
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษา
อบรมเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม บรรลุถึง
ศักยภาพสูงสุดของแต่ละบุคคล มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม มีทักษะทางด้านวิชาการ เพ่ือเป็นพื้นฐานในการด�าเนิน
ชีวิต โดยยึดถือจิตตารมณ์ของท่านนักบุญมงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะ
เซนต์คาเบรียล และลักษณะเฉพาะของการจัดการศึกษาคณะ
เซนต์คาเบรยีล โดยมปีรชัญาของโรงเรยีนทีว่่า “จดุหมายของชวีติ 
คือการรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต” 

 การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพจึงถือเป็นภารกิจหลักของ
โรงเรียนที่จะต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามปรัชญา นโยบาย และ
ปณิธานที่ได้ก�าหนดไว้ ดังนั้น การจัดกิจกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรียน 
จึงมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนได้แสดงออกถึง
ศักยภาพของแต่ละคนตามความถนัดและความสนใจ และเพื่อให้
บรรลุผลอย่างจริงจัง โรงเรียนยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อาทิ
เช่น การน�าเทคโนโลยใีหม่เข้ามาใช้ในการเรยีนการสอน การพฒันา
ด้านระเบยีบวนิยัและคณุธรรม รูจ้กัรกัษาวฒันธรรมและประเพณี 
ระลกึถงึพระคณุบดิามารดา คณุครแูละบรรพชน ตลอดจนส่งเสรมิ
ให้นักเรียนทุกคนได้มีความก้าวหน้าด้านสุนทรียภาพทั้งเรื่อง
ดนตรี ศิลปะ และการกีฬา ความพยายามเหล่านี้จะสัมฤทธิ์ผล
ไม่ได้หากปราศจากความทุม่เท เสยีสละ ความมุง่มัน่ รวมท้ังความรู้
ประสบการณ์ของบคุลากรคร ูผูส้นบัสนนุ ตลอดจนความช่วยเหลอื
ร่วมมอืจากบรรดาผูป้กครอง ศษิย์เก่า ผูม้จีติศรทัธา และกรรมการ
สมาคมต่าง ๆ จึงขอถือโอกาสนี้ขอบคุณในน�้าใจดีของทุกท่าน 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านยังคงสนับสนุนการจัดการศึกษา
ให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ข้ึนตลอดไป ขอพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ 
องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ
จงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญ ประสบความส�าเร็จ
ทุกประการ

สารจาก
ผูอำนวยการ

ภราดา ดร.วีรยุทธ
บุญพราหมณ
ผูอำนวยการโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี

(ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี



วัต ุประสง 

 1. เพื่อเผยแพรขาวสาร กิจกรรมของโรงเรียน

 2. เพื่อเปนสื่อสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียน 

  ผูปกครอง ศิษยเกา และผูอานทุกคน

 3. เพือ่สงเสรมิการแสดงความคดิเหน ขอเขยีนทางวชิาการ 

  ผลงานครูและนักเรียน ตลอดจนผูปกครอง

บรรณาธิการ

 มิสสุภัทรา ตะกรุดแกว

 มาสเตอรรณชัย  เม บริสุทธิ์

กองบรรณาธิการ

 มาสเตอรเทิดพล วงษรักษา

 มิสชมพูนุช  พิพัฒนชยานนท

 มิสสุภาพร  ตะกรุดแกว

พิสจนอักษร

 มิสสุภัทรา ตะกรุดแกว

ที่ปรึกษา

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ

 ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ

 ภราดาสุนันท โยธารักษ

 ภราดาพีรพงศ ดาราไทย

 มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน

 มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

สนับสนุนขอมล

 หัวหนาฝาย หัวหนางาน หัวหนากลุมสาระการเรียนรู 

 คณะครู นักเรียน และผูปกครอง

เจาของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 2 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ เขตบางแค กทม. 1 16

 http://www.act.ac.th

 โทร. 28 7 555 63 โทรสาร 2421 8121 

เรียงพิมพ

  ถ.จรัญสนิทวงศ กทม. โทร. 2433 41 2

 สวัสดีคะ อสธ สาร เลมที่ 84 นี้ จะพาผูอาน

ไปพบกับผลงาน รางวัลท่ีครูและนักเรียนโรงเรียน

ของเราไดรับในปการศึกษา 2561 นอกจากนี้ ยังพา

ผูอานไปทําความรูจักกับนองอินเตอร ด ญ รุงรดา

รุงลิขิตเจริญ ชั้น ป.1  ที่โดงดังจากผลงานการแสดง

ในวงการบันเทิง และมีโอกาสรวมงานประชาสัมพันธ

โรงเรียนตามสื่อตางๆ ตลอดจนภาพรวมกิจกรรมของ

โรงเรยีนในภาคเรยีนที ่2 2561 ใหผูอานไดชืน่ชมความ

งดงามของแตละกิจกรรมกันคะ

 อสธ สาร ยินดีเปดรับผลงานการเขียนของ

นักเรียนในทุกปการศึกษา นักเรียนที่สนใจสามารถ

สงผลงานมาใหงานประชาสัมพันธพิจารณาเพื่อลง

ตพีมิพไดตลอดปการศกึษา แลวพบกนัใหมใน อสธ สาร

บับหนาคะ
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เยาวชนดีเดน และนําชือ่เสยีงสูประเทศชาติ

 นกัเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีจาํนวน 4 คน ไดแก ด ญ สลกัทพิย อนุเมอืง ชัน้ ม.1 7 ด ญ ณั ชนก ลสวน
ชั้น ม.2 5 ด ญ อัญพัชร พิชิตปรีชาศักดิ ชั้น ป.5 4 และ ด ญ กันยาวีร ชุติพันธเจริญ ชั้น ม.2 1 ไดรับรางวัล
เยาวชนดเีดนและนาํชือ่เสยีงสูประเทศชาต ิโดยทัง้ 4 คนไดเขารวมพธิมีอบโลรางวลั ณ ตกึสนัตไิมตร ีทาํเนยีบรฐับาล
เมื่อวันพุธที่  มกราคม 2562 

ด.ญ.สลักทิพย อุนเมือง ชั้น ม.1/7 
นักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

ด.ญ.ณัฐชนก ไลสวน ชั้น ม.2/5 
นักกีฬาแบดมินตัน

ด.ญ.กันยาวีร ชุติพันธเจริญ ชั้น ม.2/1
ความสามารถด้านการร้องเพลง

ด.ญ.อัญพัชร พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้น ป.5/4 
นักกีฬาแบดมินตัน มือ 1 ของประเทศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี

4  อสธ สาร



งานวันครู ปการศึกษา 2561

 สาํนกัผูอาํนวยการ จดังานวันคร ูปการศกึษา 2561 เมือ่วนัองัคารท่ี 15 มกราคม 2562 ณ หอประชมุหลยุส 
มาร ีเดอ มง อรต ภายในงานมพีธิมีอบใบกาํกบัเครือ่งราชอสิรยิาภรณ และการมอบชอดอกไมแสดงความยนิดกีบั
คณุครูทีไ่ดรับรางวลัจากการแขงขนัภายนอก ไดแก รางวลัครุสุดดีุ รางวัลครดูเีดนสมาพันธสมาคมผูปกครองและ
ครู  รางวัลผลงานวิจัยระดับดี ตลอดจนพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปการศึกษา 2561 โดยมี ราดา ดร วีรยุทธ
บุญพรา มณ ผูอํานวยการ ใหเกียรติเปนประธาน

พิธีมอบ บกํากับเ รื่องราชอิสริยา รณ
 รายนามผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

ชัน้ที ่4 เรยีกวา จตตุถดเิรกคณุาภรณ (จ.ภ.) มีรายนามตอไปน้ี

 1  ราดา ดร วีรยุทธ บุญพรา มณ

 2  ราดาพีรพงศ ดารา ทย

  มิสธัญยธรณ มณีเจริญโชติวัติ

  มิสพนศรี ลิมปนะพ กษ

 5  มาสเตอรณั วุ ิ ทอง ํา

 6  มิสเกือกล บริรักษ

  มาสเตอรชยันต ศรีอยยง 

  มาสเตอรยุทธพงษ วงศเมืองสรร 

  มาสเตอรปลวัชร รอดดารา

 1  มิสพีรญา ศรีอนันต

 รายนามผูไดรับพระราชทานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ

ชัน้ที ่5 เรยีกวา เบญจมดเิรกคณุาภรณ (บ.ภ.) มรีายนามตอไปนี้

 1  ราดาสุนันท โยธารักษ

 2  มิสสายสุนีย จันทรพงษ

  มิสปราร นา เบาทองจันทร

  มิสธัญญ ัทร ปุณยมนัสโรจน

 5  มาสเตอรเศกศักดิ นิติวั นานนท

วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 5 



6  อสธ สาร

รางวัล ุรุสดุดี
ครูที่ไดรับรางวัลคุรุสดุดี ปการศึกษา 2561 มีดังนี้

 1  มาสเตอรวิศิษ  จมั่น

 2  มิสอัจฉรา จัน า

  มิสนงนุช เอกตระกล

รางวัล รดีเดนสมาพันธสมา ม ปก รอง
และ ร  มีดังตอ ปนี
 1. ประเภทครูผูสอน ระดับ ป.4 6 ไดแก 

  มาสเตอรนที กลิ่นสุ นธ 

 2. ประเภทครูผูสอน ระดับ ม.1 3 ไดแก 

  มิสชลธิชา ทรัพยรังสี 

 3. ประเภทครูผูสอน ระดับ ม.4 6 ไดแก

  มิส านาน อี มัน 

 4. ประเภทครูนิเทศ ไดแก 

  มิสจิราพร ุณาบุตร 

 5. ประเภทบุคลากรทางการศึกษา ไดแก

  มาสเตอรศิริ กังวลทรัพย

รางวัล ลงานวิจัยระดับดี ดแก 
  มิสนิตติยา วิล ึง

พิธีกตเวทิตาจิต รเกษียณ ปการศึกษา 2561
รเกษียณปการศึกษา 2561 ดแก

 1  มาสเตอรวาทิตย ศรีวิชัยรัตน

 2  มิสรัชนี วงศเสวต

  มาสเตอรก  รุงโรจน

  มิสพิชญสินี ศรีเอี่ยมกุล

 5  มิสกาญจนา ศรีวิชัยรัตน

 6  มิสบุป า วิเศษศิริ

  มาสเตอรสมชาย โสรัจจา ินันท

  มิสสุ า ปานรักษา



วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 7 

  งานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ภาษาจนี
ฝายวชิาการ ไดจดัโครงการคายพฒันาทกัษะภาษาจนี 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และ เมืองเ ิงตู มณ ล
เส วน สาธารณรัฐประชาชนจนี เพือ่เปนการเสรมิสราง
ความรู  พัฒนาทักษะการใชภาษาจีน และเรียนรู
วัฒนธรรมประเพณีของชาวจีน โดยแบงออกเปน การ
เรียน   ที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1 
สัปดาห และสาธารณรัฐประชาชนจีน 1 สัปดาห
  วันที่ 1 8 ตุลาคม 2561 คอรสภาษาจีนปรับ
พื้นฐาน เพื่อเตรียมความพรอมดานภาษา และความรู
เกี่ยวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน และทํากิจกรรม
รวมกับนักเรียนที่เดินทางไปดวยกัน
  วันที่ 14 ตุลาคม 2561 โครงการคายพัฒนา
ทักษะภาษาจีน ณ โรงเรียนถางหู สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี ทศันศึกษาชมศนูยเพาะเลีย้งหมีแพนดา
ชมทิวทัศนเขื่อนตูเจียงเอ่ียน  ชมการแสดงง้ิวเปลี่ยน
หนากาก ชมวิธีการทําและลิ้มรสอาหารเส วน เรียนรู
วัฒนธรรมประเพณี ศิลปะจีน และเท่ียวชมถนน
คนเดินจินหลี่

สัมภาษณโดย  มิสสุ ัทรา ตะกรุดแกว

โครงการคายพัฒนาทักษะภาษาจีน
ณ เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน

  ในวันนี้เราจะมาสัมภาษณ ด ญ ลลิน จิวจินดา 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2  ที่ไดเขารวมโครงการ
ดังกลาว เพื่อแบงปนประสบการณกันคะ

* การเรียนภาษาจีนปรับพื้นฐานก่อนไปที่จีน

 ทําอะไรบ้าง

  ด ญ ลลิน  มีการเลนเกมสใบคํา ฝกการเรียนรู
วัฒนธรรมของชาวจีน มีการทําเกียว ระบายสี
หนากากจีน เรียนรูคําศัพทและประโยคที่ใชในชีวิต
ประจําวันคะ
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* การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปที่จีน

  ด ญ ลลิน  ฝ กภาษาจีน หาข อมูลเกี่ยวกับ
สถานทีท่ีจ่ะไปวามอีะไรนาสนใจบาง และอากาศทีน่ัน่
เปนอยางไร

* ตอนที่อยู่จีนทํากิจกรรมอะไรบ้าง

  ด ญ ลลิน  ตัดกระดาษจีน วาดภาพแบบจีน 
เขียนพูกันจีน ทําหนากากจีน และหอเกียวจีนคะ

* เหตุการณ์/สิ่งประทับใจในระหว่างทํากิจกรรม

 ที่ประเทศจีน

  ด ญ ลลิน  ไดมีโอกาสไปดูหมีแพนดาที่ศูนย
วัฒนธรรมจีน และทํากิจกรรมรวมกันกับบัดดี้

* ผลที่ได้รับจากการร่วมโครงการนี้

  ด ญ ลลนิ  ทาํใหไดเรยีนรูภาษา วฒันธรรมชาวจนี
และสรางมิตรภาพใหม ๆ คะ

* หลังจากที่ไปจีนแล้ว คิดว่าในปจจุบันนี้ภาษาจีน

 มีความสําคัญอย่างไรบ้าง

  ด ญ ลลิน  ภาษาจนีมีความสาํคัญมากเนือ่งจาก
เปนภาษาหลกัทีใ่ชในการสือ่สารในการคาขาย ในปจจบัุน
สิ่งของ 8  มาจากประเทศจีนเปนสวนใหญคะ

* เชิญชวนนักเรียนที่สนใจเข้าร่วมโครงการนี้

 ในอนาคต

  ด ญ ลลิน  อยากใหพี่ ๆ  เพื่อน ๆ  นอง ๆ  ทุกคน
ไดลองสัมผัสถึงอารยธรรมประเพณีของชาวจีนวา
นาสนใจกวาที่ทุกคนคิด บางทีสิ่งที่เราไมไดสัมผัส
ดวยตนเองอาจจะทําใหยังเขาไมถึงอารยธรรมของ
ประเทศนัน้ ๆ  ดงันัน้ จงึอยากเชญิชวนทกุคนลองสมัผสั
ถึงวัฒนธรรมของชาวจีนดู แลวจะรูวานาคนหามาก
ไมแพชาติยุโรปคะ
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โครงการคายพัฒนาทักษะภาษาจีน
ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

*อธิบายคร่าว ๆ ถึงโครงการนี้ค่ะ

  นางสาวบุษกร  จากการที่ไดเขารวมโครงการ
คายพัฒนาทักษะภาษาจีน ทําใหไดเรียนรูเก่ียวกับ
ประวตัขิองสาธารณรฐัประชาชนจีนโดยสงัเขป โดยแบง
การเรยีนเปน การเรียน   ท่ีโรงเรยีน

อัสสัมชัญธนบุรี 1 สัปดาหเพื่อเตรียมความพรอม
และไดไปอบรมท่ีมหาวิทยาลยัอสัสมัชญัอกี 1 วนั เพือ่
เรียนรู ว าเมืองเทียนจินมีสถานที่สําคัญอะไรบาง 
ภาษาพดูท่ีใชในชวิีตประจาํวนั และเดนิทางไปเรยีนที่
สาธารณรฐัประชาชนจนีเปนเวลา 1  วนั ตัง้แตวนัที่ 
12 21 ตุลาคม 256  ทางมหาวทิยาลัยการแพทยจีนได
พาไปทัศนศกึษายงัสถานทีสํ่าคญั เชน กาํแพงเมอืงจนี
มณ ลปกก่ิง และเดินทางไปชมพิพิธภัณ  หรือหอง
ทาํงานของสถาบนั ัน่ปน ทีเ่ปนทนุสนบัสนนุในครัง้นี้ 
และยังพาไปยังโรงพยาบาลการแพทยจีน เพื่อใหดูถึง
การฝกงานของคณุหมอทีค่ลาย ๆ กบัของไทยนัน้เอง
เมื่อเรียนใกลจะจบจะมีการฝกงานจริงและมีทีม
อาจารยหมอควบคมุอกีทหีนึง่

  งานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ภาษาจนี ฝายวชิาการ จดักิจกรรม คายพฒันาทกัษะภาษาจนี ณ เมือง
เทยีนจนิ สาธารณรฐัประชาชนจนี เมือ่วันท่ี 12 21 ตลุาคม 2561 โดยมนัีกเรยีนหลักสตูรศลิปภาษาจนี ระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปที ่4 5 จาํนวน 21 คน ไดเดนิทางไปใชชวีติ และเรยีนรูเกีย่วกบัวฒันธรรมจนี การฝงเขม และการแพทย
แผนจนีเปนเวลา 1  วนั ในวนันีเ้ราจะมาพดูคุยกับนางสาวบษุกร วง ช้ันมธัยมศกึษาปที ่4 7 ถงึประสบการณท่ี
ไดรบัจากการเขารวมโครงการในครัง้นีก้นัคะ

สัมภาษณโดย  มิสสุ ัทรา ตะกรุดแกว
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* การเรียนภาษาจีนปรับพื้นฐานก่อนไปที่จีน

 ทําอะไรบ้าง

  มกีารเรยีนการทักทายพืน้ฐานตาง ๆ ท่ีสําคญัทีใ่ช
ในการใชในชีวติประจาํวนั และยงัมกีารเรียนรองเพลง
ซึง่นําไปใชทีจ่นีไดอกีดวย รวมถึงการตดักระดาษ และ
ศลิปะของจนีแขนงตาง ๆ 

* การเตรียมตัวก่อนการเดินทางไปที่จีน

  ฝกทบทวนภาษา เตรียมตัวเชคสภาพภูมิอากาศ
กอนการเดินทางเพราะเปนชวงเปลี่ยนฤดูหนาวแลว
อากาศคอนขางหนาว

* ตอนที่อยู่จีนทํากิจกรรมอะไรบ้าง

  เรยีนฝงเขม วาดภาพจนี ดนตรีจนี รองเพลงจนี
เปนตนคะ

* เหตุการณ์/สิ่งประทับใจในระหว่างทํากิจกรรม

 ที่ประเทศจีน

  ไดเรียนรูเกีย่วกบัวธิฝีงเขมและไดลองการฝงเขม

* เชิญชวนเพื่อน ๆ หรือน้อง ๆ ที่สนใจเข้าร่วม

 โครงการนี้ในอนาคต

  อยากใหเพือ่น ๆ  พี ่ๆ  และนอง ๆ  ทกุคนไดลองเรยีนรู
ถงึวฒันธรรมของชาวจนีวาจรงิ ๆ แลวการทีเ่ขาคยุกนั
เสียงดัง ๆ นั้นไมใชเพราะทะเลาะกันแตเปนเพราะ
ประเพณธีรรมเนยีมของเคาทีช่อบคยุกบัเสียงดงัจะได
ครึกครื้น และที่สําคัญชาวจีนชอบมากถาคนตางชาติ
พดูภาษาของเขาไดอยากใหทกุคนไดสมัผสัถงึวฒันธรรม
ของชาวจนีกนัคะ* ผลที่ได้รับจากการร่วมโครงการนี้

  ทาํใหเกดิการเรียนรูสิง่ใหม ๆ  ทีอ่ยูนอกตาํราเรยีน 
และไดเหนถงึวัฒนธรรมตาง ๆ ของประเพณีชาวจนี

* หลังจากที่ไปจีนแล้ว คิดว่าในปจจุบันนี้ภาษาจีน

 มีความสําคัญอย่างไรบ้าง

  ภาษาจีนมีความสําคัญมากเพราะตอนนี้สินคา
สวนใหญกมาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน กําลัง
การผลิตของประเทศจีนเปนแหลงผลิตที่ใหญทั้ง
แรงงานคน และสถานทีต่าง ๆ ทีเ่อ้ืออาํนวย
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สมัภาษณโดย  มสิสุ ทัรา ตะกรดุแกว
ภาพประกอบจาก 

âÅ¡Ê´ãÊ
        ä»¡Ñº¹ŒÍ§ÍÔ¹àµÍÃ�

 ด ญ รุงรดา รุงลิขิตเจริญ นักเรียนช้ันประถม
ศกึษาปที ่1  (นองอินเตอร) เปนเดกท่ีมีความสามารถ
ดานการแสดงประกอบกบันองมคีวามนารกัและสดใส 
ทําใหมีผูชมชื่นชอบ และติดตามผลงานของนองมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ นองอินเตอรไดใหความรวมมือเขารวม
กิจกรรมของโรงเรียนมาโดยตลอด และยังชวยเปน
พรีเซนเตอรใหกับงาน กิจกรรมของโรงเรียนอีกดวย
เชนคลิป  แนะนํากิจกรรมการแขงขันเดิน วิ่ง
การกุศล     2 1  ครัง้ท่ี 2 
และปฏทินิโรงเรียน ปการศกึษา 2562 เปนตน อสธ สาร
บับนี้จะพาผูอานไปทําความรูจักกับนองอินเตอร

ใหมากขึ้นผานการสัมภาษณคุณแมของนองอินเตอร
ณุพนาพรรณ รงุลิขิตเจรญิ (แมไม) กันคะ

ผลงานในวงการบนัเทงิ

  ละครเร่ืองเมยี 2 18 รับบทนุดา
  ละครซทิคอมเรือ่งสภุาพบรุุษสดุซอย รบับทเ อ
  ละครเร่ืองบวงสไบ รับบทมะลิ

  ละครเรือ่ง พยากรณซอนรกั รบับทธรีวี
  ละครเรือ่งไลลาธดิายกัษ รบับทไลลา
  ละครเรือ่งสีไ่มคาน รบับทยอดมะลิ
  พิธกีรรายการ  
  พรเีซนเตอรโ ษณา
  ถายแบบ 
  งานอเีวนท
  รางวัลเดินแบบยอดเยี่ยม   

  2 17 จากสหรฐัอเมริกา
  รางวลั     2 18  
สาขานักแสดงเดกยอดนยิม ฝายหญงิ

สมัภาษณโดย  
ภาพประกอบจาก 

âÅâÅ
                                        ä»¡Ñº

´.Þ.ÃØ‹§Ã´Ò ÃØ‹§ÅÔ¢Ôµà¨ÃÔÞ
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ความสามารถพิเศษของน้องอนิเตอร์

  เตนบลัเลต
  เตน 
  รองเพลง
  เลนดนตรี
  เดนิแบบ
  การแสดงละคร
  เลานทิาน

เส้นทางการเข้าสู่วงการบันเทงิ

 จรงิ ๆ เร่ิมจากการทาํในกิจกรรมท่ีสนใจ ไมวาจะ
เปนบัลเลต เตน ตอมากเริม่เดินแบบ ถายแบบ แลวนอง
กรูสกึสนกุ ชอบ มคีวามสขุทีไ่ดทาํสิง่เหลานี ้ แมกเลย
สงเสรมิตอ มีโอกาสไดแคสติง้โ ษณา มผีลงานโ ษณา
มาเร่ือย ๆ แลวกมีโอกาสไปแคสติง้ละคร ไดเลนละคร
ดงัท่ีมผีลงานตาง ๆ ทีไ่ดรับชมกัน

คณุแม่มส่ีวนในการสนบัสนนุด้านงานการแสดง

ของน้องอย่างไรบ้าง

 แมชวยจดัสรรเร่ืองเวลาเปนสวนใหญ สวนในเรือ่ง
ของบทละคร นองอนิเตอรจะอานเอง ทองจาํดวยตนเอง 
แมมชีวยอธบิายบทบางในสวนทีน่องไมเขาใจ และกชวย
ตอบทกอนเขา ากจริง
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วิชาท่ีน้องชอบเรียนทีสุ่ด เพราะอะไร

 วิชาวทิยาศาสตร ( ) เพราะนองชอบเรยีนรู
เกีย่วกบัธรรมชาตริอบตัว

ประสบการณ์ที่ได้รับจากแผนการเรียน

EP ของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 การทีน่องไดเขามาเรยีนในโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบุรี
ในแผนการเรยีน   ถอืเปนประสบการณ
ที่ดีมาก ๆ ที่นี่นอกจากจะใหความรูจากการเรียน
การสอนของ  และมิส มาสเตอร อยางเตมทีแ่ละ
ครบถวนแลว ทางโรงเรยีนยังมกีจิกรรมตาง ๆ  ใหนกัเรียน
ไดมสีวนรวมอยูเสมอ ทาํใหนกัเรยีนไดรบัทกัษะตาง ๆ 
ดานสงัคมอยางดเียีย่ม สามารถนาํไปประยกุตใชในชีวติ
ประจําวันรวมกับความรูดานวิชาการเปนอยางดี
ยิ่งไปกวานั้นทางโรงเรียนยังเหนความสําคัญของการ
ทาํกจิกรรมภายนอกโรงเรยีน เปดโอกาสใหนกัเรยีนได
เรยีนรู และทาํสิง่ตาง ๆ ทีส่นใจโดยอยูในพืน้ฐานของ
ความถูกตอง ดีงาม นักเรียนที่น่ีจึงไดรับทั้งความรูใน
หองเรียน และประสบการณนอกหองเรียนซึ่งเปนสิ่ง
ทีด่มีากจรงิ ๆ 

ฝากผลงานด้านวงการบนัเทงิ

ของน้องอนิเตอร์

 ฝากติดตามผลงานของนองอินเตอรเหลานี้ดวย
นะคะ 

ซทิคอมเรือ่งสภุาพบรุษุสดุซอย ชอง  31
ทกุวนัอาทติย เวลา 17.  น.

ละครเร่ืองบวงสไบ ชอง 7 ทุกวันพุธ และ
พฤหัสบด ีเวลา 2 .15 น.

รายการ   ชอง 7 ทกุวันเสาร และ
อาทติย เวลา 6.55 น.

ละครเรือ่งสีไ่มคาน ชอง 7
ละครพยากรณซอนรกั ชอง 3
ละครไลลาธิดายกัษ ชอง  31

 และทานผูชมสามารถตดิตามผลงานอืน่ๆ ของนอง
อนิเตอรไดทาง 

 
 .
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รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี

ระดับประถมศึกษาปที่ 5

ในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และมลพิษในอากาศ”

โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

ด.ญ.ศุภานัน กัปปยภัณฑ์ ชั้น ป.5/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

ด.ญ.จิตรวรรณ แก้วกําแหง ชั้น ป.5/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

ด.ญ.วลัญชรัช พ่วงแก้ว ชั้น ป.5/1

รางวัลชมเชย ได้แก่ 

ด.ช.วชิรวิชญ์ พ่วงแก้ว ชั้น ป.5/1

รางวัลชมเชยได้แก่ 

ด.ช.ณภัทร ปนทอง ชั้น ป.5/8
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รางวัลการประกวดวาดภาพระบายสี

ระดับประถมศึกษาปที่ 6

ในหัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อม และมลพิษในอากาศ”

โครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงาน ปีการศึกษา 2561

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่

ด.ญ.กุลนันทร์ มีลาภ ชั้น ป.6/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ 

ด.ช.สิรวิชญ์ แซ่เอี้ย ชั้น ป.6/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่

ด.ญ.จุฑารัตน์ ธนพันธ์ ชั้น ป.6/3

รางวัลชมเชย ได้แก่

ด.ช.วนันต์ลวัฒน์ คนิตสุนทร ชั้น ป.6/7

รางวัลชมเชย ได้แก่

ด.ช.เปมทัต ตริวณิชย์ ชั้น ป.6/4

รางวัลชมเชย ได้แก่

ด.ญ.นภัสวรรณ ไชยะกิตติรัตนา ชั้น ป.6/1
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 สมาคมผูปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รวมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการแขงขัน
เดนิ วิง่ การกุศล     2 1  ครัง้ที ่2 ชงิถวยพระราชทาน สมเดจพระเทพรตันราชสุดา
สยามบรมราชกมุาร ีเมือ่วนัอาทติยท่ี 1  กมุภาพันธ 2562 เสนทางสวนพทุธมณ ล พทุธมณ ลสาย 4 ศาลายา 
จังหวดันครปฐม เพือ่นาํรายไดสวนหนึง่ทูลเกลาทลูกระหมอมถวายสมเดจพระเทพรตันราชสดุา  สยามบรมราชกุมารี
โดยเสดจพระราชกศุลตามพระราชอธัยาศยั สมทบกองทุนบาํเหนจสมทบพเิศษใหกบัครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี
ทีเ่กษยีณอาย ุตลอดจนสมทบกองทุนสวัสดกิารครแูละเจาหนาทีโ่รงเรยีนอสัสมัชัญธนบุรี

ACT Charity Mini Marathon 2019 ครั้งที่ 2
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 ตามทีส่าํนักปลดักระทรวงศกึษาธิการ ไดประกาศเรือ่งการปดสถานศกึษา เนือ่งจากสถานการณฝนุละออง 
 2.5 จึงปดสถานศึกษาดวยเหตุพิเศษเพื่อบรรเทาผลกระทบดังกลาวเปนเวลา 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีที่ 31 

มกราคม และวนัศกุรที ่1 กมุภาพนัธ 2562  ดงันัน้ โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีโดย ราดา ดร วรียทุธ  บญุพรา มณ
ผูอาํนวยการ จงึไดมอบหมายใหฝายอาคารสถานทีด่าํเนนิกจิกรรม     เพือ่ปองกนัฝุนละออง 

 2.5 โดยการทาํความสะอาดโตะ เกาอีน้กัเรยีน ประต ูหนาตาง ระเบยีง ราวบนัได ลางพืน้อาคารเรยีน อาคาร
ประกอบ และทาํความสะอาดอปุกรณระบบปรบัอากาศ อกีทัง้ รณรงคการจอดรถดบัเครือ่งทกุครัง้ เพือ่ปองกนั
ฝุนละออง และมลพิษทางอากาศตอไป

BIG CLEANING DAY ปองกันฝุนละออง PM 2.5
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ชื่อ สกุล ชัน วิชา

1 ศราวิน  ัตรอารียกุล ป.6 1 ภาษาอังกฤษ

2 วณิชย  ทองสงา ป.6 1 ภาษาอังกฤษ

3 ธิติพัทธ  ฐิตธรรมพันธุ ป.6 1 ภาษาอังกฤษ

4 ปุณิกา  บุญ ียกุล ป.6 4 ภาษาอังกฤษ

5 สิรวิชญ  ยกยอง ป.6 6 ภาษาอังกฤษ

6 อภิสมัย  กิจสมัย ป.6 8 ภาษาอังกฤษ

7 ปญชิกา  กอเกียรติพิทักษ ป.6 8 ภาษาอังกฤษ

8 แองเจลินา โทมิช ป.6 ภาษาอังกฤษ

9 ไชยเชษฐ  เสงี่ยมจิตรานนท ป.6 ภาษาอังกฤษ

1 ณัฐภัค  ทองแท ป.6 1 คณิตศาสตร

11 ชญานน  ไชยภัทรสุทธิกุล ป.6 1 คณิตศาสตร

12 ศิลา  อนันตชาติ ป.6 1 คณิตศาสตร

13 ปณณทัต  ชลศักดิ์พิพัฒน ป.6 1 คณิตศาสตร

14 วณิชย  ทองสงา ป.6 1 คณิตศาสตร

15 ณัฐพงษ  ภักดีวิบูลย ป.6 1 คณิตศาสตร

16 กชกร  จิตรานุรักษเจริญ ป.6 1 คณิตศาสตร

17 วัชรพงศ  จิตรแสงจันทร ป.6 1 คณิตศาสตร

18 ญาณิศา  พงศพิศาลธรรม ป.6 2 คณิตศาสตร

19 ณัฐชนนท  โชติกะ ป.6 2 คณิตศาสตร

2 จารุกิตติ์  กรกมลวนิช ป.6 2 คณิตศาสตร

21 ปรเมศวร  รุงพิพัฒนพงศ ป.6 2 คณิตศาสตร

22 สุวิจักขณ  ขจีสวัสดิการ ป.6 2 คณิตศาสตร

23 ภูริทัต  นิวัฒนกาญจนา ป.6 2 คณิตศาสตร

24 ศรีธัญธร  ลาพน ป.6 3 คณิตศาสตร

25 โชติวิทย  ชุมถนอม ป.6 3 คณิตศาสตร

26 นภสร  กรรณสูต ป.6 3 คณิตศาสตร

100 คะแนนเต็ม

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบได้คะแนน O-NET 100 คะแนนเต็ม

ปีการศึกษา 2561 ดังต่อไปนี้

ผลสอบ

O-NET
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27 สรวิชญ์  ภานุทัศนาภร ป.6/4 คณิตศาสตร์

28 จิรพัส  เครือเทพ ป.6/4 คณิตศาสตร์

29 ปุณิกา  บุญฑีย์กุล ป.6/4 คณิตศาสตร์

30 อุรชา  อัชชโคสิต ป.6/4 คณิตศาสตร์

31 ธนดล  ง้าวหิรัญพัฒน์ ป.6/4 คณิตศาสตร์

32 ภัทรพล  เจริญสุขโสภณ ป.6/4 คณิตศาสตร์

33 นภัทร  สุรพลชัย ป.6/4 คณิตศาสตร์

34 ชยานันท์  เปี่ยมสิทธิ์ ป.6/4 คณิตศาสตร์

35 ธรรมนิตย์  ไชยภัทรสุทธิกุล ป.6/4 คณิตศาสตร์

36 จิราวัฒน์  สุขเกษมรุ่งเรือง ป.6/5 คณิตศาสตร์

37 ภูวนนท์  พงษ์เฉลิม ป.6/5 คณิตศาสตร์

38 ศักย์ศรณ์  ชูสุข ป.6/5 คณิตศาสตร์

39 สิรวิชญ์  ยกย่อง ป.6/6 คณิตศาสตร์

40 จิรัฏฐ์พล  เตชาวุฒิชัย ป.6/6 คณิตศาสตร์

41 ภัทรพล  สงวนนวล ป.6/6 คณิตศาสตร์

42 พีรดา  เนื่องนัยสา ป.6/6 คณิตศาสตร์

43 พัทรดา  กสิวัฒน์ ป.6/7 คณิตศาสตร์

44 ณัฐพงษ์  เสรีวิวัฒนา ป.6/7 คณิตศาสตร์

45 ภาณพ  วัฒนพันธ์ ป.6/8 คณิตศาสตร์

46 อภิสมัย  กิจสมัย ป.6/8 คณิตศาสตร์

47 ปัณณวิชญ์  ทองงาม ป.6/A คณิตศาสตร์

48 ภัทรกฤช  สิริกันตโชติ ป.6/A คณิตศาสตร์

49 ไชย์เชษฐ์  เสงี่ยมจิตรานนท์ ป.6/B คณิตศาสตร์

50 ปุณณวิช  เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ม.3/8 ภาษาอังกฤษ

51 นัทธมน  ขจีสวัสดิการ ม.3/8 คณิตศาสตร์

52 ณัฐวัฒน์  วิทยประภารัตน์ ม.3/8 คณิตศาสตร์

53 นนทพัฒน์  นิวัฒนกาญจนา ม.3/8 คณิตศาสตร์

54 ศุภณัฐ  นันทเกษมสุข ม.6/3 คณิตศาสตร์

55 กนกพล  บุญเจียร ม.6/3 คณิตศาสตร์

56 ณภัทร  ชีถนอม ม.6/3 คณิตศาสตร์

57 ญาณิศา  ชูพินิจ ม.6/3 คณิตศาสตร์

58 รมณีย์  หลัว ม.6/3 คณิตศาสตร์

59 ตนปพน  ปริยานันทวัฒน์ ม.6/3 คณิตศาสตร์
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 ในทุกปการศึกษา กิจกรรมที่สําคัญอยางหน่ึงของทุก
โรงเรียนกคือการเขาคายลูกเสือ เนตรนารี เพื่อฝกระเบียบวินัย 
ฝกความอดทน การรูจักชวยเหลือตนเอง และการทํางานรวมกับ 
ผูอื่น ล  ถาเปนเดกนักเรียนรุนเลกกจะเขาคายเพียงวันเดียว 
แตถาระดับโตขึ้นมาตั้งแตประถมศึกษาตอนปลายขึ้นไปกจะ
เปนการเขาคายพักแรม ซึ่งอาจจะเปนการพักคางคืนที่โรงเรียน 
หรือเปนคายพักแรมนอกสถานท่ี นักเรียนท่ีไดเขารวมการ 
เขาคายจะไดรับประสบการณตาง ๆ มากมาย ที่หาไมไดจาก 
การเรียนรูแคภายในหองเรียน
 การเขาคายลูกเสือ เนตรนารี นอกจากนักเรียนจะได
ตระหนักถงึหนาทีข่องลกูเสอืและเนตรนารแีลว นกัเรยีนยงัไดฝก
การชวยเหลอืตนเอง เชน การกนิอยู การดแูลเครือ่งแตงกาย และ
การทาํงานรวมกบัผูอ่ืน เชน การกางเตนททีพั่ก และการทําอาหาร 
ในหมูคณะ ตลอดจนการฝกความอดทนในการผานดานผจญภัย 
จําลองตาง ๆ ที่ทางผูจัดคายเตรียมไว และการเดินทางไกล 
เปนตน การเขาคายไมเพียงแตมีการฝกฝนเพียงอยางเดียว หาก
แตมกีจิกรรมทีเ่สรมิสรางความรกัความผกูพนั และความสามคัคี
ในหมูคณะ อาทิ การจัดกิจกรรมรอบกองไ  นักเรียนจะได
แสดงความสามารถ แสดงบทบาทสมมติ สรางความสนุกสนาน
ในคํ่าคืนนั้น ไดรวมกันขับรองเพลงสรางความกลมเกลียวและ
ความประทับใจแกกัน ซึ่งมิสเชื่อวามีผูใหญหลาย ๆ คนที่ไมลืม
ภาพความประทับใจจากการเขาคายลูกเสือ เนตรนารีในวัยเรียน
อยางแนนอน
 เพื่อให ผู อ านมองเหนภาพของการจัดค ายลูกเสือ 
เนตรนารีไดชัดเจนข้ึน วันนี้ มิสมีโอกาสสัมภาษณมิสสุภาพร 
ตะกรุดแกว หัวหนางานลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ปการศึกษา 2561 ถึงการจัดคายลูกเสือ เนตรนารี เพื่อแบงปน
ประสบการณที่นาประทับใจของการจัดคายกันคะ

* การเตรียมตัวก่อนการจัดค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 

 มิสสุ าพร  การเตรียมตัวจําเปนจะตองมีการเรียนรูใน
วชิาลกูเสอือยางสมบรูณแบบ โดยจดัแบงออกเปนฐานตาง ๆ  เชน 
ฐานระเบียบแถว การเปดกอง ปดกองสัญญาณนกหวีดเพื่อฝก
ระเบยีบวนิยัความเขมแขงและอดทนของพีน่องลกูเสือ เนตรนาร ี
ฐานปฐมพยาบาลผูปวยเบ้ืองตน ฐานประวัติลูกเสือโลกและ
ลูกเสือไทย ฐานการใชชีวิตการอยูรวมกันของชาวคาย ฐาน
นันทนาการเพลงและกิจกรรมบันเทิง ฐานงานอาหารและงาน
ประดษิฐ ฐานกฎและคาํปฏญิาณของลกูเสอื ฐานการเดนิทางไกล 
และสัญญาณจราจรเบ้ืองตนฐานกิจกรรมการแสดงรอบกองไ  
ซึ่งแตละฐานลวนมีความสําคัญ ลูกเสือและเนตรนารีจะมีวินัย
ตอตนเองมีความกลาแสดงออกและมีความราเริงสนุกสนานรูจัก
การใชชีวิตอยูรวมกันมีความสามารถในการประกอบอาหารและ

ค่ายลูกเสอื เนตรนาร ีประสบการณ์ดีๆ ในวยัเรยีน
โดย  มิสสุ ัทรา ตะกรุดแกว

งานประดิษฐอยางงาย ๆ มีความรูและเหนความสําคัญเกี่ยวกับ
ลูกเสือไทยและตางประเทศ 
 เมื่อลูกเสือ เนตรนารีมีความพรอมจากการเรียนรู ใน 
เบือ้งตน ตอนถงึเวลาทีต่องเขาคายพกัแรมอยูรวมกันจงึมคีวามสขุ 
และสนุกสนาน เพราะทุกคนอยู ในระเบียบวินัยเปนอยางดี 
ใหความรวมมือในกิจกรรมนันทนาการและการบันเทิง มีความ
กลาแสดงออกทีจ่ะรองและเตนอยางเพลดิเพลนิ มคีวามเอ้ืออาทร
ในการใชชวีติอยูรวมกนัแบงปนกนัและมนีํา้ใจ ปฏบิตัติามกฎของ
ลูกเสือ การเขาคายจะมีความสุขและประสบความสําเรจนั้นสิ่งที่
สําคัญคือทุกคนตองมีความรักที่แทจริง ตองมีความเมตตาและ
เอือ้เ อเผ่ือแผตอกนั อยูในระเบียบวนัิยและเชือ่ งครฝูกทุกทาน
จึงจะทําใหการเขาคายบรรลุตามเปาหมายอยางแนนอน

* ประโยชน์ที่นักเรียนได้รับจากการไป

  เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

 มสิสุ าพร  การเขาคายทีเ่ปนหลักสําคัญทีลู่กเสือ เนตรนาร ี
ตองมีความพยายามอยางมากคือ การเดินทางไกล  การผจญภัย 
การแสดงรอบกองไ  เพราะทุกคนจะตองเขาใจในระบบหมู 
ตองชวยกนัฝา นอปุสรรคและตองมวีธิวีางแผนรวมกนั ในแตละ
กองรอยตองมคีวามอดทนไมยอทอ ตองเปนกําลังใจใหกนัและกนั
เพือ่ใหผานการเขาคายไดอยางสมบรูณ การแสดงรอบกองไ กเปน
สีสันในการเขาคายเพราะทุกคนจะมีความสามารถแสดงออกมา
ไดอยางนาประทบัใจ ทัง้การเตรยีมอปุกรณและการจดั ากตาง ๆ  
การแตงกายการแสดงบทบาทสมมุติเพื่อถายทอดใหทุกคน 
ไดชมกนัอยางสนกุสนานเ า การเขาคายจงึเปนประโยชนสาํหรบั 
ลูกเสือ เนตรนารีอยางมาก เพราะสามารถทําใหรู จักใชชีวิต 
อยูรวมกับผูอื่น มีความเปนผูนํา รูจักกลาแสดงออกในทางที่ 
ถูกตอง รูจักชวยเหลือตนเองและผูอื่นไดเปนอยางดี
 ดงันัน้ วชิาลกูเสอืและการเขาคายพกัแรมจงึเปนสิง่สาํคญั
ทีจ่ะพฒันาเยาวชนใหเปนคนดตีอสงัคมและประเทศชาตสิบืตอไป
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 แผนการเรียน IEP ฝ่ายวิชาการ จัดงาน IEP 
CLASH of TALENTS 2019 เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถพเิศษ และทกัษะการใช้ภาษาองักฤษใน
แต่ละรายวิชา ได้แก่ English, Science, Math และ 
Social Studies ซึง่กิจกรรมนีไ้ด้เร่ิมจดัขึน้ครัง้แรกเมือ่
วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ 2560 คร้ังที ่2 เมือ่วนัที ่9 กมุภาพนัธ์ 
2561 และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
การจัดงานในแต่ละครั้งได้รับความร่วมมือจากคุณครู
ทัง้ครไูทย ครูต่างชาต ิและนกัเรียนเป็นอย่างด ีวนันีเ้รา
จะมาพูดคุยกับคุณครูที่เป็นแม่งานในการจัดงาน เพื่อ
แบ่งปันประสบการณ์ในการจดักจิกรรมทีผ่่านมากนัค่ะ
	 1.	มาสเตอรนพพร	ตตุยิาพึงประเสริฐ	หัวหน้า
งานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ
	 2.	Ms.Raziel	Felix-Aguelo
	 3.	Mr.Jan	Rey	Cabrejas

IEP CLASH of TALENTS
สัมภาษณ์โดย : มิสสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว
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*จุดเริ่มต้นที่ทําให้เกิดกิจกรรมนี้

	 มาสเตอรนพพร	: ในปีการศึกษา 2560 ที่มี
การเปิดแผนการเรียนใหม่ IEP ( Interactive English 
Program) เป็นแผนการเรียนที่จัดกระบวนการเรียน
การสอน ที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง การท�ากิจกรรม ทั้ง
ในและนอกห้องเรียน แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม 
กลุ่มละประมาณ 25 คน ต่อห้องเรียน จัดการเรียน
การสอนโดยคุณครูต่างชาติ กิจกรรม IEP CLASH of 
TALENTS จงึเป็นเวททีีใ่ห้นกัเรยีนในแผนการเรยีน IEP 
ได้แสดงความสามารถการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ และ
น�าศกัยภาพของนกัเรียนตลอดปีการศกึษา มาแสดงให้
กับผู้เข้าร่วมชมกิจกรรม

*แบ่งหน้าที่ในการจัดงานอย่างไรบ้าง

	 มาสเตอรนพพร	: เรามกีารวางแผนงานกนัเป็น
ระบบ ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2561 ร่วมกันอภิปรายกับ
คณุครตู่างชาตทุิก ๆ  ท่านเกีย่วกบังานทีจ่ะเกดิขึน้ น�าข้อ
เสนอแนะ และข้อควรปรับปรุง ของคร้ังก่อน มาพฒันา
ปรับปรุงต่อเนื่อง จากนั้นให้คุณครูเสนอแนะ รูปแบบ
การน�าเสนอความสามารถของนักเรียน ในการใช้
ภาษาองักฤษในรปูแบบต่าง ๆ  โดยครผููส้อนได้ประชมุ
กลุม่ย่อยเพือ่อภิปรายน�าเสนอ และเลอืกกจิกรรมการ
แสดง ตามความสามารถของนักเรียนแผนการเรียน
IEP ในระดับชั้นต่าง ๆ และร่วมออกเสียงแบบ
ประชาธิปไตย เกี่ยวกับธีมงานที่จะจัด เพื่อให้เป็นใน
แนวทางเดียวกัน และสุดท้ายคือการน�าเสนอรูปแบบ
การจัดงานให้กับหัวหน้าฝ่ายวิชาการในการพิจารณา
ความเหมาะสมของงาน และประโยชน์ที่จะได้รับ 

*ผลสัมฤทธิ์ของกิจกรรมนี้

	 มาสเตอรนพพร	: นักเรียนแผนการเรียน IEP 
ได้มเีวทใีนการแสดงออกความสามารถในการใช้ภาษา
อังกฤษได้เป็นอย่างดี นักเรียนให้ความร่วมมือในการ
ฝึกซ้อม และตั้งใจจริง ผู้ปกครองให้การสนับสนุน
ช่วยเหลอืทางด้านเคร่ืองแต่งกาย นอกจากนีผู้ป้กครอง
ยงัได้สนทนาพดูคยุกบัคณุครตู่างชาตผิูฝึ้กซ้อมโดยตรง 
ซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่าง ครู ผู ้ปกครอง
และนักเรียน 

*แนวทางการจัดกิจกรรม IEP CLASH of 

TALENTS ในปีหน้า

	 มาสเตอรนพพร	: แนวทางการจัดกิจกรรม
IEP CLASH of TALENTS ในปีหน้า จะเน้นการมส่ีวนร่วม
ของนักเรียนในแต่ละระดับให้มากขึ้น เพิ่มเวลาให้
กับกิจกรรมการศึกษา และร่วมท�ากิจกรรมในแต่บูธ
รายวิชาต่าง ๆ ให้มากขึ้น 
 ในช่วงนีเ้รามาพดูคยุกบั Teachers อกีสองท่าน
ได้แก่ Ms.Raziel Felix-Aguelo และ Mr.Jan Rey 
Cabrejas ที่ร่วมเป็นแม่งานในการจัดงานกันค่ะ
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* The beginning of this idea to create
 this activity. 
  Ms. Raziel and Mr. Jan Rey : The IEP team 
conducted a meeting. The head, assistant heads, 
and coordinators brainstormed ideas about a 
show that would showcase the unique talents 
and skills of the selected IEP students. The main
objective of the department in creating the IEP Clash 
of Talents 2018 was to use the English language 
through music, role-playing, and speech choir. 
We all collaborated to come up with presentations 
that would enhance the students’ versatility in 
dancing, singing, acting, and speaking. 

* How to arrange the activity? 
  Ms. Raziel and Mr. Jan Rey : Conducting 
a big show requires a lot of effort and dedication. 
It takes a lot of planning and re-planning in order 
to produce a successful presentation. In fact, we 
have had many departmental and group meetings 
in order to conceptualize the show. We also set a 
schedule to select the cast, collaborate with the 
musical coaches and choreographers, and do 
series of rehearsals. 
  The IEP team handled the major duties for 
the show. The head of the department, Master 
Nopporn Tutiyaphungprasert, conducted the 
over-all supervision of the activity. The assis-
tant heads and coordinators had specific jobs

assigned for them as well. Ms. Raziel Felix Aguelo, 
was the director of the opening show and Ms. 
Dulyapanit Gronsang, was the lighting designer. 
Mr. Jan Rey Cabrejas was the director of the 
presentations. Mr. Engracio Barette was the stage 
manager and Ms. Kristine Navarette was the
assistant stage manager. The sound designer 
was Ms. Sharon Lorono and Mr. Azhar Bari was 
the props coordinator. 
  The rest of the IEP teachers were assigned 
to different responsibilities. They became the 
main and assistant trainers for each presentation. 
The others became the leaders and members in 
different interactive booths. 

* The result of this activity.
  Ms. Raziel and Mr. Jan Rey : The positive 
feedback we received from the school
administrators, teachers, students, and parents 
was overwhelming. The IEP Clash of Talents 
2018 was by far the best and most challenging 
show because it was our first time to use the 
LED background, lights, and the state-of-the-art
sound system in the Louis Marie Hall. The
students thought the show was entertaining and 
the booths were a great access to fun learning.
The performers enjoyed the experience of
performing with the audience especially with their 
loved ones. Because of these, we are committed 
to conducting IEP shows annually. 

* How do you think about this activity
 in the next year? 
  Ms. Raziel and Mr. Jan Rey  :  We are thinking
of doing a musical show next year that will run for 
30-50 minutes. We are thinking of a good script 
that will involve actors and actresses from primary 
to secondary. It will be more challenging but we 
would like to put the IEP 
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ผลการคัดเลือกผูรวมบริหาร

ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเดน

ประจําปการศึกษา 2561

 ตามที่สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นที่ปฏิบัติหน้าที่ โรงเรียนใน
เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจ�าปีการศึกษา 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง เชิดชู
ส่งเสริมขวัญและก�าลังใจให้กับผู้ท่ีปฏิบัติงานและมีผลงานดีเด่นอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซึ่งผลการคัดเลือก มีดังนี้

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ป.4-6

   มาสเตอรนที		กลิ่นสุคนธ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ม.1-3

	 มิสชลธิชา		ทรัพยรังสี	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ม.4-6

    	 มิสฮานาน		อีหมัน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประเภทครูนิเทศ

 มิสจิราพร		คุณาบุตร	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประเภทบุคลากรทางการศึกษา

 	 มาสเตอรศิริ		กังวลทรัพย	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รางวัลชมเชยบุคลากรดีเดน ปการศึกษา 2561

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ป.4-6

	 มาสเตอรกฤษติชัย		ดียิ่ง	 โรงเรียนเซนตคาเบรียล

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ม.1-3

 มาสเตอรสุจินต		ศรชัย	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

ประเภทครูผู้สอน ระดับ ม. 4-6

 มิสชุลีพร		ตั้งลํ้าเลิศ	 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ประเภทครูนิเทศ

   	 มิสสุภาภรณ		พรรัตนกิจกุล	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

ประเภทบุคลากรทางการศึกษา  

	 มิสสิริขวัญ		อาภานุรังษี	 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทราปราการ
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มาสเตอรนที กลิ่นสุคนธ

ครูดีเดน

ประเภทครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6

ปีการศึกษา 2561

ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย  

ชื่อเสียงและรางวัลที่ได้รับ

 • ปี 2561 นักกีฬาปีนหน้าผาเป็นตัวแทนทีมชาติเข้าร่วมการแข่งขันรายการ

IFSC Youth  World  Climbing  Championship-Moscow (Russia) 2018

 • ปี 2560 ได้ครองถ้วยการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจ�าปี 2560

 • ปี 2560 นักกีฬาปีนหน้าผาเข้าร่วมรายการแข่งขันรายการ Vertical Warrior 

Bouldering ณ ประเทศมาเลเซีย

 • ปี 2559 นกักฬีาปีนหน้าผาเป็นตวัแทนทมีชาตไิทยเข้าร่วมรายการแข่งขนั National

Climbing Championship 2016 ณ ประเทศสิงคโปร์

 • ปี 2559 นักกีฬาปีนหน้าผาเป็นตัวแทนทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 

Asian  Youth  Championship  2016 Tehran  IRAN

 เป็นผู ้น�าริเร่ิม การสร้างหน้าผาจ�าลองของ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และการสอนปีนหน้าผา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สามารถจัดต้ังชมรม และมี
การพัฒนาปรับปรุงหน้าผาให้ได้มาตรฐานจนได้รับ
รางวัล ชมรมกีฬาปีนหน้าผาพัฒนาดีเด่นปี 2560 
จากสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย การกีฬา
แห่งประเทศไทย รวมทั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็น
โรงเรียนแรกในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตนักกีฬาเยาวชนทีมชาติ
อันดับหนึ่งของประเทศจนถึงปัจจุบัน ได้ร่วมเป็น
ผูต้ดัสนิกีฬาปีนหน้าผาของสมาคมกฬีาปีนหน้าผาแห่ง
ประเทศไทยตามโอกาสหรือกรรมการตัดสินให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับเชิญ
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มิสชลธิชา ทรัพยรังสี

ครูดีเดน

ประเภทครูผู้สอนระดับชั้น ม.1-3

ปีการศึกษา 2561

ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย  

ชื่อเสียงและรางวัลที่ได้รับ

 • รางวลัสถานศกึษาดเีด่นด้านดนตรีไทยและดนตรพีืน้บ้านประจ�าปีการศกึษา 2557 
และปีการศึกษา 2558
 • รางวลัเยาวชนต้นแบบด้านดนตรไีทย ระดบัประถมศกึษา ประจ�าปีการศกึษา 2560 
และในระดับมัธยมศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2561 
 • รางวัลเข็มศรทองจากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย  “ศรทอง” รอบรองชนะเลิศ 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่1 พุทธศักราช 2560 ประเภทขิมสาย ระดับ
มัธยมศึกษา 
 • รางวัลเหรียญทองของนักเรียนและรางวัลครูผู้สอน จากการแข่งขันดนตรีไทยงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ตั้งแต่ครั้งที่ 64-67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และ
ระดับภาค
 • รางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวซออู้ประกวดดนตรีไทย “สี่ทศวรรษ เบญจนิทรรศ
สู่ไทยแลนด์ 4.0” ประจ�าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 

 คิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ นวัตกรรม ACT THAI MUSIC

EXAM เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือในการกระตุ้นและสร้าง
ทักษะให้แก่ผู ้เรียน เกิดความคิดอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยปราศจากข้อจ�ากัด ทั้งระดับสติปัญญา และความ
สามารถของผู้เรียนผ่านนวัตกรรมช้ินนี้ ด้วยการสอบวัด
ระดับความสามารถทางดนตรีไทย โดยการแบ่งความ
ยากง่ายตามล�าดับ และอ้างอิงบทเพลงจากรายการ
ประกวดแข่งขันดนตรีที่ได้รับการยอมรับทั่วไปและ
พิจารณาเนื้อหาบทเพลงจากครูผู ้ เชี่ ยวชาญทาง
ดุริยางคศิลปไทยโดยผู้เรียนที่ผ่านการสอบตามเกณฑ์
ท่ีก�าหนดจะได ้ รับใบประกาศนียบัตรด ้านดนตรี
(Certificate) จากศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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มิสฮานาน อีหมัน

ครูดีเดน

ประเภทครูผู้สอนระดับชั้น ม.4-6

ปีการศึกษา 2561

ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย  

ชื่อเสียงและรางวัลที่ได้รับ

 • ได้รับรางวลัสือ่การสอนระดบัด ีในโครงการ The seventh international ThaiSim 
conference 2015 จากสมาคมสถานการณ์จ�าลองและเกมเพื่อการเรียนรู้ (ประเทศไทย)

 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต สาขาภาษาไทย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

 • ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทย-นานาชาติ ให้เป็น
ครูที่ปรึกษานักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศอิตาลี ปีการศึกษา 2561 

 • ได้รับรางวัลชมเชย ในโครงการครูมืออาชีพ ด้านครูผู ้จัดกิจกรรมวิชาการ
ปีการศึกษา 2560 

 • ได้รับรางวลัชมเชย ในโครงการครมูอือาชพี ด้านครผููพ้ฒันานกัเรยีนสูค่วามเป็นเลศิ
ทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560

 

 รเิริม่และพฒันาโครงการนกัเขยีนหวัใจอาเซยีน 
โครงการพัฒนาศักยภาพทางภาษาไทย จัดตั้งชมรม
สื่อสารสร้างสรรค์ และการเป็นผู ้น�าการจัดการ
แข่งขันสุนทรพจน์โรงเรียนท่ีได้รับการยอมรับให้เป็น
เวทีคุณภาพจากโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และ
ปริมณฑล ได้น�านักเรียนในห้องเรียน ชมรม และ
โครงการฯ มาฝึกฝนเพ่ือพัฒนาความสามารถให้เต็ม
ศักยภาพ และส่งเสริมให้เข้าร่วมการแข่งขันจนได้รับ
รางวัลระดับประเทศมากมาย เช่น “รางวัลชนะเลิศ” 
การแข่งขันนักพูดเยาวชนในรายการศึกเด็กดวลไมค์ 
PIM TEEN TALK WAR 2017 “รางวลัชนะเลศิ” การแข่งขนั
สุนทรพจน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช “รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1” การแข่งขันสุนทรพจน์สถาบัน
การจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) “รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2” การแข่งขันสุนทรพจน์จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั “รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2” การแข่งขนั
อ่านฟังเสยีงภาษาไทยในโครงการธนชาตริเริม่เตมิเตม็
เอกลักษณ์ไทย 
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มิสจิราพร คุณาบุตร

ครูดีเดน

ประเภทครูนิเทศ 

ปีการศึกษา 2561

ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย  

ชื่อเสียงและรางวัลที่ได้รับ

 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ ๕ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ และชั้นที่ ๔ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

 • ครูดีเด่นด้านการเรียนการสอนระดับประถมต้น มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
  ปีการศึกษา 2547

 • ชนะเลิศการประกวดครูผู้สอนมืออาชีพกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2556

 • ชนะเลิศการประกวดสื่อการสอนช่วงชั้นที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2556

 • ครูแกนน�าดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด จากสภากาชาดไทย

 • รางวัลหนึ่งแสนครูดีจากครุสภา  ปีการศึกษา 2554

 การนิเทศการสอน ได้เลือกใช้วิธีการนิเทศแบบ
ระบบพี่เลี้ยง (Mentoring) เพราะการเรียนรู ้ด ้วย
การกระท�าด้วยกัน การได้เห็นของจริง ทดลองท�าจริง
การท�าให้ดู และด�าเนินการท�าด้วยตนเอง เป็นการให้
ครูได้เรียนรู ้ เป็นการสร้างกลุ ่มคนที่มีความสามารถ
มีศักยภาพได้เร็วกว่าปกติ เป็นการกระตุ้นให้ครูได้สร้าง
ผลงานมากขึน้ พร้อมทีจ่ะท�างานหนกั และท้าทายมากขึน้
อีกทั้งยังเป็นการสร้างบรรยากาศ ของการน�าเสนอ
งานใหม่ ๆ หรือการคิดนอกกรอบมากขึ้น มีโครงการที่
รับผิดชอบได้แก่ โครงการครูมืออาชีพ และโครงการ
ประกวดสื่อการสอน ซ่ึงเป็นการมอบขวัญ และก�าลังใจ
กับผู้ท่ีปฏิบัติภาระงานด้านการเรียนการสอนได้อย่างดี
ผลของการปฏิบั ติงาน จากการนิเทศแบบพี่ เลี้ยง
(Mentoring) พบว่าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนตามกลุ่ม
ตัวอย่าง มีคะแนนในวิชาเรียน (เกรด 3-4) ที่สูงขึ้น
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มาสเตอรศิริ กังวลทรัพย

ครูดีเดน

ประเภทบุคลากรทางการศึกษา

ปีการศึกษา 2561

ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย  

ชื่อเสียงและรางวัลที่ได้รับ

 • ปี 2559 รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ประเภทขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ รายการศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 66 
 • ปี 2559 รางวัล “Trinity Awards Thailand  2016” คะแนนสูงสุดของประเทศไทย จ�านวน 4 คน
 • ปี 2560 รางวัล “Trinity Awards Thailand  2017” คะแนนสูงสุดของประเทศไทย จ�านวน 2 คน
 • ปี 2560 รางวลัชนะเลศิขบัร้อง ในรายการ World Championships of Performing Arts 2017 ณ เมอืงลอสแอนเจลสิ
ประเทศสหรัฐอเมริกา  
 • ปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ
“ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ” จัดโดยสมาคมรักแม่แห่งประเทศไทย 
 • ปี 2560 รางวัลรองชนะเลิศวงเครื่องเป่านานาชาติรายการ THAILAND INTERNATIONAL WIND SYMPHONY 
COMPETITION 2018 
 • ปี 2560  รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ”ประกวด
ร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลงจากพระบรมราโชวาท” จัดโดย สมาคมอาสาสมัคร และช่วยการศึกษา  
 • ปี 2561 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในรายการ “ร้อยรกัแม่
ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ” จัดโดยสมาคมรักแม่แห่งประเทศไทย  เป็นต้น

 ผูน้�า และริเริม่การจดัการ “ACT Music Center 
Systematic Management” โดยมกีระบวนการหลัก
อันได้แก่ 1. การสอนดนตรีภายใต้ระบบ “Higher 
Music Education” (H.M.E.) โดยมีวัตถุประสงค์ที่
มุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ 2. การริเริ่ม ระบบการวัด
และประเมินผลดนตรีมาตรฐานสากล “ACT Music 
Exam” 3.กระบวนการสร้างความผกูพนัของบคุลากร
ให้กับองค์กร “Work Force” ผลของการริเร่ิมจาก
การบริหารจัดการศูนย์ดนตรีท�าให้ผู้เรียน H.M.E. 
เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ร้อยละ 10.38 จากจ�านวนผู้เรียนใน
ปีการศกึษา 2558 ผูเ้รยีนดนตรเีสรมินอกเวลา มแีนวโน้ม
จ�านวนผู้เรียนเพิ่มข้ึนต่อเนื่อง ร้อยละ 19.39 จาก
จ�านวนผู้เรียนในปีการศึกษา 2558 ปัจจุบัน ผู้เรียน
ร้อยละ 90 ของศูนย์ดนตรี เข้าร่วมระบบการวัดและ
ประเมินผลดนตรีมาตรฐานสากล ACT Music Exam 
และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง
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รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทสถานศึกษา

ดีเด่น และนักเรียนดีเด่น 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ 

ประเภทสถานศึกษาดีเด่น และนักเรียนดีเด่นที่ท�าชื่อเสียงให้

กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 จากสมาพันธ์สมาคมผู้
ปกครองและครโูรงเรยีนในเครอืมูลนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่ง
ประเทศไทย โดยมีภราดาสุรสิทธิ์	สุขชัย	ประธานมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานมอบ
รางวัลให้กับ	ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ	ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และคุณสองแสง	ปทะวานิช นายก
สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ ีเม่ือวนัเสาร์
ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ

รางวัลชนะเลิศประเภทออมดี สายสามัญศึกษา  
 ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท “ออมดี” สายสามัญศึกษา โดยมี ภราดา	 ดร.วีรยุทธ
บญุพราหมณ	ผูอ้�านวยการ รบัมอบโล่จากผูจ้ดัการธนาคารออมสนิ สาขาสีแ่ยกทศกณัฐ์ และมาสเตอรยทุธพงษ	วงศเมอืงสรรค	
หัวหน้าฝ่ายวิชาการร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ณ ห้องรับรองผู้อ�านวยการ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ASEAN Energy Awards 2018

 มาสเตอรวิศิษฐ	 ใจมั่น	 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ 

พร้อมด้วยคณะครู และที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงาน

สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง เป็นผู ้แทนโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ 
ASEAN Energy Awards 2018 ด้านพลงังานทดแทน ประเภท
อาคารควบคุม Large  Building Category โดยมีเลขาธิการ
อาเซียน Lim Jock Hoi เป็นผู้มอบรางวัล เม่ือวันจันทร์ที่
29 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง Sands Grand Ballroom ชั้น 5 
ศูนย์ประชุม Marina Bay Sands ประเทศสิงคโปร์

30  อสธ สาร
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QAD Visit from Bell UK 
	 Mr.	Frank	Pinner	ต�าแหน่ง Bell Cambridge Principal และ	Mr.	Thomas	Beakes	ต�าแหน่ง
Academic Manager-Education Projects ประเทศอังกฤษ เดินทางมาตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน (Quality Assurance and Development: QAD) ของศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญธนบุรี-เบลล์ 
และเข้าพบภราดา ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ ผู้อ�านวยการ เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 โดยมีบุคลากร
ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell ให้การต้อนรับ

Graduation Ceremony for M.3 Students by ACT-Bell Language Centre

 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่ส�าเร็จการศึกษา
แผนการเรียน Bell ประจ�าปีการศึกษา 2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องมงฟอร์ต โดยมี
Ms.	Monika	Runowska ต�าแหน่งผู้จัดการศูนย์การเรียนภาคฤดูร้อนที่โรงเรียนเลย์ส เมืองเคมบริดจ์ ตัวแทน
จากศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell ณ เมือง Cambridge เป็นประธานในพิธี โดยมี ภราดาพีรพงศ	ดาราไทย ที่ปรึกษา
ฝ่ายปกครอง และคณะครูเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน

วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 31 
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 กลุมสาระการเรียนรูสงัคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม จดักจิกรรมตอบปญหา    
เพชรยอดสังคม ป 6 รอบชิงชนะเลิศ     2 18 เมื่อวันอังคารที่ 2  มกราคม 2562 
เวลา 13.  น. ณ หอประชุมหลุยส มารี เดอ มง อรต โดยมีผูที่ผานเขารอบชิงชนะเลิศ จํานวน 5 คน ไดแก 
 1. มาสเตอรจรัญ นอยอิ่ม  หัวขอประวัติศาสตรอัสสัมชัญธนบุรี
 2. นายยศนันท นา วานิช ชั้น ม.5 6  หัวขอมอเตอรไซค 
 3. นายศุ ณั  มะโนนอม  ชั้น ม.5 3  หัวขอเจาหญิงดิสนีย 
 4. นายธีร ัทร เรียงวิ ลกุล  ชั้น ม.6 3  หัวขอชีววิทยา 
 5. นายณั ทพงศ เปยมสิทธิ  ชั้น ม.6 6  หัวขอ 48 
 การแขงขันกิจกรรมเพชรยอดสังคม รอบชิงชนะเลิศ ไดรับเกียรติจาก ราดาพีรพงศ ดารา ทย ที่ปรึกษา
ฝายปกครอง เปนประธานในพธิเีปดการแขงขนั พรอมดวยคณะกรรมการทีป่รกึษา ตวัแทนจากสมาคมผูปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รวมถึงสุดยอดแ นพันธุแทจากรายการแ นพันธุแท ที่รับเชิญมาเปนเกียรติ
จํานวน 3 ทาน ไดแก ุณนิ าวรรณ ดุงรส สุดยอดแ นพันธุแทแหงป 2 7 หัวขอ สิ่งมหัศจรรยของโลก  
ณุสมมาตร ศรสีมาจารย สดุยอดแ นพนัธุแทแหงป 2 2 หัวขอ มอเตอรไซค  และ ณุเจนวทิย อ ชิยันนัท

สุดยอดแ นพันธุแท 3 สมัย จากหัวขอ แสตมปไทย  
 การแขงขนัเตมไปดวยความรู ความสนกุสนาน และความรูสกึลุนระทกึ อกีทัง้ เปนการสรางแรงบันดาลใจ
แกผูชมทกุคน ซึง่ในทายทีส่ดุ มาสเตอรจรญั นอยอิม่ เปนผูชนะเลศิจากการแขงขนัรอบชงิชนะเลิศในปนี ้ไดรบั
ตําแหนง     2 18 พรอมของรางวัลรวมมูลคากวา 4  บาท ไปครอง 

เพชรยอดสังคม ป 6 (รอบชิงชนะเลิศ)
โดย  มาสเตอรเทิดพล วงษรักษา
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแขงขันทางวิชาการ	รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ประจําป	พ.ศ.	2562	
วิชาวิทยาศาสตร	ระดับประถมศึกษา	สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

ชื่อ-สกุล ชั้น เหรียญรางวัล

1. ด.ช.ธนดล ง้าวหิรัญพัฒน์ ป.6/4 เหรียญทอง

2. ด.ช.ปรเมศวร์ รุ่งพิพัฒนพงศ์ ป.6/2 เหรียญทอง

3. ด.ช.ปัณณทัต ชลศักดิ์พิพัฒน์ ป.6/1 เหรียญทอง

4. ด.ช.ปัณณวิชญ์ ทองงาม ป.6A เหรียญทอง

5. ด.ญ.ปัญชิกา ก่อเกียรติพิทักษ์ ป.6/3 เหรียญเงิน

6.   ด.ช.พิรวิชญ์ ภควัฒนะ ป.6/6 เหรียญเงิน

7. ด.ช.ภูวรา วัชรารัตน์ ป.6/2 เหรียญเงิน

8. ด.ช.ศิลา อนันตชาติ ป.6/1 เหรียญเงิน

9. ด.ญ.อุรชา อัชชโคสิต ป.6/4 เหรียญเงิน

10. ด.ญ.กวิสรา สิริเฉลิมพงศ์ ป.6/8 เหรียญทองแดง

11. ด.ญ.การิสตา พัฒนจักร ป.5/1 เหรียญทองแดง

12. ด.ช.จารุกิตติ์ กรกมลวนิช ป.6/2 เหรียญทองแดง

13. ด.ญ.ญาณิศา ด�ารงธรรมวัฒนา ป.5/6 เหรียญทองแดง

14. ด.ช.ธนดล ขันทรัพย์ ป.4/5 เหรียญทองแดง

15. ด.ช.เธียรทรรศน์ วงกตวรินทร์ ป.6/2 เหรียญทองแดง

16. ด.ช.นิติธร สังข์เทพ ป.5/6 เหรียญทองแดง

17. ด.ช.บุรณัฐพงศ์ หงส์ประภัศร ป.6/1 เหรียญทองแดง

18. ด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ป.4/6 เหรียญทองแดง

19. ด.ช.พีรภาส รุ่งวัฒนไพบูลย์ ป.6/3 เหรียญทองแดง

20. ด.ช.ศุภวิชญ์ ศรีบูรณะพิทักษ์ ป.5/7 เหรียญทองแดง
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รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแขงขันทางวิชาการ	รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ประจําป	พ.ศ.	2562	
วิชาคณิตศาสตร	ระดับประถมศึกษา	สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลการสอบแขงขันทางวิชาการ	รอบแรกระดับเขตพื้นที่การศึกษา	ประจําป	พ.ศ.	2562	
วิชาคณิตศาสตร	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

รอบแรก : ระดับเขตพื้นที่ สอบวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2562

ชื่อ-สกุล ชั้น เหรียญรางวัล

1. ด.ช.จิรัฏฐ์พล เตชาวุฒิชัย ป.6/6 เหรียญทอง

2. ด.ช.สิรวิชญ์ ยกย่อง ป.6/6 เหรียญทอง

3. ด.ญ.ณัฐภัค ทองแท้ ป.6/1 เหรียญเงิน

4. ด.ช.ปัณณฑัต สรรพภาษิต ป.6/4 เหรียญเงิน

5. ด.ช.ภัทรพล เจริญสุขโสภณ ป.6/4 เหรียญเงิน

6. ด.ช.ยศวร ชัยเดชาภินันท์ ป.5/3 เหรียญเงิน

7. ด.ช.อัฑฒ์ บุญประคอง ป.6/3 เหรียญเงิน

8. ด.ญ.กชกร จิตรานุรักษ์เจริญ ป.6/1 เหรียญทองแดง

9. ด.ช.ฐากร คะจิตแขม ป.6/6 เหรียญทองแดง

10. ด.ญ.ฐิตาภา กิตติสุขมงคล ป.6/2 เหรียญทองแดง

11. ด.ช.ณัฏฐชัย เกียรติวีรภัทร ป.5/5 เหรียญทองแดง

12. ด.ช.สรวิชญ์ ภานุทัศนาภร ป.6/4 เหรียญทองแดง

ชื่อ-สกุล ชั้น เหรียญรางวัล

1. ด.ช.ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน์ ม.1/8 เหรียญเงิน

2. ด.ช.ธิติวุฒิ ธาราธรรมาธิกรณ์ ม.2/8 เหรียญทองแดง

3. นายนนทพัฒน์ นิวัฒนกาญจนา ม.3/8 เหรียญทองแดง
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รางวัลชนะเลิศดานวิชาการ ภาคเรียนที่ 2/2561

 รางวัลชนะเลิศการแขงขัน Speech

 ผลการแขงขัน  ในรายการสตรีวิทยา
วิชาการ  61 ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ด ช วรวิทย
วนิเ นท ศรแ ลง ชัน้ ป.5 3 ไดรบัรางวลัชนะเลิศจากการ
แขงขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย และ ด ช ธนโชติ
เปยมลา สมบรณ ชั้น ม.2  ไดรับรางวัลชนะเลิศจาก
การแขงขันระดับมัธยมศึกษาตอนตน

 รางวลัชนะเลศิ Speech Contest 

 งาน TU Open House

 กลุ มสาระการเรียนรู ภาษาตางประเทศ
ไดสงนักเรียนเขารวมการแขงขัน 

 ในงาน    ณ โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา ผลการแขงขัน ด ช ธนโชติ
เปยมลา ธนบรณ ชั้น ม.2  ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ

 รางวัลชนะเลิศการแขงขัน

  Spelling bee

 ผลการแขงขนั   รายการ เปด
บานนวมนิทร  61  ณ โรงเรยีนนวมนิทราชนิทิูศ 
สตรีวิทยา พุทธมณ ล ด ช อนาวิล สม ะเน
ชั้น ป.2  ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขัน
ระดับประถมศึกษาตอนตน และ ด ญ การิสตา 
พั นจกัร ชัน้ ป.5 2 ไดรบัรางวลัชนะเลศิ จากการ
แขงขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย 
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 รางวัลชนะเลิศ Speech Contest 

 รายการ SGLC English Competition

 กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ ไดสงนกัเรยีน
เขารวมการแขงขนัรายการ    
ณ โรงเรียนเซนตคาเบรียล ผลการแขงขัน ด ช ธนโชติ
เปยมลา ธนสมบรณ ชัน้ ม.2  ไดรบัรางวลัชนะเลศิการ
แขงขัน   ระดบัช้ัน ม.ตน

 รางวลัชนะเลศิการแขงขนั IQ Word Up

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดสง
นกัเรยีนเขารวมการแขงขนัครอสเวริดเกม เอแมท ซโูดกุ
ไอควิ เวริคอพั มลูนธิคิณะเซนตคาเบรยีล อินวเิทชัน่
ครัง้ที ่4 ณ หางสรรพสนิคาซคีอน บางแค ผลการแขงขนั
รุนประถมศกึษา ด ญ อรศดิา อรมณรัีตน ชัน้ ป.5 5 
ไดรบัรางวลัชนะเลศิ และ ด ช ธน ทัร อณิรัรักษกลุ
ชัน้ ป.5  ไดรับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 

 RSU English Language

 Contest 2018

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ ไดสง
นักเรียนเขารวมการแขงขันในรายการ   

  2 1 ณ มหาวทิยาลยัรังสติ ผลการ
แขงขัน นายสงกรานต แ ตงั ชัน้ ม.4 1 ไดรบัรางวัล
ชนะเลิศการแขงขนั   และนายธนโชติ 
เปยมลา ธนบรณ ชัน้ ม.2  ไดรบัรางวลัชนะเลศิการ
แขงขัน   

 รางวัลชนะเลิศ Story Telling

 กลุ มสาระการเรียนรู ภาษาต างประเทศ
สงนกัเรยีนเขารวมการแขงขัน   ในงาน
วิชาการศึกษานารีนิทรรศน ณ โรงเรียนศึกษานารี 
ผลการแขงขนั ด ญ อรศดิา อรมณรีตัน ชัน้ป.5 5 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ 

รางวลัชนะเลศิการแขงขนั IQ Word Up
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 เหรียญทองกีฬาสแต็คกีฬานักเรียน

 และนักศึกษาสถาบันในเครือฯ

 ผลการแขงขนัสแตครายการกฬีานักเรยีน และนกัศึกษา
สถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนตคาเบรียลแหงประเทศไทย
ครัง้ที ่16 จดัโดยมลูนธิคิณะเซนตคาเบรยีลแหงประเทศไทย 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา นักกีฬาสแตคโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัล 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 
3 เหรียญทองแดง

 เหรียญทอง Stack Fast

 ผลการแขงขนักฬีา   ณ ศนูยการคา
ซคีอนบางแค นกักฬีาสแตคโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุี
ไดรบัรางวลั 8 เหรียญทอง  เหรียญเงนิ 12 เหรยีญ
ทองแดง

 เหรียญทองกีฬาสแต็ควันวิชาการ

 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
 ผลการแขงขันกีฬาสแตครายการวันวิชาการ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ นักกีฬาสแตค
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัล 5 เหรียญทอง
6 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

 เหรียญทองกีฬาสแต็ค ACT

 Extreme Education 2018

 ผลการแขงขันกีฬาสแตครายการ   
 2 18 จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รวมกับสมาคมกีฬาสแตคประเทศไทย นักกีฬาสแตค
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัล 11 เหรียญทอง 
12 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง

รางวัลชนะเลิศกีฬาสแต็ค

เหรียญทองกีฬาสแต็ค ACT
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 เหรียญทอง Junior Stack 

 Fast Competitions 2018 
 ผลการแขงขันกีฬาสแตครายการ   

  2 18 จัดโดย สมาคมกีฬา
สแตคประเทศไทย ณ ศูนยการคาซีคอน บางแค
ผลการแขงขันนักกีฬาสแตคโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ไดรับรางวัล 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 12 เหรียญ
ทองแดงไดรับรางวัล 8 เหรียญทอง  เหรียญเงิน
12 เหรียญทองแดง

 รางวัลชนะเลิศ The North

 Face Cup 2019  
 ด ญ ปทม เออือารนีสุรณ ชัน้ ม.2 2 ไดรบัรางวลั
ชนะเลิศจากการแขงขันกีฬาปนหนาผารายการ  

   2 1  ณ ประเทศญี่ปุน และเปน
ตัวแทนของเมืองนาโกยา เขาแขงขันรอบชิงชนะเลิศ
ของรายการนี ้เพือ่ชงิความเปนหนึง่ของประเทศญีป่นุ
ในเดือนมีนาคม 2562

 เหรียญทองสแต็คชิงแชมป

 ระหวางโรงเรียน

 กลุ มสาระการเรียนรู  สุขศึกษาและพลศึกษา
สงนักกีฬาสแตคเขารวมการแขงขันรายการสแตค
ชิงแชมประหวางโรงเรียน ณ ศูนยการคาพาราไดร 
ศรนีครนิทร ผลการแขงขนั ไดรบัรางวลั 11 เหรยีญทอง
11 เหรียญเงิน 7 เหรียญทองแดง และรางวัลชนะเลิศ
ของกรมพลศกึษา 1 รางวลั ไดแก ด ช รวิั น ลอเรส
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2

 เหรียญทอง Deep Climbing

 Fun Competition 2018  
 ผลการแขงขันกีฬาปนหนาผา รายการ  

   2 18 ณ ศูนยการคา 
  พัทยากลาง   

โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีไดรบัรางวลั 2 เหรยีญทอง จาก
ด ญ นราวลัย สจักลุ ชัน้ ป.4 8 และ ด ช ณุชัญ สจักลุ
(ลงแขงขันในนามสังกัด )

เหรียญทองสแต็คชิงแชมป

รางวัลชนะเลิศ The North

รางวัลชนะเลิศกีฬาปนหนาผา
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รางวัลชนะเลิศกีฬาเทนนิส

 รางวัลชนะเลิศ Shell-ATTA

 Tennis 10s 8/2018

 ด ช กนัตพั น ลมิ ชัน้ ป.4 2 และ ด ช รกัเกา
ศรเี รอืแกว ชัน้ ป.5 1 ไดรับรางวลัชนะเลิศ ประเภทคู 
รุนอายไุมเกนิ 1  ป ด ช ทศธรรม ศรเี รอืแกว ชัน้ ป.3 3
ไดรบัรางวลัชนะเลศิ ประเภทชายเดีย่ว รุนอายไุมเกนิ 8 ป
จากการแขงขันเทนนิส รายการ 

 1  8 2 18 

 รางวัลชนะเลิศ LTAT Pyramid

 Tennis 10s

 ด ช ทศธรรม ศรเี รอืแกว ชัน้ ป.3 3 ไดรบัรางวลั
ชนะเลศิ ประเภทชายเดีย่ว รุนอายไุมเกนิ 8 ป กลุม 

 ด ช ธีธชั เ นการ กล ชัน้ ป.4 2 ไดรับรางวลั
ชนะเลิศ ประเภทชายเดีย่ว รุนอายไุมเกนิ 1  ป กลุม 

 และ ด ญ รีนชุ โชติธาดา ชัน้ ป.5 5
ไดรบัรางวลัชนะเลศิ ประเภทหญงิเดีย่ว รุนอายไุมเกนิ 1  
ป กลุม  จากการแขงขนัเทนนิสรายการ 

   1  ครัง้ท่ี 5 ประจาํป 2561
ณ สนามเทนนิสปรามดิ เอ บีท ีสปอรตปารค ลาดกระบงั

 รางวัลชนะเลิศ Greta Tennis

 Kids Cup 2018 Circuit 2

 ด ช กจิชานน มสีวสัด ิชัน้ ป.3  ไดรบัรางวลัชนะเลศิ
ประเภทชายเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 8 ป และรางวัล
รองชนะเลิศอนัดบั 2 ประเภทชายเดีย่ว รุนอายไุมเกนิ 1  ป
จากการแขงขันเทนนิสรายการ    

 2 18  2 ณ    
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 รางวัลชนะเลิศ 

 PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝมือ

 ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน

 นายชนาธร กางทอง ชัน้ ม.4 8 ไดรบัรางวลัชนะเลศิ
ประเภทชายเดีย่ว รุนอาย ุ16 ป  จากการแขงขนัเทนนสิ
รายการ  ลอนเทนนสิพัฒนาฝมอื คร้ังที ่8 ภาคอสีาน

 เหรียญทอง 7
th
 KUKKIWON CUP

 INTERNATIONAL CHOI YOUNG SEOK

 TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019 
 ด ช พรีพั น ตระการวิจติร ชัน้ ป.6 7 ไดรบัรางวลั เหรยีญทอง
จากการแขงขันกฬีาเทควนัโด สังกดัทมี   ประเภท
พมุเซเดีย่ว รุนอาย ุ13 14 ป เพศชาย สายดําแดง รายการ 7th 

      
  2 1  

รางวัลชนะเลิศ 

 รางวัลชนะเลิศพีทีทีจูเนียร

 แชมปเปยนชิพส 1/2019

 นายน สั ปญญาวิ าสวงศ ชัน้ ม.5 5 ไดรบัรางวลั
ชนะเลิศ ชายเดีย่ว รุนอายุไมเกิน 18 ป จากการแขงขัน
เทนนสิเยาวชน พีททีจีเูนียรแชมปเปยนชิพส 1 2 1  

 ถวยรางวลัอันดบั 1 คะแนนรวมบุคคล

 ผลการแขงขันวายนํ้ารายการ    
 ครัง้ที ่ 17 ณ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั ทมีสโมสร

วายนํา้อสัสมัชญัธนบรุไีดรบัรางวลั 17 เหรยีญทอง 12 เหรยีญเงนิ
15 เหรยีญทองแดง และถวยรางวัลอันดบั 1 คะแนนรวมบคุคล จาํนวน 
2 ใบ ไดแก ด ญ ชญา า ปานสุวรรณ ชัน้ ม.1 1 รุน 13 ปหญิง
และ ด ช กติตศัิกดิ วรรณวสิตร ชัน้ ป.6 1 รุน 12 ปชาย

รางวัลชนะเลิศกีฬาเทควันโด

รางวัลคะแนนรวมบุคคลกีฬาวายนํ้า
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รางวัลชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน

 รางวัลชนะเลิศ FUTURE ARENA 

 BADMINTON OPEN 2018 ครั้งที่ 1 
 ด ญ ธิดาพร กลีบยี่สุน ชั้น ม.2 5 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 15 ป 
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงคู
รุ นอายุไมเกิน 15 ป จากการแขงขันแบดมินตัน
รายการ     
2 18 ครั้งที่ 1 ณ วเจอร อารีนา รังสิต 

 รางวัลชนะเลิศ TOT-MIZUNO

 CUP 2018  
 ด ญ ณั ชนก ลสวน ชั้น ม.2 5 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทหญงิเดีย่ว และหญงิคู รุนอายไุมเกนิ 14 ป
จากการแขงขันแบดมินตันรายการ  

 2 18 ณ สนาม  แจงวฒันะ (สาํนกังานใหญ)

 รางวลัชนะเลศิ Future Kids Fit for Fun

 ด ญ อัญพัชร พิชิตปรีชาศักดิ ชั้น ป.5 4 ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวและคู  รุ นอายุ
ไมเกิน 1  ป และ ด ญ กันต ทัย ประเสริ เพชรมณี
ชัน้ ป.3 5 ไดรบัรางวลัชนะเลศิ ประเภทหญงิคู รุนอายุ
ไมเกิน  ป จากการแขงขันกีฬาแบดมินตันรายการ 

    

 รางวัลชนะเลิศ VICTOR PONSANA 

 Badminton Open 2019    
 ด ญ ธิดาพร กลีบยี่สุน ชั้น ม.2 5 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดียว รุนอายุไมเกิน 17 ป จาก
การแขงขันแบดมินตันรายการ   

  2 1

รางวลัชนะเลศิ 

รางวัลชนะเลิศ VICTOR PONSANA
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รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอล

ชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล

ชนะเลิศกีฬา Ice Hockey

 ชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา

 รุนอายุ 12 ป

 ผลการแขงขัน ุตบอลรายการ กรมพลศึกษา
รุนอายุ 12 ป รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามศุภชลาศัย
ทีมอัสสัมชัญธนบุรี ชนะ ทีมวชิราลัย 6  ประตู จึงควา
แชมปมาครองไดสําเรจ

 รางวัลชนะเลิศ SINGHA 3x3 

 Thailand Championship 2018 
 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากการแขงขันบาสเกตบอล
รายการ  3 3   
2 18 รุนอายุ 18 ป  ณ ศูนยการคาเทอรมินอล 21 
จังหวัดนครราชสีมา 

 เหรียญทอง Bangkok Women’s

 Ice Hockey Tournament 2019

 ด ญ กุลชา ธัญลักษณ า ย ช้ัน ป.4  ไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รุน 14 รางวัล
ชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง รุน  และรางวัล 

  รุ่น 12 จากการแขงขัน  
รายการ    

 2 1
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โครงการอ่านเขียนสนุก มีสขุ สร�างสรรค์

 กอ อา งอ กาง จอ อา งอ จาง เสยีงอานสะกด
คาํทีเ่รามกัไดยนิอยางเซงแซจากเดก ๆ ระดบัประถม
ศึกษาในแทบจะทุกโรงเรียนในสมัยกอน แตปจจุบัน
การใหความสาํคัญกับการอานสะกดคาํไดลดนอยถอย
ลงไปอาจดวยเหตผุลนานาประการ เชน ตัวชีว้ดัทีเ่พิม่
ข้ึน คณุครูในแตละโรงเรียนมวีธิกีารสอนอานสะกดคาํที่
แตกตางกนั ผูบรหิารไมใหความใสใจกบัทกัษะการอาน
การเขยีนภาษาไทยของนกัเรียนเทาทีค่วร ล  
 แตสําหรับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนั้น ทาน
ผูอาํนวยการ ราดา ดร วรียทุธ บญุพรา มณ ไดเหน
ถงึความสาํคญัของการพฒันาทกัษะการอาน และการ
เขยีนภาษาไทยของนกัเรียนระดับประถมศกึษา ทานได
เคยกลาวไววา หากนกัเรียนอานไมออกเขยีนไมไดแลว
จะเรยีนวชิาอืน่รูเร่ืองไดอยางไร  ทานจงึไดมอบหมาย
ใหกลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทยจัดตัง้โครงการ อาน
เขยีนสนกุ มสีขุ สรางสรรค  ขึน้ ในปการศึกษา 2561
การดําเนนิโครงการ อานเขียนสนกุ มีสุข สรางสรรค  
มเีปาหมายเพือ่พฒันานกัเรียนระดบัประถมศกึษาปที ่1
ที่อานและเขียนภาษาไทยไมคลองไปสูการอานออก

โดย  มสิชมพนุช พิพั นชยานนท
หวัหนากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

เขยีนไดอยางแมนยาํนาํไปสูการเรยีนรูในรายวิชาอ่ืน ๆ
ทีม่ปีระสทิธภิาพตอไป ทัง้นี ้อกีแนวความคดิหนึง่ในการ
ดาํเนนิโครงการนี ้คอื นกัเรยีนตองเรยีนรูอยางมคีวามสขุ 
สนกุสนาน เสรมิแรงบวกใหนกัเรยีนมทีศันคตทิีด่ตีอการ
อานและเขยีนภาษาไทย 
 จดุเริม่ตนในการดาํเนนิโครงการ คอื การคดัเลือก
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปท่ี 1 ทีมี่ทักษะการอานและ
เขยีนภาษาไทยไมคลอง โดยการทดสอบทกัษะการอาน
และการเขยีนภาษาไทยของนกัเรยีนระดบัประถมศึกษา
ปที ่1 ทุกคน จากผลการทดสอบจงึไดนกัเรยีนจาํนวน 
5  คนเขารวมโครงการ 
 ลักการที่ ช นการดําเนินโ รงการตลอดป
การศกึษา 2561 มีดงันี
 1) นักเรียนตองเรียนรูพยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกตไทยอยางแมนยาํ โดยคณุครูจะทบทวนซํา้ ๆ 
ในทกุคาบเรยีน และนกัเรยีนจาํเปนตองทองจําใหแมน 
เนือ่งจากหากนกัเรยีนไมแมนยาํในเรือ่งพยญัชนะ สระ 
และวรรณยกุต นกัเรยีนจะไมสามารถอานสะกดคําได
อยางคลองแคลว 
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 2) ใชเพลงในการชวยจําสระที่ยาก ซ่ึงปญหา
ที่พบและเปนอุปสรรคในการอานและเขียนสะกดคํา
ของนกัเรยีน คอื สระท่ีมีหลายรูป เชน สระอวั สระเอยี 
สระเออื เปนตน เมือ่นกัเรยีนพบสระดงักลาว นกัเรยีน
จะจาํไมไดวาคอืสระอะไร เราจงึใชเพลงในการชวยให
นักเรียนจํารูปสระไดแมนยําขึ้น 

 3) ฝกอานสะกดคําตามหลักการที่ถูกตอง คือ 
เสียงพยัญชนะตน เสียงสระ เสียงตัวสะกด ตามลําดับ 
เชน คําวา โรงเรียน  จะอานสะกดคําวา รอ โอ งอ
โรง รอ เอีย นอ เรียน ซึ่งเมื่อนักเรียนเขาใจหลักการ
อานสะกดคํานี้แลว นักเรียนพบเหนคําใดจะอานได
ทันที โดยไมตองจํารูปคํา รวมถึงเมื่อนักเรียนเขาใจ
หลกัการแลวคณุครไูมจาํเปนตองสอนอานสะกดคาํใน
สระทุกตัว นักเรียนกสามารถอานคําได เพียงนักเรียน
แมนยําพยัญชนะ สระ และวรรณยุกตตามท่ีไดกลาว
ขางตน 

 4) เขียนตามคําบอกทุกวัน การเขียนตาม
คําบอกจะทําใหคุณครูเหนพัฒนาการของนักเรียน
และวัดความรูความเขาใจของนักเรียนไดวันตอวัน 
หากพบวานักเรียนไมเขาใจในจุดใด หรือยังไมแมนยํา
สวนใด คุณครูจะสามารถทบทวนและปรับแกได
ตรงจุดในทันที 
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 5) สะสมดาวแลกของรางวัลเพ่ือสรางแรงจูงใจ การสรางแรงจูงใจนี้ทําใหนักเรียนมีความตั้งใจเรียน 
เกิดความใฝรูใฝเรียน มีแรงเสริมในการเรียนรูมากข้ึน ทําใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางสนุกสนาน 
สรางสรรค และนักเรียนมีความสุขตลอดปการศึกษา

 จากการดําเนินโครงการ อานเขียนสนุก มีสุข สรางสรรค  ตลอดปการศึกษา 2561 ดวยหลักการขางตน 
นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปท่ี 1 จาํนวน 5  คนทีเ่ขารวมโครงการมทีกัษะการอานและการเขยีนภาษาไทยทีด่ขีึน้ 
อยางเหนไดชดัและมทีศันคตทิีด่ตีอการอานและการเขียนภาษาไทย นบัเปนอกีสิง่หนึง่ท่ีเราภาคภูมิใจและมัน่ใจ
ที่จะการันตีวา นักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีอานออก เขียนไดทุกคน  
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บทประพันธผลงานนักเรียน

สิง่ดีงามเลาอาง ในไทย
ไดแกยาสมนุไพร เกริกกอง
ชวยคลายเจ็บแกไอ สิน้หมด
ชวยรกัษาปกปอง แจมแจงหายเอย

แตงโดย ด ญ พชัรากร  มัน่ งเจรญิ 

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่

  ชาตไิทยมากสิง่ลํา้ หลากหลาย
วงัวัดงามเฉดิฉาย สองหลา
ภาษาบงมงาย ดจุดงั เพชรนา
อกีแตงกายเจิดจา มลิาหลังใคร

แตงโดย ด ญ เจนจิรา  สจัจาพันธุ

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่

 สยามสงาพรอม นอบนบ
ลอืเล่ืองธารใจพบ คูย้ิม
เพยีงผนิพกัตรคราสบ ชวนชืน่
ระรืน่ทรวงชวนพริม้ แตงแตมตราตรงึ

แตงโดย ด ญ อสิยา   ชวยบาํรุง

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่

อาหารไทยนีเ้ดน มากมี
ยาํไกแกงเผ็ดด ี เรารอน
โจษขานประเพณ ี คณุคา
ความเกาหากนกึยอน แนแทเปนไทย

แตงโดย ด ช ชินาธิป  ว 

ชัน้มธัยมศกึษาปที ่

โคลงส่ีสุภาพ ในหวัขอ “ส่ิงดงีามในชาตไิทย”
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 ยีส่บิหกมถินุาพาราํลกึ นอมสาํนึกคํานงึถงึสนุทรภู
เสกสรางสรรคกลอนเสภาเปนดัง่คร ู สอนใหรูขอคดิในบทประพนัธ
 ผลงานมมีากลนนบัไมถวน ทัง้หมดลวนไพเราะกาพยโคลงฉนัท
อนัพวกเราขอรักษาสิง่เหลานัน้ อยูคูกนักวีเอกของชาวไทย

 ยีส่บิหกมถินุาพาราํลกึ ทาํใหนกึถึงกลอนชาวสยาม
บทกวทีีท่านแตงชางสวยงาม ถอืเปนความภมูใิจของแผนดิน
 สนุทรภูมชีือ่เสียงมายาวนาน มากผลงานสรางบทกลอนอกัษรศิลป
เปนผูบรมครเูหลาศิลปน ท่ัวธานนิทรยนิชือ่ท่ัวทัง้เมือง

 นกับญุหลยุสทานนี ้ กรุณา
ถวายทัว่จติอาสา กูกอง
คาํของทานนาํพา สอนสัง่ตางแดน
คานแบงแยกพวกพอง น่ันไซรพระคณุ
 พระสรางบญุหมืน่ลาน พรํา่สอนความดี
สมแดดงับทกลอน แซซอง
จติใจไมบัน่ทอน บากบัน่
เปรยีบดัง่ผูปกปอง แผนฟาอสัสมัชัญ

 นกับญุหลยุสทานนี ้ เมตตา
ขอคดิใหนาํมา ปรบัได
ผูมจิีตอาสา เคยีงคู
เปนด่ังแนวทางให เกบ็ไวเพือ่ตน
 อสัสมัธนแหงน้ี เทดิไท
แบบอยางคงอยูไว กูกอง
คณุของทานใหใช มากคา
ถวนทัว่ทัง้พ่ีนอง ซาบซ้ึงพระคุณ

ยีส่บิหกมถินุาพาราํลึก นอมสาํนึกคํานงึถงึสนุทรภู
เสกสรางสรรคกลอนเสภาเปนดัง่คร ู สอนใหรูขอคดิในบทประพนัธเสกสรางสรรคกลอนเสภาเปนดัง่คร ู สอนใหรูขอคดิในบทประพนัธ
 ผลงานมมีากลนนบัไมถวน ทัง้หมดลวนไพเราะกาพยโคลงฉนัท ผลงานมมีากลนนบัไมถวน ทัง้หมดลวนไพเราะกาพยโคลงฉนัท
อนัพวกเราขอรักษาสิง่เหลานัน้ อยูคูกนักวีเอกของชาวไทยอนัพวกเราขอรักษาสิง่เหลานัน้ อยูคูกนักวีเอกของชาวไทยอนัพวกเราขอรักษาสิง่เหลานัน้ อยูคูกนักวีเอกของชาวไทย

ยีส่บิหกมถินุาพาราํลกึ ทาํใหนกึถึงกลอนชาวสยามยีส่บิหกมถินุาพาราํลกึ ทาํใหนกึถึงกลอนชาวสยาม
บทกวทีีท่านแตงชางสวยงาม ถอืเปนความภมูใิจของแผนดินบทกวทีีท่านแตงชางสวยงาม ถอืเปนความภมูใิจของแผนดินบทกวทีีท่านแตงชางสวยงาม ถอืเปนความภมูใิจของแผนดิน
 สนุทรภูมชีือ่เสียงมายาวนาน มากผลงานสรางบทกลอนอกัษรศิลป สนุทรภูมชีือ่เสียงมายาวนาน มากผลงานสรางบทกลอนอกัษรศิลป
เปนผูบรมครเูหลาศิลปน ท่ัวธานนิทรยนิชือ่ท่ัวทัง้เมืองเปนผูบรมครเูหลาศิลปน ท่ัวธานนิทรยนิชือ่ท่ัวทัง้เมืองเปนผูบรมครเูหลาศิลปน ท่ัวธานนิทรยนิชือ่ท่ัวทัง้เมืองเปนผูบรมครเูหลาศิลปน ท่ัวธานนิทรยนิชือ่ท่ัวทัง้เมือง

 นกับญุหลยุสทานนี ้ กรุณา นกับญุหลยุสทานนี ้ กรุณา นกับญุหลยุสทานนี ้ กรุณา
ถวายทัว่จติอาสา กูกองถวายทัว่จติอาสา กูกอง
คาํของทานนาํพา สอนสัง่ตางแดนคาํของทานนาํพา สอนสัง่ตางแดนคาํของทานนาํพา สอนสัง่ตางแดน
คานแบงแยกพวกพอง น่ันไซรพระคณุคานแบงแยกพวกพอง น่ันไซรพระคณุ
 พระสรางบญุหมืน่ลาน พรํา่สอนความดี พระสรางบญุหมืน่ลาน พรํา่สอนความดี พระสรางบญุหมืน่ลาน พรํา่สอนความดี
สมแดดงับทกลอน แซซองสมแดดงับทกลอน แซซอง
จติใจไมบัน่ทอน บากบัน่จติใจไมบัน่ทอน บากบัน่
เปรยีบดัง่ผูปกปอง แผนฟาอสัสมัชัญเปรยีบดัง่ผูปกปอง แผนฟาอสัสมัชัญเปรยีบดัง่ผูปกปอง แผนฟาอสัสมัชัญ

แตงโดย ด ญ พิมพมาดา  งามสงาพงษ 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่

กลอนสุภาพ (กลอนแปด) ในหัวขอ “คาํประพนัธเนือ่งในวนัสนุทรภู”

แตงโดย ด ญ พิชชา า  แพรเจรญิวั นา
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่

โคลงส่ีสุภาพ “นักบญุหลยุสเปรือ่งปราชญความด”ี

แตงโดย น ส ธญัสนิ ี งศกัดิศรสีกลุ
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่

รางวัลชนะเลศิการประกวดแตงโคลงสีส่ภุาพเทิดเกยีรตแิละผลงานนกับญุหลุยส มารี

โคลงส่ีสุภาพ “นักบญุผูช้ีนาํ”

แตงโดย นายนันทวั น  มรธุพงษสาธร 
ชัน้มธัยมศกึษาปที ่

รางวัลรองชนะเลศิอนัดบั  การประกวดแตงโคลงสีส่ภุาพเทดิเกียรติ
และผลงานนกับญุหลุยส มารี
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¹Ô·Ò¹àÃ×èÍ§ “à́ ç¡áÅÐËÁÒ»†Ò”
ข้อคิดที่ได้จากนิทานเรื่อง “เด็กและหมาป่า”

 สามคัคคีอืพลงั สอดคลองกับหลกั 1  ประการขอท่ี 5 รบั งความเหนของผูอืน่ เคารพความคดิทีแ่ตกตาง 
สามคัคคืีอการปรองดองกนั ไมไดหมายความวาคนหนึง่พดูอยางหนึง่ คนอืน่ตองพดูเหมอืนกนัหมด ลงทายชวีติกไมมี 
ความหมาย ตองมคีวามแตกตางกนั แตตองทํางานใหสอดคลองกัน แมจะขัดกนับางกตองสอดคลองกนั

เรือ่งโดย  น ส ทัรพร สงบศรจีนิตนา ชัน้ ม.
ภาพโดย  น ส อิง า ญิโญนธิเิกษม ชัน้ ม.
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ACT TALENT SHOW ป.1

ACT TALENT SHOW ป.2
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ACT TALENT SHOW ป.3

ACT TALENT SHOW ป.4
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ACT TALENT SHOW ป.5

ACT TALENT SHOW ป.6
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ACT TALENT SHOW ม.1

ACT TALENT SHOW ม.2
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ACT TALENT SHOW ม.3

ACT TALENT SHOW ม.4
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ACT TALENT SHOW ม.5

ACT TALENT SHOW ม.6
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 วนัทีส่ีข่องการเดนิทางทองเท่ียวทรปินีม้าสเตอร
ไดมีโอกาสมาเยือนนํ้าตกเซลยาแลน อส (

) และนํ้าตกสโกการ อส ( ) ซึ่ง
นํ้าตกเซลยาแลน อส ( ) เปนนํ้าตกชื่อ
ดังของประเทศไอซแลนด ดวยความสูงกวา 2  ุต 
ของสายนํา้ดานบนทีไ่หลลงมาปะทะกบัผนืนํา้ดานลาง 
ทาํใหเกดิละอองนํา้บาง ๆ  ุงกระจายไปท่ัว นบัเปนภาพ
ที่สวยงามเหมาะแกการเกบบันทึกภาพความทรงจํา
อยางยิ่งครับ ยิ่งผนวกกับการที่มาสเตอรไดมาเยือน
นํา้ตกสโกการ อส ( ) ซึง่เปนนํา้ตกทีม่ชีือ่เสยีง

โดย  มาสเตอรเทิดพล วงษรกัษา

และเปนทีน่ยิมของนกัทองเทีย่วมากทีส่ดุในเขตภาคใต
ของประเทศไอซแลนด ตั้งอยูที่หมูบานสโคการ เปน
นํ้าตกที่สูงที่สุด และเปนมีขนาดใหญเปนอันดับ 5
ของประเทศไอซแลนด มาสเตอรมีความสุขเกิน
คําบรรยายเลยครับ นํ้าตกสโกการ อสแหงนี้ หาก
นักทองเที่ยวตองการชมภาพนํ้าตกจากที่ สูงบน
ยอดเขากสามารถเดนิข้ึนบนัไดไปไดครบั อยากบอกวา
แรก ๆ  มาสเตอรเดนิขึน้บนัไดไปแบบชวิ ๆ  เลย แตพอเดนิ
ไปสกัพักกเริม่หายใจถี ่หายใจรวัแรง ย่ิงขึน้บนัไดไปสงู ๆ  
อากาศยิง่หนาว ลมเยนพดัแรงมาปะทะหนามาสเตอร

ดินแดนแหง “แสงเหนือ” 
ไอซ์แลนด์... 

(ตอนจบ)

ใน อสธ สาร ฉบบัที ่83 มาสเตอรไดเลาประสบการณการทองเทีย่วประเทศไอซแลนดในชวงระหวาง

วันที ่6-15 เมษายน 2561 ทีผ่านมา  สําหรับวารสารฉบบันีเ้ราจะไปเทีย่วยงัสถานทีท่องเทีย่วทีไ่หน

ของประเทศไอซแลนดอีก ไปลุยกันตอเลยดีกวาครับ 
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จนชา กาวขาแทบไมไหว ตองหยดุพักตามขัน้บันไดเปน
ระยะ ๆ  ใจเร่ิมทอจะหนัหลงักลบัลงบนัไดตัง้หลายครัง้
แตเงยหนาขึ้นไปกเหนวาอีกไมไกลจะถึงชั้นบนสุดบน
ยอดเขา มาสเตอรกกัด นอีกเ ือกหนึ่งจนถึงบนยอด
สงูสดุไดสาํเรจ แตกหมดสภาพตามภาพทีท่กุทานเหน
นีแ่หละครบั (เกาะรัว้ระเบยีงหมดแรง หมดพลงักนัไป
เลยครับ)   
 หลังจากชมนํ้าตกทั้งสองแหงขางตน พวกเรา
ไดไปยังยอดสุดของธารนํ้าแขงที่ใหญตระหงาน
ชื่อวา มิรดาลสโจกุล ( ) ธารนํ้าแขง
แหงน้ีใหญเปนอันดับสี่ของประเทศไอซแลนด ที่สูง
ขึ้นไปถึง 1 51  เมตรหรือประมาณ 5  ุต  และ
ไดรับการยอมรับวาเปนธารนํ้าแขงท่ีสวยที่สุดใน
ประเทศไอซแลนดอีกดวย ณ ที่แหงนี้ มีประสบการณ
อีกหน่ึงสีสันในชีวิตของมาสเตอร นั่นคือ การขับ
รถสโนวโมบิลตะลุยความหนาว ซึ่งกอนขับตองมี
การเปลี่ยนชุดกันความหนาวอยางรัดกุมทั้งหมวก 
แวนตา ถุงมอื รองเทาบูต และนกัทองเท่ียวตองรบั ง
การบรรยายการใชงานรถสโนวโมบิลจากเจาหนาท่ี
อยางดกีอน จงึจะไดรับการอนญุาตใหขบัรถสโนวโมบิล
ได (เพราะอาจเกดิอนัตรายหรือสิง่ไมคาดฝนขึน้ได)  
 วันรุงขึ้น พวกเราไดเดินทางไปทะเลสาบนํ้าแขง
โจกลุซาลอน ( ) ซึง่เปนเปนทะเลสาบธาร
นํ้าแขงที่ใหญที่สุดในประเทศไอซแลนด ที่นี่มาสเตอร
ไดเหนนํ้าแขงกอนใหญ ๆ หลายพันหลายหมื่นกอน
ซึ่งนํ้าแขงเหลานี้ละลายลงมาจากภูเขานํ้าแขงดาน
บน และไหลลงสูทะเล บางครัง้อาจเหนนกทะเลสดีาํที่
ริมฝ งทะเลตรงปลายเชื่อมระหวางทะเลกับโจกุล
ซาลอน ที่มีชื่อเรียกวา  และสีขาวตระกูล
นกนางนวล ที่เรียกวา     บางครั้งอาจจะ
ไดเหนสงิโตทะเลทีด่าํผดุดําวายทวนนํา้บางตามนํา้บาง 
ที่นี่ยังเปนหนึ่งในอัญมณียอดมงกุฎตามธรรมชาติของ
ประเทศไอซแลนด และเรายังเรียกหาดทรายดําที่อยู
ใกลเคียงโจกุลซาลอนวา ไดมอนดบีช เนื่องจากกอน
นํ้าแขงที่ เป นเหมือนอัญมณีท่ีกระจายตัวอยู บน
ชายหาดส องแสงเป นประกายตอนกระทบกับ
แสงอาทิตยทําใหเกิดความสวยงามตามธรรมชาติ
เปนอยางยิ่ง ทะเลสาบแหงนี้เชื่อมตอกับมหาสมุทร
ทําใหเกิดนํ้าทะเลและนํ้าจืดผสมกันกอใหเกิดสีที่เปน
เอกลักษณคือสีออกเขียว ๆ า ๆ ครับ 

 จากโจกุลซาลอน ไกดพาคณะของมาสเตอร
เดินทางตอมาที่หมูบานวิค ( ) ซึ่งเปนหมูบานที่อยู
ติดกับชายหาดสีดํา ซ่ึงเปนเอกลักษณของเมืองวิค
ที่นี่ยังมีปรากฏการณเชิงภูมิศาสตรดานธรณีวิทยาที่
นาสนใจ นั่นคือแทงหินประหลาดที่โผลมาเหนือพื้น
ดินที่เกิดจากการเยนตัวอยางเ ียบพลันของลาวา
จนกลายเปนแทงหินบะซอลต สรางความสวยงาม
ปนประหลาดใจใหแกนักทองเที่ยวที่พบเหน 
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 จากนั้นคณะของมาสเตอรกเดินทางตอมายัง
รีสอรทบลูลากูน (  ) เพ่ือทํากิจกรรม
แชนํ้าแร ตอนแรกมาสเตอรตั้งใจจะมาแชนํ้าแรรอน
ของที่นี่ใหหนําใจเพราะไดยินชื่อเสียงมานานแลว
แตตอนที่มาถึงท่ีนี่ กฎวามีผูคนปริมาณมากประกอบ
กับฝนตกพรํา ๆ มาสเตอรเลยขอนั่งจิบเครื่องดื่มรอน
รอสมาชิกในครอบครัวทีไ่มกลวัฝงูชนลงไปแชในบอนํา้
แรดีกวาครับ ซึ่งกไมนาเชื่อวาระหวางที่นั่งจิบชา
รออยูนั้น กเจอศิษยเกาที่มาสเตอรเคยสอนมาเม่ือ
เกอืบ 1  ปกอนเขามาทกัทาย จากการสอบถามทราบ
ความวาเขามาเรยีนตอทีอ่งักฤษแลวชวงนีห้ยดุยาวเลย
ตตีวักบัเพือ่น ๆ  ทีม่าเรยีนดวยกนัมาเทีย่วทีไ่อซแลนด 
แลวบังเอิญมาเจอมาสเตอรที่ไอซแลนดพอดี จาก
เหตกุารณนีท้านผูอานเชือ่เถอะครบัวาโลกเรามนักลม
จริง ๆ (หนีมาไกลถึงไอซแลนดกยังเจอลูกศิษยครับ)  

 ในคืนวันเดียวกันนี้ สิ่งที่มาสเตอรและทุกคนใน
คณะเดินทางเฝารอคอยมาตลอดนั่นคือ การรอดู
ปรากฏการณแสงเหนอื หรอืออโรรา ( ) ทีถ่อืวา
ใครมาที่ไอซแลนดแลวจะตองไมพลาดกิจกรรมนี้
ซึ่งหากจะอธิบายตามหลักวิทยาศาสตร แสงเหนือ
ที่ปรากฏใหเหนนั้นเปนผลจากการที่อนุภาคจาก
ดวงอาทิตยเคล่ือนที่เขาสูสนามแมเหลกของโลกใน
บริเวณบรรยากาศชั้นบน และเกิดการแตกตัวเปน
ไอออน ความเขมของแสงจะข้ึนอยูกับกิจกรรมของ
ดวงอาทิตย และการปรับเรงความเรวของอนุภาค
แสงเหนือสามารถเกิดข้ึนไดหลายสี แตโดยสวนมาก
แลวจะเปนสเีขยีว แตบางครัง้กเปนสมีวง สีแดง สชีมพู 
สีสม และสีน้ําเงิน ขึ้นอยูกับชนิดของธาตุที่แตกตัว
ออกมา ซึง่เกรดความรูหนึง่ทีไ่ดจากการมาสัมผัสการดู
แสงเหนือ ณ สถานที่จริง คือ หากแสงเหนือที่เราเหน 
ณ ชวงเวลานั้นไมมีความเขมพอจะมองดวยตาเปลา
ไมคอยเหน ถาเหนเราจะเหนเปนริ้วขาว ๆ  ยาว ๆ  บน
ทอง าเทานั้น แตถาใชวิธีมองผานเลนสกลองจะเหน
เปนลําแสงสีเขียวเหมือนที่เราเหนตามรูปภาพหรือ
สื่อตาง ๆ ดังน้ัน ถาอยากเหนแสงเหนือกตองโชคดี
หลายอยางประกอบกันทัง้สภาพภูมอิากาศ ณ ตอนนัน้ 
อุปกรณถายภาพที่เราเตรียมไปมีความครบครัน และ
การรอคอยดวยจิตใจที่อดทนบางทีกรอ 2 3 ชั่วโมง 
บางคนรอเทาไหรกยังไมมีว่ีแววเพราะอากาศปด แต
หากอดทนไมลมเลิกความต้ังใจไปงายๆ กจะประสบ
ความสําเรจในการดูแสงเหนือ หรือถาเปนภาษา
นักเดินทางกเรียกวา ลาแสงเหนือ  ซึ่งมาสเตอร
กสามารถทําไดสําเรจ ไดเหนแสงเหนือดวยตาของ
ตนเองเปนครั้งแรกในชีวิต เปนความรูสึกที่มหัศจรรย 
และสวยงามที่สุดครับ หลังจากรอคอยมา 4 5 ชั่วโมง 
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ลาํแสงสเีขียวเขมบาง จางบาง พาดผานบนทอง าคลอ
กับอากาศที่หนาวเยน เปนความรูสึกท่ีอ่ิมเอมมาก ๆ 
นอนหลับฝนดีเลยละครับ    
 วันรุงขึ้นมาสเตอรและคณะเดินทางกมีโอกาส
ไปเที่ยว ณ อุทยานแหงชาติซิงเกวนลี ( )
ซึง่เปนอทุยานแหงชาตแิหงแรกของประเทศไอซแลนด
ทีไ่ดรับการยกยองใหเปนมรดกโลกของยเูนสโก สถานทีน่ี้
มีจุดเดน คือเปนจุดที่สามารถชมแผนเปลือกโลก
ที่ เป นรอยเชื่อมระหว างทวีปยู เรเชียและทวีป
อเมรกิาเหนอืไดอยางชดัเจน และมาสเตอรยงัมโีอกาส
ไดไปชมบอนํ้าพุรอนที่ใหญที่สุดในไอซแลนด ชื่อวา 
บอนํา้พรุอนเดลดาตงุกเูวอร ซึง่มอีณุหภมูขิองนํา้สูงสดุ
ถึง 7 องศาเซลเซียสและเปนบอนํ้าพุรอนท่ีไหลเรว
ที่สุดในยุโรปอีกดวย
 ในวันสุดทายของการทองเที่ยว มาสเตอรยัง
มีกิจกรรมที่ทาทายอีกอยางหนึ่ง คือการลองเรือชม
วาฬ โดยลองเรือจากไอซแลนดเขาไปจนถึงอาณาเขต
ของเกาะกรีนแลนด ซึ่งเปนเกาะที่ใหญท่ีสุดในโลก 
และโชคดีกเขาขางมาสเตอรที่ไดมีโอกาสเหนวาฬ

ตัวเปน ๆ และตัวใหญมาก ๆ ในระยะประชิด มากัน
เปนฝงูวายแบบไมกลวัเรอืนกัทองเทีย่วดวย และอวดโ ม
ตัวมันอยูนานพอสมควร ซ่ึงวาฬยอดนิยมที่พบเหน
บอย ๆ  ไดแก วาฬมิง้ค วาฬเพช าต วาฬหลงัคอม ล
ซึง่จากการลองเรอืวนันีม้าสเตอรไดพบกับวาฬทกุชนดิ
ตามที่กลาวขางตน ถายภาพมาเตมอิ่มถือวาเปนการ
ปดทายทริปไอซแลนด ดินแดนแหงแสงเหนือของ
มาสเตอรไดสนุกสนานตื่นเตนกันเลยทีเดียวครับ  
 สําหรับประสบการณไอซแลนด ดินแดนแหง
แสงเหนือท้ังสองตอนที่ผานมากจบลงแลวนะครับ 
มาสเตอรหวังวาคอลัมนเลก ๆ คอลัมนน้ีจะเปนการ
จุดประกายอันยิ่งใหญใหผูอานไดเริ่มกาวเทาออกไป
ทองโลกกวางที่เตมไปดวยความทาทายแตแฝงไว
ดวยมนตเสนหใหทุกทานคนหาในทุกท่ีบนโลกใบนี้
ครับ คร้ังหนามาสเตอรจะนําเสนอประสบการณ
จากการทองเที่ยว ณ สถานที่ใด และที่นั่นจะมีความ
นาสนใจมากนอยแคไหน ตดิตามกนัตอไปใน อสธ สาร 
บับหนานะครับ สวัสดีครับ
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 Summer is always a special season for
students.  It’s a chance for them to let their hair 
down, figuratively and literally, and enjoy a more 
relaxed atmosphere before the return of the
academic school year.  There is excitement and 
wonder in the eyes of all the new grade-1 students,
entering into ACT for the first time.  There’s a little 
bit of anxiety amongst the new grade 7 students, 
who have left the childish trappings of primary 
school behind and are set to move onto their next 
phase in secondary.  And there’s the eagerness in 
the eyes of the fresh grade 12 students, knowing 
that this is the last year they will have to savor their 
time in our school.
 Yes, summer is a magical season – it’s the 
only time where students can count on a relaxation 
of the course load, but still be challenged. That’s 
why it was important to us to create a summer
program that really catered to our students’ wishes
and needs – to create something that would stay 
with them, going forward.  That’s why we came 
up with the “EP Magical Summer” project.  

 The project was originally pitched by the EP 
office staff as a Harry Potter-inspired camp – but it 
quickly evolved into something much bigger and 
grander, thanks to the efforts of our wonderful 
cast of teachers and staff. 

BUILDING ON THE MAGIC
Editorial by Daniel Tuttle, Head of English Program
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Creative Competition
 One of the first steps in creating this project 
was to ensure that there was something for all
of the students and teachers to cling to for
motivation – we all know that a project is only as 
good as the motivation of the people supporting it.  
To that end, we divided the English Program into 
4 distinct “Houses” in a way similar to the Harry 
Potter houses, each with their own ACT-Themed 
name (Defonso, Raphael, Monfort, and Gabriel) 
and accompanying logo and color.  
 The students earn points throughout each 
activity, class, and action they take during the four 
weeks – and those points go towards the house’s 
total score – meaning that every student plays a 
role in the success or failure of their teams.  For 
teachers, this has been very useful as another tool 
to help with the struggle of classroom manage-
ment, because students are loathe to lose points 
for their entire house.

A Compelling Story
 Another facet of this program was that it 
isn’t just “Harry Potter” – we’ve taken great care 
to make this a uniquely ACT experience.  Each 
week, we reveal a video that furthers the plot of 
the story we’ve laid out for the summer course.  
Every Monday, right before the first activity of

the day, we play these videos for the students
so they can follow the story and become involved 
in a very real way with the goings-on of the
school – and to help defeat the dark wizard.
 The videos were put together entirely
by ACT EP teachers, who volunteered their time 
and efforts to make the course more enjoyable 
and fun – and they’ve enjoyed no small notoriety 
amongst the students for their efforts.  Each week, 
more students approach me with their ideas and 
theories about what will happen next, it’s very 
satisfying.

Looking Forward
 While there’s no doubt that this year’s summer
course was successful in many ways, there’s no 
time to sit on our laurels.  We’re already exploring
ideas to make next year’s summer course
something even grander and more exciting for 
the children.  Will it be another magical summer?
Well, next year likely won’t share the same
Harry-Potter-inspired themes... but you can be 
sure that it will be a magical memory, all the same.
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 Everybody has their own dream, me too. 
America the country that we dream for, once in our 
life one time to visit. I decided to go exchange, even 
though I can’t imagine what’s is going to happen 
in this year. But isn’t it got shame if the chance 
is in front of your face, but you didn’t catch it.
 My experience year starts at the date of 
August 23, 2016. I started to feel that my experience 
was started now. Furthermore, in six hours I will 
meet my host family, my host family, including her 
kids that went to studied other state were seven 
kids two host dad and one host mom. It’s a huge 
family, but just three kids and one host dad that 
usually live in the house. When I arrived at Killeen 
Fort Hood Airport I realize that the airport was so 
small, I walk down to the Baggage Claim, finally 
I saw a two women one big guy one teenager 
with 4 little kids that are my host mom Vicki, her 
husband Harley, her first daughter Hailee in her 

arms was her son Landon, my double placement 
Minh, my host brother Matthew, my two little host 
sister Jordan and Kennedy. 
 I started my first day of High School in US 
with Minh, my double placement. First day of 
school no friends, no nothing only me and Minh. 
But I started to have friends in the second day of 

MY EXPERIENCE
IN THE UNITED STATES
OF AMERICA
by Ms. Napassanan Thambuacha G.11B
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school with my weird name and yes that is in my 
P.E. class. I choose to study Algebra, Biology, 
ESL, Art, P.E., and US history. Algebra is the 
subject like Math in Thailand, but Algebra is much 
more easier compare to Math class in Thailand. 
However, it has pros and cons. People always 
said that Math in European country is easier, but 
who know that is hard in a different way. The pros 
of US education system Classrooms are usually 
a small group, which no more than 25 people, 
most teachers are more friendly. Children have 
the opportunity to ask more, opportunities to 
respond and to comment. Math class in US are 
they studied the same topic we learn, but not 

in-depth as Thailand, which make kids do not 
stress too much, but in Thailand teacher are very 
strict and its pressure the kids. Next is US are 
allow the kids to use calculator, but in Thailand we 
did not.  Let’s talk with the pros of Thailand, me 
as a the kid, I have been studied here since I was 
born the education do we have a tight background 
knowledge. Compare with the European kids our 
Math is much better. How about the cons of the 
US, of the clause they had for me on the very first 
day I think they speak so fast and the worse thing 
is US have lots of homework, we have to read a 
lot of books. The work is totally written, can’t copy 
paste from the internet and have to write almost 
as a page. Last but not least is the cons of Thai 
Education are the class that include 50 classmate 
and the school think every subject are import-
ant so we study everything eight periods that is 
very tired.
 As you can see from the previously every 
country have their own pros and cons it depends 
how you look. Texas, the state Thai I had been 
stayed for 10 months, I got a lot of experience. 
The first day I step on pop up I realize that the 
airport was so small and the city was very tiny but 
it’s also full of love.
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 I would like to talk about my experience in Assumption College Thonburi. Last year, I had the 
opportunity of being a leader for cheering on Sports Day; it’s something I am very proud of. I did many 
things that I never thought I could do.  I started with almost no experience, because this is my first 
time to lead anything and also this was just the second year of having the White Team on sport day. I 
got many suggestions from seniors and they were very kind to me. There were many times that I was 
exhausted but when I looked at my friends, I saw that they were tired, too. 
 Seeing them working hard made me want to fight again. We all cried together and fought together 
through a very tough time.  On Sports Day, I was very tired, but I also had a lot of fun. I still remember 
the atmosphere when I was leading my juniors and everyone did very well.
  It was very difficult when we had to work under pressure because our seniors did very well in 
the first year but finally everything came out well. I would like to say “thank you” to the teachers, 
friends, seniors and all of the juniors who supported me and encouraged me. And also Assumption 
College Thonburi that gave me this best experience in my life. I really appreciate everything 
this school has given me.

MY EXPERIENCE AT ACT
by Ms.  Puntarik  Oonnakklam G.11B
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MY EXPERIENCE IN CHINA

 Last year I went on an exchange program 
to study abroad in China. I went to Jiamusi. This 
city is not a very well-known location, being in 
Heilongjiang, and near Harbin. Jiamusi is in 
the north of China, so in the winter season the 
temperature is very low.
 The school I went to had 18 Thai students. 
We went to china together for this exchange 
program. We had to learn Chinese language and 
parts of Chinese culture like Chinese drawing. 
One thing I enjoyed was being able to go outside 
to eat for all of our meals – breakfast, lunch, 
and dinner. So l got the chance to taste a lot of 
Chinese food.
 Chinese food here in Jiamusi and Chinese 
food in Thailand is not the same. Jiamusi located 
at north of China, so it has northern food. But 
most of the Chinese food in Thailand is from 
Southern part of China.
 l had a wonderful host family, they always 
took great care of me. I also made some great 
Chinese friends. They always helped me when 
l had a problem with the language; Chinese 
language is really difficult. But with their help, it 
wasn’t so bad. 

By Ms. Nawinda Sansanthad G.11A

 I also made some very good Thai friends as 
well. In this exchange program, we stayed in the 
dormitory from Monday to Saturday- we stayed 
with our host families only on Sunday. As a result, 
I spent a lot of time with my Thai friends in the 
dorm. We worked together to help each other to 
study Chinese language, solve problems, and 
just basically work together. When the school 
hada talent show, we practiced together. We 
were like a family.
 The program had many great Chinese 
teachers, who taught me about the language 
and culture as well. Without their help, my study 
abroad experience would not have been this 
great. I really want to thank them every day.
 I had an amazing experience in Jiamusi. I 
will never forget the time I spent studying abroad. 
I’ll never forget the school, my beautiful host 
family, or any of the friends or lovely people I 
met in China.
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1. To our friends,
 We have passed through many circumstances and now, the end of bridge. We walked together 
but now it forces us to separate to each individual aim, I want to let you know, l miss you guys. 
When you are lost in trouble guys, look to the sky and keep fighting! Let us keep in touch!
  Mr. Suebpong Pruttipattanapong  G.12A (28437)

2. This will not be the last time that we’ll see each other. So stay safe until then alright .
  Mr. Nattasead Opatprapai  G.12A (22436)

3. Dear, All my friend 
 I have to say that it’s a long time hear at ACT with you and good relation has formed. Many 
of you stayed here since grade 1 and I see everyone grew up in different ways. It’s very sensitive 
and at the same time very proud of my friend to say goodbyes. I hope that all of you will get your 
wished university and good friend like this in the future. At last may God bless your friend, study, 
health, money, and life.

       Mr. PitiLeelasincharoen 12A (20549)

THANK YOU FOR BEING A FRIEND
Editor’s Note : The following is a selection of well-wishes and thank yous from the hearts of our
students in Grade 12A.  We present them as-is without editing or annotation in order to preserve 
them exactly as written – though there may indeed be mistakes in their grammar, it is clear to see 
the love and joy within each word.  We hope you enjoy them as much as we do:
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4. Thank you for everything. I wish we will see each other more often. Miss you guys!
Mr. NuttanPhuangcharoen12A  (20520)

5. I would like to thanks ACT for making me what I am today. They allow me to meet so many 
good friends and teachers. Studying here not only educated me but taught me life lessons as well. 
It makes me who I am today. Last but not lease, I never regret anything that has happened and 
am glad to know everyone in this school

Mr. Pongpaul Pierz G.12B (23138)
6. Thank for the precious memory we had goes along passed 3 years. No matter how far we are, 
“friend” shall impressed in the kind heart of us.

Mr. Kanokpol Matsombat G.12A (28366)

7. I hope that we will meet each other again soon, and please don’t forget our precious memory 
Mr. Varinthon Saetang G.12A (20869)

8. Six years at ACT have been the best years of my life so far. This chapter of life is full of precious 
moments that I embrace, and with the accumulation of these little things, they make my high school 
life memorable.
 To my teachers, I appreciate each and every one of you for making such a huge impact in my 
life. Thank you for always supporting me, and inspiring me.
To my friends, thank you for believing in me when I don’t believe in myself. You guys are one of 
the reasons why I want to go to school every day.
 Special thanks to my EP family for giving me opportunities to be involved in several activities. 
On top of that, thank you for bringing us together, and always making me feel like I’m home.
Now it is time that we need to take a step forward in our lives. Saying goodbye this time is
absolutely painful as we have no idea when we are going to meet each other again. But I am 
sure that from now on, wherever we are, and whomever we are going to be, we will cherish every 
memory for the rest of our lives.

Ms. Tarinee Sakulrattanakulchai G.12A  (25932)
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9. Thank you for everything my friends. I am always proud to be a part of EP students at Assumption
College Thonburi. We had great memories together since we were grade7. I met lots of people at 
this school. Everyone was friendly and always helped each other when they had obstacle. I did 
lots of activities with my friends and we had great time. We knew each other better and became 
unity. There were lots of activities that we passed through together such as EP expo, we had to 
clean board together because of my fault. I have to say sorry to everyone however, it helped me to 
know that I had to be cautious. Secondly, my football teammates since grade8 until grade12. We 
got third place since grade 8 when we beat room6. It was very memorable that we lost to room6 
when we grade 12 with score 6-0. All of matches we played, I always kept them in my memories 
and I always love my teammates.
 Lastly, sports day at grade 11, we fought for our team. I am very appreciated to be selected 
as the first president and I thought that I could not passed through this situation without friends. 
Everyone was special and had their own opinions. We always discussed together and the result 
made we proud. However, we finished school in February but these memories always be kept 
forever. Thanks for everything that you give to me during 6 years at school. Please do not forget 
this part of your life because this only happen once in a lifetime. Do not forget me and hope you 
have great time with your new friends at university. When time is coming, we will meet again.Love 
you all.Best Regards,

Mr. Pitchakorn Watcharodomprasert G.12A (25873)
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10. Dear all, 
 Saying goodbye to where I felt it was like home, to where I used to study for nine years, to 
where I met tons of great friends, to where I was educated to be a good person is one of the hardest
things I have ever done in my life so far. We have passed through many obstacles together in which 
most of them bonded our friendship even more tight especially during sport day. It was our first time 
having our own team after had been separated into different teams for a long time. We worked so 
hard in order to come up with decent works. We cried together, we laughed together which I could 
not ask for a better teammate. There are tremendous amount of memories happening in these nine 
years that cannot be described in these little spaces. However, I am glad that I once met such good 
friends in such a great school like Assumption College Thonburi but at the same time, I am really 
heartbreaking to know that it is the time to say Goodbye. Saying such word is quite tough in this 
situation but we all have to be separated sooner or later. One day, everyone needs to go out and 
follow their own journey. I hope everyone have a wonderful path of life. Thank you for everything. 
It was nice knowing you guys. Goodbye…. or should I say, UNTIL WE MEET AGAIN!

Ms. Warisara Saetang  G.12A (23167)

11. Time flies so fast, I still remember the day that we first met, we obviously changed from an 
awkward situation to became a more intimate. I’ve learned so many things from you guys. I’m so 
grateful and thankful for those encouragement on my worse day. It gave me the power to fight and 
move forward with those problems. Now we have to separate in different universities, but you know 
what, you will always be my friends. We were together only 3 years but full of memories.

Ms. Supawadee Udompakyakul G.12A (28439)

12. To My Friends
 We have been through many things together since grade seven. It was a long journey for all 
of us. Many times that I did something bad, but you guys always forgive me about it. I am so lucky 
that I have you guys as friends. I want to tell everyone that I am very happy that we have met and 
known each other, and now, we have to separate from each other. Some people get in to a university
that is very far away, some get in to the same university, but I want to say that no matter how far 
we are, we are still friends and I hope you guys will not forget me.

Mr. Kan Tangurimarn G.12A (25945)
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13. Dear Friends,
 Honestly, I was believed that friends were not that important for my life. But, you guys always 
helping me with your beautiful heart when I have any problem. So now, friends to me are not just 
words it is my happiness. Thanks, all of you for every memory we have done together and I am 
looking forward to see your successful. Lastly, I love you all and have a good luck my friends. “Until 
we meet each other again 12AB” 

Ms. PattaranunTrakulsak G.12A (28435)
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