


ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ฉบับที่ 6/2562

เรื่อง อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และจุดเน้นของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจ�าปีการศึกษา 2562

	 เพ่ือให้การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ	

เรือ่ง	ให้ใช้มาตรฐานการศกึษาข้ันพืน้ฐาน	เพือ่การประกนัคณุภาพภายในของสถานศกึษา	และสอดคล้องกบัการ 

ประเมินมาตรฐานของส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 ซึ่งได้ก�าหนดให ้

สถานศึกษา	ก�าหนด	อัตลักษณ	์เอกลักษณ	์และจุดเน้นของโรงเรียน	เพื่อสะท้อนผลการพัฒนาตามจุดเน้นและ

จุดเด่นทีบ่รรลตุามปรัชญา	ปณธิาน	พนัธกิจ	และวตัถปุระสงค์ของการจดัตัง้สถานศกึษา	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี

จึงได้ก�าหนด	อัตลักษณ	์เอกลักษณ	์และจุดเน้น	ในปีการศึกษา	2562	ไว้ดังนี้

อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม	มีวิริยะ	อุตสาหะ	รับผิดชอบต่อสังคม

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ	(ศิลปะ	ดนตร	ีกีฬา)

จุดเน้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 1.	 ปลูกฝังระเบียบวินัย	รู้จักหน้าที่ของตนเอง

	 2.	 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด	ความสามารถ	และความสนใจ

	 3.	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร	์และภาษาต่างประเทศ

	 4.	 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	สู่มาตรฐานสากล

	 5.	 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

ประกาศ		ณ		วันที่		13		พฤษภาคม		2562

(ภราดา	ดร.ช�านาญ		เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

Assumption College Thonburi



ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ฉบับที่ 9/2562

เรื่อง นโยบายการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

	 ด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีตระหนักถึงความส�าคัญของการใช้พลังงาน	 และทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้ 

คณุค่า	และมปีระสทิธภิาพสงูสดุ	จงึได้ส่งเสรมิ	สนบัสนนุการใช้พลงังานทดแทน	เพือ่ลดการใช้พลงังาน	เป็นแหล่ง

เรียนรู้ส�าหรับครู	นักเรียน	บุคลากร	และชุมชน	อีกทั้งยังให้ความส�าคัญในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว	เพื่อเป็นการลด

ภาวะโลกร้อนและก๊าซเรือนกระจก		จึงได้ก�าหนดนโยบายการอนุรักษ์พลังงาน	และสิ่งแวดล้อมไว้	ดังนี้

	 1.	จัดให้มีการด�าเนินงาน	 และพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม	 ก�าหนดให้การอนุรักษ์ 

	 	 พลงังาน	เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิงานของโรงเรยีน	โดยสอดคล้องกบักฎหมาย	และข้อก�าหนดอืน่ๆ	

	 	 ที่เกี่ยวข้อง

	 2.	จัดให้มีการด�าเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเน่ือง	 เพื่อให้เหมาะสม 

	 	 กับการเรียนการสอน	และเทคโนโลยีที่ใช้ในการปฏิบัติงานที่ดี

	 3.	จัดท�าแผนงาน	 เป้าหมาย	 มาตรการ	 โครงการและกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม 

	 	 โดยประชาสัมพันธ์ให้กับ	ครู	บุคลากร	และนักเรียน	ได้รับทราบเพื่อปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

	 4.	ผู้บริหาร	 ครู	 บุคลากร	 และนักเรียนทุกคน	 มีส่วนร่วมในความรับผิดชอบและร่วมมือในการปฏิบัติ 

	 	 ตามมาตรการการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ตามนโยบายของโรงเรียน

	 5.	มีการส่งเสริม	 สนับสนุนงบประมาณให้บุคลากร	 เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้	 บูรณาการเกี่ยวกับการ 

	 	 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	ให้นักเรียน	บุคลากร	มีความรู้	ความเข้าใจ	มีจิตส�านึกในการอนุรักษ์ 

	 	 พลังงานและสิ่งแวดล้อม

	 6.	คณะกรรมการด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงาน	 มีการปรับปรุงนโยบาย	 เป้าหมาย	 และแผนการ 

	 	 ด�าเนินงานด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ให้เหมาะสมกับการใช้พลังงานและทรัพยากร 

	 	 สิ่งแวดล้อมในแต่ละปีการศึกษา

	 7.	ด�าเนินการจัดภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน	ให้มีความสวยงาม	สะอาด	ร่มรื่น	ปลอดภัย				 

	 	 เอื้อต่อการเรียนรู้และลดความร้อนเข้าสู่ผนังอาคาร

	 8.	จัดให้มีระบบบริหารจัดการของเสีย	น�้า	ขยะ	 เศษวัสดุเหลือใช้	 เพื่อน�ากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน	์ 

	 	 ต่อโรงเรียน	และชุมชน

ประกาศ		ณ		วันที่		4		มิถุนายน		2562

(ภราดา	ดร.ช�านาญ		เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

Assumption College Thonburi
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สวัสดี  ท่านผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนที่รักทุกคน

	 การศึกษาในโลกปัจจุบัน	 เยาวชนสามารถมีทางเลือกท่ีจะ
แสวงหาความรู้ได้หลากหลายช่องทาง	ตามความสนใจหรือความ
ถนัดของแต่ละบคุคล		แต่กระนัน้สถาบนัการศึกษาก็ยงัเปน็แหล่ง
เรียนรู้ที่ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปยังคงให้ความส�าคัญอยู่เสมอ	
บุคลากรทางการศึกษาในปัจจุบันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน	ศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาตนเองอยู่เสมอ	 จากปณิธานของท่านนักบุญ
มงฟอร์ตผู้ก่อตั้งภราดาคณะเซนต์คาเบรียล	ตลอดจนความมุ่งมั่น
ของบรรดาผู้บริหาร	 คณะครูอาจารย์ในอดีต	 ส่งผลให้อัสสัมชัญ
ธนบุรีในวันนี้	ต้องมีการพัฒนาปรับปรุง	เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	
ทั้งนี	้เพื่อประโยชน์สูงสุดของนักเรียนที่รักทุกคน

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาโดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่พฒันานกัเรียนซ่ึงจะเป็นก�าลงัส�าคญัของประเทศ
ชาติในอนาคต	 การทุ่มเทความรู้ความสามารถของบรรดาครู
อาจารย์ในการอบรมสัง่สอน	เพือ่ให้นกัเรยีนมทีกัษะวชิาการ	และ
ทักษะทางสังคม	 ควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรม	 โดยโรงเรียนได้
พัฒนาหลักสูตรที่เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	 จัด
กจิกรรมหลากหลายทีเ่ป็นการส่งเสรมิการแสดงความสามารถของ
นักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลในด้านต่างๆ		สนับสนุนให ้
นักเรียนได้รับประสบการณ์กับสังคมภายนอกสถาบัน	 เช่น 
การแข่งขันทางวิชาการ	ดนตร	ีกีฬา	การทัศนศึกษา	การบ�าเพ็ญ
ประโยชน์	 ฯลฯ	 นอกจากนี้ยังได้พัฒนาอาคารสถานที่ให้งดงาม	
มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในการเรียน 
การสอนและการใช้ชีวิตในโรงเรียนอย่างมีความสุข	 อาศัยความ
ช่วยเหลอืร่วมมอืจากสมาคมผูป้กครองและครฯู	สมาคมศษิย์เก่าฯ 
และที่ส�าคัญยิ่งคือ	 การสนับสนุนร่วมมือร่วมใจจากบรรดาท่าน 
ผู้ปกครองท่ีเคารพทุกท่าน	 ซึ่งทั้งหมดน้ี	 มีจุดมุ่งหมายส�าคัญคือ
สร้างความก้าวหน้าและความส�าเร็จให้กับนักเรียนที่รักทุกคน

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 ทุกท่านยังคงให้ความร่วมมือสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน	 ให้มีคุณภาพยิ่งๆ	 ขึ้นตลอดไป 
ขอพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ	 องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 และ 
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ	 จงดลบันดาลให้ท่านมีความสุข
ความเจริญ	ประสบความส�าเร็จทุกประการ

สารจาก
ผู้อํานวยการ

ภราดา ดร.ชำํานาญ  
เหล่ารักผล
ผู้อํานวยการโรงเรียน

อัสสัมชำัญธนบุรี

(ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารักผล)

ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี



2  อสธ สาร

วัตถุประสงค์

 1.	 เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร	กิจกรรมของโรงเรียน

	 2.	 เพื่อเป็นสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน	

	 	 ผู้ปกครอง	ศิษย์เก่า	และผู้อ่านทุกคน

	 3.	 เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น	 ข้อเขียนทางวิชาการ	 

	 	 ผลงานครูและนักเรียน	ตลอดจนผู้ปกครอง

บรรณาธิการ

	 มิสสุภัทรา	 ตะกรุดแก้ว

	 มาสเตอร์รณชัย		 เมฆบริสุทธิ์

กองบรรณาธิการ

	 มาสเตอร์เทิดพล	 วงษ์รักษา

	 มิสชมพูนุช		 พิพัฒน์ชยานนท์

 มิสสุภาพร		 ตะกรุดแก้ว

	 มิสโสมพร	 วงษ์พรหม	

พิสูจน์อักษร

	 มิสสุภัทรา	 ตะกรุดแก้ว

ที่ปรึกษา

	 ภราดา	ดร.ช�านาญ	 เหล่ารักผล

	 ภราดาพีรพงศ์	 ดาราไทย

	 ภราดาอรุณ	 เมธเศรษฐ

	 ภราดาสุนันท์	 โยธารักษ์

	 ภราดาพัทธนันท์	 ไชยรา

	 มิสวรนุช	 รัตนจรัสโรจน์

	 มิสวิไล	 ศรีประภาสุขสันติ

สนับสนุนข้อมูล

	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	หัวหน้างาน	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู	้

	 คณะคร	ูนักเรียน	และผู้ปกครอง

เจ้าของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 92	ถนนอัสสัมชัญ	แขวงบางไผ่	เขตบางแค	กทม.	10160

 http://www.act.ac.th

	 โทร.	0-2807-9555-63	โทรสาร	0-2421-8121	

เรียงพิมพ์

	 Sunprinting	ถ.จรัญสนิทวงศ์	กทม.	โทร.	0-2433-4192

	 สวสัดีค่ะ	อสธ	สาร	ฉบบันี	้จะพาทกุท่านไปพบ

กับบทสัมภาษณ์นักเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย 

ทัง้นักเรยีนทีม่คีวามโดดเด่นด้านวชิาการ	นกัเรยีน

ที่มีผลงานในวงการบันเทิง	 ตลอดจนนักเรียน

ที่สร้างสรรค์ผลงานและได้รับรางวัลต่างๆ	 เพ่ือ

เป็นการแบ่งปันประสบการณ์	 และแนะแนวทาง

ปฏิบัติให้กับนักเรียน	นอกจากนี	้ยังจะพาทุกท่าน

ไปพบกับทีมนักเรียนผู้ประกาศเสียงตามสายที่

ร่วมงานกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ในทุกเช้า 

ซึ่งผู้อ่านจะเห็นได้ว่าการท�าหน้าที่ประกาศเสียง

ตามสายนัน้ผูป้ระกาศควรมคีณุสมบตัอิย่างไร	และ

องค์ประกอบอะไรบ้างที่จ�าเป็นต่องานนี้	

	 อสธ	สาร	ยินดีเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดง

ความสามารถด้านการเขียนเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร

ของโรงเรียน	 หากนักเรียนคนใดมีความสามารถ	

และต้องการน�าเสนอผลงานเพื่อรับการพิจารณา	

สามารถน�าบทความมาเสนอได้ที่งานสื่อสิ่งพิมพ์

โรงเรียน	 ห้องประชาสัมพันธ์ได้เสมอค่ะ	 แล้วพบ

กันใหม่ฉบับหน้านะคะ
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ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE  

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา	สิริวัฒนาพรรณวด	ีเสด็จเยี่ยมและติดตามผลการด�าเนินโครงการ	
TO	BE	NUMBER	ONE		และทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียน
อสัสมัชญัธนบรีุ	จดังานโดยส�านกังานเขตบางแค	ซึง่การเสดจ็ในครัง้นีเ้พือ่ขยายการด�าเนนิงานด้านการเสรมิสร้าง
ภมูคิุม้กนัทางจติใจให้แก่เยาวชนในเขตบางแค	นบัเป็นการสร้างขวญัก�าลงัใจ	และเป็นสริิมงคลอย่างหาท่ีสุดมไิด้	
โดยเสด็จฯ	เมื่อวันจันทร์ที	่26	สิงหาคม	2562	เวลา	17.00	น.

ภาพจาก เพจ To Be Number ONE  Fan Club

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีถวายพระพร	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	โดยมีภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	
อธกิาร	เป็นประธาน	คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษา	ผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี
ผูแ้ทนสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัธนบรีุ	ผูแ้ทนชมุชน	คณะคร	ูและนกัเรยีนเข้าร่วมพธิ	ีเมือ่วนัศกุร์ที	่26	กรกฎาคม	2562 
ณ	หอประชุมหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต
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พิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนประถมอู๋ถง

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

	 คณะครูและนกัเรยีนระดบัประถมศกึษาจากโรงเรยีนประถมอูถ๋ง	สาธารณรฐัประชาชนจนี	จ�านวน	21	คน 
เดินทางมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมพร้อมร่วมพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนประถมอู๋ถงกับโรงเรียน 
อสัสมัชัญธนบรีุ	โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	อธกิาร	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	เมือ่วนัจนัทร์ที	่8	กรกฎาคม	2562 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	ระหว่าง	ห้องเรียนเครือข่ายภาค
ตะวันออกและจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ	กับ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ	งาน
หลักสูตร	และการพัฒนานักเรียน	เมื่อวันพุธที่	28	สิงหาคม	2562	ณ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์



6  อสธ สาร

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562

 มิสฮานาน อีหมัน	 ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี	 จากคณะกรรมการ
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 โรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ประจ�าป ีการศึกษา	 2561 
จากผลงานวจิยัเรือ่ง	การพฒันาความสามารถการคิดวเิคราะห์เพือ่ประเมนิคณุค่า
ในวรรณคดีที่ก�าหนด	โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้	๕	ขั้นตอน	(QSCCS)	ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่๕	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ	ได้ส่งบคุลากรเข้าร่วมประกวดผลงานสือ่และนวตักรรมทางการศกึษา	ปีการศกึษา	2562 
ตามโครงการจัดประกวดของสมาพันธ์สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย	ปีการศึกษา	2562	ผลการประกวดมีดังต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทอง ยอดเยี่ยม
 มาสเตอร์กฤษดา ปั ้นเอี่ยม	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้
สงัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ผลงาน	“วดิโีอเกมอานภุาพ
พ่อขุนรามค�าแหง”

รางวัลเหรียญทอง 
 มิสนงนุช เอกตระกูล	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 ผลงาน	 “ชุดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้	 PCAS	 ส�าหรับนักเรียน	
STEM	Kids”	

รางวัลเหรียญทอง
 มิสฮานาน อีหมัน	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ผลงาน	
“การพฒันารปูแบบการเรยีนรูแ้ห่งศตวรรษท่ี	21	(KLIDS	model:	
คลิดส์	โมเดล)
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 ด.ช.ธนโชต ิเป่ียมลาภธนบูรณ์	ชัน้	ม.3A	(แชมป์)	เป็นนกัเรยีนทีมี่ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างด ี
โดยเฉพาะทกัษะการพดูทีท่�าให้เขาได้มผีลงานการเป็นผูส้ือ่ข่าวเดก็ในรายการโทรทัศน์	ซึง่	อสธ	สาร	ได้เคยสมัภาษณ์ไว้
ในคอลมัน์	“นัง่คุยกบัผูส้ือ่ข่าวเดก็”	ใน	วารสาร	อสธ	สาร	ฉบบัที	่81	อกีทัง้	น้องแชมป์ยงัสามารถคว้ารางวลัชนะเลศิการ
ประกวดสนุทรพจน์ภาษาอังกฤษจากรายการประกวดแข่งขนัต่าง	ๆ	มากมาย	วนันีเ้ราจะมาพูดคยุกบัน้องแชมป์อกีครัง้	
เพือ่สร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัเรียนรุ่นน้องทีม่คีวามใฝ่ฝันอยากมผีลงานด้านการกล่าวสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ	และเพิม่
ความมัน่ใจในการพดูภาษาองักฤษให้มากขึน้ค่ะ

ตวัอย่างผลงานรางวัลชนะเลิศด้านการพดูภาษาองักฤษทีไ่ด้รับ

 •	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขนั	Speech	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	ในรายการสตรวีทิยาวิชาการ’	61	ณ	โรงเรยีนสตรีวทิยา

 •	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขนั	Speech	Contest	ในงาน	TU	Open	House	ณ	โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา	ปี	2018

 •	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขนั	Speech	Contest	ในงาน	TU	Open	House	ณ	โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษา	ปี	2019

 •	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขนั	Speech	Contest	ระดบัชัน้	ม.ต้น	รายการ	SGLC	English	Competition	ณ	โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล

 •	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขนั	Speech	Contest	ทีโ่รงเรยีนเซนต์หลยุส์	ฉะเชงิเทรา

 •	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขนั	Speech	Contest	ทีโ่รงเรยีนอสัสมัชัญระยอง

 •	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขนั	Oral	Presentation	Contest	รายการ	RSU	English	Language	Contest	2018	ณ	มหาวทิยาลัยรงัสิต	

 •	รางวัลชนะเลศิ	การแข่งขนัการอ่านข่าวภาษาองักฤษ	งาน	SLC	Academic	Day

สัมภาษณ์โดย	:	มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

Speech Contest

เทคนิคพิชิต
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วธิกีารฝึกฝนการพดูภาษาอังกฤษ 

	 วธิกีารฝึกฝนควรจะเร่ิมทลีะทกัษะ	พยายามไม่ข้าม
หลายข้ันเกนิไปมฉิะนัน้อาจจะท�าให้เข้าใจได้ยากขึน้	วธิี
การฝึกฝนทีด่ทีีสุ่ดกเ็ป็นการผสมระหว่างการเรยีนรูใ้น
โรงเรียน	 และการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในยามว่าง
ผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 เช่น	 ฝึกการฟังด้วยการฟังเพลง	
การดภูาพยนตร์	หรอืการดูข่าว	 ส่วนการพดูฝึกได้จาก
การร้องเพลง	หรือการพดูตามตวัละคร	 การอ่านได้มา
จากการอ่านนยิาย	 และหนงัสอืการ์ตนู	 และการเขยีน
มาจากการพมิพ์	 เช่น	การแชท	ผมคดิว่าเราควรจะเริม่
ฝึกจากการฟัง	และต่อด้วยการ	พดู	อ่าน	และ	เขยีน	วธีี
การฝึกนีไ้ม่ได้ใช้ได้เพยีงแค่ในภาษาองักฤษ	แต่ใช้ได้ไม่
ว่าจะเป็นภาษาใดกต็ามครับ

การสร้างความม่ันใจในการพดูภาษาอังกฤษ

	 ความมัน่ใจ	 และความกล้าแสดงออกเป็นอุปสรรค
ส�าหรบัคนหลายคนในการพดูภาษาองักฤษ	หรอืว่าจะ
ภาษาอะไรก็ตาม	 ไม่มใีครสามารถเก่งจากธรรมชาตไิด้	
เช่นเดยีวกบันกัดนตรทีีต้่องฝึกเล่นเคร่ืองดนตร	ีกต้็อง
เริม่ฝึกจากการเล่นเพลงง่าย	ๆ	บางทกีจ็ะมเีล่นผิดบ้าง
แต่กต้็องพยายามฝึกฝนไปเรือ่ย	 ๆ	 จนกว่าจะสามารถ
เล่นได้อย่างคล่องแคล่ว	 นกัดนตรีคนนัน้ไม่กลวัว่าเขา
จะท�าอะไรผดิพลาด	กระบวนการคดิเดียวกนันีส้ามารถ
น�าไปใช้ในการฝึกฝนการพดูภาษาองักฤษได้	 ถ้ากลวัว่า

ตวัเองจะพดูผิดกค็วรท่ีจะฝึกฝนมากขึน้	เพือ่ทีจ่ะได้พูด
ได้อย่างคล่องแคล่ว	สามารถน�าไปพูดคยุกบัครูต่างชาติ
ได้	ถ้าหากท�าอะไรผดิ	คณุครจูะให้ค�าแนะน�าว่าควรทีจ่ะ
ไปแก้ไขส่วนไหนบ้าง	ถ้าคณุสามารถก้าวข้ามอปุสรรคนี้
ไปได้	กจ็ะสามารถฝึกฝนทกัษะการพดูภาษาองักฤษได้
อย่างง่ายขึน้ครับ

การเตรยีมตัวก่อนขึน้เวทีประกวด 
	 นอกจากการท่องบทก่อนข้ึนเวทีแล้วสิ่งที่ส�าคัญ
ทีส่ดุท่ีควรจะจ�าไว้กคื็อ	ถ้าคณุเริม่ทีจ่ะตืน่ตกใจเมือ่ไหร่
กจ็ะท�าให้ลมืบทได้	 และท�าให้พดูตดิขดั	 เพราะฉะนัน้
สิ่งที่ส�าคัญที่สุดที่ควรท�าก่อนขึ้นเวทีคือรวบรวมสมาธ	ิ
มฉิะนัน้อาจจะท�าให้เราพดูผดิ	 ลิน้พนักนั	 และควรจะ
อ่านทบทวนบทให้ถูกต้อง	 หากไม่สามารถจ�าบทได้ก็
จบัใจความ	 และท�าเป็น	 List	 ขึน้มาว่าส่วนส�าคญัไหน
ควรจะมาก่อนมาหลงั	 ถ้ามคีวามคล่องแคล่วในการใช้
ภาษา	และรูเ้กีย่วกบัเนือ้หาท่ีตนเองจะพดูเป็นอย่างดกี็
จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ในกรณทีีพ่ดูผดิ	หรอืลมืบท
ได้	เราจะสามารถสร้างบทของตนเองขึน้มาใหม่ทดแทน
ให้ตรงกับเนือ้หาและประเดน็แล้วกลบัไปพดูตามบทให้
ถกูต้องได้ในท่ีสดุครบั

สิง่ท่ีมีส่วนช่วยให้เราพชิิตรางวลั

มาอย่างมากมาย 
	 ในการแข่งขนัสนุทรพจน์ไม่ว่าจะเป็นภาษาใดกต็าม
จะมอียู	่2	สิง่ทีส่�าคญัคอืการพดู	และบท	ในการแข่งขนั
สุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	 ถึงแม้ส�าเนียงจะมีส่วนต่อ
คะแนน	แต่สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุทีเ่กีย่วข้องกค็อืการออกเสียง
ค�าให้ถกูต้อง	การเว้นวรรคระหว่างประโยค	และระหว่างค�า 



วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 9  

	 ส่วนด้านการเขียนบทนั้นควรจะเขียนให้ผู ้ฟัง
สามารถรับรู	้ และสัมผัสถึงอารมณ์ที่ต้องการจะสื่อถึง
ในการพดูสนุทรพจน์ได้	ควรจะมเีป้าหมายในการเขยีน
อย่างชดัเจนไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมลู	หรอืการโน้มน้าว
จิตใจให้ผูฟั้งเข้าใจในสิง่ทีเ่ราก�าลงัพดูอยูใ่นขณะนัน้	และ
เมื่อเขียนบทควรจะค�านึงถึงการพูดด้วยว่าพูดออกมา
แล้วจะมเีสยีงออกมาอย่างไร	 ควรจะเน้นค�าไหน	 และ
จะมผีลอย่างไรต่อกรรมการและผูฟั้ง	 การฝึกฝนทกัษะ
ทั้งหมดนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการพูดหรือการเขียนบท
ส่วนมากจะได้มาจากประสบการณ์	ผูท้ีเ่ตรยีมพร้อมมา
มากกว่าก็จะมีโอกาสได้รับชัยชนะจากการลงแข่งขัน
มากด้วยครับ

คดิว่ามีอะไรท่ีเราควรพฒันาเพิม่เต่ิม 

	 ด้านที่ผมคิดว่าควรจะพัฒนามีอยู่	 2	 ด้านก็คือ 
1.	ด้านค�าศพัท์	ถงึแม้ตอนนีผ้มมคีลงัค�าศพัท์ทีม่คี�าศพัท์
เยอะอยูจ่�านวนหน่ึง	ถ้าผมต้องการทีจ่ะใช้ค�าทีส่งู	ผมก็
จ�าเป็นทีจ่ะต้องเปิด	Thesaurus	หาค�าทีม่คีวามหมาย
เดยีวกนักบัทีผ่มต้องการจะใช้	ถ้าผมสามารถใช้ค�าศพัท์
ทีม่รีะดบัสงูได้อย่างคล่องแคล่ว	 นอกจากจะท�าให้การ
พมิพ์บทนัน้ง่ายขึน้แล้ว	ยงัท�าให้ผมสามารถส่ือถงึสิง่ทีผ่ม
ต้องการได้อย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้	เนือ่งจากผมจะ
รูว่้าค�าศพัท์ค�าไหนควรใช้ในบรบิทใด	ด้านที	่2	คอื	ด้าน
การเปิดและปิดท้ายบทพดู	 นกัสนุทรพจน์ส่วนมากเช่ือ
ว่าส่วนทีจ่ะมผีลต่อผูฟั้งมากทีส่ดุกค็อืส่วนเปิดและส่วน
ปิดของสนุทรพจน์	ส่วนเปิดนัน้ควรจะเป็นการพดูเกร่ิน
ทีท่�าให้ผูฟั้งทราบว่าเนือ้หาส่วนมากของการพดูนัน้เน้น
ไปทางประเดน็ใด	และส่วนพดูปิดควรจะท�าให้เกดิความ
ประทบัใจไม่ว่าจะเป็นทางด้านเนือ้หาหรอืสือ่ทางด้าน
อารมณ์ให้กบัผู้ฟังเข้าใจครับ

ความประทับใจท่ีเกิดขึน้ระหว่างการประกวด 

	 การแข่งขนันัน้ท�าให้พวกเรามปีระสบการณ์มากขึน้	
ถ้าครัง้นีไ้ม่ชนะ	 ครัง้ต่อไปกส็ามารถน�าประสบการณ์ที่
ได้รับจากการแข่งขันไปใช้เพ่ือเพ่ิมโอกาสให้ตนเองได้
รบัชยัชนะ	ผมคดิว่าส่วนทีส่นกุทีส่ดุของการแข่งขนักค็อื
หลงัจากแข่งขนัจบแล้วตอนประกาศผล	ผมจ�าได้ว่าเมือ่
ตอนท่ีผมไปแข่งครัง้แรก	หลงัจากทีผู่ป้ระกาศได้บอกชือ่
ผูท้ีไ่ด้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที	่ 2	 และรางวลัรอง
ชนะเลิศอนัดบัท่ี	1	ผมก�าลงัตืน่เต้นเนือ่งจากผูป้ระกาศ
ได้บอกรายชือ่ของที	่2	และ	3	ไปแล้ว	และผมไม่มีชือ่อยู่
ในนัน้	ผมก็คดิว่าผมอาจจะไม่ตดิรอบ	จากนัน้ผู้ประกาศ
กบ็อกชือ่ผมว่าได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ซึง่ถอืว่าเป็นการลุ้น
ทีต่ืน่เต้นจรงิ	ๆ	ครบั

แนะน�านักเรยีนรุน่น้องท่ีอยากพดู

ภาษาอังกฤษเก่ง ๆ  
	 ผมคดิว่าไม่ว่าจะเป็นทกัษะด้านใดก็ตามทกุคนควร
จะรู้ว่าไม่มีใครที่เก่งได้เองตามธรรมชาต	ิ ไม่ว่าจะเป็น
ผูค้นท่ีประสบความส�าเรจ็แล้วในชวิีต	หรอืคนทีม่คีวาม
สามารถมาก	ๆ	 จนเป็นทีย่อมรบันัน้กต้็องเริม่จากการ
พยายามเรียนรู	้ และฝึกฝนมาก่อนทั้งสิ้น	 ความรู้และ
ทกัษะทางด้านภาษาองักฤษเป็นส่วนหนึง่ทีส่�าคญัในการ
ใช้ชวีติในโลกปัจจบุนั	 และอนาคต	ดงันัน้	 ต้องมคีวาม
พยายาม	และต้ังใจจรงิ	ก้าวผ่านความกลัวและเรยีนรูใ้น
ทกุสิง่ทีค่ณุต้องการไปให้ได้	คณุกส็ามารถเป็นคนหนึง่ที่
เก่งทางด้านการพดูภาษาองักฤษได้ดทีีสุ่ดเช่นกนั	ผมขอ
เป็นก�าลงัใจให้ทกุคนนะครบั



  นางสาวณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล	 (Gygee)	 นักร้องหน่ึงในสมาชิกวง	 BNK48	 กลุ่มนักร้องวัยรุ่นที่ก�าลังโด่งดังใน
ประเทศไทยขณะนี	้ปัจจบัุน	Gygee	ก�าลงัศกึษาอยูร่ะดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที	่6/4	แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์	
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ี	อสธ	สาร	ฉบบันีจ้งึไม่พลาดทีจ่ะสมัภาษณ์	Gygee	ถงึความสขุในโรงเรียนของเรากนัค่ะ	

กับความสุขในอัสสัมชัญธนบุรี
Gygee

1. การแบ่งเวลาในการเรียน และการท�างาน

 ในวงการบันเทิง

	 หนูใช้วธีิตัง้ใจเรียนในชัน้เรียนค่ะ	เพราะตอนอยู่บ้าน
จะไม่ค่อยมเีวลาทบทวนบทเรียน	และหนตู้องซ้อมเต้น
ทกุวนั	เลกิดึก	หนจูะพมิพ์	list	รายการไว้ค่ะว่าเราต้อง
หยุดวนัไหนบ้าง	เพือ่ไว้เตรียมเวลาตามการบ้าน	บางครัง้
กห็าความรูเ้พ่ิมเตมิจากใน	Youtube	ด้วยค่ะ

2. เส้นทางด้านการศึกษาทีค่ดิไว้

	 หนเูพิง่เปลีย่นแนวคดิจากทีเ่คยคดิว่าจะเลอืกเรียน
ต่อคณะวศิวกรรมศาสตร์	มาเป็นนเิทศศาสตร์ค่ะ	เพราะ
พอได้เข้ามาในวงการบนัเทงิแล้วหนรูู้สกึชอบด้านบันเทงิ
มากกว่าค่ะ

สัมภาษณ์โดย	:	มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
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3. งานด้านวงการบันเทงิท่ีอยากท�า

	 หนสูนใจงานบนัเทงิทัว่ไปค่ะ	เช่น	งานพธิกีร	และการ 
เป็นนักแสดงค่ะ

4. รูส้กึอย่างไรท่ีมีแฟนคลบัยกให้เรา

 เป็นไอดอลของเขา

	 หนรููส้กึว่าปกตเิราเป็นคนร่าเรงิ	 ตลก	พอเราได้เป็น
ไอดอลให้ผู้อื่นก็รู้สึกเหมือนเราได้กระจายความสุขได้
มากข้ึน	มโีอกาสช่วยเหลือคนอืน่มากขึน้ค่ะ

5. ค�าแนะน�าส�าหรบัน้อง ๆ ท่ีมีความใฝ่ฝัน

 ด้านวงการบันเทิงเหมือนเรา

	 ขอแนะน�าให้น้อง	ๆ 	ลองเปิดโอกาสให้ตนเอง	อะไรที่ 
เป็นโอกาสได้ท�าในสิง่ทีต่นเองชอบกอ็ยากให้ลองดคู่ะ

6. ครอบครวัสนับสนุนด้านการเรยีน

 และงานบันเทิงอย่างไรบ้าง

	 คุณพ่อคุณแม่ไม่กดดันเร่ืองเรียนเลยค่ะ	 พวกท่าน
ท�าให้เราคิดได้เองว่าควรตั้งใจเรียนเพื่อประโยชน์ของ
ตวัเราเอง	งานในด้านวงการบันเทงิพวกท่านกไ็ม่กดดนั
เหมือนกันค่ะ	 ไม่ได้ท�าให้เรารู้สึกว่าต้องเป็นอันดับ	 1	
เท่าน้ัน

7. คติพจน์ประจ�าใจ

	 ความพยายามไม่เคยท�าร้ายใครสกัคน

8. การเรยีนการสอนของอัสสมัชญัธนบุรี

 ตอบโจทย์เราอย่างไรบ้าง

	 ทีน่ีม่อีปุกรณ์การเรยีนทีทั่นสมยั	คณุครูมเีทคนคิการ
สอนทีท่นัสมัย	ไม่น่าเบือ่	เช่น	มกีารเข้าห้อง	Lab	ท�าการ
ทดลอง	ท�าให้ได้เห็นปฏิกริยิาของสิง่ต่าง	ๆ	ค่ะ

9. ความสขุในโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบุรี

	 ความสขุในโรงเรยีนคอืการมเีพ่ือน	ๆ	ทีน่่ารัก	คอย
ช่วยเหลอือยูเ่สมอ	มคีณุครทูีใ่ห้ค�าแนะน�าหลาย	ๆ 	อย่าง	
ชีแ้นะส่ิงต่าง	ๆ	สอนเราเหมอืนเป็นลกูหลานค่ะ

10. เรือ่งเล่า/เหตุการณ์ท่ีประทับใจ

 ในอัสสมัชัญธนบุรี

	 หนูประทับใจงานกิจกรรมการแสดงออกของ
นกัเรียนค่ะ	จดัข้ึนปีละครัง้	ได้ความสามัคคกีบัเพือ่น	ๆ 
ในการจัดการแสดง	 และตอนจบการแสดงมีการ 
ถ่ายภาพหมู่ร่วมกนั	 หนวู่าเป็นกิจกรรมกระชบัมิตรทีด่ี
กจิกรรมหนึง่เลยค่ะ

	 วนันี	้ น้อง	 Gygee	 ได้แบ่งปันความสขุในโรงเรยีน 
ของเราได้อย่างน่าประทับใจ	 มิสเชื่อว่าท�าให้ผู้อ่านได ้
ยิม้ตามไปด้วยแน่นอน	เราสามารถตดิตามผลงาน	และ
เป็นก�าลงัใจให้น้อง	Gygee	ประสบความส�าเรจ็บนเส้น
ทางบันเทิงที่น้องเลือกเดินกันได้หลายช่องทางตาม
ข้อมลูด้านล่างนีน้ะคะ	อสธ	สาร	ฉบบัหน้า	เราจะได้พดูคยุ 
กบัใครอกี	รอตดิตามอ่านกนันะคะ		

 IG : gygee.bnk48official

 Fb : Gygee BNK48
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ในแต่ละปีการศึกษา นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถเข้าศึกษาต่อระดับ
อดุมศึกษาในสถาบนัการศกึษาทีม่ชีือ่เสยีงต่าง ๆ  มากมาย ในวนันีม้สิมโีอกาสได้พบกับศิษย์เก่าทีเ่พิง่เรียนจบปีการศึกษา 2561 
(รุน่ที ่5235) และได้เข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ และวศิวกรรมศาสตร์ในสถาบนัชัน้น�า จงึไม่พลาดทีจ่ะสมัภาษณ์พวกเขา
เหล่านั้นเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และแนะแนวทางการเรียนส�าหรับน้อง ๆ รุ่นต่อไปกันค่ะ 

กับเด็กเก่ง
สัมภาษณ์โดย	มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
ภาพโดย	มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์

นั่งคุย

	 ผมเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์เพราะเป็นคณะที่เรียนจบมาแล้วได้
ช่วยเหลือคน	 ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยคน	 ผมอยากเป็นหมอครับ	 หลัก
ในการเรียนของผมคือเน้นท�าความเข้าใจในห้องเรียน	 ถ้าไม่เข้าใจก็จะถาม
คุณครู	 ถามเพ่ือน	 เมื่อมีการบ้านก็จะพยายามท�าเองเพื่อจะได้ท�าเป็น	 และ
เข้าใจเนือ้หาอย่างแท้จรงิ	สิง่ทีส่่งเสรมิให้ประสบความส�าเรจ็คอืการมอีาจารย์ 
ผูส้อนท่ีพร้อมจะมาผลกัดนันกัเรียนให้พฒันาย่ิง	ๆ 	ขึน้ไป	และตวันกัเรยีนต้อง
มีความตั้งใจแน่วแน่	ขยัน	พยายาม	และอดทนครับ

ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรเรียนส�ำหรับน้อง ๆ
	 ให้พยายามท�าความเข้าใจในห้องเรียน	 และหาความรู้เพิ่มเติมจาก
ภายนอกด้วยครับ
 

นำยศุภณัฐ นันทเกษมสุข 
เลขประจ�ำตัว 20586

คะแนน	O-NET	ปี	2561
วิชาคณิตศาสตร	์100	คะแนนเต็ม
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
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	 ผมเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์เพราะผมชอบวิชาชีววิทยา	และชอบ
ช่วยเหลือคนครับ	 ผมอยากเป็นหมอผู้เช่ียวชาญด้านกระดูกครับ	 สมัยเรียน
ระดบัมธัยมผมใช้วธิแีก้ปัญหาโจทย์เยอะ	ๆ 	ครบั	เวลาทีค่ณุครใูห้โจทย์การบ้าน
ไม่ว่าจะมากขนาดไหน	ผมจะท�าเพิม่แบบ	100%	200%	หรอื	300%	เลยครบั

ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรเรียนส�ำหรับน้อง ๆ
	 ผมขอแนะน�าว่าตอน	ม.4-ม.5	 ควรพยายามเข้า	 สอวน.	 ให้ได้สักวิชา 
ก็ยังดี	พอชั้น	ม.6	ถ้าตั้งใจเรียนต่อคณะอะไรก็เตรียมตัวให้เต็มที่	ถ้าพลาดก็
รอโอกาสหน้า	การเรียนแพทย์ไม่ใช่ว่าจะเป็นความส�าเรจ็เสมอไปเพราะความ
ส�าเร็จของแต่ละคนมันต่างกันครับ

	 ดิฉันเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์เพราะคิดว่าน่าสนใจ	 และอยาก 
ช่วยเหลือผูอ้ืน่	ในอนาคตอยากเป็นแพทย์ค่ะ	ตอนเรยีนมธัยมใช้วธีิอ่านทบทวน
เนื้อหาหลังจากการเรียน	และตั้งใจเรียน	ตั้งใจจดบันทึกในห้องเรียน	รวมถึง
การจับเวลาในการท�าข้อสอบด้วยค่ะ	 สิ่งที่ส่งเสริมให้ประสบความส�าเร็จ
คือคนรอบข้างที่คอยให้ก�าลังใจ	 ทั้งคุณพ่อคุณแม่	 และคุณครู	 และที่ส�าคัญ
คือความต้ังใจของตัวเราค่ะ	 ตอนเรียนที่อัสสัมชัญธนบุรีมีความสุขมากค่ะ 
มีเพ่ือน	 ๆ	 ที่คอยช่วยเหลือ	 และมีกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ให้เข้าร่วม	 คุณครูก็คอย
กวดขันเรื่องการเรียนค่ะ

ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรเรียนส�ำหรับน้อง ๆ
	 ตั้งใจค้นหาตัวเอง	และมีวินัยในการอ่านหนังสือค่ะ

	 ผมเลือกเรียนคณะแพทยศาสตร์เพราะผมชอบและมีความสนใจ 
ในคณะนี	้อนาคตผมอยากเป็นแพทย์เฉพาะทาง	ออร์โธปิดกิส์	หมอรกัษาด้าน
กระดกูครบั	หลกัในการเรยีนผมแบ่งเวลาในการเรยีน	เวลาในการท�างานทีไ่ด้
รบัมอบหมาย	และเวลาในการอ่านหนงัสือ	แล้วตอนทีอ่่านหนงัสอืไม่ต้องเล่น
มือถือนะครับ	

ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรเรียนส�ำหรับน้อง ๆ
	 แบ่งเวลาดี	ๆ	อย่าประมาท	นึกถึงอนาคตตัวเองมาก	ๆ	ครับ

นำยธีรภัทร เรียงวิไลกุล  
เลขประจ�ำตัว 20510

นำงสำวณิชำกร บุญภักดี 
เลขประจ�ำตัว 26280

นำยสัณหวัจน์ สอนประหยัด  
เลขประจ�ำตัว 20432

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์

คณะแพทยศาสตร์	วชิรพยาบาล	
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

คณะแพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
พระมงกุฎเกล้า
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	 ผมเลอืกเรยีนต่อคณะวศิวกรรมศาสตร์	เพราะผมคดิว่าจะท�าให้เราเป็น
คนทีส่ร้างนวตักรรมใหม่	ขบัเคลือ่นโลก	ในอนาคตอยากท�าอาชพีวศิวกรระบบ
ครับ	หลักในการเรียนของผมคือถือความรู้ในห้องเรียนเป็นส�าคัญครับ	สังคม
รอบตวัทัง้โรงเรยีน	เพือ่น	ๆ 	คร	ูและครอบครวัคอืสิง่ทีส่่งเสรมิให้ประสบความ
ส�าเร็จครับ	

ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรเรียนส�ำหรับน้อง ๆ
	 ขอให้น้อง	 ๆ	 ตั้งใจเต็มท่ีกับการเรียนแล้วผลลัพธ์จะออกมาตามที ่
หวังไว้ครับ

	 ผมเลือกเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์	 เพราะผมคิดว่าเป็นสาขาวิชาที่
สอนให้เราคิดเป็นระบบ	 อาชีพในอนาคตที่คิดไว้คือนักลงทุน	 เจ้าของธุรกิจ 
ครับ	สมยัเรยีนระดบัมธัยมผมต้ังใจเรยีนในห้องเรยีนมาก	แต่กค้็นคว้าหาความรู้ 
นอกห้องเรยีนให้มากยิง่กว่า	ผมคดิว่ายิง่เราค้นหาตวัเราได้เรว็เท่าไหร่ยิง่ท�าให้
เราตั้งเป้าหมายและขยันได้เร็วกว่าคนอื่น	 การมีครอบครัวท่ีคอยให้ก�าลังใจ
เป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ประสบความส�าเร็จครับ	

ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรเรียนส�ำหรับน้อง ๆ
	 ขอแนะน�าให้น้อง	ๆ	ตั้งใจเรียนมาก	ๆ	ท�าให้พ่อแม่ภูมิใจให้ได้นะครับ

นำยณภัทร ชีถนอม  
เลขประจ�ำตัว 23127

นำยกนกพล บุญเจียร 
เลขประจ�ำตัว 20478

คะแนน	O-NET	ปี	2561
วิชาคณิตศาสตร	์100	คะแนนเต็ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คะแนน	O-NET	ปี	2561
วิชาคณิตศาสตร	์100	คะแนนเต็ม
คณะวิศวกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักศึกษำคณะแพทยศำสตร์
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	 ดฉินัเลอืกเรียนคณะวศิวกรรมศาสตร์เพราะดฉินัคดิว่าวศิวกรรมศาสตร์
จะเป็นหวัใจส�าคัญในการพฒันาเทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	ในอนาคต	อาชพีทีอ่ยากเป็น
คอืวศิวกรค่ะ	หลกัในการเรยีนคอืตัง้ใจฟังทีค่ณุครสูอนในวชิาหลักส�าคญัต่าง	ๆ  
ให้เข้าใจในห้องเรยีน	ทบทวนเนือ้หาเสมอ	และสรปุลงสมดุค่ะ	ถ้าเราตัง้ใจและ
ท�าอย่างสม�่าเสมอก็จะประสบความส�าเร็จค่ะ

ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรเรียนส�ำหรับน้อง ๆ
	 ขอให้น้อง	ๆ	ตั้งใจเรียนค่ะ

	 จากการแนะน�าของพี่	 ๆ	ทั้ง	 8	คน	จะเห็นได้ว่าการตั้งใจเรียนตั้งแต่ในชั้นเรียนนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ	 เพราะ
ท�าให้เกิดความเข้าใจตั้งแต่ต้น	การอ่านหนังสือทบทวนบทเรียนและท�าแบบฝึกหัดอย่างสม�่าเสมอจะช่วยพัฒนา
ความรู้ยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป	และท้ายที่สุดความตั้งใจ	ความขยัน	อดทน	จะน�าพานักเรียนประสบความส�าเร็จค่ะ

	 ดิฉันเลือกเรียนต่อคณะสัตวแพทย์เพราะดิฉันอยากรักษาสัตว์	 และ
อนาคตที่คิดไว้อยากเปิดฟาร์มเลี้ยงสัตว์	และรีสอร์ทค่ะ	หลักที่ใช้ในการเรียน
ใช้วิธีตั้งใจเรียนในห้องเรียน	และเมื่อกลับบ้านก็ทบทวนสิ่งที่เรียนมาค่ะ

ค�ำแนะน�ำด้ำนกำรเรียนส�ำหรับน้อง ๆ
	 ถ้าน้อง	 ๆ	 คิดจะท�าอะไรก็ขอให้ตั้งใจท�า	 ตั้งจุดมุ่งหมาย	 และอย่าลืม 
ท�ามันให้ได้ค่ะ

นำงสำวรมณีย์ หลัว 
เลขประจ�ำตัว 25920

นำงสำวชนำพร ณ น่ำน 
เลขประจ�ำตัว 23143

คะแนน	O-NET	ปี	2561
วิชาคณิตศาสตร์	100	คะแนนเต็ม
คณะวิศวกรรมศาสตร	์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะสัตวแพทยศาสตร	์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

คะแนน O-NET ปี 2561
วิชำคณิตศำสตร์ 100 คะแนนเต็ม
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	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จ�านวน	 5	 คน	 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน.	ค่าย	1	ปีการศกึษา	2562	ดงัมรีายชือ่ต่อไปนี	้นายพรีพล ชวาลพัฒนพนัธุ ์น.ส.กาญจนา บวรวฒันานนท์ 
และ น.ส.เกษราพร ทรงศรีวิทยา	ชั้น	ม.5/1	วิชาเคมี	น.ส.พิมพ์รัตน์ ธีรวิชยางกูร	ชั้น	ม.5/1	วิชาชีววิทยา	และ	
ด.ช.ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน	์ชั้น	ม.2/8	วิชาคณิตศาสตร์

	 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 ระดับ	 ม.ต้น	 ได้รับรางวัลประเภทบุคคล	 วิชาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์	ASMO	THAI	2019	การสอบแข่งขนัวดัระดบัความรูค้วามสามารถวชิาคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์
ระดบัอาเซยีน	โดยวชิาคณติศาสตร์	รางวลัเหรยีญเงนิ	ได้แก่	ด.ช.ศภุวฒัน์ นิทศัน์ปกรณ์	ชัน้	ม.1/8		เหรยีญทองแดง 
ได้แก	่ด.ช.ไชยภัทร  ตั้งโชติโรจน	์ชั้น	ม.2/8	รางวัลชมเชย	ได้แก่	ด.ช.ธิติวุฒิ  ธาราธรรมาธิกรณ	์ชั้น	ม.3/8	
และรางวัลชมเชย	วิชาวิทยาศาสตร	์	ได้แก	่ด.ช.ธิติวุฒิ  ธาราธรรมาธิกรณ์ ชั้น	ม.3/8

เข้ำร่วมกำรอบรมโอลิมปิกวิชำกำร

รำงวัลกำรแข่งขัน ASMO THAI 2019
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	 ในปีการศึกษา	 2562	 งานประชาสัมพันธ์มีนักเรียนกลุ่มใหม่มาร่วมงานประกาศเสียงตามสาย	 ได้แก่	
ด.ญ.พมิพ์มาดา งามสง่าพงษ์	ชัน้	ม.3A	น.ส.สริกิานต์ รบิรรจง ชัน้	ม.5/5	และ	ด.ญ.ชญานษิฐ์ แบนพลัด	ชัน้	ป.5/8 
แต่ละคนมาจากคนละระดบัชัน้	มคีวามแตกต่างท้ังทางด้านอาย	ุน�า้เสยีง	และความสามารถ	ทีส่�าคญันกัเรยีนทัง้	3	คน 
มีความต่างด้านทักษะการอ่านอย่างชัดเจน	 วันนี้	 อสธ	 สาร	 จะพาผู้อ่านไปท�าความรู้จักกับสามสาวแห่งงาน
ประกาศเสียงตามสายกันค่ะ

กับความต่างที่ลงตัว
เด็กหลังไมค์

สัมภาษณ์โดย	:	มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

	 คนแรกคือ	 ด.ญ.พิมพ์มาดา งามสง่าพงษ ์
(น้องมายด์)	 จุดเริ่มต้นมาจากการได้เป็นตัวแทนงาน
อภิบาลมาอ่านเกร็ดความรู้	 ด้านคริสต์ศาสนา	 ท�าให้
ได้เห็นแววว่าน่าจะท�างานด้านนี้ได	้จึงเริ่มชักชวนและ
ฝึกฝนการประกาศเสียงตามสายมาตั้งแต่ช่วงปลายปี
การศกึษา	2561	และเพิง่ได้ลงสนามการประกาศอย่าง
เต็มตัวในปีการศึกษา	 2562	 น้องมายด์เป็นเด็กท่ีมี 

น�า้เสยีงไพเราะ	นุม่นวล	และมคีวามชืน่ชอบงานด้านการ 
เป็นพธิกีรเป็นพิเศษ	ซึง่คณุสมบตัเิหล่านีใ้นเบือ้งต้นนัน้ 
เพียงพอต่อการร่วมงานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
อยู่แล้ว	 แต่สิ่งท่ีน้องมายด์มีและโดดเด่นอีกอย่างหนึ่ง 
คือ	 ความมีระเบียบวินัย	 รับผิดชอบต่อหน้าที่ทุกเช้า 
น้องมายด์จะเข้ามาห้องประชาสัมพันธ์ตรงเวลา 
เพื่อมาเตรียมฝึกอ่านข่าว	 เพราะถ้าไม่เตรียมตัว 



18  อสธ สาร

ซ่ึงทางเราก็ให้อิสระในการตัดสินใจ	 เพราะงานตรงนี้
ต้องเป็นคนที่มีใจรักและมีเวลาให้จริง	 ๆ	 หลังจากใช้
เวลาตดัสนิใจสองสามวนันิง้ค์กต็อบตกลงทีจ่ะร่วมงาน
กับเรา	 โดยเบื้องต้นได้แบ่งข่าวให้น้องมายด์ประกาศ
เป็นตัวหลัก	และให้นิ้งค์เริ่มอ่านข่าวที่สั้น	ๆ	ควบคู่กัน
ไป	จนนิ้งค์เริ่มคล่องขึ้น	มีทักษะมากขึ้น	จึงได้ให้นิ้งค์
อ่านเป็นตัวหลักได้อีกคน

	 คนทีส่าม	ด.ญ.ชญานษิฐ์   แบนพลดั	(น้องเองิเอย) 
ได้ร่วมงานกับประชาสัมพันธ์จากการแนะน�าของ 
มาสเตอร์อคัรชั ขนัธปรีชา	เน่ืองจากมาสเตอร์เหน็แวว 
ความสามารถของน้องจากการพดูหน้าช้ัน	จงึอยากให้
น้องได้มีโอกาสท�างานด้านนี้	 ซึ่งน้องเอิงเอยก็ท�าได้ดี 
น้องเอิงเอยเป็นนักดนตรีวงโยธวาทิตของโรงเรียน	
ท�าให้น้องต้องแบ่งเวลาในการฝึกซ้อมทั้งด้านดนตรี	
และการประกาศให้ดี	 ซึ่งที่ผ่านมาน้องก็แบ่งเวลาได้
เป็นอย่างด	ีเรยีนรูเ้รว็	ใช้เวลาฝึกเพยีงไม่นานกส็ามารถ

เมือ่ถงึเวลาประกาศจรงิอาจเกดิความผดิพลาดได้	เช่น	
อ่านผิด	 เว้นวรรคไม่เหมาะสม	 เป็นต้น	ซึ่งความตั้งใจ
ของน้องมายด์นั้นท�าให้ทีมงานประชาสัมพันธ์รู้สึก
ประทับใจเป็นอย่างยิ่ง	 นอกจากน้องมายด์จะมีความ
สามารถด้านการเป็นพิธีกร	 และการประกาศเสียง
ตามสาย	น้องมายด์ยงัได้เข้าร่วมการประกวดการอ่าน
ออกเสยีงภาษาไทยในรายการประกวดจากหน่วยงาน
ภายนอก	 สิ่งเหล่านี้พิสูจน์ได้ว่าน้องมายด์เป็นเด็กที่
มีความสามารถจึงได้รับความไว้วางใจ	 และได้รับการ
สนับสนุนจากคุณครูมาโดยตลอด		

	 คนที่สอง	น.ส.สิริกานต์ ริบรรจง	(นิ้งค์)	ได้รับ 
มอบหมายจากงานอภิบาล	 ให้มาอ่านเกร็ดความรู้ 
ซ่ึงน�้ า เ สียงและการอ ่านของน้ิงค ์ท�าให ้ทีมงาน
ประชาสัมพันธ์สนใจ	 และลองทาบทามให้มาร่วมงาน
กนั	ช่วงแรกนิง้ค์ยงัลงัเลและยงัไม่ตดัสนิใจ	ด้วยเหตผุล
ทีว่่ายงัมคีวามกงัวลว่าจะปฏบิตัหิน้าทีต่รงนีไ้ด้ดหีรอืไม่ 

ด.ญ.พิมพ์มาดา งามสง่าพงษ์ น.ส.สิริกานต์ ริบรรจง ด.ญ.ชญานิษฐ์ แบนพลัด
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อ่านประกาศเป็นตัวหลักได้อีกหนึ่งคน
	 นักเรียนทั้งสามคนมีทักษะการอ่านแตกต่าง 
กนัไป	แต่สิง่หน่ึงทีท่�าให้ทกุคนมารวมกนัได้อย่างลงตวั
ก็คือการมีใจรักงานประกาศ	 และความรับผิดชอบต่อ 
หน้าท่ีทีไ่ด้รับมอบหมาย	อกีส่ิงหนึง่ทีส่�าคญัคอื	ทัง้สามคน 
มคีวามรัก	ความเอือ้อาทร	แบ่งหน้าทีก่นั	ให้ก�าลงัใจกนั 
ท�าให้การประกาศทุกเช้าเป็นไปด้วยความราบรื่น	
	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	 มีนักเรียนที่มีความ
สามารถด้านการอ่านจ�านวนไม่น้อย	แต่กไ็ม่ใช่ว่าทกุคน 
จะมาร่วมงานท�าหน้าที่ประกาศเสียงตามสายได	้
เพราะปัจจัยหลาย	ๆ	อย่าง	อาท	ิมีความสามารถแต่
ไม่ชอบงานด้านนี้,	 มีความสามารถ	 มีความสนใจงาน
นี้	แต่ไม่มีเวลาที่จะฝึกฝนกับทีมงาน	,	มีความสามารถ	
ชอบงานนี้	 แต่ไม่สะดวกที่จะมาห้องประชาสัมพันธ์
แต่เช้าเพื่อเตรียมตัวได้	 เป็นต้น	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้เรา
ต้องยอมปล่อยเด็ก	ๆ	ที่มีคุณสมบัติด้านการประกาศ
หลาย	ๆ 	คน	ผ่านไป	มสิจงึอยากให้นกัเรยีนทีส่นใจด้าน

การประกาศเสียงตามสาย	และคิดว่าตนเองไม่มีอะไร
ติดขัดในปัจจัยข้างต้น	 ลองเข้ามาพูดคุยเพื่อทดสอบ
การอ่าน	 และท�าความเข้าใจหน้าที่ปฏิบัติกับทีมงาน
ประชาสัมพันธ์	หากว่าทุกอย่างลงตัวเราจะมาต่อยอด
ความสามารถกันต่อไปค่ะ	งานประชาสัมพันธ์ยินดีให้
โอกาสเด็ก	ๆ	เสมอ	แล้วพบกันค่ะ

 ด.ญ.พิมพ์มาดา งามสง่าพงษ์ :	 	การที่หนูได้
มาร่วมงานประกาศเสยีงตามสายทีห้่องประชาสมัพนัธ์	
หนูรู้สึกเป็นเกียรต	ิและดีใจมาก	ๆ 	ค่ะ	หนูฟังประกาศ
เสียงตามสายหลังสวดมนต์ทุกเช้าตั้งแต่	 ป.1	 ไม่คิด
ว่าจะได้เป็นคนประกาศเอง	 ขอบคุณมิสนิภาพรรณ 
ระดมกิจ	 ที่แนะน�าให้หนูมาลองฝึกงานตรงนี้	 และ
ขอบคณุมสิสภุทัรา ตะกรดุแก้ว มสิปณุยนชุ ใจมัน่	ที่
คอยติชมหน	ูให้โอกาสหนูพัฒนาตัวเองมาเรื่อย	ๆ	ถึง
แม้บางครั้งหนูจะพูดเร็ว	พูดผิดบ้าง
	 การประกาศเสียงตามสายนบัว่าเป็นผลงาน	และ
ประสบการณ์ท่ีดีที่สุดส�าหรับหนู	 ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่	 2	
แล้วทีห่นไูด้มาฝึกพดูทกุเช้า	ข่าวแต่ละวนัก็จะแตกต่าง 
กันออกไป	ได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	การออก 
เสยีงอกัขระภาษาไทยให้ชดัเจน	ฝึกความอดทน	ไหวพรบิ 
พูดให้ผู้ฟังรู้เรื่อง	 และฟังดูลื่นไหลที่สุด	 คนที่จะมาท�า
หน้าทีต่รงน้ีได้	สิง่ส�าคญัท่ีสดุคอืความรกัในงาน	ต้องรกั 
และชอบท่ีจะท�างานนีจ้รงิ	ๆ 	เพราะความรกังานตรงน้ี 
จะท�าให้เราไม่เบื่อ	 ไม่ท้อ	 เสมอต้นเสมอปลาย	 และ
อยากท�า	 อยากพัฒนาตนเองไปเร่ือย	 ๆ	 คนที่จะท�า
หน้าทีป่ระกาศควรจะมพีืน้ฐานการพดูทีด่	ีและชดัเจน	
ท�าหน้าที่ด้วยความอยากท�า	และเต็มใจ
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	 การท�าหน้าที่ประกาศเสียงตามสายทุกวันเป็น
ความสขุ	และความตืน่เต้นของหน	ูห้องประชาสมัพนัธ์
อบอุ่น	มิสสุภัทรา	และมิสปุณยนุช	น่ารัก	นอกจากนี้
ยังได้เพื่อนใหม่	ได้คุยเล่นกับพี	่ๆ 	น้อง	ๆ 	ต่างระดับชั้น
ทีไ่ม่เคยรูจ้กักนัมาก่อน	แต่ได้อยูด้่วยกันทกุเช้าจนสนทิ
กัน	 หนูขอเชิญชวนทุกคนลองมาท�างานตรงนี้กันค่ะ 
เป็นประสบการณ์ที่ดีและหายากมาก	 สามารถน�าไป
ต่อยอดได้อีกมากมาย	ที่ส�าคัญสนุกมาก	ๆ	เลยค่ะ

 ด.ญ.ชญานิษฐ์ แบนพลัด	 :	 หนูรู้สึกตื่นเต้น 
และภู มิใจท่ีได ้มาประกาศเสียงตามสายที่ห ้อง
ประชาสัมพันธ์	หนูได้ฝึกอ่าน	ฝึกความกล้าแสดงออก	
ท�าให้เกิดความมัน่ใจมากขึน้ค่ะ	สิง่ทีส่�าคญัทีส่ดุในการ
ประกาศคอื	ความมัน่ใจ	เพราะเมือ่เราพดูออกไปจะได้
ไม่ตดิขดั	ผูฟั้งได้ยนิชดัเจน	หนคูดิว่าถ้าเพือ่น	ๆ 	ทีส่นใจ
ได้มาลองท�างานนี้จะได้รับประโยชน์คืออ่านได้อย่าง
คล่องแคล่ว	และเพิ่มความมั่นใจในตัวเองค่ะ

 น.ส.สิริกานต์ ริบรรจง	:	นิง้รู้สกึมคีวามสขุทีไ่ด้รบั
หน้าทีต่รงนี	้ได้เจอกบัน้อง	ๆ 	และมสิท่ีน่ารักในทกุ	ๆ 	เช้า 
รู้สึกได้รับพลังบวก	 ท�าให้มีก�าลังใจในการท�าหน้าท่ี	
และพร้อมส�าหรับการเรียน	 การท�าหน้าที่ประกาศ
เสียงตามสายท�าให้นิ้งได้รับประสบการณ์ที่สามารถ
น�าไปใช้ในรัว้มหาวทิยาลยัต่อไปได้	เหมอืนเป็นความรู้ 

ติดตัวที่จะไม่มีวันหายไป	 สิ่งที่ส�าคัญส�าหรับการท�า
หน้าที่ตรงน้ีคือ	 ความกระตือรือร้น	 และมีใจรักท่ีจะ
ท�าหน้าที่นี้	 ซ่ึงการมาประกาศช่วยเปลี่ยนนิสัยน้ิงไป
หลายอย่าง	 ไม่ว่าจะเป็นการที่จะต้องต่ืนตัวในทุกเช้า	
แบ่งเวลาให้ด	ีและเป็นระบบมากขึน้	เพือ่ทีจ่ะได้มาท�า
หน้าที่ได้ตามเวลาที่ก�าหนด	จะได้มีเวลาซ้อมอ่านข่าว
ก่อนประกาศ	และอีกสิ่งหนึ่งที่ส�าคัญมาก	ๆ 	คือ	ความ
เอาใจใส่และใจทีร่กัในงานด้านนี	้ถ้าหากขาดสิง่เหล่านี ้
ไปการประชาสมัพนัธ์จะไม่สมบูรณ์	ถ้าหากมน้ีอง	ๆ 	หรอื 
เพื่อน	 ๆ	 คนไหนสนใจงานประกาศเสียงตามสาย	 นิ้ง
พร้อมที่จะต้อนรับเสมอนะคะ
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	 การจดักจิกรรมต่าง	ๆ 	ภายในโรงเรยีน	ผูท้ีจ่ะช่วยให้ก�าหนดการ	และ 
บรรยากาศของงานเป็นไปตามแผนที่วางไว้	นั่นก็คือ	“พิธีกร”	ซึ่งการเป็น
พิธีกรที่ดีนั้นนอกจากจะต้องมีการเตรียมตัว	 เตรียมใจแล้ว	 ยังต้องมีการ
ฝึกฝนและเตรียมพร้อมข้อมูลในการท�างานต่าง	ๆ	มาอย่างด	ีเพราะนอก
เหนือจากหน้าที่ด�าเนินรายการ	 พิธีกรยังต้องมีหน้าที่ควบคุมสถานการณ์
ต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้นภายในงาน	ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายความสามารถและเสริมสร้าง
ประสบการณ์การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า	รู้จักควบคุมอารมณ์	บุคลิกภาพ	
อันเป็นพื้นฐานส�าคัญอย่างยิ่งของการใช้ชีวิตในอนาคต	

มารู้จักกับ...

ชมรมพธิกีร
                  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

โดย	: มิสโสมพร วงษ์พรหม

	 ด้วยความส�าคัญของหน้าที่พิธีกรและความท้าทายของภารกิจนี้	 จึงจุดประกายให้งานกิจกรรมนักเรียน 
ฝ่ายกจิกรรม	จดัตัง้ชมรมพธิกีรโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุขีึน้	ซึง่เป็นชมรมทีม่พีืน้ฐานแนวคดิจากความ	ต้องการพฒันา
ผู้เรียนตามความสามารถ	ความถนัดและความสนใจ	ซึ่งการฝึกฝนการเป็นพิธีกรนั้น	สามารถส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรยีนรูท้กัษะทีห่ลากหลาย	เช่น	ทกัษะการพดู	การฟัง	การสรปุความ	การตัง้ค�าถาม	บคุลกิภาพ	การแสดงออก 
และไหวพริบปฏิภาณ	เป็นต้น	
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	 ชมรมพิธีกรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีจัดตั้ง 
ครั้งแรก	เมื่อปีการศึกษา	2561	เริ่มได้ท�าการคัดเลือก
นักเรียนเข้าสู่ชมรม	 โดยการคัดเลือกในครั้งแรกมี
นกัเรยีนให้ความสนใจมาร่วมคดัเลอืกจ�านวนมาก	และ
มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจ�านวน	 18	 คน	 ประกอบ
ด้วยนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1	จนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6	
	 นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นสมาชิก
ชมรมพิธีกรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนั้น	 จะได้รับ 
การฝึกฝนการอ่านออกเสียง	 การฝึกอ่านค�าควบกล�้า	
การฝึกฝนไหวพริบปฏิภาณ	การปรับบุคลิกภาพ	และ
การจัดท�าบทพิธีกรในงานประเภทต่างๆ	



	 การปฏิบัติหน้าที่พิธีกรครั้งแรกของชมรมนั้น	
คอื	งานการแสดงออกของนกัเรียน	ประจ�าปีการศกึษา	
2561	ซึ่งได้ให้นักเรียนทดลองปฏิบัติหน้าที่พิธีกร	โดย
มีคุณครูเป็นเพียงผู้ฝึกซ้อมและให้นักเรียนได้ทดลอง
ปฏิบัติงานเลย	โดยน�ามาจาก	แนวคิด	(Learning	by	
doing)	คือ	เมื่อนักเรียนได้ปฏิบัติจริง	นักเรียนจะเกิด
การเรียนรู้ได้ดีที่สุด	และยังได้ใช้ปฏิภาณไหวพริบของ
ตนเองในการแก้ไขปัญหา	รวมถึงเข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองได้ดีที่สุด																																																																																						
	 	 	 	 	 	 	 	 	 ในปีการศึกษา	 2562	 ทางชมรมได้เปิด 
คัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมในชมรมเป็นรุ่นที่	 2	 ในปีนี้มี
นักเรียนเข้าร่วมคัดเลือกเป็นจ�านวนถึง	 57	 คน	 ทาง
คณะกรรมการได้ท�าการคัดเลือก	 จนได้สมาชิกรุ่น	 2	
จ�านวน	26	คน	และได้ประชุมเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่
และช้ีแจงแนวในการท�างาน	การปฏบิติัตนของการเป็น
แบบอย่างที่ดีเมื่อต้องผู้น�ากิจกรรมให้กับสมาชิก	
	 นักเรียนสมาชิกชมรมพิธีกรทั้ง	2	รุ่น	จะร่วมกัน
ปฏบิตัหิน้าทีพ่ธิกีรงานต่าง	ๆ 	ของทางโรงเรยีน	ตลอดปี
การศึกษา	2562	โดยทางชมรมจะจดักิจกรรมด	ีๆ 	เพือ่ 
ให ้นักเรียนได ้มีโอกาสฝ ึกฝนและพัฒนาตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้พร้อมต่อกิจกรรมที่ก�าลังจะ 
เกิดขึ้นสุดท้ายฝากนักเรียน	 คุณครูหรือผู ้ปกครอง 
ทุกท่าน	ที่สนใจในการพูด	การแสดงออกและการเป็น
พิธีกรมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชมรมพิธีกรโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี	 โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรม

และร่วมเป็นก�าลงัใจให้พีน้่องชาวอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้ที่ 
facebook	เพจ	:	ชมรมพิธีกรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี
ทางชมรมยังรอผู้กล้าที่จะตามล่าความฝันของตัวเอง
ในเส้นทางพิธีกร...แล้วพบกัน	
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	 ในทุกปีการศึกษา	 โรงเรียนของเราจะมีครูเกษียณซึ่งมีจ�านวนมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละปี	 อย่างเช่น 
ปีการศึกษา	 2562	 โรงเรียนมีคุณครูเกษียณจ�านวนถึง	 10	 ท่าน	 นั่นหมายความว่าบุคลากรที่มีความผูกพันกับ
โรงเรียน	และลูกศิษย์มาอย่างยาวนานหลายท่านจะหมดวาระการท�างานในปีเดียวกัน
	 ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา	อสธ	สาร	ได้มโีอกาสสมัภาษณ์ครเูกษยีณมาจ�านวนไม่น้อย	ทกุถ้อยค�าจากใจครู
เกษียณท�าให้มิสรู้สึกถึงความรัก	ความผูกพันที่คุณครูทุกท่านมีต่อโรงเรียนและลูกศิษย์	ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน 
หลายเหตุการณ์ส�าคัญท�าให้คุณครูจดจ�าอย่างไม่ลืมเลือน	 ความภาคภูมิใจของคุณครูทุกท่านล้วนคือการที่ 
ลูกศิษย์ประสบความส�าเร็จในการศึกษาต่อ	และประสบความส�าเร็จในชีวิต	ยิ่งถ้าหากศิษย์เก่าแวะเวียนมาเยี่ยม 
มากราบคารวะ	ท่านยิง่มกี�าลงัใจในการท�างานเป็นอย่างมาก	ในวนันี	้อสธ	สาร	ได้สมัภาษณ์คณุครูทีเ่ป็นศษิย์เก่า 
อัสสัมชัญธนบุร	ีเพื่อให้พวกเขาได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อครูเกษียณกันค่ะ

จากใจศษิย์...ถงึครเูกษยีณ
โดย	: มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

 มาสเตอร์พงษ์กจิ เจรญิพร หัวหน้างานแนะแนว	ศษิย์เก่ารุน่	3922	:	ในวนัเกษยีณ
ของคุณคร	ูประจ�าปีการศึกษา	2562	นี้	ผมในฐานะลูกศิษย์ของคุณครู	ขอขอบพระคุณ
คุณครูทุกท่านที่ได้อบรม	 สั่งสอน	 ดูแลผมและเพื่อน	 ๆ	 ทุกคนให้เป็นคนเก่งและคนด	ี
มหีน้าทีก่ารงานท่ีด	ีและประสบความส�าเรจ็ในวนันี	้ทีผ่มมวีนันีไ้ด้	มหีน้าทีก่ารงานท่ีมัน่คง 
ก็คงเพราะผมมีครูที่ดีตั้งแต่เป็นนักเรียนจนกระทั่งท�างาน	คุณครูก็ยังคอยดูแล	ช่วยเหลือ 
ให้ก�าลังใจ	และคอยสอน	แนะน�าสิ่งต่าง	ๆ	ให้ผมอยู่เสมอ
	 ในโอกาสที่คุณครูจะเกษียณเป็นเวลาที่คุณครูจะได้หยุดพักจากการท�างานหนักมา
ตลอด	ผมขอให้คุณครูของผมได้พักผ่อนมีความสุข	สุขภาพแข็งแรง	งานต่าง	ๆ	ที่ท่านได ้
ท�าไว้	พวกผมจะเป็นคนคอยดูแลแทนคณุครเูอง	รกัและเคารพคณุครทูกุท่านเสมอ	“ศษิย์ดี 
เพราะมีครูดี”

 มาสเตอร์เทดิพล วงษ์รกัษา	ศษิย์เก่ารุ่น	3215	:	ผมในฐานะศิษย์เก่าและเคยมโีอกาส
ได้เรียน	ได้พบปะพูดคุยกับคุณครูเกษียณในปีนี้ทุกท่าน	ผมมีภาพจ�าเกี่ยวกับทั้ง	10	ท่าน 
ดงันีค้รบั	มสิอจัฉรา จนัหา	ท่านเคยเป็นครทีูป่รึกษาชมรมอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมทีผ่มเคยเป็น
ประธานชมรม	ท่านให้ค�าปรกึษาได้ในทกุเรือ่ง	มสิสทุธริา ปลัง่แสงมาศ	ผูม้คีวามสามารถ 
ด้านภาษาองักฤษ	พดูจาเสยีงดงัฟังชดั	มคีวามเอือ้เฟ้ือและเมตตาต่อนกัเรยีนและเพือ่นครู
อยูเ่สมอ	มสิเพญ็พชิชา เอือ้สจัจผล ครสูอนภาษาไทยทีม่วีธิกีารสอนทีส่ขุมุ	เป็นครผููใ้หญ่ 
ทีใ่ห้ค�าปรึกษาทีดี่ในทกุเรือ่ง	มสิธนพร กจิสทุธิ	มคีวามละเอยีดรอบคอบ	เป็นพีท่ีไ่ด้รบัการ
เคารพและยอมรับในกลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ	ตลอดมา	มสิเยาวลกัษณ์ กุลด�ารงค์
มิสเคยให้ความรู้เรื่องอาหารแก่ตัวผมและนักเรียน	 นอกจากนี้ยังให้ความรู้เร่ืองศาสนา
อิสลามกับผมและผมสามารถน�าเอาความรู้นั้นไปใช้สอนนักเรียนในช้ันเรียนได้อีกด้วย 
มิสปทิตตา รุ่งโรจน	์มิสเป็นครูผู้ใหญ่ที่น่ารักน่าเคารพ	ท�าตัวเหมาะสมกับบทบาทความ
เป็นครู	มิสสุขทิพย์ เหรียญเกษมสกุล	เป็นครูที่มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างด	ีเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่นได้	มิสชุติมา ขาวโอภาส ครูภาษาไทยที่มีลีลาการสอน
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว	มีความรักและเมตตาต่อนักเรียน	มิสจินตนา ชี้แจง	มิสเป็นคน
ที่น่าทึ่งส�าหรับผมครับ	ท่านร้องเพลงได้ไพเราะมาก	ท่านเป็นคนท่ีให้ข้อคิดดี	 ๆ	 กับผม
และเพื่อนครูท่านอื่นอยู่เสมอ	มาสเตอร์คชภัค กุลกวีวุฒ	ิ เคยสอนพลศึกษาผม	สมัยผม
ยังเป็นนักเรียน	ด้วยบุคลิกที่แกเป็นคนเฮฮา	สนุกสนาน	และมีน�้าใจ	ท�าให้ใครต่อใคร	รวม
ทั้งตัวผมเองด้วย	รักและเคารพแกอยู่เสมอ	แม้ว่าเวลาจะผ่านไปนานเท่าใดผมก็ยังจะจ�า
ท่านได้เสมอครับ
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ครูเกษียณ ปีการศึกษา 2562
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	 ความประทับใจในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ที่มิสจ�าได้ตลอดมาอันดับแรกคือ	 ต้องขอขอบพระคุณคณะภราดาที่ท�าให ้
มิสได้พบเจอกับกัลยาณมิตรที่ด	ีณ	โรงเรียนแห่งนี้	เพราะพี่	ๆ	เพื่อน	ๆ	น้อง	ๆ	เจ้าหน้าที	่และพนักงานในทุกสมัยล้วนมีน�า้ใจ 
ซึง่กนัและกนั	เราทกุคนอยูก่บัแบบครอบครวั	ช่วยเหลอืเจอืจนุกนั	รกัและสามคัคกีนั	จะทกุข์จะสขุเหล่าบรรดาคณุครกูไ็ม่ทิง้กนั	
มันเป็นภาพแห่งความทรงจ�าและประทับใจที่มิเคยลืมเลือนไปจากใจมิส	ความประทับใจอับดับสองคือ	ในโรงเรียนหรือบ้านหลัง
ทีส่องแห่งนีข้องมสิ	อดตีทีผ่่านมาโรงเรยีนมแีต่ผูช้ายล้วนและเริม่มีนักเรียนผู้หญงิในระดับ	ม.ปลาย	และขยายจนมีครบทกุระดบั
ชั้น	อยากจะบอกเลยว่านักเรียนระดับ	ป.6	ในสมัยนั้นแทบทุกคนจะต้องเรียนกับมิส	และเป็นอะไรที่มีความรู้สึกที่ดีมากเพราะ
นักเรียนทุกคนใส่ใจในการเรียน	กว่าจะได้ใบ	Certificate	ค่อนข้างยากมาก	และมีคุณค่ามากค่ะ	นักเรียนมีน�้าใจ	โดยไม่ต้องเอ่ย
ปากบอก	 เพราะระเบียบวินัย	คุณธรรม	และความมีน�้าใจดีมาก	 	ตรงกับค�าพูดของมาสเตอร์ท่านหนึ่งในโรงเรียนได้กล่าวไว้ว่า	
“ความมีระเบียบวินัยคือหัวใจของนักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี”
	 เหตุการณ์ที่มิสลืมไม่ลงคือ	 เมื่อปี	 พ.ศ.2554	 เกิดเหตุการณ์น�้าท่วมโรงเรียนเสียหายมากมายและมีภราดาท่านหนึ่ง 
ไม่หนีไปไหน	อยู่เพื่อจะดูแลทรัพย์สินต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	ภราดาท่านนั้นคือ	ภราดา	ดร.ช�านาญ	เหล่ารักผล	ท่านผู้อ�านวยการ 
ณ	ปัจจุบนัน้ี	(ปี	2562)	ท่านเสยีสละ	ทุม่เทท�าทกุสิง่อย่าง	และมคีณุครเูข้าร่วมช่วยกนักบัท่าน	ท�าให้มสิลมืในความเป็นสภุาพบุรษุ 
อัสสัมชัญธนบุรีของท่านไม่ลงจริง	 ๆ	 รางวัลชีวิตของครูที่ท�าให้ครูมีก�าลังใจมากที่สุดคือ	 อนาคตของนักเรียน	 มิสภูมิใจนะที่ได้
เห็นลูกศิษย์ที่มิสสอนมาเป็นนักการเมือง	นายทหาร	นายต�ารวจ	คุณหมอ	และอีกหลายอาชีพ	วันที	่16	มกราคม	ของทุกปีเป็น
วันครู	มิสจะได้รับพวงมาลัย	การ์ดอวยพร	ค�าอวยพรจากศิษย์เก่า	และศิษย์ปัจจุบันเสมอ	นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจ�าที่ลืมไม่ลง
	 ก้าวต่อไปของโรงเรยีนทีมิ่สอยากจะเหน็มากทีส่ดุคอือยากให้โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุตีดิอนัดบั	1	ใน	5	ของประเทศ	เป็น
โรงเรยีนอนิเตอร์ระดบัแนวหน้าเพือ่จะน�าพาไปสูร่ะดบัสากลในอนาคตต่อไป	อยากเหน็โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุมีอีตัลกัษณ์ทีใ่คร	ๆ  
เห็นก็จะรูท้นัทว่ีา	นีค้อืโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีสิง่ทีอ่ยากฝากถงึทกุคนในโรงเรยีนคอื	อยากจะเหน็วฒันธรรมในองค์กรกลบัมาและ
คงอยูต่ลอดไป	ความเคารพในสิทธหิน้าทีซ่ึง่กนัและกนั	การท�างานอย่างมีประมสีทิธภิาพ	โปร่งใส	ตรวจสอบได้	การประสานงานทีด่ ี
การสื่อสารที่ดี	 การท�างานแบบกระจายบทบาทหน้าท่ี	 ยอมรับการแสดงความคิดเห็น	 กล้ารับความจริงกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน	
อยากจะฝากข้อความทั้งหมดที่เขียนไว้เพราะต้องการให้องค์กรพัฒนาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป

	 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา	มสิได้เหน็ความก้าวหน้าของโรงเรยีนท่ีมกีารพฒันาอย่างต่อเนือ่ง	คณะภราดาท่ีได้แวะเวยีนกนั 
เข้ามาบริหารโรงเรียน	ทุกท่านมุ่งหวังให้องค์กรเดินหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ	และไม่เคยหยุดอยู่กับที	่ไม่เคยหยุดหาวิธีการที่จะ
ท�าให้องค์กรได้พัฒนาไปอย่างไม่สิ้นสุด	และทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน	โรงเรียนมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง	มิสได้เห็นตั้งแต่
อาคารเรือนไม้จนปัจจุบันเป็นอาคารที่งดงาม	 และเต็มไปด้วยแหล่งการเรียนรู้ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 ซึ่งพร้อมจะน�าพาทุกคนไปสู่
เป้าหมายแห่งความส�าเร็จในขั้นพื้นฐานได้อย่างเต็มศักยภาพ
	 ส�าหรับเด็กนักเรียนกับครูเป็นสิ่งที่ผูกพันกัน	 เราดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวไม่ทอดทิ้ง	 เอาใจใส	่ ให้ค�าปรึกษา	และ
สิ่งที่ครูได้รับคือ	ความเคารพรัก	เชื่อมั่น	ศรัทธาในตัวครูจากเด็ก	และผู้ปกครอง	ส่วนในด้านการท�างาน	ย้อนหลังลงไปสัก	30	ปี	

มิสสุทธิรา ปลั่งแสงมาศ

มิสปทิตตา รุ่งโรจน์

“รางวัลชีวิตของครูที่ท�าให้ครูมีก�าลังใจมากที่สุด
คืออนาคตของนักเรียน”

“เราดูแลเขาเหมือนคนในครอบครัวไม่ทอดทิ้ง เอาใจใส่
ให้ค�าปรึกษา และสิ่งที่ครูได้รับคือ ความเคารพรัก”
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มิสเพ็ญพิชชา เอื้อสัจจผล
“อัสสัมชัญธนบุรีนี้ เป็นที่รัก
      สายใยรักผูกพันนานนักหนา
           ต่อแต่นี้ต้องจากกันวันพักลา
                เรือเทียบท่ากายาจักวางพาย...” 

เรียกว่าเราท�างานร่วมกันด้วยใจมากกว่า	สนุก	อบอุ่น	และเต็มที่ในทุกกิจกรรม	แม้แต่การไปทัศนศึกษาของครูที่โรงเรียนจัดให้
พวกเราก็ไปพักผ่อนกันอย่างสนุกสุด	ๆ	และสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันฉันท์พี่น้อง
	 ภาพจ�าที่มิสไม่เคยลืมคือ	เหตุการณ์น�้าท่วม	ป	ี2554	เป็นเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่เคยลืม	ตั้งแต่คณะภราดา	เรื่อยลงมาจน
นักการภารโรง	หรือนักเรียน	ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยกับการที่ต้องย้ายสิ่งของต่าง	ๆ	ที่ก�าลังจะจมน�า้	และภาพประทับใจวันไหว้ครู
ในทุก	ๆ	ป	ี	นักเรียนน�าดอกไม้มาไหว้ตั้งแต่เด็กประถมไปจนมัธยม	และคุณครูก็จะน�าดอกไม้ของเด็ก	ๆ	มาไว้ที่โต๊ะจนล้นหลาม	
และท�าให้ห้องพักครูนั้นเหมือนเป็นสวนดอกไม้ไปเลยทีเดียว	นอกจากศิษย์เก่ากลับมาเยี่ยมคารวะแล้ว	ยังน�าลูก	ๆ 	มาสมัครเข้า
เรียนอีกด้วย	เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจยิ่งนัก	แม้แต่การอ�าลาจบช่วงชั้นของเด็ก	ๆ	จัดได้ประทับใจไม่ลืมเลือน	มีทั้งน�้าตาแห่งความ
ภาคภูมิใจ	และน�า้ตาของความรักที่ลูกศิษย์	และผู้ปกครองมีต่อคุณครู
	 ก้าวต่อไปของโรงเรียน	 มิสอยากให้โรงเรียนเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล	 ผลิตนักเรียนที่มีศักยภาพเพ่ืออนาคต
ข้างหน้าของประเทศ	มสิอยากให้นกัเรยีนทุกคนต้ังใจเรยีนหนังสือ	ท�าหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด	รกั	และเชดิชสูถาบนัของตนเอง
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน	 ส�าหรับคุณครูทุกท่าน	 มิสขอฝากสถาบันแห่งนี้	 ให้เพื่อนครูได้ท�างานร่วมกันอย่างเต็มพลัง	 และเต็มที ่
ท�าด้วยใจ	และต้องเชิดชูสถาบันของเราด้วยเช่นกัน	แล้วจะรู้ว่าสถาบันแห่งนี้ให้อะไรเพื่อน	ๆ	ครูได้มากมาย

	 ความประทบัใจโรงเรยีนตลอดระยะเวลาทีอ่ยู่อัสสัมชญัธนบรุมีาเกือบ	30	ปีน้ัน	สิง่ต่าง	ๆ 	ได้เปล่ียนแปลงไปอย่างมากมาย	
ภาพการพัฒนาเกิดขึ้นเป็นระยะ	ๆ	มีอยู่ในความทรงจ�าเสมอมา	ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที	่ถนนหนทาง	สถานที่ต่าง	ๆ	ที่เอื้อ
ต่อการเรียนการสอนที่มีการพัฒนาอย่างมากมาย	 การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนที่พัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก	ผูบ้รหิารมวีสิยัทศัน์ในการพฒันาทีส่ามารถบอกได้ว่าทนัสมยั	มคีวามหลากหลายในการจดัการเรยีนการสอน	ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านวิชาการ	กิจกรรม	ดนตรี	กีฬา	สอดคล้องสังคม	และแผนการศึกษาแห่งชาติเพื่อให้เด็ก	“เก่ง	ด	ีมีความสุข”	
	 ด้านการจดัพ้ืนทีภ่ายในโรงเรียนทีใ่ช้ประโยชน์ได้อย่างคุม้ค่า	มสีถาปัตยกรรมทีส่วยงาม	ร่มรืน่ไปด้วยต้นไม้	สามารถบอกได้ 
ไม่มีที่ไหนที่จะมีความพร้อมเท่ากับที่อัสสัมชัญธนบุรี	 หลายครั้งที่มองไปยังสนามหญ้าหน้าอาคารรัตนบรรณาคารแล้วคิดถึง
อดตี	ทีย่งัไม่ปรากฏอาคาร	ถนนทีย่งัเป็นดนิลกูรงั	เปรยีบเทยีบกนัท�าให้รูส้กึถงึท่านผูอ้�านวยการแต่ละสมยัทีพ่ยายามผลกัดนัให้
มีอาคารต่าง	ๆ	เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียน	ทุกคน	ซึ่งข้าพเจ้าก็เชื่อว่าคุณครูแต่ละท่านก็มีความรู้สึกไม่ต่างกัน	ที่นี่ท�าให้
ข้าพเจ้าประกอบอาชีพที่มีเกียรติ	มีครอบครัวที่มีความสุข	มีความพร้อมในการด�าเนินชีวิต	บุตรได้รับการศึกษาอย่างเต็มเปี่ยม	
พร้อมทั้งได้รับการอบรมบ่มนิสัยให้เป็นคนดี	มีคุณธรรมจริยธรรมจากคุณครูที่มีคุณภาพทุกคน			
	 ระยะเวลาทีผ่่านมา	เพือ่นร่วมงานเป็นก�าลงัใจท่ีส�าคญัในการท�างาน	ร่วมมือร่วมแสดงความคิดไม่ว่าจะท�าในเรือ่งใดกต็าม	
ในกลุ่มสาระฯ	ก็จะช่วยกันในเรื่องของการเรียนการสอน	พัฒนาวิชาการ	พัฒนาความรู้เพื่อน�าไปสู่เด็ก	 ๆ	ที่จะมีพัฒนาการใน 
การเรียนในระดบัสงูต่อไป	ส่วนในระดบัชัน้กม็คีวามเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัในเรือ่งการดแูลเดก็	ๆ 	ให้มวีนิยั	ให้มคีวามรบัผดิชอบ	
เป็นคนดขีองสงัคม	ทกุคนจะให้ร่วมมอืกนัในการท�างาน	มคีวามรกั	และความผกูพนัทีป่ระทบัใจ	มคีวามเอือ้อาทรห่วงใย	ช่วยเหลอื 
ซึ่งกันและกัน	ร่วมกันท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ด้วยรักด้วยความสามัคคี	
	 ส่ิงที่รู้สึกภาคภูมิ	 และประทับใจก็คือการท่ีสอนหนังสือแล้วนักเรียนประสบความส�าเร็จไปรุ่นแล้วรุ่นเรา	แล้วก็ไปศึกษา
ต่อยงัสถาบนัอดุมศกึษาทีต่นเองต้องการสมความตัง้ใจ	นัน่คอืความภาคภมูใิจทีไ่ด้มอีาชพีเป็นคร	ูซึง่เป็นรางวลัอนัย่ิงใหญ่เมือ่เขา
ประสบความส�าเร็จแล้วคิดถึงกลับมายังโรงเรียนอันเป็นสถานที่ที่เคยให้การศึกษาโดยที่มีครูเล็ก	ๆ	คนหนึ่งที่คอยสั่งสอนอบรม
ให้พวกเขาส�าเร็จด้วยส่วนหนึ่ง	
	 ข้อคิดที่จะฝากไว้กับทุก	 ๆ	 คนที่อยู่ในอัสสัมชัญธนบุรีน้ันก็คือ	 ที่น่ีคือบ้านของพวกเราทุกคน	 ที่นี่ท�าให้เรามีอาชีพ 
มีครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ์	ถ้าเราไม่ช่วยกันดูแล	รักษา	ปกป้อง	ร่วมมือร่วมใจกันพัฒนาบ้านหลังนี้ก็ไม่มั่นคง	พวกเรา
ก็ย่อมไม่มั่นคงด้วยเช่นกัน	การท�างานนั้นเราต้องมีเพื่อน	 เพื่อนร่วมงานนั้นส�าคัญ	 เวลามีปัญหาหรือสิ่งใดมารบกวนในด้านการ
ท�างาน	ด้านความคิด	และความรู้สึก	การพูดคุยท�าความเข้าใจเป็นสิ่งส�าคัญ	การท�างานเป็นกลุ่มเป็นทีมจะน�ามาสู่ความส�าเร็จ
อย่างดีเยี่ยมพร้อมทั้งการคิดบวกก็เป็นสิ่งที่วิเศษอีกประการหนึ่ง
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	 มาสเตอร์ยอมรับว่าอาชีพครูนี่เหนื่อย	แต่มาสเตอร์ก็รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างคนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์	
เติบโตแข็งแรงทั้งกายและใจ	สัญญาว่าจะเป็นครูที่ดีเท่าที่จะท�าได้	 เด็กเราจะดีหรือไม่ดี	 ไม่ใช่อยู่ที่มีเงินทองมากมาย	หรือเรียน
โรงเรียนดัง	ๆ	แต่อยู่ที่การกระท�าที่ได้แสดงให้ทุกคนเห็นต่างหาก	ซึ่งการกระท�าเหล่านี้จะติดตัวเราไปตลอด	
	 ความผกูพนักบัเพือ่นร่วมงานในช่วงเวลาทีอ่ยูโ่รงเรียนแห่งนีก้ค็อื	เมือ่ไหร่ทีม่กีารจดักจิกรรมร่วมกนั	มาสเตอร์จะมคีวาม
สขุมากกับกิจกรรมต่าง	ๆ 	ทีท่างโรงเรยีนได้จดัให้กบัครดู้วยกนั	เพราะนัน่จะบ่งบอกถงึการสร้างสมัพนัธภาพท่ีดต่ีอกนั	พีรู่จั้กน้อง 
น้องรูจ้กัพี	่การรูจ้กัแพ้	รูจ้กัชนะ	รูจ้กัอภยั	กจ็ะมใีห้ซ่ึงกนัและกนั	มันจะท�าให้เกดิมีน�า้จติน�า้ใจมากข้ึน	ซึง่หลายปีท่ีผ่านมา	เราขาด
การด�าเนินการสิ่งด	ีๆ	อย่างนี้ไป	ก็หวังว่าคงจะมีคนเห็นความส�าคัญของกิจกรรมสัมพันธ์ต่าง	ๆ	นี้	ไม่ว่าจะเป็นกีฬา	ทัศนศึกษา	
ค่ายต่าง	ๆ	เป็นต้น
	 ต้ังแต่ก้าวผ่านเข้ามาท�างานเป็นครูที่อัสสัมชัญธนบุรี	 มาสเตอร์รู้สึกรัก	 และชอบในอาชีพนี้มาก	 โดยเฉพาะเวลาที่เด็ก
เรียกว่า	“มาสเตอร์”	จะรู้สึกว่าประทับใจมาก	ยิ่งได้เห็นเด็กเติบโตขึ้น	และกลับมาหาเราอีกครั้ง	มากราบไหว้	ทักทายก็ยิ่งรู้สึก
ปลาบปลื้มใจมาก	รักและชอบในอาชีพนี้มาก
	 ก้าวต่อไปของโรงเรียน	มาสเตอร์อยากจะเหน็ครทุูกคน	ซึง่เป็นปชูนียบคุคลของโรงเรยีนได้พฒันาทางด้านความเป็นอยูท่ีด่ี	
เมื่อไหร่ที่ครูมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว	การทุ่มเทก็จะลงไปสู่เด็กนักเรียนอย่างเต็มที่	ปากท้องอิ่มต่อไปก็ให้กับผู้อื่นต่อไป	แต่ถ้าปาก
ท้องยงัไม่อิม่จะมีแรงไปช่วยเดก็เตม็ทีไ่ด้อย่างไร	ฉนัใดกฉ็นัน้ัน	สดุท้ายนี	้มาสเตอร์อยากเหน็บรรยากาศการท�างานของคุณครเูป็น
เหมอืนเมือ่อดตี	มกีารให้เกยีรตซิึง่กนัและกนั	รูจ้กัการมมีารยาทในการท�างาน	มมีารยาทในสังคมของโรงเรยีน	(วฒันธรรมในองค์กร) 
เอาใจเขามาใส่ใจเรา	อย่ามองแต่เป้าหมายเพียงอย่างเดียวเพราะเราคือทรัพยากรมนุษย์		

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		คือ	ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ชีวิตมีการพัฒนาด้านต่าง	ๆ	จากการที่มีท่านผู้อ�านวยการที่มีความเมตตา	
และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล	ช่วยพัฒนาส่งเสริมศักยภาพครูอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง			เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่	
ทั้งด้านเทคโนโลยี		และสื่อ	Social	ต่าง	ๆ	ที่เข้ามามีบทบาท	และความส�าคัญในการเรียนการสอนของคณุคร	ูตลอดระยะเวลา		
24	ปี	 ในการอยู่บ้านหลังนี้	 	“อัสสัมชัญธนบุรี”	 	พัฒนาก้าวหน้า	มาตลอดไม่หยุดนิ่ง	มิสจึงรู้สึกภูมิใจ	และดีใจที่ได้เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของเลือดแดง-ขาว	ถึงแม้ว่าอีกไม่นานจะเป็นอดีต	แต่อัสสัมชัญธนบุรีจะเป็นส่วนหนึ่งที่ตัวเราเองภาคภูมิใจที่ได้มาเป็น
ครูผู้สอนที่นี่	
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เป็นสถาบันที่มีเกียรต	ิและให้คุณค่าแก่ความเป็นคร	ูส่งเสริมการเป็นผู้ให้	การเป็นผู้ความพร้อม	
ความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นครูที่ดีสุด	 ท�าให้เราต่ืนตัวพร้อมที่จะพัฒนา	 	 และภูมิใจในความก้าวหน้าของ
โรงเรียนที่คอยสนับสนุนทุก	ๆ	ด้าน	อีกทั้ง	บุคลากรที่มีประสิทธิภาพที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	มีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันในการ
ท�างาน	 ซึ่งมิสมีความประทับใจในเพื่อนร่วมงานตลอดเวลาท่ีผ่านมา	 ตั้งแต่มาท�างานที่น่ี	 มิสโชคดีท่ีมีเพื่อนท่ีดีคอยแนะน�า	 ให้
ก�าลงัใจจนกลายเป็นมติรแท้	และเป็นเหมอืนพีน้่อง	กลายเป็นมติรภาพท่ีดี	ผกูพนักนัจงึท�าให้ลดความเหน็ดเหนือ่ยในการท�างาน	

มาสเตอร์คชภัค กุลกวีวุฒิ

มิสธนพร กิจสุทธิ
“ถึงแม้ว่าอีกไม่นานจะเป็นอดีต แต่อัสสัมชัญธนบุรีจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ตัวเราเองภาคภูมิใจที่ได้มาเป็นครูผู้สอนที่นี่”

“มาสเตอร์รู้สึกรัก และชอบในอาชีพนี้มาก โดยเฉพาะเวลาที่เด็กเรียกว่า 
“มาสเตอร์” จะรู้สึกว่าประทับใจมาก ยิ่งได้เห็นเด็กเติบโตขึ้น และกลับมา
หาเราอีกครั้ง มากราบไหว้ ทักทายก็ยิ่งรู้สึกปลาบปลื้มใจมาก”
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การร่วมแรงร่วมใจในหลายกจิกรรมร่วมกบัเพือ่น	ๆ 	ในสถาบนัแห่งน้ี	เช่น	การประกวดโรงเรยีนพระราชทาน	ได้ร่วมเป็นส่วนหนึง่
ของความภาคภูมิใจและความส�าเร็จ	อีกทั้ง	การก้าวผ่านสถานการณ์น�า้ท่วมที่โรงเรียนร่วมกับเพื่อน	ๆ	นั้น	มีผลด้านจิตใจ	คือ
ความรักและความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของบุคลากรในสถาบัน
	 สิ่งที่อยากฝากถึงทุกคนคือ	 มิตรภาพระหว่างเพ่ือนร่วมงานน้ันเป็นส่ิงท่ีส�าคัญมาก	 เพราะงานท่ีเราได้รับมอบหมายจะ
เกี่ยวโยงไปยังบุคคลอื่น	ๆ	ซึ่งมีผลกับการท�างานทั้งสิ้น	งานที่ได้รับมอบหมายจะประสานได้ดีและสะดวกขึ้นเพราะความเข้าใจ
ในมิตรภาพการอยู่ร่วมกัน	 ซึ่งจะพัฒนาองค์กรของเราได้อย่างรวดเร็ว	 และสิ่งที่ส�าคัญครูจะต้องพัฒนาตนเองในโลกของยุค
เทคโนโลยีใหม่	ๆ	ครูอย่าหยุดนิ่งในการพัฒนาเรียนรู้เมื่อมีโอกาส	

	 ความประทับใจของมิสในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	คือการที่ผู้อ�านวยการทุกท่านให้ความส�าคัญกับการพัฒนาครู
	 ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้มิสเป็นครูที่มีพัฒนาการด้านความรู้ใหม่	ๆ	อย่างต่อเนื่อง	รวมทั้งมีความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ในยุค
ปัจจุบัน	 การสนับสนุน	 การส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาสทัศนศึกษาทั้งภายใน	 และภายนอกประเทศเป็นการส่งเสริมให้ครูได้
เปิดโลกทัศน์ให้มีความรู้รอบด้าน	การให้โอกาสคุณครูได้พัฒนาความรู้เพื่อส่งเสริมให้ครูได้มีอาวุธที่ส�าคัญ	คือความรู	้เพื่อน�ามา
ถ่ายทอดให้กับนักเรียนของเรา		นอกจากนี้โรงเรียนยังจัดให้มีสวัสดิการต่าง	ๆ	โบนัสพิเศษ	การขึ้นขั้นเงินเดือน	ซึ่งสิ่งทั้งหลาย
เหล่านี้ที่โรงเรียนจัดให้ครูล้วนแต่มีประโยชน์	และทรงคุณค่าจนอยากที่จะลืมเลือน
	 ตลอดระยะเวลาในการอยูก่บัเพ่ือนร่วมงานมายาวนานถงึ	25	ปี		มสิได้รบัความช่วยเหลอืจากเพือ่นครไูม่ว่ามสิจะท�างาน
ในฐานะเพือ่น	พี	่หวัหน้ากลุม่สาระฯ	หัวหน้างาน	มิสได้รบัความช่วยเหลอืจากเพือ่นร่วมงานเป็นอย่างด	ี	การท�ากจิกรรมร่วมกนั 
เหนื่อยด้วยกัน	 ช่วยเหลือกันจนงานต่าง	 ๆ	 ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี	 เช่น	 งานราตรีสัมพันธ์	 งานกรีฑาสี	 การตรวจประเมินจาก 
หน่วยงานภายนอก	ซึ่งมิสจะได้รับความร่วมมือจากเพื่อน	ๆ	 เป็นอย่างดีตลอดมา	และในวันหนึ่งของชีวิตที่มิสต้องสูญเสียผู้น�า
ของครอบครัวไป	 น�้าใจจากเพื่อน	 ๆ	 ในการปลอบโยน	 รวมถึงการเข้าสอนแทนมิสตลอดระยะเวลาท่ีก�าลังอ่อนแอ	 ส่งผลให ้
ได้รับก�าลังใจในการท�างานและสามารถครองตน		ครองงานมาได้ยาวนานตลอดจนถึงทุกวันนี้
	 มสิได้มโีอกาสเป็นตวัแทนของคณะครูในการกล่าวให้โอวาทนักเรยีนในวนัไหว้คร	ู	ปีการศกึษา	2562	ซึง่มสิกล่าวถงึความ
ส�าคญัของการเป็นนกัเรยีนทีด่	ี	คอืการใฝ่หาความรู้		มคีวามขยันหมัน่เพยีร	ตรงกบัคติพจน์ของโรงเรยีนท่ีกล่าวว่า	“	วริยิะ	อตุสาหะ 
น�ามาซึ่งความส�าเร็จ”	 ซึ่งเป็นสัจธรรมของชีวิตอย่างแท้จริง	 	 วิริยะ	 คือความพากเพียรพยายาม	 ไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก	
กล้าคิด	กล้าท�า	กล้าพูดในสิ่งที่ถูกต้อง	ซึ่งในปีนี้ก็มีรุ่นพี่ของพวกเราสอบติดคณะแพทย	์และจบในสาขาวิชาชีพต่าง	ๆ	ที่ส�าคัญ
เป็นทั้งคุณหมอ	นักวิศวกร	นักกฎหมาย	นักแสดง	นักดนตร	ีศิษย์เก่าทั้งหลายเหล่านี้เป็นผู้ที่ที่ประสบความส�าเร็จจากโรงเรียน 
อสัสมัชญัธนบรุทีัง้ส้ิน	ซึง่รุน่พีข่องพวกเราต้องใช้ความพากเพียร	ความมุง่มัน่เพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน	มิสเข้าร่วม
ในกจิกรรมวนัไหว้ครทูกุปีมิเคยขาด	เพราะรบัรูไ้ด้ตลอดเวลาถึงคณุค่าของการเป็นคร	ูคอืวนัทีเ่ราได้เหน็ความส�าเรจ็ของลกูศษิย์	
โดยเฉพาะวันที่ศิษย์เก่ากลับมาหาครู	ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส	ลูกศิษย์ของมิสสอบติดคณะต่าง	ๆ 	ในมหาวิทยาลัย		ศิษย์เก่า 
กลบัมาหาคณุครทูกุปี			หรอืในขณะทีม่สิท�าการสอนนกัเรยีนมคีวามสนใจ	ตัง้ใจ	และมุง่มัน่ในการเรยีน	ร่วมกนัตอบค�าถาม	ซกัถาม 
ความเหนื่อยล้าจากการสอนจะหายทันตาเห็น	เสมือนเป็นยาชูใจให้กับมิสเสมอมา
	 มิสอยากให้คุณครูท�างานร่วมกัน	 ช่วยเหลือกัน	 เพราะครูทุกคนมีหม้อข้าวใบเดียวกัน	 ทานข้าวร่วมกัน	 ครูต้องรักกัน 
ช่วยเหลือกัน	ท�างานในบทบาทหน้าที่ของตนเองให้สมศักดิ์ศรี	 	 มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้งานการสอน	 	 งานในบทบาทหน้าที่
ของเราส�าเร็จด้วยความขยัน	 อดทน	และช่วยกันดูแลเพื่อนร่วมงานเกื้อกูลกัน	 	 ให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน	 โดยมิสมีคติประจ�าใจ	
คือ	คิดด	ีพูดดี	ท�าดี	แล้วสิ่งด	ีๆ	ก็จะตามมาค่ะ

มิสอัจฉรา จันหา
“เพราะรับรู้ ได้ตลอดเวลาถึงคุณค่าของการเป็นครู คือวันที่เราได้
เห็นความส�าเร็จของลูกศิษย์”
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	 ตั้งแต่มิสก้าวเข้ามาสู่รั้ว	ACT	สิ่งแรกที่รู้สึกได้คือ	“รอยยิ้ม	และความใสบริสุทธิ์”	ของนักเรียนทุกคน		รู้สึกอบอุ่นมากเมื่อ
ได้สั่งสอนลูกศิษย์หลายต่อหลายรุ่น	
	 ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ	เพราะนอกจากจะเป็นผู้ที่ประสิทธิ์สาทวิชาความรู้แก่ลูกศิษย์แล้ว	ยังต้องช่วยเหลือดูแล	ปกป้อง	
สร้างลกูศษิย์ให้เป็นคนดอีกีด้วย	มสิรูส้กึประทบัใจเวลาเหน็เดก็ทีเ่ราสอนจบไปแล้วขึน้ชัน้อืน่ไปกย็งักลบัมาหาเรา	มาปรกึษาบ้าง	
มาพูดคุยเล่าเรื่องต่าง	ๆ	ให้ฟัง	เรียกว่ายังไม่ลืมคุณคร	ูท�าให้นึกถึงวันเวลาที่เราเคยอยู่ร่วมกัน	เวลาที่ได้สอนหนังสือเขาเหล่านั้น	
เวลาอยู่ในห้องเรียน	ยังผูกพันไม่รู้ลืม	และแล้วเวลาช่างผ่านเร็วเหลือเกินจริง	ๆ
	 การท�างานจ�าเป็นต้องมีเพื่อน	มีเพื่อนดีถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง	เขาคอยแนะน�างานต่าง	ๆ	เมื่อมีข้อผิดพลาด		แนะน�าเพื่อ 
ทีจ่ะมาปรับปรงุแก้ไข	เพือ่พฒันาน�าสิง่ใหม่	ๆ 	ใช้เทคโนโลยทัีนสมัยอยู่เสมอ	การท�างานนัน้เชือ่ว่าหลายคนอาจมีข้อผิดพลาดบ้าง 
ดังส�านวน	 “สี่ตีนยังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง”	 ความหมายคือ	 คนเราแม้จะมีความรู้สูงอย่างนักปราชญ์	 ก็อาจผิดพลาด
ได้เหมือนกัน	 ดังนั้นการมีเพื่อนที่ดีก็จะคอยดูแลกันฉันพี่ฉันน้องและให้อภัยซึ่งกันและกัน	 และช่วยเหลือกัน	 	 มิสเชื่อว่า 
การท�างานไม่ว่าภาระงานจะมมีากแค่ไหน	จะล�าบากเพยีงใด		แต่ถ้าเรามเีพือ่นร่วมงานทีด่มีนัคอืสิง่ทีด่ท่ีีสดุทีจ่ะท�าให้เราสามารถ
ผ่านอุปสรรคต่าง	ๆ	ไปได้
	 ส่ิงที่ลืมไม่เคยลงเลยคือ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีถือเป็นบ้านหลังท่ี	 2	 ที่ให้สามารถด�ารงชีวิตอยู่จนทุกวันนี้อย่าง 
ภาคภูมิใจ		เพราะโรงเรียนของเราเป็นแหล่งที่รื่นรมย์สุขสมถ้วนหน้า	มีการจัดการเรียนการสอนได้ทันสมัยครบครัน	เทคโนโลยี
ครบถ้วน	ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่	1	ใครได้เข้ามาเรียนที่นี่ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุด		ลูกศิษย์ที่จบไปมีอนาคต	และคุณภาพที่ดี	ถ้า
พูดถึงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแล้วเชื่อว่าทุกคนต้องรู้จัก		เพราะสร้างลูกศิษย์ให้มีอนาคตที่ดี	เป็นใหญ่เป็นโตมีชื่อเสียง	และรู้จัก
กนัทัว่ไปในสงัคม		สิง่ทีอ่ยากฝากถงึทกุคนในโรงเรยีน	มสิอยากให้นักเรยีนทุกคนตัง้ใจเรยีนหนงัสอื	อยากให้คณุครทู�างานร่วมกนั 
แบบเป็นกันเอง	
	 ส่วนด้านเพือ่นร่วมงาน		ขอให้มคีวามมุง่มัน่ในการท�างานพร้อมแก้ไขทกุ	ๆ 	ปัญหาทีเ่กดิขึน้		ตัง้ใจท�างานด้วยความซือ่สัตย์	
ช่วยเหลือและรักสามัคคี	ให้อภัยซึ่งกันและกัน	อย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาคิดฆ่าพยาบาทกัน	ส�าคัญที่สุดคือต้องรักสถาบัน		

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เป็นโรงเรียนที่มีสถานที	่สิ่งแวดล้อมกว้างขวาง	สวยงาม	ผู้บริหาร	ครู	มีความรู้ความสามารถใน
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	มีพี่	ๆ	เพื่อน	ๆ	และผู้บริหารที่คอยให้ก�าลังใจ	ช่วยเหลือ	ให้ค�าปรึกษา
	 เหตุการณ์ที่มิสลืมไม่ลงคือ	เมื่อครั้ง	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร	์และอาคาร	Golden	Jubilee	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	6	มิถุนายน	2556	และ
ความทรงจ�าดี	ๆ	เมื่อนักเรียนประสบความส�าเร็จแล้วกลับมาหาคุณครู

มิสชุติมา ขาวโอภาส
“ใครได้เข้ามาเรียนที่นี่ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุด ลูกศิษย์ที่จบไปมี
อนาคต และคุณภาพที่ดี”

มิสสุขทิพย์  เหรียญเกษมสกุล
“อยากเห็นโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงให้มีความมั่นคง
ตลอดไป นักเรียนมีระเบียบวินัย ความเคารพนบนอบ มีคุณธรรม
จริยธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยว สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้ และก้าวหน้าสู่
มาตรฐานสากล”
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	 ก้าวต่อไปของโรงเรียนที่มิสอยากจะเห็น	 มิสอยากเห็นโรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนท่ีมีชื่อเสียงให้มีความมั่นคงตลอดไป 
นกัเรียนมีระเบยีบวนิยั	ความเคารพนบนอบ	มคีณุธรรมจรยิธรรมเป็นท่ียึดเหน่ียว	สามารถด�ารงชีวติอยู่ได้	และก้าวหน้าสูม่าตรฐาน
สากล	สุดท้ายนี	้มิสอยากให้ครูมีความรัก	ความเข้าใจ	เสียสละ	ความสามัคคีเป็นแบบพี่น้อง	และท�างานกันเป็นทีม

	 ณ	ที่แห่งนี	้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีมิสได้ก้าวเข้ามาสู่ประตูแห่งความรัก	และความศรัทธา	ทุกวันในตอนเช้าเมื่อมาถึง

โรงเรยีนจนถงึวนันี	้วนัทีม่สิต้องเกษยีณต้องจากโรงเรยีนแห่งน้ีไป	จากกนัเพ่ือพบกนัใหม่ด้วยรอยย้ิมท่ีสดใส	ด้วยหวัใจทีค่ดิถงึกัน 

ตลอดไป	 ทุกเช้าขอพรจากแม่พระที่มีดวงหน้าและรอยย้ิมท่ีอิ่มเอิบด้วยความเมตตา	 ในตอนเย็นก่อนกลับบ้าน	 มิสจะกราบลา

แม่พระทุกวัน	ท�าเช่นนี้ไม่เคยเว้นได้แม้แต่สักวันเดียว	แม่พระได้เข้ามาอยู่ในดวงจิตและดวงใจของลูกแล้ว	มิสสัมผัสได้จากพรที่ 

แม่พระประทานให้	 ด้วยความรักและความอบอุ่น	 เป็นต้นทุนให้มิสได้มีพลังและก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นใจในการด�าเนินชีวิต 

การเป็นครูที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแห่งนี้	บ้านแห่งความสุข

	 ขอขอบคุณคณะภราดาทุกท่านในทุกยุคทุกสมัยท่ีผ่านมา	 ทุกท่านได้น�าพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่โรงเรียนของเรา 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง	และยั่งยืนตลอดมา	ด้วยการมีวิสัยทัศน์ที่แตกต่างกันไป	ท�าให้โรงเรียนของเรามี

การพฒันาสูค่วามเป็นเลศิในทกุ	ๆ 	ด้าน	แต่สิง่ท่ีทุกคนได้ประจกัษ์มองเหน็เป็นรปูธรรมน่ันกค็อืความสวยงาม	ความงดงาม	ความ

ร่มรื่น	ความสะอาดในโรงเรียนของเรา	เป็นความสง่างามและความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนชาวอัสสัมชัญธนบุร	ีมิสได้มาอยู่

ที่นี่ตั้งแต่สมัยภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ภราดา	ดร.อาจิณ	เต่งตระกูล	ภราดา	ดร.ช�านาญ	เหล่ารักผล	ภราดา	ดร.วีรยุทธ	

บุญพราหมณ์	และปัจจุบัน	ภราดา	ดร.ช�านาญ	เหล่ารักผล	ได้กลับมาเป็นผู้บริหารที่นี่อีกครั้งหนึ่ง	มิสได้รับความประทับใจ	และ

ความชื่นชมยินดีจากทุกท่านเป็นอย่างดี

	 อีกสิ่งหนึ่งที่อยู่ในความทรงจ�าเป็นความประทับใจมิรู้ลืม	 และซาบซึ้งตลอดมาคือ	 การได้รับความรัก	 ความเมตตา 

ค�าแนะน�าแนวทางที่ดี	 ความมีน�้าใจไมตรีจากครูรุ่นพี่	 ๆ	 ที่ได้เกษียณไปแล้ว	 และได้ร่วมกันท�างานกับเพ่ือน	 ๆ	 น้อง	 ๆ	 อย่าง

มีความสุขด้วยการให้เกียรติซ่ึงกันและกัน	 ห่วงใย	 และเอื้ออาทรกันเสมอมา	 เป็นความผูกพันท่ีท�าให้มีความรู้สึกอบอุ่น	 รุ่นพี่ 

รุ่นน้องปรองดองกัน	มีรอยยิ้มพิมพ์ใจที่ให้กันด้วยใจ	มิได้หวังสิ่งใดตอบแทน

	 สุดท้ายนี้อยากบอก	อยากฝากเพื่อน	ๆ 	และน้อง	ๆ 	ที่น่ารักทุกคน	พลังแห่งรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่	โลกนี้อยู่ได้ด้วยความรัก

ความเมตตา	ควรให้อภยัซ่ึงกนัและกัน	สามคัคกีนัไว้ก็จะมีความสขุ	จบัมือกนัไว้	และก้าวเดนิต่อไปพร้อม	ๆ 	กนั	เพือ่โรงเรยีนของเรา 

บ้านของเรา	 บ้านแห่งนี้	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 บ้านแห่งความสุข	 บ้านแห่งความสง่างาม	 เป็นความภาคภูมิใจของพวกเรา 

ทุกคน	 ลูกศิษย์ของเรายังรอคอยคุณครูที่มีพลังแห่งรัก	 และเปี่ยมด้วยความเมตตา	 ที่จะน�าพาพวกเขาเข้าสู่วิชาการแห่งความรู้ 

ควบคู่คุณธรรม	 และจริยธรรม	 สอนพวกเขาให้รู้จักหน้าที่	 มีความรับผิดชอบ	 อยู่ในระบอบประชาธิปไตย	 มีระเบียบวินัย 

มนี�า้ใจ	และเสยีสละ	มีสมัมาคารวะต่อครแูละผูใ้หญ่	มคีวามกตญัญตู่อพ่อแม่	และผูม้พีระคณุ	ลกูศษิย์ของเราคอือนาคตของชาต ิ

ครูนี่แหละ!	คือผู้หล่อหลอม	และพัฒนาอนาคตของชาติอย่างแท้จริง	และยั่งยืนตลอดไป	“ให้สิ่งดี	ๆ	กับคนที่เรารักตั้งแต่วันนี้...	

รอพรุ่งนี้ก็สายไป”

มิสจินตนา ชี้แจง
“ขอวันทาแม่พระอัสสัมชัญ ด้วยตัวฉันนั้นมิสจินตนา”
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	 ตลอดระยะเวลาของความเป็นคร	ูถ้ารวมที่อัสสัมชัญธนบุรีด้วยก็	35	ปี	จากการก้าวเข้ามาสู่รั้วอัสสัมชัญธนบุรีด้วยการที่ 

ลกูชายเข้ามาเรยีน	และการเป็นผูป้กครองเครอืข่ายท่ีเข้ามาช่วยสอนนกัเรยีนในกจิกรรมพฒันาผู้เรยีนวนัศกุร์	เป็นวิทยากรในการ

ท�าน�า้สมนุไพรทีบ้่านเรอืนไทย	และในช่วงทีป่ระกวดโรงเรยีนพระราชทานพอด	ีจนกระทัง่ได้มาสมคัรเป็นครแูนะแนวของโรงเรยีน	

และได้สอนวิชาศาสนสัมพันธ์ให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	(ศาสนาอิสลาม)	ควบคู่ไปกับการสอนแนะแนว

	 มสิท�างานแนะแนวอยู	่4	ปี	หลงัจากนัน้ย้ายมาอยู่กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลยี	สอนวชิาการงานอาชพี

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ปัจจุบัน	สอนวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	สิ่งที่มิสชื่นชอบคือการสอนให้

นักเรียนได้ประกอบอาหาร	และขนมต่าง	ๆ	ที่นักเรียนชอบ	และอยากท�า	นักเรียนบางคนไม่เคยท�าแต่มีใจรัก	และมีความคิดที่

ยากจะเป็นเชฟในอนาคต	นอกจากการสอนวชิาการงานแล้ว	มสิได้รับมอบหมายให้เป็นผูร้บัผดิชอบท�าโครงการธนาคารโรงเรยีน 

อัสสัมชัญธนบุร	ีเริ่มตั้งแต่ปลายปี	2554	

	 ธนาคารโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเป็นธนาคารทีส่ร้างวนัิยในการออมเงินให้กบันกัเรยีนต้ังแต่ชัน้	ป.1-ม.6	เพือ่ใช้ในอนาคต	

จนเป็นทีย่อมรบัของผูป้กครอง	คร	ูเจ้าหน้าที	่และพนกังาน	อกีทัง้	เป็นทีรู่จั้กแพร่หลายในวงการของธนาคารโรงเรยีน	และสามารถ

คว้ารางวัลธนาคารโรงเรียน	“การออมดีเด่น”	และรางวัล	“ออมดี”	มาตลอด	นับว่าธนาคารโรงเรียนประสบความส�าเร็จสูงสุด 

ไดร้ับค�าชมจากผู้ปกครองจ�านวนมากในการที่โรงเรยีนมธีนาคารทีส่ามารถฝึกใหเ้ด็ก	ๆ 	ได้รูจ้กัการออมเงนิ	ซึง่ค�าพดู	และการให้

ก�าลังใจจากผู้ปกครองเป็นแรงบันดาลใจในการท�างานตรงนี้จนธนาคารโรงเรียนเติบโตขึ้นอย่างมั่นคง	และเป็นปึกแผ่น

	 ความประทับใจในโรงเรียนเริ่มตั้งแต่การเลือกโรงเรียนให้ลูกเรียน	มิสรู้สึกว่าคิดไม่ผิดที่ตัดสินใจเลือกโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรีให้ลูกเรียน	 มิสพูดในฐานะที่เป็นแม่	 ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ถ่ายทอดความรู	้ และอบรมสั่งสอนลูกจนจบการศึกษา 

ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย	วิทยาลัยภาครัฐได้ทุกคนจนประสบความส�าเร็จ	และได้เกียรตินิยมมาเป็นของขวัญให้กับครอบครัว		

	 สุดท้ายนี้	ดิฉันอยากจะขอฝากน้อง	ๆ	ที่เป็นครูที่นี่ทุกท่านให้รักโรงเรียนของเรามาก	ๆ	มิสเชื่อว่าทุกคนรักสถาบันแห่งนี ้

เพราะทุกคนก็อยู่กันมานาน	 ซึ่งบางคนอยู่มานานมากกว่ามิสก็คงมีความรักความผูกพันในความเป็นอัสสัมชัญธนบุรีไม่น้อยไป

กว่ากัน	 มิสอยากให้ทุกคนท�าให้โรงเรียนของเราเป็นที่รู้จัก	 และประจักษ์แก่สายตาของคนทั่วโลก	 เป็นที่ยอมรับ	 และน�าไปสู่

ความเป็นสากล

มิสเยาวลักษณ์ กุลด�ารงค์
“คว้ารางวัลธนาคารโรงเรียนการออมดีเด่น และรางวัลออมดี
  มาตลอด นับว่าธนาคารโรงเรียนประสบความส�าเร็จสูงสุด”
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การประกวดหนังสั้น ACT
พลังเยาวชนรวมตานภัยยาเสพติด

สัมภาษณโดย มิสสุภัทรา ตะกรุดแกว

 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 มิสไดมีโอกาสทําหนาท่ีหน่ึงในสามคณะกรรมการตัดสินการประกวดหนังสั้น ACT
พลังเยาวชนรวมตานภัยยาเสพติด ซึ่งจัดการประกวดโดยฝายปกครอง คณะกรรมการทั้งสามคนประกอบดวย มาสเตอรวันชัย
จิรคุปการ มาสเตอรรณชัย เมฆบริสุทธิ์ และมิสสุภัทรา ตะกรุดแกว ทําใหมิสไดเห็นความสามารถในการผลิตหนังส้ันของ
นักเรียนแตละทีม และไดเห็นถึงความคิดสรางสรรคของพวกเขา วันนี้จึงไดสัมภาษณตัวแทนสมาชิกในแตละทีม เพ่ือแบงปน
ประสบการณ และแนวคิดในการผลิตสื่อใหนักเรียนรุนนองนําไปใชประโยชนกันคะ
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รางวัลชนะเลิศ 
ทีม GOTCHA ผลงานเรื่อง Addicted 
สมาชิกในทีม ชั้น ม.4/2
 1. นายชยพล วัฒนมงคล 
 2. นายภัทรธร บวรมงคลศักดิ์
 3. น.ส.เมธาพร อนันตคํานึง
 4. นายวันชัย เรืองราช
 5. นายอภิชาต เอี่ยมอิ่มภัค
 6. นายพลวรรธน ทิพสัมพันธ
 7. นายพรภวิษย ตั้งติยะพันธ
 8. น.ส.ชยุดา พัฒนาพิศาลศักดิ์

แกนของเรื่องที่นําเสนอ
 นําเสนอตามแนวคิดสังคมวัยรุนไทยในปจจุบัน โดย
ยึดหลักความเปนจริงสะทอนใหเห็นถึงผลเสียของการใชยา
เสพติด เชนตัวอยางจากในเรื่อง ตัวละครเอกตองเสียเพื่อนไป
เพราะเพยีงเขาไปเกีย่วของกบัยาเสพติด จนสดุทายเขากเ็ลอืก
ที่จะเลิกยา

ที่มาของแนวคิดเรื่องนี้
 ดูจากสังคมวัยรุนไทยในปจจุบัน

การวางแผนการผลิตหนังสั้น
 มีการแบงทีมกันภายในกลุม คือ คนเขียนบท Story 
board นักแสดง ผูกํากับการแสดง ทีมถายทํา และตัดตอ 

พวกเราใชเวลา 1 สัปดาหในการผลิตผลงาน พวกเราเร่ิมตน
จากการเขียนเนื้อเรื่อง และบท แลวนํามาคุยงานกัน ทําความ
เขาใจกับเนื้อเรื่อง จากนั้นเริ่มถายทําจริงในวันจันทร และวัน
อังคาร เผื่อมีอะไรผิดพลาดจะไดแกไขปญหาทัน วันพุธ และ
วนัพฤหสับดีกเ็ริม่การตัดตอ และตรวจสอบความเรยีบรอยของ
งาน เมื่อเสร็จเรียบรอยจึงสงผลงานในวันศุกร

ปญหาและอุปสรรคในการถายทํา
 ปญหาในเรื่องของเวลาที่ใชในการถายทํา เวลามีนอย
มาก ถายทํา 2 วัน ตัดตออีก 2 วัน ทําใหคนในทีมกดดัน และ
ทําใหบางฉากไมไดถายตามสถานที่ที่ตองการ

สิ่งที่ไดจากการผลิตหนังสั้นในครั้งนี้
 ทําใหไดเรียนรู และศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับยาเสพติด 
เชน ความแตกตางของยาเสพติดแตละชนิด เชน ยาบาออก
ฤทธิ์กดประสาท สงผลใหผูเสพติดเกิดอาการประสาทหลอน 
นอกจากนี ้ยงัทาํใหพวกเราไดเรยีนรูทกัษะในการแกไขปญหา
ภายในกลุม และทักษะการทํางานรวมกัน

คําแนะนําสําหรับนักเรียนรุนนองที่ตองการผลิตหนังส้ัน
เขารวมการประกวดตาง ๆ
 ถานอง ๆ รักในสิ่งที่ทําอยู แมวาจะไดที่เทาไหรก็ตาม
ใหคดิเสยีวามนัคอืประสบการณ และความสนุกท่ีเราไดทาํงาน
รวมกับเพื่อน ๆ ที่เราอาจเพิ่งรูจัก หรือรูจักกันมานานแลว
ก็ตาม อยาไปเครียด ทีมพี่หวังวารุนนองท่ีจะมาทําหนังสั้น
ประกวดจะทําไดดี สู ๆ! 
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รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 
ทีม The PakBoom Production ผลงานเรื่อง เข็ด
สมาชิกในทีม ชั้น ม.4/8
 1. นายภัคพงษ  อมรรัตนชัยกุล
 2. นายภัคร แซจัง
 3. น.ส.วรัชญา เพ็ชรไทย
 4. นายรณกร ณิชจโรจน
 5. นายวรากร ดําพิทักษ

แกนของเรื่องที่นําเสนอ
 นายภัคพงษ : นําเสนออาการติดยาของเด็กคนหนึ่ง ที่
สงผลรายแรงขึน้เรือ่ย ๆ  จนยากทีจ่ะเยยีวยา จงึเหน็ภาพหลอน 
เกิดอาการทางจิตจนสํานึกขึ้นไดวาไมควรเสพยาเสพติดอีก
ตอไปครับ

ที่มาของแนวคิดเรื่องนี้
 นายภคัพงษ :  สรางมาจากเหตกุารณจรงิทีเ่กดิขึน้กบั
คนใกลตัวของผูกํากับเองครับ  

การวางแผนการผลิตหนังสั้น
 นายภัคพงษ : แบงงานของแตละคนแลวเริ่มกระบวน
การผลิตโดยเริ่มจากการเขียนเรื่อง เขียนบท ประชุมตรวจ
อุปกรณทีม่ ีเริม่ถายทาํ ตดัตอ ถายซอมแลวตัดตอใหม ประชมุ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนัง ตัดตอแกไขหลังจากประชุม
กันแลว พอเสร็จก็ประชุมกันอีกรอบ แลวจึงสงผลงานครับ

ปญหาและอุปสรรคในการถายทํา
 นายภัคพงษ : มีเวลาในการผลิตผลงานมีนอยมาก 
ทําใหการปรึกษางานกันมีนอย เวลาในการคัดเลือกนักแสดง
ก็นอยเชนกัน ทําใหมีปญหาในการแสดง สถานที่ที่เราขอใช
ในการถายทําก็มีการจํากัดเวลาดวยครับ

สิ่งที่ไดจากการผลิตหนังสั้นในครั้งนี้
 นายภคัพงษ : ไดประสบการณทีไ่มเคยม ีและหาไดยาก
ในวัยน้ี ไดรูจักการทํางานเปนทีมมากข้ึน รูจักแบงเวลาให
เปนสัดสวนมากขึ้น รูวิธีแกไขปญหาเฉพาะหนาไดในหลาย ๆ
เหตุการณครับ 

คําแนะนําสําหรับนักเรียนรุนนองที่ตองการผลิตหนังส้ัน
เขารวมการประกวดตาง ๆ
 นายภัคพงษ :  กอนออกกองควรรับประทานอาหาร
มาใหเรียบรอย จะไดไมเกิดปญหาการพักทานขาวระหวาง
ถายทํา และสําหรับนอง ๆ ที่ไมไดมีอุปกรณดี ๆ นองทุกคน
ก็สามารถสรางสรรคผลงานได ถาเนื้อเรื่องดีนองก็มีสิทธิ์ที่จะ
ชนะทุกทีมครับ
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ตุรก…ี
อัญมณสีองทวีป

โดย มาสเตอรเทิดพล วงษรักษา

 สวสัดผีูอานทกุทานครบั เมือ่วนัที ่10-18 เมษายน 2562 มาสเตอรและครอบครวัไดมีโอกาสเดินทางไปพกัผอนประจําปที่
ประเทศตุรก ีซ่ึงเปนอกีประเทศในฝนของคนหลายคนทีว่าสกัครัง้หนึง่ในชีวติอยากไปเยีย่มเยียนประเทศนีก้นัเสยีใหได เน่ืองจาก
วาตรุก ีถอืเปนอกีหนึง่ประเทศทีน่าสนใจอยางมากในเรือ่งประวติัศาสตร อีกท้ัง ยังไดรบัสมญานามวา “ดินแดนสองทวปี” เพราะ
ตัง้อยูท้ังในทวปีเอเชยีและทวปียโุรป สวนทีแ่บงใหตรุกเีปนดนิแดน 2 ทวปีกค็อื ชองแคบบอสฟอรสั ซึง่แยกฝงยโุรปและฝงเอเชยี
ออกจากกัน นอกจากนี้ ตุรกียังมีแหลงทองเที่ยวสวย ๆ สุดอัศจรรยติดอันดับโลกอยูหลายแหง และที่สําคัญคนไทยยังสามารถ
ไปเทีย่วตรุกไีดโดยทีไ่มตองขอวซีาอีกตางหาก ดวยเหตผุลและมนตเสนหขางตนกเ็พยีงพอทีจ่ะนาํพามาสเตอรและครอบครวัให
ไปเยี่ยมเยียนตุรกีใหไดสักครั้ง วาแลวเราเริ่มออกเดินทางกันเลยดีกวาครับ 

(ตอนแรก)

 มาสเตอรออกเดนิทางจากประเทศไทยสูกรงุอสิตนับลู
โดยสายการบิน เตอรกิช แอรไลน โดยการเดินทางใชเวลาบิน
ประมาณ 10 ช่ัวโมงครึง่กเ็ดนิทางถงึ “อสิตนับลู นวิ แอรพอรท”
(Istanbul New Airport) จากสนามบินมาสเตอรและ
ครอบครัวเดินทางสูสถานที่ทองเที่ยวแหงแรก ณ ตุรกี ก็คือ 
มัสยิดสีนํ้าเงิน 
 มัสยิดสีนํ้าเงิน (Blue Mosque) หรือท่ีเรียกวา
มัสยิดสุลตานอาหเมต (Sultan Ahmet Mosque) เปน
มัสยิดที่มีคุณคาทางประวัติศาสตรตั้งอยูในนครอีสตันบูล ถูก
สรางขึน้ระหวางป ค.ศ. 1609 และ ค.ศ. 1616 โดย Sedefkar 
Mehmed Agha ตามคําสั่งของสุลตานอาหเมตที่ 1 (Sultan 
Ahmed I) ผูตัดสินใจที่จะสรางมัสยิดขนาดใหญ เพื่อยืนยัน
อํานาจของอาณาจกัรออตโตมนั มสัยดิถกูออกแบบใหมขีนาด
ใหญ สงูตระหงานและมคีวามงดงาม โดยมีโครงสรางประกอบ
ไปดวยหาโดมหลัก แปดโดมรอง และหกหอคอยรูปดินสอ 
การตกแตงภายในทีโ่ดดเดนดวยกระเบือ้งสนีํา้เงนิทาํเปนลาย
ดอกไมตาง ๆ โดยมีกระเบื้องประดับกําแพงมัสยิดมากกวา 
20,000 ชิ้น หนาตางกระจกสีมากกวา 200 บาน กระจก
ทุกบานมีการออกแบบอยางประณีต ชวยใหแสงธรรมชาติ
สองเขามา และสาดแสงไปพรอมกับโคมไฟระยาจํานวนมาก 
ภายในมสัยดิยังถกูประดบัประดาไปดวยทอง และอญัมณสีสีนั
งดงาม สาํหรบัองคประกอบทีส่าํคญัทีส่ดุในการตกแตงภายใน
ของมัสยิด คือ พื้นที่สําหรับใหอิหมามเขาไปนําละหมาดและ
เทศนคาํสอน ซึง่ทาํดวยหนิออนแกะสลกัอยางประณตี ลอมรอบ
ดวยกําแพงกระเบื้องเซรามิค โดยไดรับการออกแบบให
ทุกคนที่อยู ในมัสยิดสามารถมองเห็น และไดยินเสียงของ
อิหมามอยางทั่วถึง 

 ฮาเกียโซเฟย (Hagia Sophia) หรือ พิพิธภัณฑ
อายาโซเฟย (Ayasofya Museum) หนึ่งในสิ่งมหัศจรรยของ
โลกยคุกลาง ซึง่กวาจะมาเปนสเุหราและพิพิธภณัฑ อยางท่ีเห็น
ในปจจุบันนั้น ที่แหงนี้ไดผานการสรางมาแลวถึงสามครั้ง
ในสถานท่ีเดียวกัน ภายในสุเหรามีความกวางขวางและมี
โครงสรางท่ีซับซอน วิหารถูกปกคลุมดวยโดมกลางที่มีความ
สูง 55.6 เมตร จากระดับพื้นและรอบฐานของโครงสรางวาง
อยูบนโคงประตู 40 บาน เพื่อชวยลดนํ้าหนักและเสริมความ
แข็งแรงของโครงสรางของโดม 
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 ภายในตกแตงดวยเสาหนิออน และพืน้หนิออน กาํแพง
ของสุเหราทั้งหมด ยกเวนกําแพงหินออน ถูกตกแตงดวยภาพ
โมเสกของพระเยซู พระแมมาร ีนกับญุ และทูตสวรรค ซึง่มกีาร
ใชทอง เงนิ แกว และหนิหลากส ีเพ่ือสรางภาพโมเสกใหสวยงาม
เปนพิเศษ ตอมาในป ค.ศ. 1453 กรุงคอนสแตนติโนเปล
ถูกพิชิตโดยจักรวรรดิออตโตมัน ภายใตการปกครองของ
สุลตานเมหเหม็ดที่ 2 แหงจักรวรรดิออตโตมัน สุเหราโซเฟย
ไดรับการปรับปรุงใหเปนมัสยิดโดยการนําระฆัง แทนบูชา
วัตถุอื่น ๆ  รวมถึงภาพโมเสกถูกนําออกไป และเพิ่มสัญลักษณ
ทางศาสนาอิสลามถูกนําเขามาแทนที่ เชน มิหรอบ (Mihrab) 
เปนแทนบูชา เพื่อที่ใชเปนประชุมทิศสําหรับการประกอบ
ศาสนกิจ และมินบาร (Minbar) ธรรมาสนสําหรับอีหมาม
(Imam) ขึ้นนั่งเพื่อนําละหมาดและเทศนคําสอน เปนตน  
นอกจากนี้ ฮาเกียโซเฟยถือเปนหนึ่งในสิ่งมหัศจรรยทาง

สถาปตยกรรมของโลกในยุคกลางและยังเปนอีกหนึ่งสถานที่
ในพื้นท่ีประวัติศาสตรของอิสตันบูล (Historic Areas of 
Istanbul) ที่ไดรับการจดทะเบียนขึ้นเปนมรดกโลกขององค
การยูเนสโก ในป ค.ศ. 1985   
 อุโมงคเก็บนํ้าเยเรบาตัน (Yerebatan Sarnici)
อยูไมไกลจากฮาเกียโซเฟยนัก ท่ีนี่ชื่อภาษาอังกฤษวา The
Basilica Cistern เปนอโุมงคเกบ็นํา้โบราณขนาดใหญทีไ่มมใีคร
คาดคดิวาจะซอนอยูใตเมอืงอสิตนับลูได อโุมงคแหงน้ีสรางขึน้
ในสมัยจักรพรรดิจัสตินเนียนแหงไบแซนไทน ในศตวรรษที่ 
6 เพื่อเปนที่เก็บนํ้าสําหรับใชในพระราชวัง สํารองไวใชยาม
ที่กรุงอิสตันบูลถูกขาศึกปดลอมเมือง โดยที่นี่จุนํ้าไดทั้งหมด 
80,000 ลูกบาศกเมตร เสาสวนใหญเปนแบบไอออนิกและ
แบบคอรินเทียน ซึ่งเปนเสาคํ้ายันเรียงรายกวาสามรอยตน 
ณ อุโมงคแหงนี้

 แตเสาคํ้ายันท่ีใคร ๆ ก็ตองไปดูเม่ือมาที่อุโมงคแหงนี้ 
คือ เสารูปดวงตา โดยมีตํานานเลาขานกันวานํ้าตาจากดวงตา
เหลาน้ันหลัง่ออกมาเพือ่เหลาทาสนับรอยท่ีตายในการกอสราง 
นอกจากน้ียังมเีสาอกี 2 ตนท่ีไมควรพลาดชม ไดแก เสาทีม่ฐีาน
เปนหวัของเมดซูากลบัหวัและเสาหวัเมดซูาตะแคงขวา ซึง่เสา
ดังกลาวแมเวลาจะผานมาเน่ินนานแลวแตสภาพภายนอกของ
เสานีย้งัคงสภาพทีส่มบรูณอยางนาอศัจรรย  ดงันัน้นกัทองเทีย่ว
ที่มาเท่ียว ณ อุโมงคแหงนี้ก็ไมพลาดที่จะโยนเหรียญลงไป
บริเวณเสาเมดูซากลับหัวนี้ เพื่อขอพรตามความเชื่อ 
 พระราชวังทอปกาป (Topkapi Palace) ตั้งอยูใน
บริเวณท่ีเปนจุดเริ่มตนของการต้ังรกรากในอิสตันบูล สราง
ข้ึนต้ังเเตศตวรรษท่ี 15 เเละไดรับการบูรณะหลายตอหลาย
ครั้งใหคงสภาพความสวยงามเอาไวได กอนที่ในป ค.ศ.1924 
จะไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนพิพิธภัณฑ ซึ่งภายในนั้นมีการ
จัดเเสดงวัตถุโบราณที่ลํ้าคามากมายหลายชิ้นดวยกัน เเละยัง
เปนจุดท่ีสามารถมองเห็นโกลเดนฮอรน เเละชองแคบบอสฟ
อรัสรวมทั้งทะเลมารมะราไดอยางชัดเจนอีกดวย บริเวณของ
สวนท่ีอยูรายลอมภายนอกของพระราชวังทอปกาป จะเปน
เเนวของตนไมทีส่วยงาม โดยมอีนสุรณของสลุตานเเตละองคที่
สรางประดบัพระราชวงัเเหงนีเ้อาไวอยางมากมาย และในสวน
ชัน้ในของพระราชวงัท่ีเรยีกวาฮาเรม็นัน้จะมกีารเปดใหเขาชม
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จาํนวน 40 หองดวยกนั โดยมีการจดัเเสดงเอาไวอยางสมบูรณ 
ซึง่สามารถฉายภาพความเปนอยูในยคุกอนของสุลตานไดอยาง
ชัดเจน  
 ลองเรอืชมชองแคบบอสฟอรัส (Bosphorus Cruise)
ชองแคบบอสฟอรัสเปนทีรู่จกักนัสาํหรบัชาวตรุกใีนอกีชือ่หน่ึง
วาชองแคบอสิตนับลู เปนชองแคบทีเ่ปนเขตแดนประเทศตรุกี
ออกเปน 2 ฝง คือ ฝงยุโรปที่เรียกวา รูมีเลีย (Rumelia) และ
ฝงเอเชียที่เรียกวา อนาโตเลีย (Anatolia) โดยชองแคบบอส
ฟอรสั มคีวามยาวประมาณ 32 กโิลเมตร และมีระดับความลึก
แตกตางกันไปตั้งแต 36 เมตร ถึง 124 เมตร ซึ่งการลองเรือ
เพื่อชมสองฟากขางทางของชองแคบบอสฟอรัส ทําให
มาสเตอรและครอบครัวรูสึกเพลิดเพลินกับวิวทิวทัศนท่ีนา
ประทับใจและความสวยงามของสถาปตยกรรมของคฤหาสน
บานเรอืน ทัง้สไตลออตโตมนัและสไตลยโุรปทีแ่ปลกตาไปจาก
ประสบการณที่คุนเคย 
 พระราชวงัโดลมาบาเช (Dolmabahce) จดุเดนของ
วังแหงนี้ คือ พระราชวังแหงนี้มีการประดับตกแตงดวยความ
ประณตีวจิิตรตระการตา มีทัง้เฟอรนเิจอร พรม โคมไฟ เครือ่งแกว
เจียระไน และรูปเขียน รูปถายตาง ๆ ที่มีช่ือเสียงมาก
ไดแก โคมไฟแชนเดอเลยีรของขวญัจากองักฤษซึง่ทําจากแกว
ครสิทลัขนาดใหญทีส่ดุในโลกหนกัถงึ 5,000 กโิลกรมั ประดบั
ดวงไฟ 750 ดวง พรมทอมอืผนืเดยีวทีใ่หญทีส่ดุในโลก เสาหิน
ออนบนัไดทางข้ึนหองโถงตรงราวทาํดวยไมวอลนตั ลกูกรงราว
บนัไดทาํดวยแกวครสิทลั สวยงามนาทึง่มาก พรมชัน้เลศิราคา
แพงทีส่ดุในโลก เครือ่งแกวเจยีระไนจากโบฮเีมยีทีถ่อืวาดท่ีีสดุ
ในโลกจากสาธารณรฐัเชก็ หินออนจากอียปิตมาทําหองอาบน้ํา
(เซานา) ในรูปแบบที่เรียกวาเตอรกิชบาธ ที่นาสังเกตอีก
อยางหนึ่งของพระราชวังแหงนี้ คือ จะมีนาฬกาวางประดับไว
มากมาย นาฬกาทกุเรอืนจะชีบ้อกเวลา 09.06 น. อนัเปนเวลา
ทีป่ระธานาธบิดีมสุตาฟา เคมาล อตาเตริกถงึแกอสัญกรรมใน
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2484 และมีรูปภาพเหมือนของสุลตาน
หลายพระองคทีน่าสนใจ คอื รูปสลุตานอบัดลุ อาซสิ ผูมรีปูราง
ใหญมาก สูง 195 เซนติเมตรและทานมีนํ้าหนักมากถึง 200 
กิโลกรัม อีกทั้งรูปภาพยังสื่อใหเห็นถึงวาทานโปรดกีฬา
มวยปลํ้า ขี่มา ยิ่งธนู อีกทั้งทานยังเปนสุลตานองคแรกที่เสด็จ
เยือนตางประเทศ เชน อียิปต ฝร่ังเศส อังกฤษ เบลเย่ียม 

เยอรมนี ออสเตรีย และฮังการี ที่นาทึ่งและประหลาดใจอีก
อยางหนึ่ง คือ ทุก ๆ อยางในพระราชวังเปนของดั้งเดิม มิได
ถูกขโมยหรือทําลายเสียหายแตอยางใด
 ประเทศตุรกี ยังมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจ และ
คนหาอีกมากมาย ซึ่งจะมีสถานที่ใดอีกบางนั้น ติดตามอาน
กันไดในวารสารฉบับหนากับคอลัมน ตุรกี...อัญมณีสองทวีป 
(ตอนจบ) สําหรับวารสารฉบับน้ีเนื้อที่หมดลงแลว ไวพบกัน
ฉบับหนานะครับ
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รูจักกับโครงการ

YCS  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
โดย มาสเตอรเทิดพล วงษรักษา

 เมื่อหลายสิบปก อนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีของ
เราเคยมีโครงการหนึ่งซ่ึงดําเนินการโดยงานอภิบาล สํานัก
ผูอาํนวยการ แตดวยเหตผุลบางประการทาํใหโครงการดงักลาว
หยุดชะงัก และเงียบหายไป จนเม่ือตนปการศึกษา 2562
ซิสเตอรเนตรประกาย ผิวชัย หัวหนางานอภิบาลโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี ได รับแนวทางจากท านผู  อํานวยการ
ภราดา ดร.ชํานาญ เหลารักผล เรื่องการใหงานอภิบาลมี
บทบาทหลัก และเปนกําลังสําคัญขับเคลื่อนองคกร เนื่องจาก
พวกเราทกุคนทราบดวีาโรงเรยีนของเราเปนโรงเรยีนคาทอลกิ 
ดังนั้น การดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนจําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองยึดตามแนวทางการดําเนินงานตามจิตตารมณของ
ภราดาเซนตคาเบรียลก็คือ การรับใชพระเปนเจาแตองคเดียว 
โดยการใหบริการดานตาง ๆ  แกเพื่อนมนุษย โดยเฉพาะอยาง
ยิ่งแกคนยากจน และการเผยแพรความรัก ความศรัทธาตอ
พระแมมารยี และพระเปนเจาดวยการสอนและเปนแบบฉบบั
เปนตัวอยางที่ดีตอเพื่อนมนุษย  ซิสเตอรเนตรประกายจึง
รื้อฟนโครงการหนึ่งของงานอภิบาล นั่นคือ โครงการ YCS 
ซึ่งเคยมีอยูในโรงเรียนของเราแตเงียบหายไปเปนระยะเวลา
สิบกวาปขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และมอบหมายใหมาสเตอรเปน
ผูรบัผดิชอบหลกัของโครงการ และดาํเนนิกจิกรรมโครงการน้ี
ใหเกิดเปนรูปธรรมในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีตั้งแตปการ
ศึกษา 2562 เปนตนไป ซึ่งโครงการ YCS คืออะไร มาสเตอร
ขออธิบายโดยสังเขป ดังตอไปนี้ครับ  

 YCS  (Young Catholic Students) คือ นักเรียนที่
มีศาสนามารวมพลังกันในรูปของกลุมคนหรือเปนขบวนการ 
(ไมจําเปนตองเปนผูท่ีนับถือศาสนาคริสตแตเพียงเทานั้น แต
ผูท่ีรวมโครงการจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได เพราะโครงการ 
YCS จะเปดกวางใหกลุมนักเรียนหรือเยาวชนทุกศาสนาไดมี
สวนรวมในโครงการ) ซึ่งนักเรียนเหลาน้ีแมจะอยูตางชั้นตาง
โรงเรยีน หรอืเปนเยาวชนวยัเรยีนทีศ่กึษาหาความรูจากชวีติแม
ไมมีโอกาสอยูในโรงเรยีน จะมารวมกลุมเพือ่แสวงหาสิง่ตาง ๆ
ที่เปนเปาหมายรวมกัน ไมวาจะเปนปญหาชีวิต ปญหาใน
ครอบครวั ปญหาในสังคมหรอืแมแตเหตุการณในบานเมืองทัง้
ในดานการเมือง สังคม เศรษฐกจิ ศาสนา หรอืวฒันธรรม ตาม
ความสนใจของกลุมโดยใชหลักการ ปฏิบัติ-วิเคราะห-ปฏิบัติ 
(Action-Reflection-Action) เพื่อนําสิ่งที่กลุมไดศึกษา และ
หาหนทางปฏิบัติที่คนพบวาจะลงมือนําไปใชเพื่อเปนการ
ตอบสนองความตองการนั้น ๆ ของสังคม โดยมีวัตถุประสงค
ปลายทางที่สําคัญ คือ เพื่อพัฒนามิติตาง ๆ ของสังคมใหดีขึ้น
รปูของขบวนการหรอืกลุมเยาวชน YCS จงึจาํเปนตอง 1. รวมกัน
มองและรบัรูสภาพการณ 2. รวมกันไตรตรองและเขาใจเหตผุล 
3. รวมกนัลงมอืทาํอยางจรงิจงัเพือ่ตอบสนองความตองการนัน้ ๆ
ดังนั้น เราจึงสามารถสรุปหลักการของโครงการ YCS มาเปน
สูตรงาย ๆ  วา “ตื่นตัว ไตรตรอง ปฏิบัติตอบสนอง (ตอบโต)” 
(See Judge Act) โดยเยาวชนกลุม YCS จะตองอาศยัความเชือ่
(ตามอดุมการณและหลกัธรรมท่ีตนยดึถอืปฏบิตั)ิ ซึง่ความเชือ่
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ดงักลาวจะเปนแรงผลกัดนัทาํใหสมาชกิสาํนกึความรบัผดิชอบ
ตอผูอ่ืน โดยรวมกันทํา รวมกันคิด และรวมพลังกับผูที่มี
อุดมการณตรงกัน YCS ตองมีความสํานึกวาตนไมไดอยูใน
สงัคมของนักเรยีนเทานัน้ ตนยงัมสีวนเกีย่วของกบัสงัคมอืน่ ๆ
ทีเ่ก่ียวโยงไป เชน ชาวนา กรรมกร ตาํรวจ คนจน คนรวย ฯลฯ
เมื่อคนเหลานั้นมีปญหาตนควรสนใจ สํารวจทัศนะของตน 
และศึกษาขอเท็จจริงอยางถี่ถวน รวมถึงมีสวนรับผิดชอบ
อยางมีแบบแผน 
 สําหรับโครงการ YCS ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได
มีการจัดปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
เขารวมโครงการอยางเปนทางการ เมื่อวันพุธที่ 31 กรกฎาคม 
2562 โดยการปฐมนิเทศครั้งนี้ ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล
จติตาธกิาร โครงการ YCS ระดบัชาต ิไดใหเกียรตเิปนประธาน
ในพธิ ีและภราดาพรีพงศ ดาราไทย อธิการโรงเรยีนอัสสัมชญั
ธนบุรี ใหเกียรติแบงปนประสบการณครั้งหนึ่งกับการเคยเปน
สมาชิกโครงการ YCS ใหกับนักเรียนที่เขารวมปฐมนิเทศดวย 
โดยในปการศกึษา 2562 นีม้นีกัเรยีนเขารวมโครงการรวมทัง้สิน้
จํานวน 231 คน และมีคุณครูที่ปรึกษาโครงการรวมจํานวน

โรงเรยีนอัสสัมชญัธนบรุ ีโดยมีวตัถุประสงคหลักเพือ่สรางกาํลังใจ
และกระชบัความสมัพนัธอนัดีระหวางโรงเรยีนกบัชมุชน อกีทัง้ 
การไปมอบของบรจิาคใหแกมลูนธิเิพือ่เด็กดอยโอกาสในสงัคม 
เพื่อเปนการปลูกจิตสํานึกใหคุณครูและนักเรียนที่รวมโครง
การฯ ตระหนกัถงึการยดึคานยิมพระวรสารหรอืคณุธรรมเปน
หลกัในการดาํเนนิชวีติแสดงออกในสิง่ท่ีตนเองยดึมัน่โดยสนใจ 
และมบีทบาทอยางจรงิจงัทีจ่ะสรางเสรมิสงัคมใหเพยีบพรอม
ดวยคุณธรรมและมนุษยธรรม โดยเริ่มตนจากตนเองกอนเปน
เบื้องแรก และยังถือวาเปนการรวมกันสรางเสริมสังคมที่ดีบน
รากฐานของคณุธรรมเริม่จากการพฒันาตนเองโดยใชหลกัการ 
“ตื่นตัว ไตรตรอง ตอบโต” อีกดวย ซึ่งหากทานผูอานทานใด
สนใจทีจ่ะสนับสนนุหรอืสนใจทีจ่ะรวมกบัคณะครแูละนกัเรยีน
ในโครงการ เพื่อสรางสรรคสิ่งที่ดีใหแกสังคม สามารถติดตอ
ไดที่หองงานอภิบาล ใตสระวายนํ้า อาคารเทิดเทพรัตน’๓๖ 
 ถึงแมวาโครงการ YCS ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
จะเพิง่ถกูรือ้ฟนขึน้มาอกีคร้ังในปการศกึษา 2562 นี ้แตจากสิง่
ท่ีพวกเราไดเริ่มปฏิบัติไปแลวท้ังหมดขางตน ก็ถือวาพวกเรา
กําลังเริ่ม “กาวเล็ก ๆ” เพื่อขึ้นไปสู “จุดหมายที่ยิ่งใหญ” 
ในอนาคต นั่นคือ การที่คุณครูและนักเรียนที่รวมโครงการมี
อดุมการณในการสรางสรรคสิง่ทีด่ใีหแกสงัคม สามารถนาํหลกั
ธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือมาปฏิบัติจริง เพื่อสรางจิตสํานึก
ท่ีดีในการตระหนักถึงบทบาทหนาท่ีของตนเอง และมีความ
รบัผดิชอบตอผูอืน่ในสงัคม เพือ่จดุหมายปลายทางรวมกนัคอื 
การสรางสังคมท่ีเกิดความสันติสุข และเกิดการพัฒนาอยาง
ยัง่ยนื โดยใชคานยิมตามคานยิมพระวรสารและคณุธรรมตาม
หลกัศาสนาทีแ่ตละคนนบัถอืเปนแกนหลกัในการขบัเคลือ่นให
โครงการ YCS ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดําเนินกิจกรรม
เพื่อประโยชนสวนรวมสืบไป

8 ทาน ซึ่งการดําเนินการของกลุม YCS โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรตีัง้แตตนปการศึกษา 2562 ตวัแทนคณุครแูละนกัเรยีนที่
รวมโครงการฯ ไดดําเนินการแบงปนขอคิด ความเชื่อ แบงปน
พระวาจา รวมถึงแบงปนเกร็ดความรู ใหกับคณะครูและ
นกัเรยีนบรเิวณหนาแถวของแตละระดบัชัน้จนครบทุกระดับชัน้
นอกจากนี้ตัวแทนคุณครูและนักเรียนที่รวมโครงการฯ ยังมี
การแบงปนกําลังใจ และแบงปนความรกัออกสูชมุชนภายนอก 
โดยการออกเยี่ยมบานผูสูงอายุซึ่งเปนคริสตชน เย่ียมบาน
บคุคลทัว่ไปในชุมชนรอบ ๆ  โรงเรยีน และเยีย่มบานครเูกษยีณ
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 รางวลัชนะเลิศ LINE TRACING
 ROBOT MASTER CHAMPION  
 ด.ช.ชยางกรู จารทุตัธาํรง ชัน้ ป.4/7 ไดรบัรางวลั
ชนะเลิศ ประเภท LINE TRACING ROBOT MASTER 

CHAMPION จากการแขงขันรายการ International 
Micro : coding Championship 2019 ณ ประเทศ
สิงคโปร  

 รางวลัยอดเยีย่มดานเน้ือหา
 Creative & Innovation  
 นกัเรยีนชมรม ACT Media ไดรบัรางวลัยอดเยีย่ม
ดานเนื้อหา Creative & Innovation ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อการจัดการขยะ
อยางชาญฉลาด จากโครงการประกวดสื่อสรางสรรค
ดานสิ่งแวดลอม “กบจูเนียร THE GREEN เด็กยุคใหม
สรางสังคมไทยไรขยะ” สนับสนุนโดยกรมสงเสริม
คณุภาพสิง่แวดลอม และทมีงานกบนอกกะลา / บรษิทั
ทีวีบูรพา จํากัด

 เหรียญทอง INNOVEDEX ROBOTIC

 COMPETITION THAILAND 2019

 นกัเรยีนหองเรียนพเิศษวทิยาศาสตรระดบั ม.ตน ได
รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแขงขันหุนยนตเตะ
ฟตุบอล ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน ในงาน INNOVEDEX
ROBOTIC COMPETITION THAILAND 2019 ณ โรงเรยีน
เทพศิรินทร ซึ่งมีรายชื่อผูเขาแขงขันดังนี้ ด.ช.ธฤต 
วิทยวรสกุล ชั้น ม.3/8 ด.ช.กรปภพ สิทธิฤทธิ์ และ 
ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขพณิชนันท ชั้น ม.2/8 Future Kids 
Fit for Fun

 รางวลัชนะเลิศการแขงขนั
 Drawing หุนน่ิง  
 นางสาวสุภัสสร คํ้าชู ช้ัน ม.6/3 ไดรับรางวัล
ชนะเลิศการแขงขัน Drawing หุนนิ่ง จากการแขงขัน
ทกัษะทางวชิาการงานวนัวชิาการสมัพนัธ ฉลอง 75 ป
อัสสัมชัญศรีราชา อุทยานการศึกษา เพชรบูรพา 
สรางสรรคสงัคม LEARNING TO LOVE ENVIRONMENT :
ACS GO GREEN ประจาํปการศกึษา 2562 Badminton
Open 2019

รางวลัชนะเลิศ 

รางวลัยอดเยีย่มดานเน้ือหา

รางวัลชนะเลิศ  ดานวิชาการ
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 รางวลัยอดเยีย่มประเภทปลากัด
 สวยงามครบีส้ัน 
 นายนพกร นพกรวิเศษ นักเรียนชั้น ม.5/2 ได
รับถวยประทานพระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
อทิตยาทรกิติคุณ รางวัลยอดเยี่ยม (Best in Group) 
ประเภทปลากดัสวยงามครีบสัน้ ในงานมหกรรมสตัวนํา้
สวยงามภาคตะวันตก ประมงรวมใจภักดิ์ ครั้งที่ 3
จัดโดย สํานักงานประมง จังหวัดราชบุรี

 เหรยีญทองชนะเลิศ Singing Award
 Chinese 2019 
 ด.ญ.กันยาวีร ชุติพันธเจริญ ชั้น ม.3/1 ไดเขา
รวมการประกวดรองเพลงจีนในงาน Singing Award 
Chinese 2019 ในนามทีม ACT Music Center เมื่อ
วันอาทิตยท่ี 14 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยการคา
ดิ เอ็กซเพลส มอลล ผลการแขงขัน ไดรับรางวัลระดับ
เหรียญทองชนะเลิศ  

 รางวลัชนะเลศิประกวดคดัลายมือ  
 กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย ฝายวชิาการ ไดนาํ
นักเรียนเขารวมการแขงขันรายการ SLC Academic
Day: Save Energy, Save The Earth, Save Lives
ผลการแขงขัน ด.ญ.ธัญวรัตน กิตติสารยางกูร
ชั้นประถมศึกษาปที่  6/1 ไดรับรางวัลชนะเลิศ
การประกวดคดัลายมอื ระดบัชัน้ประถมศึกษาปที ่4-6

 เหรยีญทองประกวดเด่ียว
 เครือ่งดนตรีไทย
 ผลการประกวดเด่ียวเครื่องดนตรีไทย เพื่อพัฒนา
ทักษะเยาวชน ระดับชาติ ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 
2562 ณ มหาวทิยาลยัราชภฏัอตุรดติถ นกัเรยีนวงดนตรไีทย
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไดรับรางวัล 3 เหรียญทอง
4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

เหรยีญทองชนะเลิศ Singing Award เหรยีญทองประกวดเด่ียว

รางวัลชนะเลิศ  ดานวิชาการ

รางวัลชนะเลิศ  ดานดนตรี
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 ชนะเลิศฟตุบอลลีกเยาวชนแหงชาติ
 รุนอายไุมเกิน 15 ป 
 ผลการแขงขันฟุตบอลลีกเยาวชนแหงชาติ
Thailand Youth League 2018/2019 รุนอายไุมเกนิ
15 ป รอบชิงชนะเลิศ ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ด ไดรับ
รางวัลชนะเลิศ โดยมี ด.ช.สิทธา บุญหลา ชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3/6 ไดรับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

 รางวลัชนะเลิศฟตุบอล ACS CUP
 ครัง้ที ่17 รุน 18 ป 
 ผลการแขงขนัฟตุบอลรายการ ACS CUP ครัง้ที ่17
รุนอายุ 18 ป รอบชิงชนะเลิศ ทีมนักกีฬาฟุตบอล
โรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรีุ ชนะ ทมีโรงเรียนทาขามพิทยาคม
1:0 ประต ูไดรับถวยรางวลัชนะเลศิ พรอมทนุการศกึษา 
50,000 บาท โดยรางวลั แมน ออฟ เดอะ แมตช ไดแก 
นายพงศกร อนิเนตร รางวลันกัเตะยอดเยีย่ม ไดแก 
นายศุภพล สุทธิศักดิ์ รางวัลผูรักษาประตูยอดเยี่ยม
ไดแก นายณฐัสนัต ปกการะโณ

 แชมป Chang Junior Cup 2019

 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขา
รวมการแขงขันฟุตบอลเยาวชน รุนอายุไมเกิน 13 ป
รายการ Chang Junior Cup 2019 รอบชิงแชมป
ประเทศไทย ผลการแขงขนั ทีมโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบุรี 
ควาแชมปสมยัที ่4 มาครอง นอกจากนี ้ยงัไดรบัรางวลั
ผูรักษาประตูยอดเยี่ยม ไดแก ด.ช.ธเนศ ทองรุง
ชัน้ ม.2/6 รางวลักองหลงัยอดเยีย่ม ไดแก ด.ช.ชนสรณ
โชคลาภ ชั้น ม.2/6 รางวัลกองหนายอดเยี่ยม ไดแก 
ด.ช.อัษฎา หอมหวน ช้ัน ม.1/7 และรางวัลผูเลน
ยอดเยี่ยม Most Valuable Player (MVP) ไดแก 
ด.ช.กฤตกานต รุงโรจนเบญจพล ชั้น ม.2/6

 ชนะเลิศฟตุบอลนกัเรยีนรายการ
 กรมพลศกึษา รุน 16 ป ก 
 ผลการแขงขันฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา 
รุน 16 ป ก ประจําป 2562 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ชนะ ทีมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 3:0 ประตู จึงไดรับรางวัล
ชนะเลิศ ถวยพระราชทาน สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟา
สิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 

 แชมป Chang Junior Cup 2019

รางวลัชนะเลิศฟตุบอล ACS CUP

รางวัลชนะเลิศ  ดานกีฬา
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 ชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาธนาคาร
 โรงเรียน ระดับสายงานกจิการสาขา 1
 ผลการแขงขนักีฬาธนาคารโรงเรยีนธนาคารออมสนิ
ประจําป 2562 ประเภทบาสเกตบอล รอบชิงชนะเลิศ
ระดบัสายงานกจิการสาขา 1 กรงุเทพมหานคร ทมีโรงเรยีน
อัสสัมชันธนบุรี ไดรับรางวัลชนะเลิศ

 แชมป JAPAN Badminton Junior
 Omachi 2019 
 ด.ญ.อญัพัชร พชิติปรีชาศกัดิ ์ชัน้ ป.6/4 ไดเขารวม
การแขงขันแบดมินตันรายการ JAPAN Badminton
Junior Omachi 2019 เมื่อวันที่ 13-16 กรกฎาคม 
2562 ณ ประเทศญี่ปุน ผลการแขงขันไดรับรางวัล
แชมปหญิงเดี่ยว U13 และแชมปหญิงคู U13 

 รางวลัชนะเลศิ TOYOTA Youth

 Super Series 2019   
 ด.ญ.อัญพัชร พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6/4 ไดรับรางวัลชนะเลิศหญิงเด่ืยว รุน U13
จากการแขงขันแบดมินตันรายการ TOYOTA Youth 
Super Series 2019 สนาม 2 ณ Central Plaza 
Surat Thani จังหวัดสุราษฎรธานีลายมือ ระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4-6

 เหรยีญทอง Pump Fest 2019
 นายอภิวิชญ ลิ้มพานิชภักดี ชั้น ม.5/3 ไดเขารวม
การแขงขันกีฬาปนหนาผารายการ “Pump Fest 2019 
Braver & Boulder” ณ ประเทศสิงคโปร ผลการแขงขนัได
รบัรางวลัชนะเลศิ เหรยีญทอง ในรุนอายไุมเกนิ 17 ป ซึง่มี
นกักฬีาจาก 5 ประเทศ จาํนวน 58 คน เขารวมการแขงขนั

 รางวลัชนะเลศิ TOYOTA Youth

แชมป JAPAN Badminton Junior
เหรยีญทอง Pump Fest 2019

รางวัลชนะเลิศ  ดานกีฬา
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 Deep Climbing Competition 2019 
 (Season 4) 
 ผลการแขงขันกีฬาปนหนาผารายการ Deep 
Climbing Competition 2019 (Season 4) เมื่อวัน
เสารที่ 27 เมษายน 2562 ณ ฮารเบอรแลนด พัทยา 
รางวัลเหรียญทอง ไดแก ด.ช.เปา ชิว ชั้น ป.3/1 รุน 
Youth version up to 11 years old  Male

 เหรยีญทองกีฬาปนหนาผาชงิชนะเลิศ
 แหงประเทศไทย 
 ผลการแขงขันกีฬาปนหนาผารายการชิงชนะเลิศ
แหงประเทศไทย ชิงถวยพระราชทาน สมเด็จพระ
กนษิฐาธิราชเจา กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีประจาํป 2562 เมือ่วนัท่ี 26 - 28
กรกฎาคม 2562 ณ ลานการกีฬาแหงประเทศไทย 
นกักฬีาปนหนาผาโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ ีไดรบัรางวลั
5 เหรียญทอง 13 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

 เหรยีญทอง Bangkok 
 Taekwondo 2019
 ด.ช.พรีพล ตระการวจิติร ชัน้ ป.5/7 (ทมี PIYAWAT
TKD) ไดรบัรางวลัเหรียญทองจากการแขงขนัประเภท
พมุเซคู รุนอายไุมเกนิ 10 ป และเหรยีญทองแดง ประเภท
พุมเซเดี่ยว รุนอายุไมเกิน 10 ป จากการแขงขันกีฬา
เทควันโดรายการ Bangkok Taekwondo 2019
ณ ศูนยเยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุน)

Deep Climbing Competition 2019 

เหรยีญทองกีฬาปนหนาผาชงิชนะเลิศ
เหรยีญทอง Bangkok 

 เหรยีญทอง Transend Beyond

 Limits 2019 
 นายอภิวิชญ ลิ้มพานิชภักดี ชั้น ม.5/3 เขารวม
การแขงขันปนหนาผารายการ Transend Beyond 
Limits 2019 เมื่อวันที่ 27-30 มิถุนายน 2562
ณ ประเทศสงิคโปร รุน Novice men’s ผลการแขงขนั 
ไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

รางวัลชนะเลิศ  ดานกีฬา



 รางวลัชนะเลิศเทควนัโด KASETSART
 UNIVERSITY CHAMPIONSHIP  
 ด.ญ.กชพร ควรชม ชั้น ป.1/8 เขารวมการแขงขัน
กีฬาเทควันโด รายการ KASETSART UNIVERSITY 
CHAMPIONSHIP 11th รุนยวุชน ประเภทตอสู ยวุชน 6 ป
คลาส C ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผลการแขงขัน
ไดรับรางวัลชนะเลิศ

 เหรยีญทองกีฬาเทควนัโด
 FAI-FAH by TMB
 ทีมนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได
เขารวมการแขงขันรายการ FAI-FAH by TMB เพื่อ
ฝนเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 10  ณ อาคารนันทนาการ 
(อาคาร 4) มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการแขงขันไดรับ
รางวัล 4 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 

 เหรยีญทอง The 5
th
 Heroes

 TAEKWONDO 2019     
 ด.ช.พรีพล ตระการวจิติร ชัน้ ป.5/7 เขารวมการ
แขงขนั The 5th Heroes TAEKWONDO 2019 ผลการ
แขงขันไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง ประเภทพุมเซทีม
ชาย 1 เหรยีญเงนิ ประเภทพมุเซชายเดีย่ว 1 เหรยีญเงนิ
ประเภทพมุเซฟรสีไตล และ 1 เหรยีญเงนิ ประเภทพมุเซ
ฟรีสไตลแดนซ

 เหรยีญทองวายน้ํารายการชงิแชมป
 ประเทศไทย
 ด.ญ.ชญาภา ปานสุวรรณ ชั้น ม.2/1 ไดเขารวม
การแขงขนัวายนํา้รายการชงิแชมปประเทศไทย ประจาํป
2562 ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรณภูมิ 
ผลการแขงขันไดรับรางวัล 2 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 
2 เหรียญทองแดง และทําเวลาผานเกณฑ ไดรับคัดเลือก
เปนตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ชุด SEA AGE GROUP 
2019 เพือ่เขารวมการแขงขนั ณ ประเทศกมัพชูา ในเดอืน
มิถุนายน 2562  

 เหรยีญทอง The 5
th
 Heroes

เหรยีญทองกีฬาเทควนัโด

เหรยีญทองวายน้ํารายการชงิแชมป

รางวัลชนะเลิศ  ดานกีฬา
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 เหรยีญทอง SEA Age Group Swimming
 Championships 2019
 ด.ญ.ชญาภา ปานสุวรรณ ชั้น ม.2/1 ในนามเยาวชน
ทีมชาติไทย เขารวมการแขงขันวายนํ้าเยาวชนชิงชนะเลิศ
แหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต รายการ 43rd SEA Age Group 
Swimming Championships 2019 ระหวางวันที่ 26 
มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนยกีฬาทางนํ้าโมโรดก 
ประเทศกัมพูชา ผลการแขงขัน ไดรับรางวัล 1 เหรียญทอง
1 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 

 รางวลัชนะเลิศการแขงขนั
 วายน้ําโรงเรยีนเตรยีมทหาร
 แชมปเปยนชพิ 2019
 ทีมสโมสรวายน้ําอัสสัมชัญธนบุรี ไดเขารวมการ
แขงขันวายนํ้า โรงเรียนเตรียมทหาร แชมปเปยนชิพ 
2019 ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562
ผลการแขงขันไดรับรางวัลชนะเลิศ เหรียญรางวัล
36 เหรยีญทอง 10 เหรยีญเงนิ 7 เหรยีญทองแดง ทาํลาย
สถิติ 5 รายการ รางวัลประเภทบุคคล 4 รางวัล

เหรยีญทอง SEA Age Group
รางวลัชนะเลิศการแขงขนั

 เหรยีญทองกีฬาระหวางโรงเรยีน

 สวนกลาง กรมพลศกึษา 
 ผลการแขงขันว ายนํ้ากีฬาระหวางโรงเรียน
สวนกลาง กรมพลศึกษา ประจําป 2562 ณ สระวาย
นํา้วสิทุธารมณ ด.ช.ธงชยั เดชตระการผล ชัน้ประถม
ศกึษาปที ่4/8 ไดรบัรางวลั 1 เหรยีญทอง 5 เหรยีญเงนิ
1 เหรียญทองแดง

 เหรยีญทองศลิปากร
 แชมปเปยนชพิ  ครัง้ท่ี 2 
 ผลการแขงขันวายนํ้ารายการ ศิลปากร แชมป
เปยนชิพ ครั้งที่ 2 ณ สระวายนํ้า โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและประถมศึกษา) 
จังหวัดนครปฐม ทีมสโมสรวายนํ้าอัสสัมชัญธนบุรี
ไดคะแนนรวม เปนอนัดบัที ่2 ไดรับรางวัล 36 เหรยีญทอง
13 เหรียญเงิน 25 เหรียญทองแดง ถวยรางวัลบุคคล 
จํานวน 15 ใบ ทําลายสถิติการแขงขัน 17 รายการ

รางวัลชนะเลิศ  ดานกีฬา
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48  อสธ สาร

 รางวลัถวยพระราชทาน กีฬาสแต็คชงิแชมปประเทศไทย 
 กลุมสาระการเรยีนรูสขุศกึษาและพลศกึษา ไดนาํนกักฬีาสแตค็เขา
รวมการแขงขันกฬีาสแตค็ชิงแชมปประเทศไทย ณ ศนูยการคาพาราไดร 
ผลการแขงขนัไดรับรางวลัถวยพระราชทาน สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 2 
รางวัล ไดแก ประเภททีม Head To Head Cycle รุนอายุไมเกิน 10 ป 
เหรียญรางวัล 13 เหรียญทอง 8  เหรียญเงิน 9 เหรียญทองแดง

 เหรยีญทอง The Flash Stacking
 Competition 2019 
 กลุมสาระการเรยีนรูสขุศกึษาและพลศกึษา นาํนกักฬีาเขารวม
การแขงขนั The Flash Stacking Competition 2019 จดัโดย สมาคม
กฬีาสแตค็ (ประเทศไทย) ผลการแขงขนัไดรบัรางวลั 5 เหรยีญทอง
4 เหรียญเงิน 8 เหรียญทองแดง

 เหรยีญทองกีฬาสแตค็วนัวชิาการ 75 ป 
 อสัสัมชญัศรรีาชา    
 กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษาและพลศึกษา ไดนํานักกีฬาสแต็ค
เขารวมการแขงขันในรายการวันวิชาการ 75 ป โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา ผลการแขงขันไดรับรางวัล 4 เหรียญทอง 5 เหรียญทองแดง 
และถวยรางวัลชนะเลิศประเภทคู

 เหรยีญทอง 2019 Bangkok Fly Ice Hockey
 ผลการแขงขนั Ice Hockey รายการ 2019 Bangkok Fly Ice
Hockey ณ ลานสเก็ตนํ้าแข็งเซ็นทรัลพระราม 9 ด.ญ.กุลชา
ธญัลกัษณภาคย ชัน้ ป.5/B นกักฬีาฮอกกีน้ํา้แขง็ทมีสโมสร Canstar 
Rangers  ไดรบัรางวลัชนะเลศิการแขงขนัฮอกกีน้ํา้แขง็นานาชาตใิน
รุน U12  Division A และ ด.ช.กติสดา ธญัลกัษณภาคย ชัน้ ม.3A
ไดรบัรางวลัรองชนะเลศิ (เหรยีญเงนิ) รุน U16 ในนามทมี Canstar 
Rangers และรางวัลชนะเลิศ (เหรียญทอง) รุน OPEN ในนามทีม 
THUNDER 

 เหรยีญทอง 2019 Tropical Freeze
 ผลการแขงขัน Ice Hockey นานาชาติ รายการ 2019 Tropical Freeze เมื่อวันที่ 10-13 
กรกฎาคม 2562 ณ ลานสเก็ตนํ้าแข็งเซ็นทรัลพระราม 9 ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณภาคย ชั้น ป.5/B
ทีมสโมสร Canstar Rangers ไดรับรางวัลเหรียญทอง รุน U12 และ ด.ช.กิตสดา ธัญลักษณภาคย
ชัน้ ม.3A ทมีสโมสร Canstar Rangers ไดรับรางวัลเหรยีญเงนิ รุน U16 และรางวลั Most Valuable Player

เหรยีญทอง The Flash Stacking

 ผลการแขงขัน Ice Hockey นานาชาติ รายการ 2019 Tropical Freeze เมื่อวันที่ 10-13 
กรกฎาคม 2562 ณ ลานสเก็ตนํ้าแข็งเซ็นทรัลพระราม 9 
ทีมสโมสร Canstar Rangers ไดรับรางวัลเหรียญทอง รุน U12 และ 
ชัน้ ม.3A ทมีสโมสร Canstar Rangers ไดรบัรางวัลเหรยีญเงนิ รุน U16 และรางวลั Most Valuable Player

รางวัลชนะเลิศ  ดานกีฬา



	 กลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ	ฝ่ายวชิาการ	จดัการแข่งขนัวาดภาพระบายสใีนหวัข้อ	“วนัต่อต้านยาเสพตดิโลก	2562”	โดย
มีนักเรียนระดับชั้นป.4	-	ม.6เข้าร่วมการแข่งขัน	เมื่อวันพุธที่	19	มิถุนายน	2562	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	ซึ่งผลงานของ
นักเรียนนั้นมีความน่าสนใจ	และแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์	อสธ	สาร	ฉบับนี	้จึงได้รวบรวมผลงานไว้ให้ชมกันค่ะ

การน�าเสนอแนวคิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
 กล่าวถึงสารเสพติด	หลาย	ๆ 	คนอาจจะรู้จักกันด	ีและ
พยายามที่จะหลีกเลี่ยง	 ในขณะที่อีกหลายคนกลับขาดความ
รู้เก่ียวกับภัยจากสิ่งนี้จนพลาดพลั้งไป	 ด้วยเหตุน้ีเราจึงได้
สร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ขึ้น	 เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงภัยของสาร
เสพตดิ	โดยจดุเด่นของภาพนีค้อื	โครงกระดกูทีจ่มอยูใ่นบ่อสรุา 

การน�าเสนอแนวคิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
	 ปัญหาของยาเสพติดนั้นเป็นปัญหาที่ร ้ายแรงและ
ยาวนานมาแล้ว	ซึ่งยาเสพติดนั้นมีแต่ผลที่ไม่ดีต่อสุขภาพทาง
กายและจิตใจ	จึงอยากใหผู้้ทีไ่มส่ามารถบังคับจิตใจของตนได้	
หรอืผูที้ค่ดิยาเสพตดิใด	ๆ 	เป็นแง่บวกนัน้ให้ปรบัเปลีย่นความคดิ
ด้วยผลงานของครัง้นี	้และขอให้มจีติใจเข้มแข็งกบัการต่อต้าน 
ยาเสพติดท่ีอยู่บนโลกนี้	 และอยากให้ผู้ดูผลงานน้ีต่อต้านสิ่ง
อันตรายต่อตนได้

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ประเภททีมๆ ละ 5 คน วาดภาพ ระบายสีเทคนิคสีอะคริลิค

รางวัลชนะเลิศ
รายชื่อสมาชิกในทีม 
	 1.	นางสาวณัฐริกา	 ยอดแก้ว		 ชั้น	ม.6/3
	 2.	นางสาวเปรมิกา	 มิตรประเสริฐพร	 ชั้น	ม.6/3
	 3.	นางสาวสุภัสสร	 ค�้าชู	 ชั้น	ม.6/3
	 4.	นางสาวนันทัชพร	 อัครอมรพงศ์	 ชั้น	ม.6/3
	 5.	นางสาวภูริตา	 ลี	 ชั้น	ม.6/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
รายชื่อสมาชิกในทีม 
	 1.	นางสาวศุภนิตา	 คุรุรัตน์พันธ์	 ชั้น	ม.6/1
	 2.	นางสาวณหทัย	 ชัยประเสริฐ	 ชั้น	ม.6/1
	 3.	นางสาวจิฮิโระ	 โยชิโนะ	 ชั้น	ม.6/1
	 4.	นางสาวปิยธิดา	 ปล่องทอง	 ชั้น	ม.6/1
	 5.	นางสาวอติกานต์	 ชลวิริยะกุล	 ชั้น	ม.6/1

กล่าวคือโครงกระดกูแทนบคุคลทีร่่างกายเปราะบาง	ไร้สต	ิบ่อสรุาคอืโรคภยัไข้เจบ็ต่าง	ๆ 	ยาเมด็ท่ีลอยอยูส่ือ่ถงึความหลากหลาย
ของสารเสพติด	เข็มที่เจาะทะลุศีรษะหมายถึงสารเสพติด	ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบประสาท	มือที่ยื่นออกมาเพื่อรินสุรา
หมายถึงการหยิบยื่นความตายให้กับผู้เสพ	 ดังจะเห็นได้จากร่างเงาของยมทูตที่แฝงตัวอยู่ในสุรานั้น	 ส่วนมือที่ถือบุหรี่หมายถึง
ความพ่ายแพ้	 และน้อมรับภัยสู่ตน	 ซึ่งในที่สุดแล้วผู้ที่พ่ายแพ้ก็จะไม่เหลืออะไรอยู่เลย	 เป็นเพียงโครงกระดูกที่จมอยู่ก้นบ่ออัน
เกิดจากการกระท�าของตนเอง	เป็นสิ่งที่คอยฉุดรั้งไม่ให้ขึ้นมาพบกับอนาคตที่สวยงาม

	 ยาเสพตดิเป็นปัญหาทีไ่ม่ใช่แค่ประเทศของเรา	ยาเสพติดนัน้เปรยีบเสมอืนการแพร่กระจายของแบคทีเรยี	เราจงึไม่สามารถ
จับหายาเสพติด	และก�าจัดภายในวันเดียวได้	เราต้องร่วมกันต่อสู้กับยาเสพติดโดยการตักเตือนอันตรายของยาเสพติดให้แก่ผู้ที่
อยู่ใกล้กับเรา	อย่างเช่นครอบครัว	เพื่อน	ๆ	เป็นต้น	และการแข่งขันวาดรูปครั้งนี้ก็จะเป็นโอกาสที่ได้แนะน�าความอันตรายของ
ยาเสพติดเป็นอย่างมาก	จึงขอให้ผลงานนี้เป็นตัวอย่างที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 2562
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การน�าเสนอแนวคิดแรงบันดาลใจ
ในการสร้างสรรค์ผลงาน
	 สภาพแวดล้อม	สงัคมในปัจจบุนัทีค่นมักหาทางออกผดิ	ๆ  
หรือมักง่าย	 คนรอบตัวไม่เว้นแม้แต่คนรู้จักล้วนอันตรายหาก
พวกเขาพาเราไปสู่หนทางท่ีไม่ดี	 อย่างเล่นสารเสพติด	 ค้ายา	
ของพวกนีไ้ม่ได้ช่วยท�าให้สขุภาพดขีึน้แม้แต่น้อย	เป็นความสุข

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
รายชื่อสมาชิกในทีม 
	 1.	นางสาวรุ่งนภา	 วงษ์รักษา	 ชั้น	ม.4/3
	 2.	นางสาวอมิตา	 แสงไกรรุ่งโรจน์	 ชั้น	ม.4/3
	 3.	นางสาวธัญชนก	 ธรรมกิจโกศล	 ชั้น	ม.4/3
	 4.	นางสาวณัชชา	 บ่างพัฒนาศิริ	 ชั้น	ม.4/3
	 5.	นางสาวณัฐพร	 ไชยสิทธิพร	 ชั้น	ม.4/3

นอกกาย	เมือ่ขาดไปเหมือนตายทัง้เป็นด้วยความทรมานมดืมนเหมอืนดัง่สม่ีวงทีอ่มความทกุข์ไว้	ในปัจจบุนัจงึมกีารต่อต้านสาร
เสพติดมากข้ึน	เพือ่สขุภาพทีด่ขีองผู้คน	เร่ิมให้ความรูเ้ก่ียวกบัโทษของสารเสพตดิ	มศีนูย์บ�าบดั	มคีนคอยให้ค�าแนะน�า	ครอบครวั	
ครูบาอาจารย์ผู้ช่วยตักเตือนให้เด็กใสซื่อดังภาพขาวสะอาด	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	เพื่ออนาคตที่ดีของเหล่าเด็กน้อยรุ่นใหม่

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประเภทเดี่ยว วาดภาพระบายสีเทคนิคสีชอล์ก

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงวรัทยา วงศ์บุญ ชั้น ป.4/5

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายกิจสมิทธิ์ กิตติศรีงามพล ชั้น ป.4 B

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายศิริ ศิริมงคลสกุล ชั้น ป.4A
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ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ประเภทเดี่ยว วาดภาพระบายสีไม่จ�ากัดเทคนิค

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงอนันตญา บุญชู ชั้น ป.5/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงรินรดา ขันธ์หิรัญ ชั้น ป.5/4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงศุภสุตา เจษฎาทัศน์ ชั้น ป.5/3

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประเภทเดี่ยว วาดภาพระบายสีไม่จ�ากัดเทคนิค

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงกุลนิภาณัฏฐ์ พินธุรักษ์ ชั้น ป.6B

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงวลัญช์รัช พ่วงแก้ว ชั้น ป.6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายณภัทร ปิ่นทอง ชั้น ป.6/8
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภททีม ๆ ละ 2 คน วาดภาพระบายสีเทคนิคสื่อผสม

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงปราณปรีญา ลักษโณภาส และ เด็กหญิงปัทมพร คงพสิษฐ์พร ชั้น ม.1/7

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงจุฑารัตน์ ธนพันธ์

และ เด็กหญิงปาณิสรา อาชานุภาพ ชั้น ม.1/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงวิคกี้ วิทยฐานกรณ์  

และ	เด็กหญิงณัชชา ศัพท์สุวรรณ์ ชั้น ม.1B

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประเภทเดี่ยว วาดภาพระบายสีเทคนิคสีโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงกันตา สหศาสตร์ ชั้น ม.2/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงชนิกานต์ เสมดี ชั้น ม.2/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายธนกฤต เกษมสวัสดิ์ ชั้น ม.2B
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประเภทเดี่ยว วาดภาพระบายสีเทคนิคสีโปสเตอร์

รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ กอบกาญจน์สกุล ชั้นม.3A

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ชาติอาษา ชั้นม.3/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กหญิงกัลยรัตน์ อ่อนน้อมดี ชั้นม.3/6
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ประมวลภาพทัศนศึกษานักเรียน
ปีการศึกษา 2562
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ประมวลภาพกิจกรรม ภาคเรียนที่ 1/2562

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
	 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ	จดัพธิถีวายพระพรสมเดจ็พระนางเจ้าสทุดิา พชัรสธุาพมิลลกัษณ พระบรมราชนิ ี
เมื่อวันศุกร์ที่	31	พฤษภาคม	2562	โดยมีคณะภราดา	คณะกรรมการที่ปรึกษา	ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ี ผู้แทนชุมชน	คณะครู	 และนักเรียนเข้าร่วมพิธี 
ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561
	 ฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนด	ีปีการศึกษา	2561	เมื่อวันเสาร์ที่	13	
กรกฎาคม	2562	โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธาน	ซึ่งนักเรียนที่อยู่ใน
เกณฑ์ได้รบัเกยีรตบิตัรเรียนด	ีแบ่งออกเป็น	รางวลัเรยีนด	ีCertificate	จ�านวน	1,510	คน	รางวลัเรยีนด	ีDiploma	
จ�านวน	271	คน	และทุนการศึกษาเรียนดี	จ�านวน	21	คน
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พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจ�าปีการศึกษา 2561
	 ผูอ้�านวยการ ภราดา ดร.ช�านาญ  เหล่ารกัผล	ให้เกยีรตเิป็นประธานพิธมีอบเกยีรตบิตัรนกัเรยีนดเีด่น	และ
เสื้อสามารถ	ประจ�าปีการศึกษา	2561	เมื่อวันเสาร์ที	่29	มิถุนายน	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต 
ซ่ึงในปีนีม้นีกัเรียนทีไ่ด้รับการพจิารณารับเกยีรตบิตัรนกัเรยีนดเีด่น	จ�านวน	289	คน	ดงันี	้	ด้านดนตร	ี	จ�านวน	68	คน 
ด้านกีฬา	จ�านวน	187	คน		ด้านผู้น�าและบ�าเพ็ญประโยชน์		จ�านวน	34	คน	และนักเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม	
ได้รับพิจารณารับเสื้อสามารถ	จ�านวน	16	คน		รวมทั้งสิ้น	305	คน	

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
	 ฝ่ายกจิกรรม	จดัพธิไีหว้ครู	ปีการศกึษา	2562	รอบระดบัชัน้ประถมศกึษา	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่6	มถินุายน	2562 
และรอบระดับชั้นมัธยมศึกษา	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่13	มิถุนายน	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	
โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรอบระดับช้ันประถมศึกษา	
และรอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 อธิการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ ี
รอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
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พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
	 คณะภราดา	คณะผู้ร่วมบริหาร	ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	สมาคมศิษย์เก่า
อัสสัมชัญธนบุรี	คณะคร	ูและนักเรียน	เข้าร่วมพิธีเทิดเกียรติแม่พระผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์	เมื่อวันพฤหัสบดีที ่
15	สิงหาคม	2562	ซึ่งวจนพิธีกรรมเทิดแม่พระจัดขึ้น	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	โดยมีบาทหลวงศุภศิลป์ 
สุขสุศิลป	์และบาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน	์ประกอบวจนพิธีกรรม		

พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ 
	 ฝ่ายวิชาการ	 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 	 ร่วมกับ	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 งานอภิบาล	 	 จัดนิทรรศการ	
“เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ”	 และแสดงผลงานการแข่งขันทักษะด้านทัศนศิลป์ของนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ณ	บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร	ตั้งแต่วันที่	15-30	สิงหาคม	2562	โดยม ี
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดนิทรรศการ	 และชมผลงานนักเรียน 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	15	สิงหาคม	2562
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กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2562 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 
ปีการศึกษา	2562	เมื่อวันศุกร์ที	่9	สิงหาคม	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยแบ่งเป็น	2	รอบ	
ดังนี้	รอบเช้า	ระดับชั้น	ป.1	และ	ป.3	เข้าร่วมกิจกรรม	โดยมภีราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธิการ	ให้เกียรติเป็น
ประธาน	และรอบบ่าย	ระดับชั้น	ป.2	และ	ป.4	เข้าร่วมกิจกรรม	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ให้เกียรติ
เป็นประธาน

พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ	พธิถีวายพระพร	เนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เมื่อวันศุกร์ที่	9	สิงหาคม	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	มาร	ี
เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	เป็นประธาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณะ
กรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		คณะกรรมการศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	ผู้ปกครอง	
และนักเรียน	เข้าร่วมพิธี
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กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดัการแข่งขนักรฑีาสนีกัเรยีน	ครัง้ที	่55	ประจ�าปีการศกึษา	2562	ซึง่การแข่งขนั
เมือ่วนัศกุร์ที	่30	สงิหาคม	2562	เป็นการแข่งขันของนกัเรยีนระดบัชัน้	ป.4-ม.5	และวนัเสาร์ที	่31	สงิหาคม	2562	
เป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้น	ป.1-ป.3	 โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติ 
เป็นประธานในพิธีเปิด	 พร้อมด้วยคณะภราดา	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 คุณส่องแสง ปทะวานิช 
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร 
สขุสมบรูณ์	คณะกรรมการทีป่รึกษาผูอ้�านวยการ	ผูป้กครอง	และนกัเรยีนเข้าร่วมพธิเีปิด	ณ	สนามว่องประชานกูุล

ACT Bowling 2019 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร ี
จัดการแข่งขนัโบว์ลิง่การกศุล	ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร ีซึง่เมือ่วนัเสาร์ที	่14	กนัยายน	2562	เป็นการแข่งขันรอบระดบัมธัยมศกึษา	และวนัอาทติย์
ที่	15	กันยายน	2562	เป็นการแข่งขันรอบระดับชั้นประถมศึกษา	ณ	Blu-O	Rhythm	&	Bowl	สาขาเมเจอร์ 
ซีนีเพล็กซ	์ปิ่นเกล้า

วารสารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 59  



Vol.1 Issue 18 May-October 2019

60  อสธ สาร



 Thailand is famous for its year-round tropical 
weather. There’s never really a time when the 
kingdom looks especially dark and gloomy while 
fruits and vegetables refuse to grow. This is unlike 
many countries further from the tropics. In western 
countries, where Halloween originates, the be-
ginning of November marks the darker half of the 
year when leaves turn brown and fall from trees. 
The sun is blocked by heavy clouds and flowers 
will not bloom again until Spring. It is at this time 
that people believe the spirits of dead relatives 
will return to their former homes on earth seeking 
hospitality. Unfortunately, the friendly spirits of 
relatives are not the only spirits granted freedom to 
roam the earth once again. Mischievous demons 
also roam the land in search of food to steal. This 
belief eventually became the children’s Halloween 
tradition of ‘Trick or Treat’ where children go door 
to door disguised as creatures demanding candy 
and other treats. 
 An introduction to foreign cultures is a critical 
part of globalization and the modernization of 
business and social standards. Assumption 
College Thonburi’s English Program looks for 
every opportunity to give students some exposure 
to traditions practiced in foreign countries. 
Accordingly, the October course situated between 
the first and second semesters of the school year 
was an ideal time to celebrate Halloween. 
 Each day of the course was separated 
into 2 distinctive parts. The morning included 
Halloween-based academic studies whereas the 
afternoon hosted project-based activities called 
mini-camps. The October Course minicamps 

were Art Attack, Dreadful Drama, Spooky Sports, 
Witch’s Brew (cooking), Zombify DIY, and Zombie 
Apocalypse (group games). While academics  
focus on Reading, writing and arithmetic, 
mini-camps focus on group projects, critical thinking 
and language production. Students spoke on 
stage every morning to summarize the projects 
they had completed in mini-camp the day before. 
 Whereas the field trip to Ripley’s Believe It or 
Not! in Pattaya for primary students and the trip to  
Springfield and Sea Resort by secondary students 
was spectacular fun, the climax of the 2 week 
course was EP’s Fangtastic Fun Fest on October 
11th. The Fun Fest included a costume contest, 
the premier of long-term film project  Mr.Dobbs, 
several activity booths, food and candy, and a 
show from Ripley’s Believe It or Not! Halloween 
remains a fond memory of many western children 
because it is a holiday that fosters creativity, 
imagination, self expression and inspiration. We 
hope that celebrating Halloween was equally as 
rewarding for EP students.

SCHOLASTIC SCARES AND KILLER CLASSES
By Mr. Darrell Guinn
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Students Compete to Earn
Real Profits
 In semester 1, Grade 12 English students 
studied the basics of finance and investment, 
involving topics such as interest, inflation, company 
ownership and stock exchanges.  Their lessons 
also included listening activities involving IPOs and 
investment managers, writing practice about the 
role of money in contributing to a person’s status in 
society, and overviews about all the various types 
of investments. They then participated in a stock 
market investing competition using simulated 
stock trades over the course of a month, with 
students following the price of their stocks as 
they fluctuated each day.  Students were asked to 
pick international companies, with many choosing 
those they were familiar with, such as Facebook, 
Apple, Starbucks, Porsche or Netflix.  Students 
were excited to check the price of their stocks 
each morning using apps and finance websites, 
hoping to see that they had gone up.  The top 4 
winners of the simulation moved to the final round 
of the competition, where they competed with 
their teacher’s real money, with the aim being to 
earn real profits which they could keep.

Objective
As society moves into the Information Age (also 
referred to as the Digital, Industry 4.0, or Knowledge 
Age), teaching methodologies need to change as 
well.  The role of teachers in decades past has been 
as knowledge authorities responsible for narrating 
information to students, who have been expected 
to act as meek receptacles waiting to be filled.  The 
reason for this was that knowledge was not as easy 
to access before computers and smart phones 
became so prevalent, and thus rote learning 
and memorization served the purpose of depositing 
information into the memories of students. 
Nowadays, students can quickly access the 

FINANCIAL LITERACY
By Mr. Richard Gaumer
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information they need using smart devices, and 
the challenge for teachers has become helping 
students figure out what to do with all of this 
information.  It’s possible that the ideal classroom 
in the modern world is one in which teachers 
behave more as guides instead of authorities, by 
providing structure and helping students as they 
access knowledge, and by pushing them to grow 
and acquire new skills.  

Real World Skills
 With this in mind, the objective of this activity 
was to connect vocabulary and English skills with 
real world skill sets which students will likely need 
for most of their adult lives.  Being able to invest 
and manage money is a skill that all adults need, 
although many never had the opportunity to learn 
it thoroughly in school.  Finance and economics 
today are very international disciplines, where 
English is the international language of business 
and commerce, and many investments cross 
borders, or at minimum are affected by currency 
exchange rates and global trade and politics.  
Using technology and smart devices effectively 
to access financial information, stock prices, and 
to learn about international companies, is a very 
useful skill indeed.

A Blueprint for the Future
 Education has not changed a whole lot in 
the past several generations, and classrooms are 
much the same as they have been for years, with 
teachers passing on knowledge and encouraging 
students to memorize information for tests.  Many 
schools are still following the same basic formula, 
and in this sense they may be lagging behind 
changes seen in society brought on by the Digital 
Age.  People now carry all the information of 
the world in their hand, and the opportunity is to 
determine how to integrate this effectively into 

classrooms.  It’s possible that remembering 
knowledge should not be the goal of education 
any longer, but instead teachers should be helping 
students figure out what to do with all the knowledge 
we have.  Although technology and smart devices 
can be a major distraction for students, they can 
also be used to develop interest in developing 
necessary skill sets.  Educators can do a good 
job by ensuring that students are learning in ways 
that have real use in their lives.
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 My name is Pimmada Ngamsangapong. 
My nickname is Mild. I am studying in Grade 9A 
English Program. I would like to talk about my 
experience as an MC at ACT. I really love speaking 
in front of people. Being an MC for school special 
occasions is what I love to do. Every time that I 
was speaking on the stage, I was truly happy to 
see people listening to me. My first MC job was 
being an MC for the Talent Show 2013 when I was 
in Grade 3. It made me proud and discover my 
capability and interest. The following are highlights 
of my achievement records as an MC at ACT.

 1. MC for Talent Show 2013, 2014,
  2016, 2018
 2. MC for Wai Kru Ceremony 2017
  and 2019
 3. MC for Opening Ceremony Theophane 
  Learning Space 2017
 4. MC for Welcoming Guests from Phoenix 
  Publishing House 2017
 5. MC for Crossword Competition at
  Seacon Bangkae 2019

 6. MC for EP Cambridge Exam-High 
  Achievement Awards 2019
 Other than the MC jobs, I also had a 
chance to make a Speech Paying Tribute to King 
Bhumibol Adulyadej in EP Academic Fair 2016. 
It was the most challenging job and the one that 
I was proud of myself. Moreover, another job 
that I love is that I am responsible for making the 
school announcement every morning. This job 
allows me to have more disciplines and improve 
my speaking skills.
 From my experience as an MC for more 
than 6 years, I have learned that speaking skill is 
very important. You can’t just speak, you have to 
communicate! Always open for learning and keep 
improving! The more you practice, the more you 
shine…be myself and always do my best!
 All in all, I have to thank all of my teachers 
who gave me the opportunities, teach me and 
train me how to be a better MC. And my parents, 
thank you dad for your support. Thank you mom 
for always being there for me and encourage me 
to do my best. I love you all and I love ACT!

MY EXPERIENCE AS AN MC AT ACT
By Pimmada Ngamsangapong Grade 9A
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MASTER THANACHOTE PIEMLAPTHANABUN GRADE 9A  
	 ➭ He got the 1st place in Reading News(Grade 7-9 level) from Saint Louis Academic Day 2019
	 ➭ He got the 2nd place in Speech from Change the World Speech Contest 2019
	 ➭ He got the 4th place in Thailand English Skills Evaluation Test 2019

HOW TO BE THE CHAMPION...

 “On the 17th of August, I, along with a group of fellow representatives from Assumption College 
Thonburi, went to take part in the 2019 Change the World Speech Contest. The competition was 
divided into two days. The preliminary and the finals. In both phases of the competition, we saw many 
great speeches about how we could change the world for the better. Although I was not new to speech 
contests, this was a one of a kind experience. My favorite part of partaking in this competition was 
definitely getting to hear about the perspectives of others when it comes to their ideas of changing 
the world for the betterment of humanity. What I spoke about was mostly about reforming the human 
mindset, because it was impossible for us to properly move on if we are still stuck and used to an 
outdated way of thinking. I won second place.”

By Mr. Borimas WongCharoen
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 “On the 6th of September, I traveled to Saint Louis School Chachoengsao to take part in the 
Reading News Contest, something which I had never done before. Not only was it a valuable piece of 
experience for me, but it was also a dive into a new kind of competition. My favorite part of this contest 
was just the contest itself, in general. I liked the structure of the competition. We would get called to the 
contest room one by one, after someone comes to call out name in the waiting room. Then, we would 
have to read our news scoop in front of the judges. They often vary in difficulty, however, the most difficult 
part of mine was the names I had to attempt to pronounce. Nonetheless, I read it. I won first place.”
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MASTER JESSADA JESSADAPIROJGRADE 9A
	 ➭ He got the 4th place in Speech from Change the World 
  Speech Contest 2019

 “I participated in a competition to make a speech to change the world at North Bangkok 
University. I am proud to participate in this competition because I learned many things from this 
competition.  And this is also my first speech contest. I have prepared for this competition 1 month 
before the competition.  And in this competition I would like to thank all teachers for mentoring and 
nurturing me to be prepared in this competition.”

MISS NANITAPONGKUN  GRADE 8B
	 ➭ She got the 3rd place in in Speech from Change the World 
  Speech Contest 2019
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 “I feel honored for being a representative in this competition. 
When I received the award, I am proud and happy that I did well. Not 
only in the performance, but also when I rehearsed.The moment I 
knew that I was selected to be a competitor , I pushed myself and 
did my best so that I would get a good result . I also went to practice 
with my teacher to gain more confidence.”

 “To me I really love English, although some people might say they 
do not like it but maybe it’s just that they haven’t really had enough 
experience with it.  I’ve been studying English ever since kindergarten 

MISS NATKAWARIN  NATTARIN  GRADE 7A  
	 ➭ She got the first place in Storytelling (Grade 7-9 level)  
  from Saint Louis Academic Day 2019
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and I tried to practice by myself all the time, from listening to music, 
watching movies and talking to foreigners.In this year ever since the 
school opened, I joined an English test it is called TESET. It requires 
some good English skills to be able to get high scores, this test is a 
test from grade 7-9 but I wasn’t scared to take a test in an arduous 
level or a higher level from my level. I took weeks to prepare for the 
test.I’ve taken multiple sample test in English subjects. After a few 
weeks after we took the test the result came. I got a silver medal, to 
me I’m really happy with the result even though some of it didn’t went 
the way I thought it would but I’m still fine with it because I knew..
I did my best.

 I then joined the story telling at Saint Louis school. For me, I have 
had many experience with the story telling. I have started joining story 
telling competition ever since I was in kindergarten. I used to be the 
person who represented for the central region to go for the country 
level, which at that time I got an honorable prize which is a really 
amazing news for a little girl like me. I really like story telling because I 
think it is really exciting that we get to tell people stories. I would have 
practice my scripts to get it right, I would make my voice go up and 
down to create sound waves so that it would make it look interesting 
and exciting, I would walk around a bit to relax myself. I would also 
try to act out poses to make it natural and smile to the audience so 
that I wouldn’t get too tense or too nervous. I got the first place, I was 
really proud that I’ve won this contest, this contest made me knew 
that every each contest have a chance of winning if we try to learn, try 
to improve ourselves even though everything might not went as we 
planned .But it at least helped you to study the mistakes that you’ve 
made, so that you could do better. I really hope you readers would find 
this paragraph stimulus and that would support you to be a person who 
wouldn’t give up on anything easily, if you see any great opportunities 
would should always take it, it could’ve lead you to a better future than 
the one you already had.”
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 My name is ChinnapatTangarthajinda and I’m the president of the White House. The theme 
for the Sports day in this year was “The King Rama 10. I have managed and coordinated the work 
with my subordinates. We started with the blueprint of our plan through our first meeting.Coordi-
nation, teamwork and unified management take a vital role in implementing our plans. In the fancy 
parade, we used our outmost creativity to make all things spectacular and amazing.We have built 
the dragon, grassball, the circle of life for King Rama 10, and outstanding line formation to amaze 

WHITE TEAM 
By Mr. Chinnapat Tangarthajinda
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the crowd. During the Stand presentation, we used and built the King’s Song to honor the King. In 
the athletic part, we have managed someone who was literally good at running and our runners 
in primary ran very fast too. Lastly we have won 5 trophies two for running, third place for parade, 
second place for management, and first place for stand. These works gave me more learning 
process including management skill, thinkingprocess, problem solving skill, and take me closer to 
many friends.
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