิาการ	สอวน.	
สาขาวิชาชีววิทยา	 ได้ผ่านเข้าค่ายที่	 2	 เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขัน
ระดับประเทศ	จัดโดย	ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ	สอวน.	มหาวิทยาลัยบูรพา

 นายอิสรายุทธ เข็มจันทร์ ม.5/3	 และนายเอกนฤน ขันทอง	 ม.5/8					
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

งานวันวิชาการสัมพันฑ์ 72 ปีอัสสัมชัญศรีราชา “เทิดองค์ราชัน ฉลองครองราชย์ 7 ทศวรรษ”
	 มสิบปุผาชาต	ิบญุสมภพ	และมสิศรตุา	นจินรินัดร์กลุ	นำานกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนักลุม่สาระวชิาภาษาไทย	ในงานวนัวชิาการสมัพนัฑ์	72	ปีอสัสมัชญั
ศรีราชา	“เทิดองค์ราชัน	ฉลองครองราชย	์7	ทศวรรษ”		ระหว่างวันที่	10	-	11	พฤศจิกายน	2559	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ผลการแข่งขันมีดังนี้

การแข่งขันค�าคม



 มสิสดุา มงคลสทิธิ ์ได้รบัรางวลัจากโครงการสบืสาน
พระราชปณิธาน	 สร้างสรรค์งานเพื่อแผ่นดิน	 สาขาครู						
ผู ้สอนดีเด ่น	 จากท่านหม่อมเจ้ามาลินีมงคล	 ยุคล										
อมาตยกุล	วันที	่3	ธันวาคม	2559

 มสิสดุา มงคลสทิธิ ์เป็นผูแ้ทนของโรงเรยีนอสัสมัชญั
ศรรีาชา	เข้ารบัรางวลัการประกวดสือ่นวตักรรมระดบัชาต	ิ
เรือ่ง	ตามรอยงานทีพ่่อทำา	ตามคำาทีพ่่อสอน	ระดบัเหรยีญ
เงิน	 ในการแสดงนวัตกรรม	“ครูสร้างคน	คนสร้างชาติ”	
โดยนำาเสนอผลงานนวัตกรรม	 “รู้รักษ์พลังงานและสิ่ง
แวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน”	ระหว่างวันที	่29	-	
30	พฤศจิกายน	2559

งาน Assumption College Thonburi Act Extreme Education 2016 
 มิสประนอม มีศรี ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์	 นำานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม					
ในงาน	 Assumption	 College	 Thonburi	 Act	 Extreme	 Education	 2016	วันที่	 28	
พฤศจิกายน	2559	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ธนบุร	ีผลการแข่งขันมีดังนี้
	 -	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทีม	1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท	Friendship
	 -	 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาทมี	2	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	3	ประเภท	Friendship

 มิสสลินดา ทองค�า พานักเรียนเข้าร่วมกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร	์ ในงาน	 Assumption	
College	Thonburi	Act	Extreme	Education	2016	วันที่	28	พฤศจิกายน	2559	ณ	โรงเรียน
อัสสัมชัญ	ธนบุรี	ผลการแข่งขันมีดังนี้
	 -	 การแข่งขนัคณติคดิเลขเรว็	ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	-	3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั	1
	 -	 การแข่งขนัคณติคดิเลขเรว็	ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่	4	-	6	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั1

งานวันวิชาการ 2016 (ACEP Academic Days 2016)
 มิสประนอม มีศรี ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์	 นำานักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อม						
ในงานวันวิชาการ	2016	(ACEP	Acadamic	Days	2016)	เมื่อวันที	่25	พ.ย.59	ณ	โรงเรียน			
อัสสัมชัญ	หลักสูตรภาษาอังกฤษ	ผลการแข่งขันมีดังนี้
	 -	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทีม1ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท	Friendship
	 -	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาทีม2	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ3	ประเภท	Friendship
(รูป	8)



	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียนและพบครูประจำาชั้น	 “วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน                  
ปีการศึกษา 2559” วันอาทิตย์ที่	30	ตุลาคม	2559	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช	และผู้ปกครองพบ													
ครูประจำาชั้นตามระดับชั้น	ณ	อาคารเรียนแต่ละดับชั้น

วันสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ปีการศึกษา 2559



	 1	-	3	พฤศจิกายน	2559	ลูกเสือสามัญชั้นประถมศึกษาปีที	่5	ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	เข้าค่ายพักแรมและฝึกอบรม	ณ	
ค่ายลูกเสือวชิราวุธ	อ.ศรีราชา	จ.ชลบุรี

	 คณะครแูละนกัเรยีนระดบัประถมศกึษา	ตกึโดนาเซยีง	ร่วมอวยพรเนือ่งในวนัคล้ายวนัเกดิ	ภราดามศีกัดิ ์ว่องประชานกุลู 
ที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	เมื่อวันที่	4	พฤศจิกายน	2559



	 ศูนย์การเรียนรู้ได้เปิดบริการให้นักเรียนได้มา
เรียนรู ้	 เห็นสภาพจริงและลงมือปฏิบัติจริงได้ด้วย
ตนเองนอกจากนี้ยังเน้นส่งเสริมกิจกรรมบูรณาการ
การเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระและการน้อมนำาหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	 มาประยุกต์ใช้เพื่อให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	 โดยยึดในหลัก		
สามห่วงสองเงื่อนไข	(การมีความรู	้ความพอประมาณ	
การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี	มีความรู้	มีคุณธรรม)	และมี
ความมั่นคงทางด้านอาหาร	เพื่อนำาเสนอหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาต่อไป
	 ศูนย์การเรียนรู ้ร ่วมกับโรงอิฐประเสริฐชัย	
อ.พานทอง	 จังหวัดชลบุรี 	 ได ้จัดกิจกรรมฟื ้นฟู												
สวนพฤกษศาสตร์และป้ันดนิเพือ่น้องเฉลมิพระเกยีรติ		
12	 สิงหามหาราชินี	 โดยมี	 คุณณิชาภา	 สกุลนอก			
ประธานในพธิ	ีร่วมด้วยภราดามศีกัดิ ์ว่องประชานกุลู         
คณะผู้ปกครอง	 ครู	 และนักเรียน	 เมื่อวันอังคารที่	 9	
สิงหาคม	2559

โดย	มิสวิจิตรา	แจ่มกระจ่าง



	 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาเข้าร่วมกิจกรรมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จ																		
พระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช	ของกลุ่มโรงเรียนในอำาเภอศรีราชา	วันที่	11	พฤศจิกายน	2559	เวลา	08.00	น.	ณ	สนามกีฬา
โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา	

	 12	พฤศจกิายน	 2559	คณะครแูละเจ้าหน้าทีฝ่่ายธรุการ-การเงนิ	 โรงเรยีนอสัสมัชญัลำาปาง	มาศกึษาดงูานระบบการรบั
สมคัรนกัเรยีนใหม่	และระบบงานฝ่ายธรุการ-การเงนิ	ห้องประชมุออกสัตนิ	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา



 ข่าวแรกเป็นข่าวเศร้าโศกและสะเทือนใจที่สุดของ
ประเทศไทยและพสกนิกรชาวไทย	 รวมทั้งประเทศ
ต่างๆ	 ทั่วโลกอีกด้วย...เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 	 13	
พฤศจิกายน	พุทธศักราช	2559	เวลา	15.52	นาฬิกา	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
มหติลาธเิบศรรามาธบิด	ีจกัรนีฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	
บรมนาถบพิตร	เสด็จสวรรคต	ณ	โรงพยาบาลศิริราช	
พระชนมพรรษาปีที่	 89	 ทรงครองพระราชสมบัต	ิ			
70	ปี	 รัฐบาลประกาศไว้ทุกข	์ถวายความอาลัยเป็น
เวลา	1	ปี

 ทุกหน่วยงานในประเทศไทยและต่างประเทศได้จัด
กิจกรรมต่างๆ	 เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยถวาย
พระองค์ท่านกันหลายรูปแบบ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรรีาชา	นำาโดยภราดา	ดร.ชำานาญ	เหลา่รักผล	ได้จัด
กจิกรรมแปรอกัษรรปูเลข	๙	ภายใต้โลโก้ของโรงเรยีน	
เมือ่วนัที	่9	พฤศจกิายน	2559	เวลา	9.00	น.	ณ	สนาม
ฟุตบอลหญ้าเทียมอุดมประเสริฐ

 กิจกรรมนี้ ได ้จัดตรงกับวันย ้อนรำาลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
รชักาลที	่9	ได้เสดจ็พระราชดำาเนนิโรงเรยีนอสัสมัชญั
ศรีราชาครบ	40	ปี	 เมื่อวันที	่ 9	พฤศจิกายน	2519	
นอกจากมีการแปรอักษรแล้ว	 มีการกล่าวถวายคำา
อาลัย	 พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศถวายเป็นพระราช
กุศล	ณ	 โบสถ์อัสสัมชัญศรีราชา	 พิธีพุทธศาสนาได้
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์	ฯลฯ	

โดย ม. เม้า

	 สวัสดีค่ะ	ท่านผู้อ่านที่เคารพ	พบกันเช่นเคยในคอลัมน์บอกมาเก้า...เล่าไปสิบ	เรามีข่าวความเคลื่อนไหวมาเสนอเหมือนเช่นเคย



 ภราดาหลยุส์ ชาแนล	อดตีอธกิารโรงเรยีนอสัสมัชญั
ศรีราชา	 ซึ่งในปี	 2519	 นั้นท่านได้ดำารงตำาแหน่ง
อธิการของโรงเรียน	 ได้ให้เกียรติมาเล่ารำาลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที	่9	พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ที่ได้เสด็จ
มาทรงเปิดอาคารวัชรสมโภชให้คณะภราดา	 คร	ู
นักเรียนและผู้ปกครองได้รับฟัง

 นอกจากนี้ในหอประชุมหลุยส์	 ชาแนล	 อาคารวัชร
สมโภช	 ได้มีการฉายภาพยนตร์ที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที	่9	พร้อมด้วยพระบรมวงศานุ
วงศ์ได้เสด็จมาทรงเปิดอาคารวัชรสมโภช	 ตลอดจน
การสัมภาษณ์บุคคลที่เคยได้รับเสด็จอย่างใกล้ชิด	
อาทิ	ภราดาหลุยส์ ชาแนล พระสังฆราชกิตติคุณ
เทียนชัย สมานจิต	ฯลฯ	และร่วมร้องเพลงเกี่ยวกับ
พระองค์ท่านตลอดในกิจกรรมวันนั้น	

 กิจกรรมนี้มีสมาคมศิษย์เก่านำาโดย คุณปัญญา   
เบญจศิริวรรณ พร้อมคณะศิษย์เก ่า	 สมาคม																
ผูป้กครองและครฯู	นำาโดยคณุพงษ์สวสัดิ ์รตันะเหลีย่ม 
และคณะกรรมการผู้ปกครองมาร่วมงานโดยพร้อม
เพรียงกัน

 11	พ.ย.	59	อำาเภอศรีราชาได้จัดกิจกรรม	ศรีราชา
น้อมอาลัยด้วยใจภักดิ์	 มีหน่วยงานราชการ	 ชุมชน
ต่างๆ	โรงเรียนในอำาเภอศรีราชา	8	สถาบันได้มาร่วม
ถวายความอาลัย	แปรอักษรเป็นรูปเลข	๙	ล้อมด้วย
รปูหวัใจและรบิบิน้	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาได้เป็น
ส่วนหนึง่ของจำานวน	2,000	กว่าคนในการแปรอกัษร
ในวันนั้นด้วย

 ผ่านพ้นไปเรยีบร้อยแล้วสำาหรบังานกรฑีาส	ีประจำาปี
การศึกษา	 2559	 ประธานในพิธีคือคุณนิพิชฌน์       
เกตน์พงศ์พัทธ ศิษย์เก่า ACS รุ่น 4225	กรรมการ
ผู้อำานวยการบริหารเมืองจำาลองพัทยา	ส่วนประธาน
ในพิธีปิดคือ ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 เมื่อ			
วันที่	1-2	ธ.ค.	59

 สำาหรับนักกีฬาอาวุโสปีนี้ ได ้แก่	 คุณพงษ์มนัส       
ปริ่มจันทร์ ACS รุ่น 4629	 อดีตเป็นนักฟุตบอล	
ระดับเขต	 2	 แชมป์กรีฑาเครือมูลนิธิฯ	 และแชมป์
กรีฑาวิ่งผลัด	ระดับจังหวัด	ปัจจุบันทำางานด้านสาย
การบิน

 งานวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที	่9	เมื่อ	5	ธ.ค.		59	ณ	สวน
สขุภาพเกาะลอย	มกีารบรรเลงและขบัร้องเพลงพระ
ราชนิพนธ์ร่วมกัน	 5	 โรงเรียน	 1	 ในนั้นมีอัสสัมชัญ
ศรรีาชามาร่วมงานและร่วมจดุเทยีนแสดงความอาลยั
แด่พระองค์ท่านมปีระชาชน	ภาครฐั	ภาคเอกชน	และ
องค์กรต่างๆ	มาร่วมงานมากมาย	นอกจากนักดนตร	ี

นักเรียนแล้ว	นักร้องมิสประณัฏฐ์ยา พยุงวงษ์ และ	
ม.ณัฐพิพัฒน์ คุณยิ่งยศ วาทยากร (Conductor) 
นั้นโดดเด่นเป็นพิเศษและขอบคุณนักร้อง	 นักดนตรี
และคณะครูที่ทำาให้เกดิกจิกรรมนีข้ึน้มา	รวมทัง้	ม.ยง
ยทุธ นองเจรญิ	ด้วย

 พิธีฉลอง	25	ปีแห่งการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ	
ภราดา ดร.ทกัษบตุร ไกรประสทิธิ ์และ	ภราดาธณัฑ์กร 
ตันสุวงษ์ ผ่านพ้นไปแล้วเมื่อ	 6	 พ.ย.	 59	ณ	 หอ								
ประชุมหลุยส	์ชาแนล	อาคารวัชรสมโภช

 ทางด้านหวัหน้าสต่ีางๆ	สแีดง	ได้แก่	ม.พเิชษฐ พุม่แจ้ง 
สีขาว	ได้แก่ ม.ธีรวุฒิ หงส์งามเจริญ	สีนำ้าเงิน	ได้แก่	
ม.พีรัชชัย ศรีสาลีกุลรัตน์ สีม่วงได้แก่	ม.ประสิทธิ์ 
จิตร์นิยม

 ส่วนสีเขียวได้แก่	ม.ก�าจาย จาบทอง	สีเหลืองได้แก	่
มิสสุจิตรา ข�าประเสริฐพร	 สีชมพูได้แก่	 ม.วรท        
ศรีรัตนโช ส่วนหัวหน้าสีฟ้า	ได้แก่	ม.ปริญญา วิชา

ข่าวครูไปศึกษาดูงานกันบ้าง...

 มิสศิริภัสสร โชติกุลสุรนันท์ มิสปวีณา เหมือนสกุล 
มิสอรอนงค์ ฉลาดสิทธิ์ มิสพรทิพย์ จันทร์สว่าง 
ม.ธรรมนูญ คนคง	 ไปอบรม	 A	 Practical	 ELT	



Workshop	 สู ่ความเป็นสากลในศตวรรษที่	 21								
จัดโดยสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ	 ที่โรงแรม					
เมาท์เท่นบรีช	พัทยา	เมื่อ	5	พ.ย.	59

 ม.สุจินต์ ศรชัย ม.เอกณัฐ กาลกรณ์สุรปราณี และ
มิสจุรี ทวีธนวาณิชย์ ไปอบรม	Stem	Education	
ครัง้ที	่2	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ที	่ร.ร.เซนต์หลยุส์	
จ.ฉะเชิงเทรา	เมื่อ	18-20	พ.ย.	59

 ผ่านพ้นไปเรียบร้อยแล้วงานวิชาการสัมพันธ์	 72	 ปี	
อัสสัมชัญศรีราชา	มิสสายทิพย์ สวัสดิกูล และคณะ
ครทูัง้โรงเรยีนต่างร่วมมอืร่วมใจทำาให้กจิกรรมนีผ่้าน
พ้นไปด้วยดี...มิสสายทิพย	์ฝากขอบคุณคณะครูและ
นักเรียนทุกๆ	คนด้วย

 มิสสุดา มงคลสิทธิ์ และมิสณัฐชยา ไพรเลิศ	 ไป
อบรมเรื่องสุดยอดเทคนิคการสอนสำาหรับครูยุคใหม่	
จัดโดย	คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนแห่ง
ประเทศไทย	และสมาคมผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน
นอกระบบ	เมื่อ	25	พ.ย.	59	ที่	จ.นนทบุรี

 นอกจากนี้	มิสสุดา มงคลสิทธิ์ ยังได้รับรางวัลครู					
ผูส้อนดเีด่นสาขาสบืสานพระราชปณธิานสร้างสรรค์
งานเพื่อแผ่นดิน	 รับรางวัลจากท่านหญิง	 (ม.จ.) 
มาลินีมงคล อมาตยกุล	เมื่อ	3	ธ.ค.	59

 มิสรัชนีกูล พวงผ่อง	 และ	ม.กิตติคุณ ศรียศ พา
นักเรียนไปเข้าค่าย	เพื่อนนักบุญมงฟอร์ต	ครั้งที	่18	
ที่	จ.เชียงใหม่	เมื่อ		1-5	ธ.ค.	ที่ผ่านมา

 มสิสายทพิย์ สวสัดกิลู มสิอฉัราวด ีทองขาว มสินนัทา 
ลีนะเปสนันท์ และมิสสุภาภรณ์ พรรัตนกิจกุล       
ไปร่วมสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนที่มีผลการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	O-NET	
ปีการศึกษา	2558	ตามเกณฑ์กำาหนด	จัดโดยหน่วย
งานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 เมื่อ	 1	
ธ.ค.	59

 ม.ณัฐธนาพล ปิ่นทอง	พาลูกเสือจำานวน	8	นาย	ไป
ร่วมงานชุมนุมลูกเสือรัตนโกสินทร	์ครั้งที่	8	ณ	ค่าย
ลูกเสือวชิราวุธ	ศรีราชา	เมื่อ	5-9	ธ.ค.	59

 ปีนีก้ลุม่สาระฯ	ภาษาไทย	ประสบความสำาเรจ็ในการ
แข่งขันวันวิชาการหลายรายการ	 อาทิ	 คำาคม	
ปริศนาอักษรไขว้	 สะกดคำา	 คัดลายมือ	 งานนี้ทำาให้	
มิสศรตุา นจินรินัดร์กลุ และมสิบปุผาชาต ิบญุสมภพ 
เป็นปลื้ม

 ทางด้าน	 ม.ชัญญณัฐ นิจนิรันดร์กุล	 ก็เป็นปลื้ม					
เช่นกัน	 ส่งนักเรียนไปแต่งคำาประพันธ์ประเภทฉันท์	
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ครั้งที่	 66	 ได้รางวัล



ชนะเลศิเหรยีญทอง	และได้เป็นตวัแทนระดบัเขต	ไป
แข่งขันระดับภาคต่อไป

 ยนิดด้ีวยกบัมสิกนกวรรณ พรมมานนท์ พานกัเรยีน
ไปเข้าค่ายการเงินธาคารทิสโก้	 รุ ่น	 10	 ในหัวข้อ					
ออมก่อนใช้	 สร้างวินัยการเงิน	 ระหว่างวันที่	 17-22	
ตลุาคม	59	ได้รางวลัระดบัภาค	มผีูเ้ข้าแข่งขนัทัง้หมด	
39	 ทีม	 โดยมีนักเรียนเข้าแข่งขันคือ	นายภัทรินทร์   
ตัง้มณสีวุรรณ ม.6/2	และนายจริาย ุใบสงูเนนิ ม.6/2

 ยินดีด้วยกับ	ม.ตฤณ โกมลธนกิจ ม.สรวิศ แก้วงาม 
และ ม.เดชา ขนัธจติต์ ที	่นายกรวศิษิฎ์ นฤมลสกลุชยั 
นายอติวิชญ์ ตูพานิช เข้าแข่งขันทดสอบความ
สามารถทางวิชาการโครงการส่งเสริมโอลิมปิก
วิชาการ	 สอวน.	 สาขาชีววิทยา	 ได้ผ่านเข้ารอบที่	 2	
เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งระดับประเทศต่อไป	
ซึ่งจัดโดยศูนย์โอลิมปิกวิชาการ	ม.บูรพา

 คณะคุณครูปฐมวัยขอขอบพระคุณภราดาสอาด 
สญัญลกัษณ์ เป็นอย่างสงูทีค่อยให้ข้อเสนอแนะและ
เป็นกำาลังใจให้ครูปฐมวัยทุกคน

 เป็นผูน้ำาทีด่ขีองระดบัปฐมวยัดแูลได้ดมีาก	ทัง้คนและ
สถานที่	ต้องยกให้ มิสสุวรรณา ณุวงษ์ศรี

 มิสไก่แห่งปฐมวัย	เป็นขวัญใจเด็กๆ	ทั้ง	3	ระดับชั้น
เลย

 ม.เอกชัย อุดมเกตุ มีกำาลังใจในการทำางานอีกเยอะ	
(มีผู้ช่วยงานด้านเอกสารแล้ว)

 มสิมนทพิย์ เลามชียัเจรญิ	ทำาไมหน้าตาไม่ยิม้เลยพกั
นี้	สงสัยขาดกำาลังใจ	แต่ทำาไมมาทำางานเช้าจัง

 มิสพรรณศร สุขทรัพย์ มิสบอกว่าถึงแม้งานจะหนัก
อย่างไรก็ขอสวยไว้ก่อน

 มสิหทยัรตัน์ สร้อยมาลา (มสิแต้)	ตัง้แต่มาอยูป่ฐมวยั
หน้าตาสดใสมากๆ	แถมเรยีนรูก้ารจบัผ้าตกแต่งสถาน
ทีไ่ด้รวดเรว็และสวยงามด้วยผลงานเหน็กนัชดัๆ	หน้า
ตึกเรียน	(มิสบอกว่ารักในหลวงมากค่ะ)

 ระดับปฐมวัยขอขอบคุณ มิสรุ่งทิวา ประสงค์ ที่ทำา
ชือ่เสยีงให้กบัโรงเรยีน	ทำาผลงานจนได้รางวลัชนะเลศิ

 คุณครูระดับปฐมวัย	ขอขอบคุณคุณแม่น้องปุณณภา	
ปลื้มจิตต์	 (แพรวา)	ที่ให้กำาลังใจคุณครูจัดสถานที่ใน
งานต่างๆ	ทุกงาน

 มิสอุษา จันทร์พงษ์ หัวหน้าสายชั้นอนุบาล	1	ลงมา
สอนอนบุาล	1	หน้าตาสดใสเหมอืนเดก็อนบุาล	1	งาน
หนักอย่างไรมิสก็ยังสวยได้เสมอ

 ขณะนี้มิสวิจิตรา แจ่มกระจ่าง	ได้ปรับปรุงศูนย์การ
เรียนรู้หลายอย่าง	 ครูท่านใดจะนำานักเรียนไปศึกษา
เรื่องใด	แจ้งล่วงหน้าได้ตลอดเวลา

 ทางโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ขอขอบพระคณุ	โรงอฐิ
ประเสรฐิชยั	อ.พานทอง	จ.ชลบรุ	ีทีบ่รจิาคดนิเหนยีว
จำานวนมาก	 มาให้ศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนได้
นำามาปั้นในกิจกรรมการเรียนรู้และอื่นๆ	 ครูท่านใด
ต้องการนำาไปสอนปั้นให้กับนักเรียนติดต่อได้ที่ศูนย์
การเรียนรู้ของโรงเรียน

 7	ธ.ค.	59	ฟุตบอล	7	สี	ได้มาเปิดการแข่งขันที่สนาม
ฟุตบอลสิรินธร	มีการถ่ายทอดสด	ระหว่างทีม	ACS	
กับ	โพธิมิตวิทยาคม	โดยมี	ม.มาโนช ปัญญาคง	เป็น
โค้ชในปีนี้

 ห้องวารสารยนิดต้ีอนรบัสมาชกิใหม่	น.ส.วรรณวสิา 
จิตต์บุญ เรียกเธอว่า	“น้องแอ๋ม”	ก็ได้จำาง่ายดี

 งานเลีย้งปิดเทศกาลครสิต์มาสและปีใหม่	มงีานเลีย้ง
ของครแูบบเรยีบง่าย	เมือ่	23	ธ.ค.	59	ณ	ลานกจิกรรม
อาคารยอห์น	แมรี	่และเปิดเรียนในวันที	่4	ม.ค.	60	
ขอให้ทุกท่านเที่ยวและพักผ่อนกันอย่างมีความสุข	
แล้วพบกันใหม่ปีหน้าค่ะ...สวัสดีค่ะ



โดย พี่ ม.ปลาย

 ข่าวแรกขอแสดงความชื่นชมกับนักเรียนที่ชนะการ
แข่งขนัวนัวชิาการสมัพนัธ์	72	ปี	อสัสมัชญัศรรีาชาฯ	การ
แข่งขนัคำาคมระดบั	ม.ต้น	 ได้รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	 1	
ได้แก่ ด.ช.ภูริ โกดี ม.1/5	และ ด.ช.สุทธวิชญ์ บุตรนนท์ 
ม.1/5	

 แข่งขันคำาคมระดับ	ม.ปลาย	ได้รางวัลชนะเลิศ	ผู้เข้าร่วม
แข่งขัน	 ได้แก่	นายอิสรายุทธ เข็มจันทร์ ม.5/3	 และ		
นายเอกนฤน ขันทอง ม.5/8

 ปริศนาอักษรไขว้ภาษาไทย	 ระดับ	 ม.ปลาย	 ได้รางวัล			
ชนะเลิศ	คือ นายฤทัต วรรณรัตน์ ม.5/3	รองชนะเลิศ
อันดับ	1	ได้แก่	ศรัณย์ ถาวร ม.5/2

 ประเภทสะกดคำา	 ม.ปลาย	 ได้รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	
น.ส.ชุติภา ปกรณ์วณิชชา	 ม.5/1	 และ	 น.ส.ธนกร     
เปี่ยมพร้อม ม.5/1	

 ทางด้านคัดลายมือภาษาไทย	 ได้รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	
น.ส.วิวรรณรัตน์ พึ่งหิน ม.6/1

	 สวัสดีครับ	พี่ๆ	น้องๆ	ชาว	ACS	ทุกท่าน	ทิวสนฉบับนี	้
เป็นฉบบัถวายความอาลยัของคนไทยทัง้ประเทศ	อนัเนือ่งมา
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	9	เสด็จสวรรคต	
ความเศร้าโศกเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้า	อันหาที่จะเปรียบเทียบ
กับอะไรมิได้	เมื่อ	13	ตุลาคม	2559	คนไทยทั่วแผ่นดินและ
ต่างประเทศ	ไว้ทุกข์แสดงความอาลัยเป็นเวลา	1	ปี



 ยินดีด้วยกับ	 กรวิศิษฎ์ นฤมลสกุลชัย และอติวิชญ์         
ตูพานิช ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนไปแข่งขันโอลิมปิก
วิชาการ	สาขาชีวะของ	สอวน.

 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่	 66	 นายกนกกร      
ศักดิ์นาวา	ม.4/1	และ น.ส.ทองวรรณพร มหาวีระคุณ 
ม.4/2	ไปประกวดแต่งคำาประพันธ์	อินทรวิเชียรฉันท์	11	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาค
ที่	 จ.จันทบุรี	 ต่อไป...แต่งกันสดๆ	 เลยนะครับขอบอก			
งานนี้	ม.ชัญญณัฐ เป็นปลื้ม...เด็กในคอนโทรล	ครับ!

 เด็กหญิงปุณิกา ยอดบุญ “น้องนีน่า”	มารยาทดี	สวัสดี
สวย	เจอหน้ายิ้มตลอด

 เด็กหญิงอธินา พันธ์เสือ “น้องซืยุ” ย้ายมาจากดารา
สมุทร	พูดเก่ง	เต้นเก่ง	เรียนดี

 เด็กชายณัฐวัตร ศักดิ์เจริญชัยกุล “น้องชูร่า”	 ชั้น
อนุบาล	1/3	เป็นนายแบบรุ่นจิ๋ว

 เดก็หญงิปณุณภา ปลืม้จติต์ “น้องแพรวา”	ห้อง	KG.3A	
น้องมีความสามารถทำาอะไรได้หลายอย่างที่เพื่อนทำา						
ไม่ได้

 เด็กหญิงมารี เอมิลี่ มาร์แตง “น้องเอมิลี่” อนุบาล	1/2	
นางแบบรุ่นจิ๋ว	ถ่ายโฆษณา	และลงปกนิตยสาร

 เด็กชายกิตติพงศ์ แจ่มกระจ่าง “น้องพัตเตอร์” หนุ่ม

น้อยแข้งทอง	นักเตะรุ่นจิ๋วแห่งอนุบาล	น้องบอกว่าน้อง
อยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทย

 เดก็ชายปัณณพฒัน์ ทองสดชวูงศ์ นกัเตะรุน่จิว๋อกีคนที่
มีเท้าซ้ายที่เตะได้แรงมากๆ	อยากเป็นทีมชาติด้วยคน

 เด็กหญิงณัฐธันยา นากวิกรัย เด็กหญิงนวลจันทร์         
จิตรัตน์ และเด็กหญิงศรัษรัช นามวงษ์ สาวน้อยชักเย่อ
ที่มีใจนักกีฬา	เธอมีแววตาท่าทางมุ่งมั่นตั้งใจเอามาก	ๆ	

 น้องเพียว อนุบาล	 3/1	 น้องเก่งภาษา	 สามารถพูดคุย
โต้ตอบกับชาวต่างชาติได้ดี

 น้องข้าวหอม อนุบาล	2/2	ทั้งสวย	ทั้งเรียนเก่ง	มีผู้ใหญ่
ใจดีมีของมาให้กำาลังใจบ่อยๆ	เลยค่ะ

 น้องใบเตย	อนุบาล	2/2	น้องเรียนเก่ง	เต้นเก่ง	และน้อง
ก็เป็นนักเทควันโดที่เก่งอีกด้วย

 คณุครรูะดบัปฐมวยัขอขอบคณุ	ผูป้กครองทีใ่ห้ความร่วม
มือแต่งกายให้ลูกๆ	 สร้างความสวยงามในงานวันลอย
กระทงที่ผ่านมาค่ะ

 น้องฮีโร่และน้องอิง นายนพมาศ	 และนางนพมาศ	
อนบุาล	3/1	แต่งชดุของสโุขทยัสวยงามมากทำาเอาครนูดิ
ยิม้น้อยยิม้ใหญ่กนัไปเลย	คณุครขูอขอบคณุผูป้กครองทัง้
สองท่านด้วย



 น้องน�้าขิง	อนุบาล	3/1	ชอบว่ายนำ้าเป็นพิเศษ	เนื่องจาก
เป็นขวัญใจมิสแต้ค่ะ

 ลกูรกัลกูชงัของ	“มสิตู”่	อะไรๆ	ก	็“มนิฐ์”	เรยีกแล้วเรยีก
อีก	จน	มินฐ์	ม.4/10	จะเปลี่ยนชื่อเป็น	“มึน”	อยู่แล้ว

 ส่วนคนนี้ก็มีตำาแหน่งเหมือนกัน	 แต่ไม่ใช่ลูกรัก	 แต่เป็น	
“ลูกชัง”	 เสียมากกว่า	 ใช่ไหมจ๊ะ	“กีรติ”	ม.4/10	มีคน
ฝากถามมา

 วีรบุรุษแห่ง	 ม.4/5	 คือ	“ชาตภัทร”	 ผู้ช่วยวีรบุรุษ	 คือ	
“เจษฎา” สองนักสู้จอมทรนง

 สาวหน้าหวาน	เข้มแขง็อกีด้วย	เพราะเธอเรยีน	ร.ด.	อย่าง
ห้าวหาญ	ใช	่“อัยญภา”	ม.4/4	ไหมน้าาา

 อนาคตประเทศชาติฝากไว้ที่	3	ใบเถา	ใบแรก	พิชญ์สินีย์ 
ใบต่อมา	ศรัญญ่า	และใบสุดท้าย กัญญารัตน์ 3	ใบนี้อยู	่
ม.4/2	และเรียน	ร.ด.	ลีลาเข้มแข็งพอ	ๆ	กัน

 ต้นศรี ม.4/9	เรารอวันที่เธอผมยาวอยู่นะ
 ติว ม.4/3	“เรียนให้คุ้มค่าเทอม”	คือ	คติของเธอ
 โฟน	ม.4/10	ได้ข่าวว่าตีกลองเก่งมาก	แต่ลดความซื่อลง
หน่อยนะ...อิอิ

	 ฉบับนี้ขอลากันก่อน	พักผ่อนและท่องเที่ยวให้สนุก	และ
มีความสุขในการพักผ่อนนะครับ...สวัสดีครับ



	 7	ธันวาคม	2559	มิสจุรี	ทวีธนวาณิชย์	ม.สรวิศ	แก้วงาม	ม.เดชา	ขันธจิตต	์มิสจรรยา	เลิศเรืองศิลป	์คุณเยาวภา	ว	ูผู้ปกครองนักเรียน	และ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	ร่วมกิจกรรมจิตอาสา	“Volunteer	fordad	ทำาดีเพื่อพ่อ”	ทำากิจกรรมจิตอาสา	ดังนี้	
	 กลุ่มที่	1	ล่าม	เพื่อช่วยแนะนำาชาวต่างชาติในแต่ละจุดรอบบริเวณสนามหลวง	
	 กลุ่มที่	2	นำามันพระราชทานมานึ่งเพื่อแจกจ่ายประชาชนที่เข้าสักการะพระบรมศพและประชาชนที่เข้ามาในบริเวณสนามหลวง	
	 กลุ่มที่	3	แยกขยะแต่ละประเภทตามจุดรอคอย	เต็นท์ภายในบริเวณสนามหลวง	
	 จากนั้นร่วมกันนำาสิ่งของที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครอง	เช่น	พัดคลายร้อน	สติ๊กเกอร	์ฉันเกิดในรัชกาลที	่๙	กระทงกระดาษข้าวมันไก่	
แจกจ่ายให้กบัประชาชนทีเ่ข้าแถวรอสกัการะพระบรมศพ	และคณะคร	ูนกัเรยีน	และผูป้กครองได้มโีอกาสเข้าสกัการะพระบรมศพ	พระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระที่นั่งดุสิตมหาประสาทด้วย

กิจกรรมจิตอาสา “Volunteer fordad ทําดีเพื่อพ่อ”



 9 พฤศจิกายน 2559	09.00	น	พิธีบูชาขอบพระคุณอุทิศเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช	 ณ	 โบสถ์เดล	 โรซาริโอ	 และพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งของนักเรียนระดับประถมศึกษา																					
และมัธยมศึกษา	ณ	 แนวถนนสนามเทนนิสถึงอาคารเซนต์หลุยส์	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ								
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีราํลึกครบ 40 ปีแห่งการเสด็จพระราชดําเนิน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา




