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(ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์)

ผู้อำานวยการ

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นสถาบันลำาดับที่ 8

ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

เปิดการเรียนการสอนวันแรก เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 

2504 ในปีแรกมีนักเรียน 123 คน และมีเพียงอาคาร

เรียนเรือนไม้ช้ันเดียว  ปัจจุบันมีนักเรียนจำานวน 5,100 คน

และอาคารคอนกรีตจำานวน 22 หลัง ตลอดระยะเวลา 

60 ปี ที่ผ่านมา โรงเรียนได้มุ่งมั่นจัดการศึกษาด้วยความ

ทุ่มเท เสียสละ ของบรรดาคณะภราดา และคณะครู

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทำาให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า 

และมีความพร้อมในทุกด้าน และยังคงพัฒนาต่อไป

อย่างไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ทุกคนได้เติบโต มีความเจริญก้าวหน้า มีอนาคตที่ดี เป็น

บุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ด้วยความภาคภูมิใจ ตาม

แนวทางของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล

 เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการ

ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในปีนี้ทางโรงเรียนได้

จัดกิจกรรมจำานวน 20 กิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์

ให้บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ตลอดจน          

ผู้มีพระคุณของโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ 

เพื่อเป็นการต่อหน้าประวัติศาสตร์ของโรงเรียน อีกทั้ง

เป็นการร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา

นักเรียนให้ก้าวหน้าในทุกมิติของชีวิตอย่างมีคุณภาพ

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตระหนักดีว่านักเรียน

เป็นหัวใจและเป็นกำาลังสำาคัญของชาติในอนาคต ดังนั้น

การศึกษาจึงเป็นส่ิงสำาคัญ ซ่ึงถือเป็นภารกิจสำาคัญของเรา

ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยอื ่น ๆ อีกหลายอย่างที่จะ

ช่วยส่งเสริมและสนับสนุน ซึ่งต้องรวมไปถึงตัวผู้เรียน 

ผู้ปกครอง และชุมชน จึงหวังว่าทุกท่านคงให้ความช่วยเหลือ

ร่วมมือต่อไป โอกาสนี้ขอขอบคุณในน้ำาใจดีของทุกคน

ขอแม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้อวยพร

ทุกท่านให้มีความสุขความเจริญ ตลอดไป
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วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของโรงเรียน

2. เพ่ือเป็นส่ือสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง 

   ศิษย์เก่า และผู้อ่านทุกคน

3. เพื่อส่งเสริมการแสดงความคิดเห็น ข้อเขียนทาง

   วิชาการ ผลงานครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง

บรรณาธิการ

มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์

กองบรรณาธิการ

มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา

พิสูจน์อักษร

มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

ที่ปรึกษา

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย

ภราดาครรชิต สีสาวรรณ

มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน์

มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

สนับสนุนข้อมูล

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระ

การเรียนรู้ คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง

เจ้าของ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

92 ถนนอัสสัมชัญ แขวงบางไผ่ เขตบางแค กทม. 

10160 http://www.act.ac.th

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

Editor Talk
 สวัสดีค่ะ อสธ สาร ฉบับนี้ จะพาทุกท่านไปพบ

กับบทสัมภาษณ์ นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ นักเรียน

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Crossword 

ในรายการต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง เขาได้แบ่งปัน

ประสบการณ์ และเทคนิคการฝึกฝนให้นักเรียนรุ่นน้อง

ได้ลองนำาไปปฏิบัติตาม และบทสัมภาษณ์ นายภานรินทร์

ศรีอยู่ยงค์ นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน

เพชรยอดสังคม ในหัวข้อ “งูไทย” ซึ่งเขาได้เล่าถึง

ความเป็นมาที่ทำาให้ศึกษาเกี่ยวกับงูไทย จนมีความรู้

ในเรื่องของงูเป็นอย่างดี และให้แง่คิดดี ๆ ในการมี

ความพยายามทำาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนประสบผลสำาเร็จ 

 นอกจากนี้ ยังมีการสัมภาษณ์ครูเกษียณ 

ปีการศึกษา 2565 พร้อมข้อความในใจจากเพื่อนครู

ที่มีถึงครูเกษียณ เราจะมาซาบซึ้งกับความประทับใจ

ของทุกท่านใน อสธ สาร ฉบับนี้กันค่ะ

 อสธ สาร ยินดีเปิดรับผลงานด้านการเขียน

ของนักเรียน และบุคลากร ขอเชิญร่วมส่งผลงานเพื่อ

รับการพิจารณาได้ที่ห้องประชาสัมพันธ์ใต้อาคาร

เซนต์ปีเตอร์ หรือ E-mail: podoact2020@gmail.com
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รับทุนฝึกอบรม
 ขอแสดงความยินดีกับ มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์/

STEM ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมิภาค

ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลกรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์

ของซีมีโอ (SEAMEO QITEP in Mathematics) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

ประจำาปี 2565 หลักสูตรที่ 3 STEM for Mathematics Learning จัดโดย 

สำานักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 

2565 ในรูปแบบออนไลน์

รางวัลคุรุสดุดี ประจำาปี 2565
 ขอแสดงความยินดีกับมิสนิตติยา ถวิลถึง

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และ

มาสเตอร์เขมพาสน์ จาดก้อน หัวหน้างาน

สิ่งแวดล้อม และศูนย์การเรียนรู้ ที่ได้รับการ

คัดเลือกรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี 

ประจำาปี 2565 ประเภทครูผู้สอน จัดโดย 

สำานักงานเลขาธิการคุรุสภา

รองชนะเลิศอันดับ 2 

Thailand Master Table Tennis

Championships 2022
 ขอแสดงความยินดีกับ มาสเตอร์ธนันต์ 

พิภพผล (โค้ชมันนี่) ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส 

อดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย ที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันเทเบิล

เทนนิส รายการ Thailand Master  Table Tennis

Championships 2022 Circuit 2 ระหว่างวันที่ 

24 - 26 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

เวสเกต จังหวัดนนทบุรี

ผลงานครู ภาคเรียนที่ 1/2565
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 สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย (CGA) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร 

และโล่รางวัล CGA Young Hero Award 2022 เม่ือวันท่ี 

4 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต       

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย 

ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง

ประเทศไทยเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ธะนาชัย

ธีรพัฒนวงศ์ นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติ       

เข้าร่วมงาน

นักเรียนและศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

• ด้านการศึกษา วิจัย วิชาการ

ทีม Hello World ประกอบด้วย

1. ด.ช.จีรภัทร จอมมงคล

2. ด.ช.ณัฎฐชัย กีรติธร

• ด้านการกีฬา และสุขภาพ

1. ด.ญ.พิชญาภัค ศรีมุกข์ (เทนนิส)

2. ด.ช.วศพล ยะทวานนท์ (เทเบิลเทนนิส)

• รางวัล OUTSTANDING YOUNG HERO มีผลงาน

เป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคม ด้านการสร้างสรรค์ส่ิงประดิษฐ์ 

นวัตกรรม

ทีม Indentation Error ประกอบด้วย

1. นายธฤต วิทย์วรสกุล

2. นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์

3. นายเสฎฐพันธ์ เหล่าอารีย์

• รางวัล OUTSTANDING YOUNG HERO มีผลงาน

เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ด้านศิลปะดนตรี การแสดง 

การศิลปกรรมทุกแขนง 

1. ด.ญ.เอวิตรา ไวศยวนิช

• รางวัล OUTSTANDING YOUNG HERO มีผลงาน

เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม ด้านการกีฬา และสุขภาพ 

1. น.ส.รัชนก อินทนนท์

พิธีมอบรางวัล CGA Young Hero Award 2022 

ภาพจาก : Facebook CGA - สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2504 เป็นสถาบันการศึกษาที่ก่อตั้งขึ้นเป็นลำาดับที่ 8 ของ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เพื่อจัดการศึกษาให้แก่บุตรหลาน ด้วยการฝึกฝนให้เป็นคนอ่านออก

เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีหลักศาสนาในการดำาเนินชีวิตตามแนวทางของนักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

ผู้สถาปนา คณะเซนต์คาเบรียล 

 ดังนั้น ท่านเจษฎาธิการ ยอห์น แมรี่ อธิการ เจ้าคณะแขวงฯ ในขณะนั้น และท่านเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์

จึงได้ปรึกษาหารือกับคุณไถง สุวรรณฑัต ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญกรุงเทพ อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดธนบุรี และอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครธนบุรี คุณไถง สุวรรณฑัต จึงได้บริจาคที่ดินให้แก่มูลนิธิฯ

เพ่ือสร้างโรงเรียน และได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำาเนินการเปิดทำาการสอนได้ ลงวันท่ี 15 พฤษภาคม 

2504 โดยคณะภราดาผู้บริหารโรงเรียนฯ ร่วมกับคณะครูได้พัฒนาทั้งในด้านอาคารสถานที่ การจัดการเรียนรู้ การ

พัฒนาบุคลากรในการจัดการศึกษามาตามลำาดับจนถึงปัจจุบัน โดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  

แต่งตั้งคณะภราดาหมุนเวียนมาเป็นผู้บริหารโรงเรียนฯ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 ตัวเลข 60 หมายถึง การครบรอบปีที่ 60 ของการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยตัวเลข 60 ใช้สีแดง

ซึ่งแสดงถึงการร่วมแรงร่วมใจด้วยความเสียสละ สามัคคี วิริยะอุตสาหะของบรรดาบรรพชนที่เต็มเปี่ยมด้วยพลัง

ในการวางรากฐานด้านการศึกษาของโรงเรียนตลอดระยะเวลา 60 ปีที่ผ่านมา โดยในเลข 6 มีตราสัญลักษณ์ของ

โรงเรียน ภาพอาคารรัตนบรรณาคาร ในตราสัญลักษณ์ใช้สีทองแสดงถึงความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญาและการ

ขจรขจายแสงสว่างแห่งปัญญาสู่สังคม วงกลมสีทองที่ล้อมรอบภาพอาคารรัตนบรรณาคาร หมายถึง การเปี่ยมด้วย

คุณค่าแห่งองค์ความรู้ มุ่งมั่นสู่พลังสร้างสรรค์ทางการศึกษาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แถบริบบิ้นสีทอง แสดงถึงเกียรติยศ

และความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดของสถาบัน ส่วนตัวอักษร Anniversary 1961-2021 หมายถึงการครบรอบ 60 ปี 

แห่งการยึดมั่นอย่างซื่อสัตย์ต่อพันธกิจด้านการศึกษา และการเป็นผู้นำาด้านนวัตกรรมทางการศึกษา แถบสีดำาที่อยู่

ขนานใต้แถบริบบิ้นสีทอง แสดงถึงเจตนารมณ์แน่วแน่ของโรงเรียนที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ควบคู่คุณธรรมอันลึก

ซึ้งไปสู่บรรดาเยาวชนที่ก้าวเข้ามารับการศึกษาในสถาบัน DESIGN YOUR FUTURE เป็นวิสัยทัศน์ในการจัดการ

ศึกษาตั้งแต่ทศวรรษที่ 6 ของโรงเรียนที่มุ่งมั่นจะจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถค้นพบความรู้ความสามารถ 

และนำามาออกแบบพัฒนาอนาคตของตนเองได้

ความหมายของตราสัญลักษณ์ (โดยสังเขป)

ACT 60 
th Diamond Jubilee
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 ในโอกาสครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดทำาเพลง “นามเรานั้น

อัสสัมชัญธนบุรี” เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง ซึ่งมิวสิควิดีโอเพลงนี้มีผู้ร่วมขับร้องเป็นจำานวนมาก ทำาให้วิดีโอมีความ

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง ผู้รับชมจะได้สัมผัสถึงความสุขของเหล่านักเรียน และบุคลากรที่มีต่อโรงเรียนแห่งนี้ ซึ่งเปรียบ

เหมือนเป็นบ้านหลังที่สองของพวกเขา รอยยิ้ม และความสดใสในบทเพลงจะทำาให้ทุกท่านร่วมประทับใจไปด้วยกัน

ท่านที่เข้ารับชมอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ เพื่อแบ่งปันความประทับใจเหล่านี้ให้ผู้อื่นกันด้วยนะคะ :)  

คณะผู้ดำาเนินงานจัดทำาเพลง นามเรานั้นอัสสัมชัญธนบุรี

คำาร้อง/ทำานอง:  ACT Music Center

เรียบเรียง/เสียงประสาน: มาสเตอร์ศิริ  กังวลทรัพย์

บันทึกเสียง:  มาสเตอร์ศุภณัฐ  ศรีมณ ี มาสเตอร์ศิริ  กังวลทรัพย์

นักร้อง:  ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ คณะนักขับร้องประสานเสียงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ศิษย์เก่า:  นางสาวกันยาวีร์  ชุติพันธ์เจริญ (29314) 

   นายเพิ่มพูน มิตรประเสริฐพร (19978) 

   นางสาวปทิตตา  กิจสงวน (26014)

   นายศุภกร เลิศกิจสุนทร (20522)

ร่วมขับร้อง:  ภราดาพีรพงศ์  ดาราไทย คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ 

   คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะบุคลากร คณะพนักงาน

นักดนตรี: มาสเตอร์ศิริ  กังวลทรัพย์ มาสเตอร์อภิชา  ถานวงค์ (13832) มาสเตอร์ภานุมาส  ถิรธรรมานุกูล

จัดทำามิวสิควิดีโอ: มาสเตอร์จิรายุ  แสงวงค์วัฒนา    มิสชมัยภร  สุขสมผล   มิสโสมพร  วงษ์พรหม

 

นามเรานั้นอัสสัมชัญธนบุรี เพลงฉลอง 60 ปีโรงเรียน

สแกนเพื่อรับชม MV
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เพลง นามเรานั้นอัสสัมชัญธนบุรี

คำาร้อง/ทำานอง:  ACT Music Center

เรียบเรียง/เสียงประสาน: มาสเตอร์ศิริ  กังวลทรัพย์

 INTRO

 Verse 1: จากศรัทธา และแรงใจบันดาล  สู่ตำานาน อัสสัมธนยิ่งใหญ่

   ด้วยความหวัง มองไปไกลแสนไกล  สร้างคนดี ปั้นดาวเต็มฟ้า

 Bridge: แม้เนิ่นนานเท่าใด สัญญาไม่มีเปลี่ยนผัน 

   ถึงยากเย็นเท่าใด ยังมุ่งไป (ยังมุ่งไป) ไม่หยุดยั้ง (ไม่หยุดยั้ง)

     

 Verse 2: นึกถึงวัน ที่ครูสั่งสอนเรา  เพียรเถอะหนา เพื่อความสำาเร็จ

   จดจำาขึ้นใจ ไม่ลืมเลยสักวัน  อัสสัมธน ยึดมั่นความดี

 Bridge: แม้เนิ่นนานเท่าใด สัญญาไม่มีเปลี่ยนผัน 

   ถึงยากเย็นเท่าใด ยังมุ่งไป (ยังมุ่งไป) ไม่หยุดยั้ง (ไม่หยุดยั้ง)

    

 Chorus: แหล่งรื่นรมย์สมนาม อัสสัมชัญธนบุร ี 60 ปี ศักดิ์ศรีที่ภูมิใจ

   60 ปี ร่วมกัน  เลือดแดงขาวยึดมั่น ว่านามเรานั้น อัสสัมชัญธนบุรี

Instrument: .....................................

 Verse 3: ส่งต่อไป ส่งตำานานความด ี  ศักดิ์และศรี ทั้งความสำาเร็จ

   จะอยู่แห่งไหน เรามีกันและกัน   ความผูกพัน ไม่เคยเลือนหาย

     

 Bridge: แม้เนิ่นนานเท่าใด สัญญาไม่มีเปลี่ยนผัน 

   ถึงยากเย็นเท่าใด ยังมุ่งไป (ยังมุ่งไป) ไม่หยุดยั้ง (ไม่หยุดยั้ง)

     

 Chorus: แหล่งรื่นรมย์สมนาม อัสสัมชัญธนบุร ี 60 ปี ศักดิ์ศรีที่ภูมิใจ

   60 ปี ร่วมกัน  เลือดแดงขาวยึดมั่น ว่านามเรานั้น อัสสัมชัญธนบุรี

 Outro: อัสสัมธน 60 ป ี อัสสัมชัญธนบุรี     นา  นา นา นา นา

   อัสสัมธน 60 ป ี อัสสัมชัญธนบุรี     นา  นา นา นา นา 
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 โลกของเราในปัจจุบันมีวิวัฒนาการท่ีก้าวไกล

ทั้งด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ส่งผลให้การดำารง

ชีวิตสะดวกสบายมากข้ึนเร่ือย ๆ แต่ทว่าปัญหาส่ิงแวดล้อม

ก็ยิ่งเป็นปัญหาใหญ่ตามความพัฒนาของโลกเช่นกัน 

ในแต่ละปีมีการรณรงค์เร่ืองการอนุรักษ์พลังงานและ

รักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพราะทุกคนได้เห็น

ถึงผลกระทบของการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง 

และการใช้พลาสติกอย่างไม่คำานึงถึงผลกระทบต่อสิ่ง

แวดล้อม ปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นส่วนหนึ่งที่ทำาให้ผู้คน

เร่ิมตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ดู

จะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในอนาคต

 การรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่ง

แวดล้อมมีหลากหลายรูปแบบ แต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถ

ให้ความร่วมมือได้โดยง่ายคือการปรับเปลี่ยนวีถีชีวิตให้

พึ่งพาพลาสติกและวัสดุที่ย่อยสลายยากให้ลดน้อยลง 

จะเห็นได้ว่าเทรนด์การใช้วัสดุธรรมชาติกำาลังมาแรง และ

เป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ เช่น การใช้ปิ่นโตหรือกล่อง

ข้าวแทนการใช้กล่องโฟมในการบรรจุอาหาร การใช้

กระติกนำา้ หรือแก้วสแตนเลสแทนการใช้แก้วพลาสติก 

และการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก ซึ ่งโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรีได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้

นักเรียนตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม และเชิญชวนให้

นักเรียน บุคลากรลดปริมาณการใช้พลาสติก ตลอดจน

การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะ 

รักษ์โลกเพราะโลกน่ารัก

โดย มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

 อสธ สาร ฉบับน้ี มิสสิริพร คงประชา (มิสแป้ง)

หัวหน้างานศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT Bell ผู้ที่ใส่ใจปัญหา

สิ่งแวดล้อม และพยายามลดปริมาณการใช้พลาสติก

มาโดยตลอด จะมาเล่าถึงการใช้ชีวิตประจำาวันในแบบ

รักษ์โลกว่าเป็นอย่างไรกันค่ะ

มิสสิริพร คงประชา: จุดเริ่มต้นในการเริ่มปรับเปลี่ยน

การใช้ชีวิตประจำาวันในแบบรักษ์โลกก็คือ การที่เราได้

รับฟังปัญหาเรื่องโลกร้อนมายาวนาน และสิ่งที่เราเห็น

ชัดเจนคือขยะพลาสติกจากมนุษย์ในแต่ละวัน เช่น การ

ที่เราดื่มกาแฟ 1 แก้ว ก็มีการใช้วัสดุที่ย่อยสลายยาก

อย่างตำา่จำานวน 3 ชิ้น ได้แก่ หลอดพลาสติก แก้วนำา้

พลาสติก และถุงพลาสติก จึงคิดว่าถ้าเราเริ่มเปลี่ยนที่

ตัวเราก่อน เราก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณการ

ใช้พลาสติก ลดปริมาณขยะลงได้บ้าง มิสจึงเลือกใช้ส่ิงของ

ที่นำากลับมาใช้ซำา้ได้ เช่น แก้วนำา้สแตนเลส หลอดนำา้   

สแตนเลส ถุงผ้า และปิ่นโตเวลาไปซื้ออาหารนอกบ้าน 

นอกจากนี้ เวลาที่สั่งอาหารมิสก็จะงดรับถุงเครื่องปรุง  

และช้อนพลาสติกที่เราไม่จำาเป็นต้องใช้จากร้านค้า มิส

อยากให้พวกเราลองคิดดูว่า เราสามารถลดปริมาณการ

ใช้พลาสติกอย่างไรบ้าง ในแบบที่เราสะดวก และนำามา

ปรับใช้ในชีวิตประจำาวัน ถึงแม้จะเป็นแค่คนกลุ่มหนึ่ง

แต่ก็ถือว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการลดขยะพลาสติกที่ก่อ

ให้เกิดภาวะโลกร้อนได้ค่ะ
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รางวัลชนะเลิศการประกวดกิจกรรม
สัปดาห์เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ ปีการศึกษา 2565

รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทกลอน “นักบุญหลุยส์ผู้เป็นแบบอย่าง” ระดับชั้น ม.๑

ด.ญ.พราวฟ้า ชมท่าไม้ ชั้น ม.๑/๖
    นักบุญแห่งเมตตา  ความศรัทธาต่อแม่พระ

   ท่านที่มีฐานะ    ตั้งคณะภราดา

    นามท่านหลุยส์ มารี  ด้วยความดีการศึกษา

   ท่านนั้นมีแรงกล้า   เป็นตัวอย่างดำาเนินตาม

รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทกลอน “นักบุญหลุยส์ผู้เป็นแบบอย่าง” ระดับชั้น ม.๒

ด.ญ.ชัชชญา คูวัฒนา ชั้น ม.๒/A
   นักบุญหลุยส์บาทหลวงแห่งมงฟอร์ต  ท่านถ่ายทอดเทศนาคอยฝึกฝน

  พร้อมช่วยเหลือและเมตตาผู้ยากจน   อุทิศตนเป็นนักบวชมากศรัทธา

   ท่านมานะแม้เหน็ดเหนื่อยไม่ย่อท้อ  ท่านได้ก่อตั้งคณะสอนศาสนา

  คือพระสงฆ์ซิสเตอร์แลภราดา    วิริยา อุตสาหะ นำาชีวี

รางวัลชนะเลิศ การประกวดบทกลอน “นักบุญหลุยส์ผู้เป็นแบบอย่าง” ระดับชั้น ม.๓

ด.ญ.วิรัลพัชร ประทีปพรศักดิ์ ชั้น ม.๓/๕
   ท่านผู้มีใจภักดิ์รักศาสนา   มากศรัทธาซื่อสัตย์น่านับถือ

  ทั้งชีวิตอุทิศตนคนเลื่องลือ    นามท่านหรือคือนักบุญหลุยส์มารี

  ห่วงคนจนบันดาลดลชีวิตใหม่    ไม่ว่าใครต้องมีเกียรติและศักดิ์ศรี

  ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคบรรดาม ี    เหล่าข้านี้ขอสดุดีพระเกียรติคุณ 
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รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ 

“นักบุญหลุยส์ผู้เป็นแบบอย่าง” ระดับชั้น ม.๔
นางสาวปวีร์นุช เพียงประสิทธิ์พร ชั้น ม.๔/๓

 หากจะกล่าวถึงบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่อุทิศตนอย่างเสียสละ ด้วยความเมตตา สุภาพอ่อนโยน อ่อนน้อม

ถ่อมตน และคอยช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากโดยไม่ย่อท้อต่อสิ่งใด ทุกคนจะต้องนึกถึงท่านผู้นี้เป็นอย่างแน่นอน และชื่อ

หนึ่งที่จะยังคงตราตรึงอยู่ในดวงใจของพวกเรา นั่นก็คือ “นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต” 

 นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ท่านเกิดใน

ครอบครัวที่ยากจน แต่ท่านก็ยังมีจิตสาธารณะ ช่วยคนตกทุกข์ได้ยาก ช่วยเหลือคนชรา คนจน คนป่วย และท่าน

นั้นยังได้พัฒนาและบูรณะวัด โรงเรียน เพราะท่านได้บอกว่าโรงเรียนมีความสำาคัญเท่า ๆ กับวัด และที่สำาคัญมาก ๆ 

คือท่านได้ก่อตั้งคณะ “ภราดรเซนต์คาเบรียลเยาวชน” เพื่ออบรมเยาวชนให้เป็นคนดี ด้วยคติประจำาใจว่า “พระเจ้า

เท่านั้น” 

 ท่านมีความศรัทธาต่อพระแม่มารีเป็นพิเศษมาตั้งแต่เด็ก ท่านประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เพื่อน ๆ 

เป็นผู้ที่มีความอดทนต่อความยากลำาบาก ท่านมีความปรารถนาที่จะให้ผู้อื่นได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คอยช่วยเหลือ

คนเจ็บคนป่วย และท่านจะระลึกถึงคำาที่พระเยซูเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า “สิ่งใดที่ท่านได้ทำา ปฏิบัติต่อพี่น้องแม้ที่

ต่ำาต้อยของเรานั่นแหละ เท่ากับท่านได้ปฏิบัติต่อเรา” ด้วยความที่ท่านเป็นคนมีเมตตาและน้ำาใจเป็นอย่างมาก ๆ 

ผู้คนจึงเรียกท่านว่า “พ่อหลุยส์” 

 ท่านยังเป็นผู้ที่มีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้

อื่นและในสังคม ท่านมีจุดหมายแรกเริ่มที่จะสอนให้เยาวชนอ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น และมีหลักศาสนาเป็น

แนวทางให้ประพฤติเป็นคนดี ท่านได้เสียสละเวลามาช่วยดูแลคนชราและคนป่วย ท่านยังอุทิศชีวิตของท่านด้วย

การเทศนาสั่งสอนให้คนที่ประพฤติตนไม่ดีได้กลับใจเป็นคนดี ช่วยเด็ก ๆ ที่ยากจนให้ได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน

 ท่านได้รับการประกาศเป็นบุญราศี โดยสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่ ๑๓ และการประกาศเป็นนักบุญ โดย

สมเด็จพระสันตะปาปาปิดอันที่ ๑๒ โดยมีพระดำารัสว่า “ขอให้เราปฏิบัติตนตามตัวอย่างที่ท่านทำาไว้ คือมีความ

ศรัทธาในการที่จะทำาให้คนเป็นคนดี ช่วยเหลือผู้ที่น่าสงสารกว่าเรา ทำาทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียว 

เพื่อสร้างสันติภาพในโลก ท่านนักบุญผู้ศักดิ์สิทธิ์

 ชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละ ความสุภาพถ่อมตน และความบริสุทธิ์ของท่าน ย่อมเป็นบทสอนใจที่มี

คุณค่าในท่ามกลางความสับสนของสังคม เพราะในปัจจุบันมีแต่การชิงดีชิงเด่น เอาเปรียบกัน ท่านผู้เป็นแบบอย่าง

ให้พวกเราดำาเนินรอยตามท่าน ขอให้พวกเราปฏิบัติตนตามอย่างท่านคือ จงมีความศรัทธาอย่างยิ่งใหญ่ในการทำา

ตนให้เป็นคนดี 
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รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ 

“นักบุญหลุยส์ผู้เป็นแบบอย่าง” ระดับชั้น ม.๕
นางสาวธัญญ่า เพชรพิเชษฐเชียร ชั้น ม.๕/๑

 หากจะกล่าวถึงบุคคลผู้เป็นแบบอย่างที่อุทิศตัวอย่างเสียสละด้วยความเมตตา สุภาพอ่อนโยน ถ่อมตน

และช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากโดยไม่ย่อท้อ ชื่อหนึ่งที่อยู่ในใจของพวกเราอย่างไม่อาจปฏิเสธได้คือ “นักบุญหลุยส์ มารีย์     

กรีญอง เดอ มงฟอร์ต”  

 นักบุญหลุยส์ เป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของประเทศฝรั่งเศส ท่านมีพี่น้องทั้งหมด ๑๘ คน และท่านเป็น

ลูกคนโต ทำาให้ต้องช่วยพ่อแม่เลี้ยงน้องด้วยความยากลำาบาก เนื่องจากทางบ้านไม่ได้มีฐานะร่ำารวย แต่ท่านยังมี

จิตใจที่เมตตาคอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ โดยไม่สนว่าตนเองจะลำาบากหรือไม่ นักบุญหลุยส์มีความศรัทธาต่อแม่

พระเป็นพิเศษ จึงอุทิศตนเพื่อศาสนา คอยช่วยเหลือและเทศนาสั่งสอนผู้อื่นมาโดยตลอด ท่านจึงเป็นแบบอย่างที่

ดีในการดำาเนินรอยตามไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียนที่มีความขยันเอาจริงเอาจัง ใฝ่เรียนรู้ จนสามารถสอนหนังสือให้

น้องได้ การเรียนของเราก็เช่นกัน เปรียบเป็นการปูพื้นฐานที่สำาคัญให้กับชีวิตเพื่อความก้าวหน้า เราจึงควรเอาใจ

ใส่ในการเรียน มีความรับผิดชอบและหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ ด้านคุณธรรมที่ท่านคอยมอบความรัก ความ

อบอุ่น ความเมตตาปรานี คอยช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ ตัวเราก็ควรที่จะรู้จักแบ่งปัน เสียสละและมีน้ำาใจ ทำาดี

เพื่อส่วนรวม ไม่เห็นแก่ตัว นึกถึงผู้อื่นก่อนตนเอง หรือด้านความมีระเบียบวินัยที่ท่านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบ

มากมายอย่างเคร่งครัด ในระหว่างที่จะออกบวชเป็นพระสงฆ์ ไม่ต่างจากเราที่ต้องฝึกระเบียบวินัยในตนเอง ให้รู้จัก

ประพฤติตนได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ รู้จักกาลเทศะ ตรงต่อเวลา และไม่ทำาผิดต่อกฎระเบียบที่สังคมตั้งไว้ 

นักบุญหลุยส์เป็นบุคคลที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีต่อคนในสังคม และเป็นบุคคลที่น่ายกย่องเป็นอย่างมาก เพราะท่าน

ได้ทำาหลาย ๆ อย่างไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ปฏิบัติตาม 

 นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำารงชีวิตทางด้านความเชื่อ ความ

ศรัทธา และความมีเมตตา ซึ่งเราควรปฏิบัติตามท่านโดยเฉพาะในด้านความเมตตา เพื่อให้สังคมในปัจจุบันน่าอยู่

มากขึ้น
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รางวัลชนะเลิศ การประกวดเขียนเรียงความ 

“นักบุญหลุยส์ผู้เป็นแบบอย่าง” ระดับชั้น ม.๖
นางสาวธนินท์ธร แสงสุ่ม ชั้น ม. ๖/๖

 เราทุกคนต่างมีผู้ที่เป็นแบบอย่างในการดำารงชีวิต สำาหรับบางคนอาจเป็นพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ คนที่มีชื่อ

เสียงในด้านต่าง ๆ แต่สำาหรับดิฉันแล้วผู้ที่เป็นแบบอย่างในชีวิตคือ นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

 นักบุญหลุยส์เป็นแบบอย่างให้กับดิฉันหลาย ๆ ด้าน ด้านแรกคือ เรื่องการเรียน นักบุญหลุยส์ตั้งใจเรียน

อย่างเอาจริงเอาจัง ทำาให้ท่านเป็นผู้นำาวิชาการ เช่นเดียวกับการเรียนของเรา ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สำาคัญต่อชีวิต 

เพื่อความก้าวหน้า เราจึงควรเอาใจใส่การเรียน มีความรับผิดชอบ และหมั่นทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ ต่อมาคือด้าน

การมีระเบียบวินัย จากที่ได้ศึกษาประวัติของท่านนักบุญหลุยส์ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในระหว่าง

การฝึก เพื่อจะออกบวชเป็นพระสงฆ์ ดิฉันเองก็เช่นกัน ต้องมีระเบียบวินัยในชีวิต ปฏิบัติตามกฎไม่ใช่แต่ในโรงเรียน 

แต่รวมถึงกฎจราจร กฎที่สังคมร่วมกันรักษา เช่นนี้เราทุกคนจึงสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบเรียบร้อย ต่อมาคือ

ด้านการมีคุณธรรม จิตใจเมตตา นักบุญหลุยส์เป็นผู้มีความรัก ความเมตตาปรานีเสมอ เราจึงต้องรู้จักการมีเมตตา 

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้าง ต่อมาคือความมานะบากบั่น เนื่องจากฐานะครอบครัวของนักบุญหลุยส์ค่อนข้าง

ยากจน ต้องทำางานหาเงินเพื่อมีชีวิตรอด เราเองก็เช่นกัน ไม่ว่าจะทำาอะไรก็ควรมีความอดทน อดกลั้น ตั้งใจทำางาน 

เพื่ออนาคตจะได้สุขสบายทั้งกายและใจ

 นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำารงชีวิตทางด้านการเรียน มีระเบียบ

วินัย การมีคุณธรรม มีจิตใจเมตตา และความมานะบากบั่น เป็นแบบอย่างที่ควรเอาเป็นแบบอย่าง

รางวัลชนะเลิศ การประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “หลุยส์ มารีฯ”
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ครอสเวิร์ดเกม เล่นอย่างไรให้ชนะ

สัมภาษณ์โดย มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

 นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 (เพียว) นักเรียนที่มีความสามารถด้านการแข่งขันต่อคำา

ศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) และได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการประกวดแข่งขันหลากหลายเวที อสธ 

สาร ฉบับนี้ เราจะมาสัมภาษณ์นายชัยยศฐา เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแนะนำาเทคนิคการเตรียมพร้อมก่อนการ

แข่งขันให้น้อง ๆ ได้เป็นแนวทางในการฝึกฝนการต่อคำาศัพท์ภาษาอังกฤษกันค่ะ

ผลงานรางวัลชนะเลิศที่เคยได้รับ

1. รางวัลชนะเลิศ ถ้วยเกียรติยศของนางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จากการแข่งขัน

    การต่อคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ TRANG VTEA Crossword 

    A-math Kamkom Challenge 2022 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

2. รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัลของนายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง จากการแข่งขันการต่อคำาศัพท์

    ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ TRANG VTEA Crossword A-math Kamkom 

    Challenge 2022 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนกันตังพิทยากร จังหวัดตรัง

3. รางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ EduPloys 

    Crossword Game A-Math Kumkom Ed-Sport Challenge 2022 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 

    ณ Pleanary Mall 

4. รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายการ MAX PLOYS CROSSWORD 

   GAME A-MATH KUMKOM SUDOKU ED-SPORT CHALLENGE 2022 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 

   ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช
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มิสสุภัทรา: นักเรียนมีวิธีการฝึกฝน Crossword อย่างไรบ้างคะ

นายชัยยศฐา: ผมท่องจำาคำาศัพท์ และฝึกฝนในโปรแกรม Zyzzyva และ Quackle ครับ

มิสสุภัทรา: คิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำาให้เราชนะการแข่งขันคะ

นายชัยยศฐา: การฝึกฝนครับ

มิสสุภัทรา: ครอบครัวให้การสนับสนุนการแข่งขัน Crossword อย่างไรบ้าง

นายชัยยศฐา: ผู้ปกครองพาผมไปแข่งขันตามรายการแข่งขันต่าง ๆ ครับ

มิสสุภัทรา: เส้นทางการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา นักเรียนเลือกสาขาใดไว้ และเพราะเหตุใดคะ

นายชัยยศฐา: สาขาเศรษฐศาสตร์ เพราะผมชอบนับเลขครับ

มิสสุภัทรา: นักเรียนคิดว่าประโยชน์จากการเล่น Crossword มีอะไร

บ้างคะ

นายชัยยศฐา: การเล่น Crossword ทำาให้เรารู้คำาศัพท์มากขึ้น ได้

ความรู้ และถ้าเราชนะการแข่งขันเราก็จะได้รับเงินรางวัลด้วยครับ

มิสสุภัทรา: คำาแนะนำาสำาหรับน้อง ๆ ท่ีต้องการเป็นนักแข่ง Crossword 

และประสบความสำาเร็จแบบเรา

นายชัยยศฐา: ผมขอแนะนำาให้ลงแข่งด้วยความมั่นใจในตนเองครับ 

อย่าไปกลัวคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มการแข่งขันครับ 

มิสสุภัทรา: อยากขอบคุณใครบ้าง ใช้พื้นที่ตรงนี้ได้ค่ะ 

นายชัยยศฐา: ผมขอขอบคุณพ่อแม่ และเพื่อนสนิทที่คอยให้กำาลังใจ 

ในทุกการแข่งขันครับ และอยากจะขอบคุณ Passion ของตัวเองที่

ผลักดันให้ฝึกฝน และมาถึงวันนี้ครับ

ผมขอแนะนำ�ให้ลงแข่งด้วยคว�มมั่นใจใน

ตนเองครับ อย่�ไปกลัวคู่ต่อสู้ตั้งแต่ยังไม่เริ่ม

ก�รแข่งขันครับ 
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นั่งคุยกับ Mr.Darrell

มิสสุภัทรา: แรงบันดาลใจให้แต่งกายตามเทศกาลคือ

อะไรคะ

Mr.Darrell: ถ้าถามเรื่องแรงบันดาลใจตั้งแต่แรกเริ่มก็

จะต้องเล่าเรื่องย้อนหลังไปยาวนานหน่อย ตั้งแต่สมัย

ที่ผมยังเป็นเด็ก ช่วงเทศกาลฮัลโลวีน ผมชอบเทศกาล

นี้มาก ผมและพี่สาวแต่งกายชุดเทศกาลฮัลโลวีน และ

ตระเวนไปตามบ้านเพื่อนบ้านเพื่อไป trick or treat แต่

ด้วยความที่พี่สาวเป็นเด็กผู้หญิงน่ารัก ทำาให้ได้รับความ

สนใจจากเพื่อนบ้านมาก ผมก็เลยแต่งตัวให้ดูแฟนตาซี

ไปเลย ให้ดูน่ากลัวมาก ๆ จนคนที่เราไปเคาะประตูบ้าน

เขากลัว ยิ่งกลัวเขาก็ยิ่งให้ลูกอมผมเยอะ ผมรู้สึกภูมิใจ

มาก หลังจากนั้นในปีถัดไปผมก็ยิ่งแต่งตัวให้จัดจ้านมาก

ขึ้น ๆ เรื่อย ๆ ส่วนครั้งแรกที่เริ่มแต่งตัวตามเทศกาลที่

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ก็เม่ือคร้ังท่ีจัดทำา VDO หนังส้ัน 

ในยูทูปเร่ืองเอเล่ียนบุกโรงเรียน VENGEANCE "Alienated" 

by Grades 1-3 ครับ

 ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เวลาที่โรงเรียนจัดกิจกรรมต่าง ๆ เรามักจะได้เห็นคุณครูชาวต่างชาติคนหนึ่งที่มัก

จะแต่งกายตามหัวข้อกิจกรรม หรือเทศกาลวันสำาคัญที่โรงเรียนจัดขึ้นอยู่เสมอ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศ

การจัดงานได้เป็นอย่างดี เช่น แต่งตัวเป็นผี/ซอมบี้ในกิจกรรมวันฮัลโลวีน, แต่งตัวเป็นแซนตาครอสในกิจกรรม

คริสต์มาสแฟร์, แต่งชุด PPE ช่วงโควิด-19 ระบาด เป็นต้น อสธ สาร ฉบับนี้ เราจะมาพูดคุยกับ Mr.Darrell Guinn 

Assistant Head of Primary Section เพื่อเล่าถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย และประสบการณ์

ที่ได้รับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากันค่ะ

สัมภาษณ์และแปลโดย มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว
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มิสสุภัทรา: รู้สึกอย่างไรเวลาที่เด็ก ๆ สนใจ และมีความ

สุขกับการแต่งกายตามเทศกาลของคุณ

Mr.Darrell: ผมรู้สึกมีความสุข บางครั้งผู้ปกครองก็

มาขอให้ผมช่วยในเร่ืองการทำาชุดเพื่อให้ลูกสวมใส่ใน

เทศกาลต่าง ๆ และก็มีผู้ปกครองหลาย ๆ ท่านที่นำา

รูปภาพไปโพสต์ลง Facebook พวกเขาขอบคุณผม

เสมอที่ได้ช่วยลูก ๆ ของเขาในการจัดเตรียมเสื้อผ้าตาม

เทศกาลวันสำาคัญครับ

มิสสุภัทรา: วิธีการจัดหาเส้ือผ้าตามเทศกาลทำาอย่างไรคะ

Mr.Darrell: ผมส่ังทำาชุดกับดีไซน์เนอร์ (Dacha Sundee)

ซึ่งเขาเป็นคนที่ทำาชุดให้รายการ The Mask Singer 

และก็มีบางชุดที่ผมทำาเองครับ 

มิสสุภัทรา: ในช่วงนี้มีไอเดียอะไรใหม่ ๆ อีกไหมคะ

Mr.Darrell: ตอนนี้ผมและนักเรียนกำาลังจัดทำาหนังสั้น

เรื่อง Mr.Dobbs ครับ อย่างไรลองเข้าไปรับชมกันได้ทาง

ยูทูปช่อง The Fun Teacher ครับ
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ภารกิจจิตอาสาจราจร 

การเริ่มดูแลนักเรียนจิตอาสา

มาสเตอร์จิรพันธุ์: เริ่มทำาจิตอาสามาตั้งแต่ ปี 2562  

เป็นกลุ่มของ รด.จิตอาสา และถ้าเป็นกลุ่มของสภา

นักเรียน สารวัตรนักเรียน และกองร้อยพิเศษจะมีคุณครู

ที่ฝ่ายปกครองดูแลประสานงาน ช่วงเหตุการณ์แพร่

ระบาดของโควิด-19 ทำาให้พักการปฏิบัติหน้าท่ีไป 2 ปี 

จากน้ันปี 2565 ก็สานต่อการทำาจิตอาสา และมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ปี 2565 เป็นปีที่มีการเฉลิม

ฉลองโอกาส 60 ปีของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และมี

การจัดกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จึงมีนักเรียนมาร่วมทำา

จิตอาสามากขึ้นครับ

 ในช่วงเช้าที่เราเดินข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย

หน้าโรงเรียน นอกจากเราจะได้เห็นครูเวรที่ผลัดเปลี่ยน

กันมาปฏิบัติหน้าที่ในการหยุดรถเพื่ออำานวยความ

สะดวกให้แก่นักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากร และบุคคล

ทั่วไปที่ข้ามถนน เราจะได้เห็นกลุ่มนักเรียนจิตอาสา

จราจรที่มาตีธงหยุดรถอยู่บริเวณดังกล่าวเช่นกัน 

ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขาเป็นที่ชื่นชมจากผู้

พบเห็น ไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองหรือบุคลากร วันน้ี้ี เราจะ

สัมภาษณ์มาสเตอร์ ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์

หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร และ

นักเรียนจิตอาสา เพื่อทำาความรู้จักกับการปฏิบัติหน้าที่

ของนักเรียนจิตอาสาจราจรว่าพวกเขามีการแบ่งหน้าที่

กันอย่างไร และมีภารกิจใดกันบ้างค่ะ 

สัมภาษณ์โดย มิสสุภัทรา ตะกรุดแก้ว

แนวทางการดูแลนักเรียนจิตอาสาจราจร

มาสเตอร์จิรพันธ์ุ:         มาสเตอร์จัดสรรให้นักเรียนทำาจิตอาสา

ตามลักษณะงาน เช่น นศท.จิตอาสา ช่วยในเรื่องของ

การตีธง เพื่อหยุดรถเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้ที่ข้าม

ถนนบริเวณทางม้าลายหน้า-ในโรงเรียน  หากเป็น

นักเรียนหญิงหรือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  

ก็จะมาช่วยรับเด็ก ๆ ลงจากรถ เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัวให้

กับการจราจรในช่วงเช้า ถ้าเป็นนักเรียนระดับประถม
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ก็จะทำาจิตอาสาด้านดูแลความสะอาด ซึ่งก็ได้รับการ

ช่วยเหลือจากทางระดับชั้นช่วยดูแลนักเรียนอีกแรง

หนึ่ง ซึ่งถ้าหากวันใดมีฝนตกเราก็จะให้จิตอาสาหยุด

ปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการเจ็บป่วยครับ

ปัญหา/อุปสรรคที่พบ

มาสเตอร์จิรพันธุ์: ปัญหานักเรียนจิตอาสามาปฏิบัติ

หน้าท่ีช้า ก็ได้ขอความร่วมมือให้มาเร็วข้ึนครับ ซ่ึงนักเรียน 

ก็ให้ความร่วมมือดีครับ

คุณสมบัติของนักเรียนที่จะสมัครเป็นจิตอาสาจราจร

มาสเตอร์จิรพันธ์ุ: นักเรียนท่ีจะสมัครเป็นจิตอาสาจราจร

จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง ได้รับอนุญาตจาก

ทางระดับชั้น และนักเรียนต้องมีใจที่จะทำาจิตอาสาครับ

ภารกิจนักเรียนจิตอาสาจราจร

มาสเตอร์จิรพันธ์ุ: ตีธงบริเวณทางม้าลาย ดูแลและช่วย

เหลือนักเรียนประถมท่ีลงจากรถในช่วงเช้าครับ

การจัดสรรนักเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ 

มาสเตอร์จิรพันธ์ุ: นักเรียนจิตอาสาจราจรสลับวันกันมา

ปฏิบัติหน้าท่ีบริเวณทางม้าลายหน้าโรงเรียนจุดละ 2  คน  

มีท้ังหมด 4 จุด  และรับนักเรียนประถมลงจากรถบริเวณ

หน้าอาคารเรียน English Program ท้ังสองอาคาร 

(อาคารเซนต์คาเบรียล และอาคารอิลเดอฟองโซ)  ซ่ึงจะ

มีนักเรียนข้างละ  7 - 8  คน บางคนมาปฏิบัติหน้าท่ีเกือบ

ทุกวันเพราะมีใจเป็นจิตอาสาครับ

หน้าที่ของจิตอาสาในกิจกรรมอื่น ๆ

มาสเตอร์จิรพันธุ์: ในกรณีที่โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ 

จะมีนักเรียนกลุ่มจิตอาสาไปช่วยทุกครั้งครับ ซึ่งขึ้นอยู่

กับหน่วยงานที่จัดกิจกรรมว่าจะขอนักเรียนมาปฏิบัติ

หน้าที่จำานวนกี่คนครับ

เสียงตอบรับจากผู้ปกครอง และบุคลากร

มาสเตอร์จิรพันธุ์: นักเรียนจิตอาสาได้รับคำาชื่นชมจาก

ผู้ปกครองและบุคลากรอยู่เสมอครับ

ส่ิงที่อยากฝากถึงนักเรียนที่จะสมัครเป็นจิตอาสา

จราจรรุ่นต่อไป

มาสเตอร์จิรพันธุ์: อยากให้ทุกคนมีจิตอาสาทำาความดี

เพื่อสังคม  ทำาแล้วเราจะรู้สึกว่ามีความสุข อย่าอายใน

การทำาความดี  บางคนอยากทำาแต่ไม่มีโอกาสครับ
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ทีมประกาศเสียงตามสาย ปีการศึกษา 2565

 ในปีการศึกษา 2565 งานประชาสัมพันธ์ มีนักเรียนร่วมปฏิบัติหน้าที่ประกาศเสียงตามสายช่วงเช้าจำานวน 

3 คน ได้แก่ 

 1. ด.ญ.ลวิตรา ใหญ่คำามา ชั้น ม.2/1 (ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563)

 2. ด.ญ.โสภิสา โชคนิติสวัสดิ์ ชั้น ม.2/1

 3. น.ส.ณัฐนพิน อังศุรัตนเวช ชั้น ม.6/3

 โดยมี ด.ญ.ลัลรามิล กุลตวนิช ชั้น ม.1/1 เป็นสมาชิกใหม่ล่าสุด เข้ามาฝึกซ้อม และเรียนรู้การประกาศเสียง

ตามสาย ซึ่งพี่ ๆ ทั้ง 3 คน ก็ได้ให้คำาแนะนำา และดูแลรุ่นน้องได้เป็นอย่างดี อสธ สาร ฉบับนี้จะมาแนะนำานักเรียน

ทั้ง 4 คน ให้ผู้อ่านได้รู้จักนักเรียนกลุ่มนี้มากขึ้นค่ะ  

ด.ญ.ลวิตรา ใหญ่คำามา
ชื่อเล่น: กอหญ้า

ความสามารถพิเศษ: พิธีกร, แบดมินตัน, ภาษาอังกฤษ 

งานอดิเรก: เล่นเกม, ดู YouTube

คติประจำาใจ: ความพยายามครั้งที่ 100 ดีกว่าท้อถอย

ก่อนที่จะทำา

ความใฝ่ฝัน: อนาคตอยากเรียนคณะแพทยศาสตร์ 

เพราะอยากเป็นหมอ อยากช่วยเหลือคนไข้ คนท่ีเจ็บป่วย

ให้รอดพ้นจากความทรมานและการสูญเสียค่ะ

ด.ญ.โสภิสา โชคนิติสวัสดิ์
ชื่อเล่น: ป้อ

ความสามารถพิเศษ: ร้องเพลง, วาดรูป, การอ่าน   

ออกเสียง 

งานอดิเรก: ร้องเพลง, ดูอนิเมะ, เล่นเกม, อ่านนิยาย

คติประจำาใจ:  อย่าเอาความสุขของตัวเองไปผูกไว้กับ

คนอื่น จงมีความสุขได้ด้วยตัวเอง 

ความใฝ่ฝัน: อนาคตอยากประกอบอาชีพแพทย์ เพราะ

อยากจะช่วยเหลือผู้คนที่ป่วย จึงจะเรียนต่อในสาย

แพทยศาสตร์ค่ะ
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น.ส.ณัฐนพิน อังศุรัตนเวช 
ชื่อเล่น: ไนซ์

ความสามารถพิเศษ: การเต้น, เล่นขิม, เป็นผู้นำา

ในการทำางานเป็นทีม, การพูดประกาศ

งานอดิเรก: ฟังพอดแคสต์, ฟังเพลง, ดูหนัง ซีรี่ย์หรือ

สารคดี

คติประจำาใจ: When life gives you lemons, make 

lemonade. เป็นสำานวนชวนให้คิดบวกว่า ถ้ามีสิ่งที่ไม่

ดีหรือความล้มเหลวเกิดขึ้นในชีวิตเรา ก็เปลี่ยนมันให้

เป็นสิ่งที่ดี ๆ ซะเลย

ความใฝ่ฝัน: ในอนาคตอยากจะประกอบอาชีพท่ีเก่ียวกับ

ด้านบริหารธุรกิจ เช่น นักการตลาด เพราะเป็นคนที่

ชอบเรียนรู้ และวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมของคนใน

สังคม และคิดว่าอาชีพนี้จะเป็นเส้นทางที่ทำาให้เรา

สามารถพบเจอคนเก่ง ๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นคน

ไทยหรือคนต่างชาติ โดยสามารถนำาสิ่งที่เรียนรู้จาก

บุคคลเหล่านั้นมาพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นไปอีกค่ะ 

ด.ญ.ลัลรามิล กุลตวนิช
ชื่อเล่น: ฮานะ

ความสามารถพิเศษ: กีฬาปีนหน้าผา, สื่อสารภาษา

อังกฤษ

งานอดิเรก: อ่านหนังสือ, ร้องเพลง, เต้น, ศึกษาและฝึก

ภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาสเปน และภาษาอิตาลี

คติประจำาใจ: Cuando una puerta se cierra, otra 

se abre. แปลว่า เมื่อประตูบานหนึ่งปิดลง ประตูบาน

ใหม่จะเปิดขึ้น

ความใฝ่ฝัน: ในอนาคตอยากจะเป็นนักภาษาศาสตร์ 

อยากทำางานวิจัยเกี่ยวกับภาษา ส่วนตัวชอบเอกลักษณ์

ของภาษาในฝั่งยุโรปมาก ๆ รู้สึกว่าแต่ละภาษามีจุดเด่น

เป็นของตัวเองที่น่าสนใจ และวัฒนธรรมในการสื่อสาร

ที่แตกต่างกัน ทำาให้น่าสนใจมาก จึงคิดว่าอยากเรียนต่อ

ด้านภาษาค่ะ
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คุยกับคนเกง่

ผูส้อบผา่นการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน.ภูมิศาสตร์ 
สัมภาษณ์โดย มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา

 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้มาสเตอร์จะขอนำาผู้อ่านทุกท่านมาทำาความรู้จักกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี จำานวน 2 คน ที่สอบผ่านการคัดเลือกโครงการสอบคัดเลือกผู้แทนเพื่อเข้าอบรมภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ 

สอวน. ประจำาปี 2566 จัดโดย ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แต่ก่อนที่จะไป

ทำาความรู้จักคนเก่งทั้ง 2 คน มาสเตอร์ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบโอลิมปิกวิชาการ หรือที่เราเรียกเป็นตัวย่อว่า 

สอวน. กันสักนิดครับว่าการสอบที่ว่านี้คือการสอบเกี่ยวกับอะไรบ้าง มาเริ่มกันเลยครับ 

นายศดิศ องค์ศิริกุล 

นายปราณวัสน์ พัฒนเจริญ   

 การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ

ริเริ่มโดยสมาพันธ์ภูมิศาสตร์ระหว่างประเทศ โดยมี

วัตถุประสงค์ที่จะกระตุ้นความสนใจของเยาวชนในการ

ศึกษาด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และเป็นเวทีสร้าง

ความสัมพันธ์และความเข้าใจที่ดีต่อกันให้กับเยาวชน

จากภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลก เร่ิมจัดการแข่งขันคร้ังแรก

ในปี พ.ศ. 2539 ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ต่อมา

ได้จัดให้มีการแข่งขันทุก ๆ 2 ปี และตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 

ได้จัดให้มีการแข่งขันทุกปี ประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน

จะคัดเลือกผู้แทนจำานวน 4 คน โดยต้องมีอายุระหว่าง 

16 - 19 ปี และยังศึกษาในระดับมัธยมของประเทศน้ัน ๆ

สำาหรับภาษาทางการท่ีใช้ในการแข่งขันคือภาษาอังกฤษ  

 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา

มาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ

พระเจ้าพ่ีนางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ (สอวน.) ซ่ึงมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานมูลนิธิ ทรงเล็งเห็น

ความสำาคัญของวิชาภูมิศาสตร์และได้ทรงมอบหมาย

ให้มูลนิธิ สอวน. ดำาเนินการพัฒนาเยาวชนให้มีความรู้

ความสามารถในระดับมาตรฐานสากล เพื่อไปแข่งขัน

ภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ทางภาควิชาภูมิศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตอบรับ

คำาเชิญของมูลนิธิ สอวน. เข้าเป็นศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก

สำาหรับนักเรียนในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือช่วยอบรม



26

และทำาหน้าที่ร่วมคัดเลือกนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ 

ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และส่งเข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับประเทศเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไป

แข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยจะได้

รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินการจากมูลนิธิฯ 

เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวประสบผลตามความมุ่งหมาย 

ภาควิชาภูมิศาสตร์จึงได้จัดทำาโครงการคัดเลือกผู้แทน

เพื่อเข้าอบรมโครงการภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการ โดย

มีเป้าหมายที่จะจัดอบรมนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายท่ีผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมจำานวนอย่าง

น้อย 100 คน 

 ข้างต้นคือรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับการ

แข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ซึ่งมาสเตอร์

เองก็เตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และส่งนักเรียน

เข้าร่วมสอบแข่งขันในรายการดังกล่าวทุกปี สิ่งหนึ่งที่

มาสเตอร์มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง คือมาสเตอร์

สามารถเตรียมความพร้อมให้นักเรียนระดับช้ัน ม.ปลาย 

สามารถสอบติดค่ายภูมิศาสตร์โอลิมปิกวิชาการได้ทุกปี

เช่นกัน วันน้ีส่วนหน่ึงของความภาคภูมิใจของมาสเตอร์

จะอยู่ในบทสัมภาษณ์นักเรียนที่สอบติดค่าย 1 สอวน. 

ในปีการศึกษานี้จำานวน 2 คน เราไปทำาความรู้จักกับ

พวกเขาทั้งคู่กันเลยครับ 

มาสเตอร์เทิดพล: สวัสดีครับ อยากให้นักเรียนทั้งสองคนแนะนำาตัวเองให้ผู้อ่านรู้จักสักนิดครับ 

นายศดิศ:   สวัสดีครับผมชื่อ นายศดิศ องค์ศิริกุล ชื่อเล่น เคน ชั้น ม.6/3 ครับ เคยเป็นตัวแทนศูนย์

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปสอบแข่งขันภูมิศาสตร์ระดับประเทศ (TGEO) ครับ

นายปราณวัสน์:   สวัสดีครับผมชื่อนายปราณวัสน์ พัฒนเจริญ ชื่อเล่น บุ๊ก ชั้น ม.5/3 ครับ

มาสเตอร์เทิดพล:   ทำาไมถึงสนใจสมัครสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (สอวน.ภูมิศาสตร์) ครับ

นายศดิศ:    ตอนผมอยู่ช้ัน ม.5 ผมรู้สึกว่าอยากหาผลงานเพ่ือเข้ามหาวิทยาลัยดู ในคาบสังคมก็มีมาสเตอร์

    เทิดพล (ม.ยอด) ที่เป็นคนประกาศเรื่องสอวน.ภูมิศาสตร์พอดี ก็เลยลองลงสมัคร พอได้ลอง

   สมัครลองศึกษาดูแล้วก็ทำาให้ผมรู้สึกชอบในตัววิชาก็เลยเริ่มตั้งใจเพ่ือเตรียมสอบครับ 

นายปราณวัสน์:   ตอนแรกก็เริ่มจากที่ ม.ยอด มาถามในห้องว่าตอนนี้มีสมัครสอบสอวน.ภูมิศาสตร์ เผื่อใคร

   สนใจ บวกกับท่ีตอนน้ันเป็นช่วงท่ีผมพ่ึงมาเร่ิมจริงจังกับการเรียนมากข้ึน เพราะว่าก่อนหน้าน้ี

   ผมเป็นเด็กท่ีติดเกมมาก เล่นจนแบบเร่ิมอ่ิมตัวเร่ิมไม่อยากเล่นแล้ว แถมว่างพอดีด้วยก็เลย

   ลองหาอะไรทำาดูครับ     

มาสเตอร์เทิดพล:     มีวิธีการเตรียมตัวสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศอย่างไรบ้างครับ     

นายศดิศ:      ผมจะใช้การแบ่งเวลาอ่านหนังสือทบทวนครับ ที่สำาคัญคือ “ความสมำา่เสมอ” ครับ 
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เพราะมีครูผู้สอนมาชี้แนะและ ให้แนวทางการสอบ

เพิ่มด้วยความพยายามอ่านหนังสือทุกวันเก็บเนื้อหา

เรียนไปเรื่อย ๆ ครับ    

นายปราณวัสน์: ผมเริ่มเตรียมตัวช้ากว่าคนอื่นครับ 

ปกติแล้วหลายคนที่อยากจะเข้าค่าย สอวน. ส่วนมาก

ถ้าเราอยู่ ม.ต้น เราต้องจบเนื้อหา ม.ปลาย วิชานั้นแล้ว 

ผมมีเวลาเตรียมตัวประมาณแค่ 2 เดือน เลยมานั่งคิดว่า

ถ้าเราเริ่มช้าแต่เรามีเป้าหมายเดียวกันกับคนอื่นคือติด

ค่าย เราก็แค่ต้องว่ิงให้เร็วข้ึน อ่านหนังสือมากข้ึน เอาใจใส่

ให้มากกว่าคนอ่ืน จากท่ีไม่เคยอ่านหนังสือเลย ผมก็ต้อง

ลองเอาหนังสือมาอ่านดูแบบจริงจังครับ   

มาสเตอร์เทิดพล: สอบที่สนามสอบไหน และเมื่อไปสอบแล้วข้อสอบเป็นอย่างไรบ้างครับ    

นายศดิศ:    ตอนที่สอบได้ค่ายที่ 1 ผมไปสอบที่ตึกคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับ  

   ส่วนตอนที่สอบติดค่ายที่ 2 ไปสอบที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ ส่วนตัวผมมีความเห็นว่า 

   ข้อสอบที่เจอค่อนข้างยากและท้าทายมากครับ ใช้ทั้งทักษะทางภาษาอังกฤษและทักษะ 

   ทางภูมิศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติครับ    

นายปราณวัสน์: ผมก็ไปสอบที่ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเช่นกันครับ

    แล้วถ้าถามถึงข้อสอบของปีนี้ ด้วยความที่คนออกข้อสอบเป็นอาจารย์จุฬาฯ ด้วย ซึ่งเขา

   ข้ึนช่ืออยู่แล้วครับเร่ืองการคัดนักเรียน เพราะฉะน้ันสำาหรับผมข้อสอบต้องยากอยู่แล้วครับ  

มาสเตอร์เทิดพล:  มีการเตรียมการสำาหรับการสอบค่าย 2 ในปีนี้อย่างไร และมั่นใจมากแค่ไหนกับการสอบใน 

   เดือนตุลาคมนี้ครับ       

นายศดิศ:   ผมใช้วิธีการอ่านทบทวนเนื้อหาสลับกับการสอบในห้องเรียนจึงต้องแบ่งเวลาให้ดี แต่ก็รู้สึก 

   ค่อนข้างมั่นใจกับการสอบอย่างมากครับ        

นายปราณวัสน์:   สำาหรับผมตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เพิ่งจะสอบปลายภาคมาครับ และได้กลับมาอ่านหนังสือ  

   ทบทวนเน้ือหา สอวน. ภูมิศาสตร์  ถ้าถามว่าม่ันใจก็น่าจะก็รู้สึกว่าผมไม่ได้ม่ันใจมากนัก  

   เพราะถ้าม่ันใจมากเกินไปกลัวมันจะกลับมาทำาร้ายตัวเอง เอาเป็นว่าผมจะทำาให้ดีท่ีสุดครับ 

                 

มาสเตอร์เทิดพล:    ทราบว่าปีที่แล้วศดิศก็สอบติดค่ายที่ 2 ปีนี้ก็สอบติดอีกครั้ง ความรู้สึกครั้งที่แล้วกับครั้งนี้ 

   เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับ                 

นายศดิศ:     ผมมีความรู้สึกว่าได้เรียนรู้ถึงข้อผิดพลาดของรอบที่แล้ว จึงทำาให้ปีนี้มีความมั่นใจมากขึ้น  

   ได้รู้จุดผิดพลาดและนำามาแก้ไขได้ในปีนี้ครับจึงรู้สึกว่ามีประสบการณ์มากขึ้นในการเตรียม 

   พร้อมครับ      
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มาสเตอร์เทิดพล: สุดท้ายนี้มาสเตอร์อยากให้นักเรียนทั้งสองคน ช่วยแนะนำาน้อง ๆ หรือเพื่อน ๆ ที่สนใจ  

   อยากสมัครสอบแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศว่าต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง  

นายศดิศ:  สำาหรับผม ผมว่าการสอบ สอวน. ภูมิศาสตร์ เป็นโอกาสที่ดีเลยครับ น้อง ๆ จะสามารถใช้

   ความรู้และความสามารถของตัวเองเพื่อสอบแข่งขันและแสดงศักยภาพของตัวเองเพื่อ 

   ต่อยอดไปสู่มหาวิทยาลัยในฝันครับ แค่น้อง ๆ ต้องแบ่งเวลามาติวและอ่านหนังสือไปกับ

   เพ่ือน ๆ และได้ลองประสบการณ์ไปสอบดู พ่ีคิดว่ามันคุ้มค่ากับความพยายามของน้องแน่ ๆ

   เพราะมันสามารถใช้เป็นผลงานในการเข้ามหาวิทยาลัยได้และได้ความรู้ที่จะได้ติดตัวของ 

   น้อง ๆ ไปตลอดครับผม                          

นายปราณวัสน์: ผมว่าถ้าหากต้องเริ่มต้นทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  ไม่จำาเป็นต้องเป็นเรื่องสอบก็ได้นะครับ ควรเริ่ม

   ตั้งแต่ตอนนี้เลย สิ่งที่เราต้องทำา คือ เตรียมพร้อมเปิดรับโอกาสที่จะเข้ามา เราควรจะพร้อม

   เสมอ และส่วนของการอ่านหนังสือนะครับ ถ้าจะไปสอบไม่ว่าจะเป็นสอบย่อย  สอบใหญ่  

   สอบแข่งขันถ้าอยากทำาข้อสอบได้ยังไง ๆ ก็ต้องอ่านหนังสือครับ สิ่งที่สำาคัญมากในการอ่าน 

   หนังสือไม่ใช่ปริมาณครับ แต่มันคือคุณภาพในการอ่าน ยกตัวอย่างเช่น หากเราอ่านวันละ 8  

   ชั่วโมง แต่เราอ่านได้ 2-3 วัน มันก็ได้แค่อย่างมากก็ 24 ชั่วโมงครับ แล้วเป็น 24 ชั่วโมง

   ท่ีไม่มีคุณภาพ เทียบกับเราอ่านหนังสือวันละ 30 นาทีทุกวันเป็นเวลา 2 เดือน เราจะได้อ่าน 

   30 ช่ัวโมง แล้วเป็น 30 ช่ัวโมงท่ีมีคุณภาพ แถมไม่เหน่ือยด้วย สุดท้ายนะครับ ทุกคนต้องเช่ือ

   ว่าตัวเองทำาได้ และจงอย่าดูถูกตัวเอง ตัวเราเก่งกว่าท่ีเราคิดเอาไว้เยอะมาก และก็ลองทำาในส่ิง

   ใหม่ ๆ ดูครับ เราอาจจะได้เจอตัวเราในอีกมุมหนึ่งก็ได้ เพราะก่อนหน้านี้ผมก็ไม่คิดเหมือน 

   กันว่าจะมาสอบติดค่ายอะไรแบบนี้ ซึ่งเมื่อก่อนนี้ผมก็เป็นแค่เด็กติดเกมคนหนึ่งที่เรื่องเรียน

   ไม่ต้องพูดถึงได้เกรดเฉล่ีย 1 กว่า ๆ เท่าน้ันเองครับ แต่ผมว่าถ้าเราต้ังใจทำาอะไรสักอย่างหน่ึง 

   ถ้าเราต้ังใจและให้เวลากับส่ิงท่ีเรามุ่งม่ันต้ังใจจริง ๆ ยังไงเราก็ทำามันได้แน่นอนครับ บางอย่าง

   เราก็อาจจะทำาไม่ได้ในตอนแรก แต่ให้ลองกลับไปคิดดูนะครับว่าเราทำาไม่ได้จริง ๆ  หรือตัวเรา

   แค่ยังพยายามไม่พอ

 ก็จบลงไปแล้วนะครับสำาหรับบทสัมภาษณ์นักเรียนผู้สอบผ่านการคัดเลือกโอลิมปิกวิชาการ สอวน. ภูมิศาสตร์ 

ในปีการศึกษานี้ทั้ง 2 คน หวังว่าบทสัมภาษณ์สั้น ๆ ที่มาสเตอร์สัมภาษณ์นักเรียนคนเก่งทั้งสองคนนี้ จะเป็นแรง

บันดาลใจให้กับผู้อ่านทุกท่าน โดยเฉพาะนักเรียนทุกคนท่ีมีความฝัน ความหวัง ความต้ังใจ และความมุ่งม่ัน ให้นักเรียน 

มีความวิริยะ อุตสาหะ นำาพาไปสู่ความสำาเร็จของนักเรียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับคติพจน์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

คือ Labor Omnia Vincit นั่นเองครับ แล้วพบกันใหม่ในวารสารฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ 
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คุยกับผูช้นะเลิศ
กิจกรรม Social Studies Genius เพชรยอดสังคม

สัมภาษณ์โดย มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา

 สวัสดีผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้มาสเตอร์ขอนำาผู้อ่านทุกท่านมาทำาความรู้จักกับผู้ชนะเลิศกิจกรรม Social 

Studies Genius เพชรยอดสังคม ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

จัดอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเกือบ 10 ปี แล้ว ในแต่ละปีการศึกษาก็จะมีนักเรียนและคุณครูมาร่วมกิจกรรมในหัวข้อ

ต่าง ๆ หลากหลายกันออกไป และนำาคะแนนสูงสุด 5 หัวข้อจากตารางคะแนน มาแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เพื่อชิง

รางวัลใหญ่เป็นถ้วยรางวัลเกียรติยศจากท่านผู้อำานวยการ และทุนการศึกษาอีกหลายหมื่นบาท ซึ่งในปีการศึกษาที่

ผ่านมาก็ได้ผู้ชนะเลิศมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้มาสเตอร์จึงขอนำาผู้อ่านทุกท่านไปทำาความรู้จักกับนักเรียนคนเก่ง

ของเรากันครับ

มาสเตอร์เทิดพล:  สวัสดีครับ มาสเตอร์อยากให้นักเรียนช่วยแนะนำาตนเองให้ผู้อ่านรู้จักสักเล็กน้อยครับ 

นายภานรินทร์:  สวัสดีครับผมชื่อ นายภานรินทร์ ศรีอยู่ยงค์ ชื่อเล่น โฟล์ค เข้าแข่งขันกิจกรรมเพชรยอด

   สังคม หัวข้อ “งูไทย” ครับ

มาสเตอร์เทิดพล:  ช่วยเล่าที่มาถึงเหตุผลที่นักเรียนชื่นชอบเรื่องราวของ “งูไทย” ให้ฟังหน่อยครับ 

นายภานรินทร์:    สำาหรับคำาถามนี้ผมต้องขอเล่าย้อนไปไกลเลยครับ ผมเป็นคนที่ชอบดูทีวีมากมาตั้งแต่ตอน

   เด็ก ๆ  ดูได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อ และที่ชอบดูมากที่สุดก็คือรายการสารคดีเกี่ยวกับสัตว์ เพราะ

   มันมีความสนุกตื่นเต้นน่าค้นหา และสัตว์ประเภทที่ผมชอบที่สุดก็คือสัตว์เลื้อยคลาน เลยได้

   ศึกษาเกี่ยวกับมันอย่างลึกซึ้งจนได้ไปรู้จักกับ "งู" และชื่นชอบเป็นพิเศษครับ
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มาสเตอร์เทิดพล: แล้วมาร่วมแข่งขันในกิจกรรมเพชรยอดสังคมได้อย่างไรครับ 

นายภานรินทร์:  ผมมีโอกาสเห็นและรู้จักรายการนี้มาตั้งแต่เด็ก ๆ เลยครับ เพราะว่าผมอยู่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ 

   ป.1 และพ่อของผมก็เป็นแชมป์คนแรกของรายการนี้ด้วย ตอนนั้นพ่อได้รางวัลเป็น iPad 

   mini ผมเลยอยากมาแข่ง เผื่อจะได้รางวัลแบบพ่อบ้าง แต่ตอนนั้นก็ยังคิดไม่ออกว่าจะ

   แข่งเรื่องอะไร พอโตขึ้นมาก็ได้เรียนกับ มาสเตอร์เทิดพล (ม.ยอด) ตอนนั้นมาสเตอร์กำาลัง

   ประกาศรับสมัครหาผู้ที่สนใจมาแข่งขันในรายการเพชรยอดสังคมอยู่พอดี ผมเลยลองนำา

   เสนอหัวข้อเรื่อง "งูไทย" ไป และได้สมัครเข้าแข่งกิจกรรมนี้ในที่สุดครับ

มาสเตอร์เทิดพล:  แล้วมีการเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเพชรยอดสังคมอย่างไรบ้างครับ  

นายภานรินทร์:  ตอนแรกที่ผมได้เข้าไปแข่งรอบคัดเลือกก็มีการเตรียมตัวน้อยมากครับ เพราะช่วงนั้นเป็น

   ช่วงที่ใกล้สอบ รวมถึงมีการบ้านเยอะมาก แต่ผมก็พยายามหาหนังสือมาอ่าน ซึ่งหนังสือ

   เกี่ยวกับงูในประเทศไทยมีน้อยมาก หนังสือที่มีข้อมูลแบบละเอียดก็เลิกผลิตไปหมดแล้ว

   ผมต้องไปหาอ่านตามพวกห้องสมุดของมหาวิทยาลัย ซึ่งมันก็ยืมออกมาอ่านไม่ได้ เพราะ

   เราไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขา แต่ก็ยังดีท่ีผมสามารถถ่ายเอกสารข้อมูลเหล่าน้ัน

   ออกมาอ่านได้ แล้วก็ไปหาข้อมูลความรู้จากสวนงูสถานเสาวภา ซ่ึงเป็นสถานท่ี ๆ ผมคิดว่า 

   ให้ความรู้เกี่ยวกับงูในประเทศไทยได้ดีที่สุดแล้วครับ 

มาสเตอร์เทิดพล:  บรรยากาศการเข้าร่วมแข่งขันในครั้งแรก เป็นอย่างไรบ้าง 

นายภานรินทร์:  บรรยากาศของปีแรกท่ีผมเข้าไปแข่งขันรู้สึกดีมากครับ ตอนแรกผมก็รู้สึกกลัวอะไรหลายอย่าง

   ทั้งคนที่เข้ามาแข่งขันด้วยกัน ว่าพวกเขาจะเก่งขนาดไหน ตัวเราจะสู้เขาได้ไหม คำาถามที่ 

   เราต้องเจอมันจะยากมากขนาดไหน แต่ที่จริงแล้วผมกลับไม่รู้สึกเหมือนว่าต้องพยายามสู้  

   หรือต้องพยายามแข่งขันกับคนอ่ืนเลย เพราะคนที่ไปแข่งขันกับเราก็เป็นเพื่อน เป็นพี่น้องที่ 

   สนิทกับผมกันหมดอยู่แล้ว ทุกคนล้วนเอาความรู้ความสามารถของหัวข้อท่ีตัวเองสมัครเข้า 

   แข่งขันมาแชร์กัน ซึ่งก็เหมือนผมได้ความรู้ของหัวข้อเรื่องที่คนอื่นแข่งขันไปด้วย และในป ี

   แรกที่ผมเข้าแข่งขัน ผมก็ได้เข้ารอบไปแข่งขันไกลถึงรอบชิงชนะเลิศ 5 คนสุดท้ายเลยครับ  

   แต่ในรอบชิงชนะเลิศนั้นผมก็ไปพลาดในเกม 3 วินาที ซึ่งเป็นเกมสุดท้ายที่ผมเลือกแข่งขัน 

   ในปีนั้น ทำาให้ผมตกรอบไปครับ
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มาสเตอร์เทิดพล:  ด้วยความผิดพลาดไปเพียงนิดเดียว ความรู้สึก ณ ช่วงเวลานั้น เป็นอย่างไรบ้างครับ  

นายภานรินทร์:  ผมก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มากมายแต่ผมก็อดโทษตัวเองไม่ได้ เพราะว่า

   ผมรู้คำาตอบข้อที่ผมตอบไม่ได้ข้อในด้วย ก่อนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ มาสเตอร์ยอดมี

   กิจกรรมให้ทายผลผู้ชนะ มีรางวัลใหญ่แจกมากมาย ซึ่งผมได้เข้ามาในรอบชิงชนะเลิศด้วย

   คะแนนท่ีสูงท่ีสุดในบรรดาผู้เข้าร่วมการแข่งขันด้วยกันท้ังหมด ทำาให้ผมต้องแบกความหวัง 

   ของคนอื่น แบกความกดดันมาค่อนข้างเยอะมาก ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศวันนั้น มี

   เกมการแข่งขันทั้งหมด 5 หมวดเกม โดยมาสเตอร์จะให้ผู้ท่ีเข้ารอบชิงชนะเลิศท้ัง 5 คน  

   เลือกเกมท่ีชอบเพียงเกมเดียวจากหมวดเกม 3 วินาที / หมวดคำาถาม – คำาตอบ / หมวดจ๊ิกซอว์ / 

   หมวดคุณสมบัติ และหมวดเกมคำาถามวัดใจ  มาแข่งขันกันโดยการจับฉลากแข่งขันก่อน – 

   หลัง ใครได้คะแนนสูงสุดก็เป็นผู้ที่ชนะเลิศไปเลย แต่หากเสมอกัน ก็ต้องนำาหมวดที่เหลือที่

   มาแข่งขันในรอบตัดสินต่อไปจนกว่าจะได้ผู้ชนะเลิศ ซึ่งผมแข่งหมดทุกเกมแล้ว คะแนนก ็

   ยังเสมอกันกับผู้แข่งขันหัวข้ออื่น ๆ จนเหลือถึงเกมสุดท้าย คือ เกม 3 วินาที เกมที่คนเล่น 

   ทุกคนบอกว่ามันยากที่สุด เพราะต้องตอบให้ได้ภายใต้ความกดดันของเงื่อนไขเวลาเพียง 

   ข้อละ 3 วินาที และคนท่ีแข่งขันก่อนหน้าผม เขาก็ตอบได้คะแนนเต็มครบ 100 คะแนนไป

   แล้ว ส่ิงน้ีมันทำาให้ผมเพ่ิมความกดดันตัวเองเข้าไปอีกมากเหลือเกิน ผมตอบคำาถามไปได้

   ประมาณสิบกว่าข้อ ก็ได้เจอกับภาพงูปลิง ซ่ึงก็เป็นงูท่ีผมรู้จักด้วย แต่ด้วยความต่ืนเต้น ณ 

   ตอนน้ันจากอะไรหลายอย่างท้ังแสงสีเสียง ทำาให้ผมคิดไม่ทันและเผลอพูดคำาว่าข้ามออกไป  

   คำาพูดว่า “ข้าม” คำาน้ันทำาให้ผมตกรอบทันที ซ่ึงช่วงน้ันผมก็เสียใจไปอยู่พักหน่ึงเลยทีเดียว  

   แต่ไม่นานหลังจากน้ันผมก็กลับมาแฮปปี้เหมือนเดิมครับ 

มาสเตอร์เทิดพล:    เมื่อได้เข้าร่วมกิจกรรมเพชรยอดสังคมอีกเป็นครั้งที่ 2 รู้สึกอย่างไรบ้าง เตรียมตัวอย่างไร

นายภานรินทร์:   ก็รู้สึกดีใจท่ีได้กลับมาแข่งอีกรอบครับ สำาหรับรอบน้ีมีเวลาเตรียมตัวค่อนข้างมาก เพราะผม

   ตั้งเป้าว่าจะกลับมาแข่งใหม่ตั้งแต่วันที่พลาดรอบชิงไปแล้ว ผมเลยพยายามอ่าน และเก็บ

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงูมาตลอดตั้งแต่ตอนนั้น อีกอย่าง

ตอนนี้ผมได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว เพราะ

โรคระบาดโควิด-19 ทำาให้ต้องเล่ือนการแข่งออกไปนาน 

ทำาให้ผมสามารถยืมหนังสือ หาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับงู

ในหอสมุดของมหาวิทยาลัยได้เต็มที่ แล้วก็รอบนี้ผมไม่

กลัวคำาถามเลยครับ เพราะเหมือนกับว่าเรารู้แนวเกม

มาหมดแล้ว แต่ก็มีแอบเกร็งกับผู้เข้าแข่งข้นคนอื่นบ้าง 

มาสเตอร์เทิดพล: ความรู้สึกในการแข่งขันในปีน้ีกับปีแรก

นายภานรินทร์:  ความรู้สึกแตกต่างกันอย่างชัดเจน ปีแรก

ท่ีแข่งผมมาเป็นน้องเล็กสุด มีท้ังเพ่ือนท้ังพ่ีมาแข่งด้วยกัน

คอยให้คำาแนะนำากัน ทำาให้รู้สึกอบอุ่น แต่ปีนี้ผมต้องมา

เป็นพี่ใหญ่สุดที่เรียนจบไปแล้ว ผมก็ต้องให้คำาแนะนำา

รุ่นน้องที่มาแข่งขัน เพราะเรามีประสบการณ์การ  
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   แข่งขันมาแล้ว ผมต้องคอยบอกสิ่งต่าง ๆ ให้น้องเขารู้สึกอบอุ่น ไม่กลัวไม่ตื่นเต้น และมี 

   กำาลังใจที่จะแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ เหมือนกับตอนที่ผมเข้ามาแข่งขันในปีแรก 

มาสเตอร์เทิดพล:   ในที่สุดการแข่งขันครั้งนี้ก็ได้รับชัยชนะมา รู้สึกอย่างไรกับชัยชนะครั้งนี้ครับ 

นายภานรินทร์:   รู้สึกดีใจมากครับ เหมือนได้ปล่อยวางเรื่องราวที่เคยพ่ายแพ้มาก่อน ได้จัดการเรื่องราวที่ 

   ค้างคาใจ รู้สึกว่าสามารถทำาอะไรให้ประสบความสำาเร็จได้ด้วยตัวเอง รู้สึกว่าผมไม่เคยเดิน 

   ด้วยตัวคนเดียว มีเพ่ือนมีน้อง มีครอบครัวท่ีคอยสนับสนุนผมอยู่ตลอดในทุกเส้นทางท่ีผมเดินมา 

มาสเตอร์เทิดพล:   กิจกรรมนี้ให้อะไรกับเราบ้างครับ 

นายภานรินทร์:    กิจกรรมน้ีสร้างความมุ่งม่ันและความม่ันใจผมอย่างมากครับ ทำาให้ผมรู้ว่าการท่ีเราพยายาม

   ทำาให้เราสามารถประสบความสำาเร็จได้จริง ถึงแม้ว่าความพยายามครั้งแรกจะไม่ได้ผล 

   ถ้าเราไม่หยุดที่จะมุ่งมั่นพยายามทำาให้มันเต็มที่ในทุกครั้ง มันจะต้องมีสักวันหนึ่งที่เรา 

   ประสบผลสำาเร็จ และผมจะนำาความมุ่งมั่นนี้ติดตัวไปใช้ตลอดในเส้นทางชีวิตที่ผมต้องเจอ 

   ต่อจากนี้ไปครับ 

มาสเตอร์เทิดพล: หลังได้รับชัยชนะในการแข่งขันมา ครอบครัวมีความรู้สึกอย่างไรบ้างครับ 

นายภานรินทร์:   ครอบครัวดีใจไปกับผมด้วยครับ และผมก็ทำาให้พวกเขาได้รู้สึกคิดถูกที่คอยช่วยเหลือ   

   คอยสนับสนุนผมในทุกเรื่องมาตลอด ทำาให้พวกเขารู้สึกว่าผมสามารถทำาให้ตัวเองประสบ 

   ความสำาเร็จได้รู้สึกว่าผมมีความพยายามท่ีมากพอ และพร้อมท่ีจะเติบโตก้าวข้ึนไปเป็นคนดี

    ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมผู้ใหญ่ได้อย่างมีความสุข

มาสเตอร์เทิดพล:  ช่วยแนะนำาวิธีการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมเพชรยอดสังคมสักหน่อยครับ 

นายภานรินทร์:   ผมก็อยากจะขอให้น้อง ๆ หรือว่าคุณครู อาจารย์ทุกคนที่สนใจจะเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม 

   เพชรยอดสังคม ต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับ เรื่องไหนที่เราคิดว่ารู้แล้ว  

   เราก็ต้องรู้ให้มันลึกเข้าไปอีก แล้วก็อย่ากลัวที่จะตอบคำาถามครับ แต่ให้ตัวเรามั่นใจเข้าไว้  

   เราเป็นผู้รู้หรือจะเรียกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ในหัวข้อที่เราสมัครเข้าร่วมแข่งขัน ดังนั้น เรา 

   ต้องรู้เยอะกว่าคำาถามที่มาสเตอร์ผู้จัดกิจกรรมหามาถามเราให้ได้ สุดท้ายนี้ ผมก็อยากขอ 

   ให้ทุกคนท่ีเข้ามาอ่าน พบเจอแต่ความสุข โชคดีในทุกเส้นทางชีวิตนะครับ 
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ผลงานโดดเด่น ปีการศึกษา 2565

รางวัลชนะเลิศ MAX PLOYS 

CROSSWORD GAME
 นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 

6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม 

รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายการ MAX PLOYS 

CROSSWORD GAME A-MATH KUMKOM SUDOKU

ED-SPORT CHALLENGE 2022 เม่ือวันท่ี 28 พฤษภาคม

2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช 

รางวัลชนะเลิศ EduPloys Crossword Game
 นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขัน

ครอสเวิร์ดเกม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ 

EduPloys Crossword Game A-Math Kumkom 

Ed-Sport Challenge 2022 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 

2565 ณ Pleanary Mall 

รางวัลชนะเลิศ EduPloys Crossword Game 

Thailand Championship 2022
 นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ ชั ้น ม.6/2 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม รุ่น ม.ปลาย

ในรายการ EduPloys Crossword Game A-Math

Kumkom and Sodoku Thailand Championship 

2022 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และได้เป็น

ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม

ชิงแชมป์เยาวชนโลก ในรายการ WESPA Youth Cup 

2022 ระหว่างวันที่ 15-30 ตุลาคม 2565 ในรูปแบบ

ออนไลน์
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รางวัลชนะเลิศ MAKER ROBOTICS 

CHALLENGE 2022
 นายธนกร รุ่งเรืองพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

ชมรมหุ่นยนต์ ACT Robot Club ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภท Line Tracing Senior รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ประเภท Line Tracing Enhance Senior 

และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ประเทศโรมาเนีย 

จากการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ MAKER ROBOTICS 

CHALLENGE 2022 เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 

ณ The Hub Rangsit

รางวัลชนะเลิศ International 

Science Drama Competition 2022
 นักเรียน English Program ในนามทีม ACT 

Wave Warrior ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย 

เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ International Science

Drama Competition 2022 จัดโดย Asia Pacific 

Network of Science and Technology Centres 

(ASPAC) ซึ่งในรอบ Final round มีทีมเข้าร่วมการ

แข่งขัน จำานวน 11 ทีม จาก 5 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ 

จีน ฟิลิปปินส์ ไนจีเรีย และไทย ผลปรากฏว่า รุ่น Junior

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

รางวัลชนะเลิศ Crossword BSK100 A-Math 

Crossword Kamkom Challenge 2022
 นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ และนายปรินทร 

เฟื่องอารมณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้เข้าร่วมการ

แข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ BSK100 A-Math Crossword 

Kamkom Challenge 2022 จัดโดย สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนบ้านสันกำาแพง ผลการแข่งขัน ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์

ภาษาอังกฤษ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับถ้วยเกียรติยศ

ของ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ 
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เหรียญเงินการแข่งขัน ASMOPSS 
 ด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 แผนการ

เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขัน Asian Science & Mathematics 

Olympiad for Primary and Secondary Schools 2022 (ASMOPSS) 

จัดโดย บริษัท ไมราห์ อินเตอร์ กรุ๊ป จำากัด รอบแรก วิชาวิทยาศาสตร์   

ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รางวัลชนะเลิศประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
 นายชยพัฒน์ โอสนานนท์ และนายกรปภพ 

สิทธิฤทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 แผนการเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และ

สอวน. ได้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา ประจำาปี 2565 (รูปแบบออนไลน์) 

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี ในช่ือโครงงาน “ระบบตรวจจับและแจ้งเตือน

การหลับในของผู้ขับขี่ Drowsiness Detection and 

Notification System (DON) โดยมี มิสพิชชาพร 

ประยูรอนุเทพ เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน ผลปรากฏว่า 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

รางวัลชนะเลิศการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ฝ่ายวิชาการ ได้ส่งนักเรียนแผนการเรียนห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทางสสวท. และสอวน. ได้แก่ 

น.ส.พัชชาภา สัมพัฒนวรชัย น.ส.ปุณณภา ปานทอง 

และ น.ส.ฐิตินันท์ ชีวะธรรมรัตน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 

เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (ด้าน BCG) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี โดยมี มิสวิไลพร ศิลางาม เป็นครูท่ีปรึกษา

โครงงาน ผลการประกวด ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร 
 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง

สสวท. และ สอวน. ระดับชั้น ม.5/1 ได้แก่ น.ส.ณัฐชยา

จูพงษ์เศรษฐ น.ส.ชญานิศ สิริเบญจวงศ์ น.ส.ธัญญ่า

เพชรพิเชษฐเชียร น.ส.ลลนา สิริบุญญากุลย์ และ 

น.ส.ภรรษชล เอี่ยมอิ่มภัค ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก

การแข่งขันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร รอบชิงชนะเลิศ

ระดับประเทศ ในโครงการ FoodInnopolis Innovation

Contest 2022 Demo Days ปีที่ 5

คะแนนสูงสุดการสอบวัดความรู้เคมีระดับชาติ
 ด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ชั้นมัธยมศึกษา

ปีท่ี 2/1 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท.

และสอวน. สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ High 

Distinction Excellence (30 คะแนนเต็ม) จาก

การสอบวัดความรู้เคมี ระดับชาติ The International

Chemistry Quiz (ICQ) 2021 จัดโดย The Royal 

Australian Chemical Institute สถาบันเคมีแห่ง

ประเทศออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย)

รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๖
 น.ส.ปวีร์นุช เพียงประสิทธิ์พร ชั้น ม.๔/๓ ได้รับ

รางวัลเยาวชนคนสร้างชาติ ครั้งที่ ๖ ประจำาปี ๒๕๖๕ 

สาขาศิลปะการแสดง วัฒนธรรมและดนตรี ภายใต้

โครงการเยาวชนพัฒนาชาติ ใฝ่ศึกษา รักษาเอกราช

และวัฒนธรรมไทย เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕  ณ หอ

ประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ จัดโดยสภาองค์กร

เยาวชนคนสร้างชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง

วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวง

การพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ และ

สำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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รางวัลชนะเลิศ Mounted Police 

191 Open 2022 & Pony Qualifier
 ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

2B เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในรายการ Mounted Police 

191 Open 2022 & Pony Qualifier ณ สนามแข่งม้า

กองกำากับการตำารวจม้าบางบอน ผลการแข่งขันได้รับ

รางวัล Class 9 : Show Jumping 60 cm. ลำาดับที่ 1, 

Class 12 : Show Jumping 70 cm. ลำาดับที่ 1, Class 

15 : Show Jumping 60-70 cm. ลำาดับที่ 1  Pony 

และ Open Class 18: Show Jumping 70-80 cm. 

ลำาดับที่ 1 และประเภท Team

รางวัลชนะเลิศ PPTV Junior 

Golf Tour 2022 (ระดับภาค)
 ด.ญ.ปารัช สุขอนันต์ ชั้น ม.2/5 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ 

PPTV Junior Golf Tour 2022 (ระดับภาค) ณ สนาม

บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา

รางวัลชนะเลิศ SNU TAEKWONDO VIRTUAL 

INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2022

 ด.ช.ปริณ ศิริเมธานณ ชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการเข้าร่วมการ

แข่งขันเทควันโด ประเภทพุมเซ่ ออนไลน์ (VDO Clip) 

รายการ SNU TAEKWONDO VIRTUAL INTERNATIONAL

CHAMPIONSHIP 2022 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 

จำานวน 825 ทีม ทั่วโลก

รางวัลชนะเลิศกระแสร์เทนนิสแคมป์ 

จูเนียร์ ชาเลนจ์ 2022 ครั้งที่ 5
 ด.ญ.ชญาดา นิ่มวชิระสุนทร ป.3A ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี จากการ

แข่งขันเทนนิส รายการกระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์

ชาเลนจ์ 2022 คร้ังท่ี 5 ณ สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค

ปิรามิด ลาดกระบัง
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รางวัลชนะเลิศ The Mall Badminton 

Championship 2022
 ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ The Mall 

Badminton Championship 2022 ชิงถ้วยรางวัล

พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ The 

Mall Korat นายแทนคุณ เศรษฐประเสริฐ ชั้น ม.4/5 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

น.ส.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี

รางวัลชนะเลิศ 

Thammasat Championship 2022
 นายแทนคุณ เศรษฐประเสริฐ ชั้น ม.4/5 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่และคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 

17 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ 

Thammasat Championship 2022 ณ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ BAT-YONEX C&L 

BY SPIRIT PATHUMTHANI CUP 2022
 ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้น ม. 3/5 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ GS 15 และรางวัลรองชนะเลิศ GS 17

U 11 จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ BAT-YONEX

C&L BY SPIRIT PATHUMTHANI CUP 2022 ระหว่าง

วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี 

เหรียญทอง arena Thailand Age Group 

Swimming Championship 2022

 น.ส.ชญาภา ป้านสุวรรณ ช้ัน ม.5/2 ได้รับรางวัล 

2 เหรียญทอง รุ่นกลุ่ม 1 หญิง (อายุ 16-18 ปี) จาก

การแข่งขันกีฬาว่ายนำา้ท่ากรรเชียง 50 เมตร และท่า

กรรเชียง 100 เมตร ในรายการ arena Thailand 

Age Group Swimming Championship 2022 การ

แข่งขันว่ายนำา้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565 
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รางวัลชนะเลิศ TERMINAL 21 KORAT 

Badminton Championship 2022

 น.ส.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว U19 ปี และรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทหญิงคู่  U19 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

แบดมินตันรายการ TERMINAL 21 KORAT  Badminton

Championship 2022 (ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่ 

3-8 มิถุนายน 2565 ณ สนาม TERMINAL 21 KORAT 

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศแบดมินตัน

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2565
 ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้น ม.3/5 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเด่ียว GS 15 จากการแข่งขัน

กีฬาแบดมินตันรายการโตโยต้าเยาวชนชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ประจำาปี 2565 ระหว่างวันที่ 14-19 

มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ โดย

มี นายแทนคุณ เศรษฐประเสริฐ ชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และ

นางสาวธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท U19

รางวัลชนะเลิศ 13th Kasetsart Taekwondo 

Championship 2022

 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ 13th 

Kasetsart Taekwondo Championship 2022 

นายพีรพัฒน์ ตระการวิจิตร ชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัล

นักกีฬายอดเยี่ยมชาย รุ่นเยาวชน และรางวัลชนะเลิศ

ประเภทชายเดี่ยว และทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ด.ช.พีรพล ตระการวิจิตร ช้ันม.2/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทพุ่มเซ่ ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ด.ช.ปริญ 

ศิริเมธานณ ชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท

เดี่ยว และคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย
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รางวัลชนะเลิศกีฬาเทควันโด

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗
 นายพีรพัฒน์ ตระการวิจิตร ชั้น ม.4/6 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทพุมเช่ ฟรีสไตล์ รุ่นเยาวชน จาก

การแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 

ครั้งที่ ๓๗ พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 

10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงแรมร้อย

ทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

รางวัลชนะเลิศ TJGGA-OPTIMIST JUNIOR 

GOLF TALENT YEAR 2022 - 2023
 ด.ญ.ปารัช สุขอนันต์ ชั้น ม.3/5 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TJGGA-OPTIMIST 

JUNIOR GOLF TALENT YEAR 2022 - 2023 ระหว่าง

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์

รีสอร์ตแอนด์สปา จังหวัดนครนายก สนามที่ 2

รางวัลชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน

กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา
 น.ส.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จาก

การเเข่งขันกีฬาเเบดมินตัน รายการกีฬาระหว่างโรงเรียน

กรมพลศึกษา ปี 2565 ระหว่างวันที่ 19-24 มิถุนายน 

2565 ณ อาคารนิมิบุตร สนามกีฬาเเห่งชาติ กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ THAITAE OPEN HAPKIDO 

CENTRAL REGION CHAMPIONSHIP 2022
 ด.ญ.กชพร ควรชม ชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ และ Speed Kick รุ่นอายุ 9-10 ปี

หญิง จากการแข่งขันฮับกิโด รายการ THAITAE OPEN 

HAPKIDO CENTRAL REGION CHAMPIONSHIP 

2022 ชิงชนะเลิศภาคกลาง ประจำาปี 2565 เม่ือวันท่ี 16-

17 กรกฎาคม 2565 ณ The Mall งามวงศ์วาน  
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รางวัลชนะเลิศ เทนนิสเยาวชนนานาชาติ

ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ 2022 
 น.ส.สลักทิพย์ อุ่นเมือง ชั้น ม. 5/6 นักเทนนิส

เยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน

เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์  

จูเนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 

เกรด 4 รายการแอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ แชมเปี้ยน

ชิพส์ รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ

เมืองทองธานี นับเป็นแชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ รายการ   

ที่ 8 ของนักเรียน

รางวัลชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส

ชิงแชมป์ประเทศไทย    
 นายวรเศรษฐ์ บวรธรรมรัตน์ ชั้น ม.3/6 และ

นายวศพล ยะทวานนท์ ชั้น ม.2/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภททีมชายเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และรางวัล

รองชนะเลิศประเภททีมชายเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 

จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย 

ประเภททีมสโมสรประจำาปี 2565 ระหว่างวันท่ี 15-21 

สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

เหรียญเงิน 6th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships
 นายพีรพัฒน์ ตระการวิจิตร ชั้น ม.4/6 ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

ประเภทฟรีสไตล์ ชายเดี่ยว รุ่นจูเนียร์ และประเภทฟรีสไตล์คู่ผสม รุ่นจูเนียร์ จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภท

พุมเซ่ รายการ "6th Asian Junior Taekwondo Poomsae Championships" เมื่อวันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 

ณ เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
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รางวัลชนะเลิศ TERMINAL 21 KORAT 

Taekwondo Open 2022 

ด.ญ.กชพร ควรชม ชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 9-10 ปี หญิง นำา้หนัก 28-31 

กิโลกรัม จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ TER-

MINAL 21 KORAT Taekwondo Open 2022 เมื่อ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเหรียญทอง ยิมนาสติกพัทลุงเกมส์
 ผลการแข่งขันยิมนาสติกลีลา รุ่นเยาวชน รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่

25 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565 ณ โรงเรียนสตรีพัทลุง น.ส.ณัชชนม์ โสภณวชิราพร ชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัล 3 

เหรียญทอง ประเภท อุปกรณ์ห่วง, อุปกรณ์บอล และรวมอุปกรณ์ทีม รางวัล 3 เหรียญเงิน ประเภท บุคคลรวม

อุปกรณ์, ทีม 5 เขือก, ทีม 5 บอล รางวัล 2 เหรียญทองแดง ประเภท อุปกรณ์ริบบิ้น, รวมทีม 5 เชือก 5 บอล 

เหรียญทองยิมนาสติกลีลา

กีฬาระหว่างโรงเรียน
 น.ส.ณัชชนม์ โสภณวชิราพร ชั้น ม.4/6 ได้รับ

รางวัล 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา รุ่นอายุ 

13-15 ปี รายการกีฬาระหว่างโรงเรียน ประจำาปีการ

ศึกษา 2565 จัดโดย กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเท่ียว 

และกีฬา ณ สนามกีฬาแห่งชาติ 
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รางวัลชนะเลิศ แบดมินตันพัทลุงเกมส์
 น.ส.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัล 3 

เหรียญทอง ประเภทหญิงเดี่ยว ประเภทหญิงคู่ และ

ประเภททีมหญิง จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พัทลุงเกมส์ ระหว่าง

วันที่ 29 กรกฎาคม-10 สิงหาคม 2565 

ถ้วยรางวัลประเภทบุคคล
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายนำา้รายการโรงเรียน

เตรียมทหาร Championship ครั้งที่ 19  สโมสรว่ายนำา้

อัสสัสชัญธนบุรี ได้รับถ้วยรางวัลประเภทบุคคล รวม 4 ใบ

เหรียญรางวัล 11 เหรียญทอง 11 เหรียญเงิน 13 

เหรียญทองแดง โดยรางวัลประเภทบุคคล ได้แก่ นาย

ธนภัทร เครือเถาว์ ช้ัน ม.4/8 รุ่นท่ัวไปชาย น.ส.ชญาภา 

ป้านสุวรรณ์ ช้ัน ม.5/2 รุ่นท่ัวไปหญิง และ ด.ญ.สุภัชญา 

ฤทธิเดช ชั้น ป.2/7 รุ่น 7 ปีหญิง 

เหรียญทอง The Knights Taekwondo Cup
 ผลการเเข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ The 

Knights Taekwondo Cup 2022 ณ สโมสรนายทหาร

ชั้นประทวน ด.ช.ธนเดช ไตรมหาสุวรรณ์ ชั้น ป.2/B 

ได้รับรางวัล 3 เหรียญทอง และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม 

ประเภท Poomsae รุ่นอายุไม่เกิน 9 ปี และ ด.ญ.อภินารา

สุขอภัย ชั้น ป.2/5 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง ประเภท 

Poomsae รุ่นอายุ 7-8 ปี

รางวัลชนะเลิศ CV ASICS Juniors 2022
 ด.ญ.ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร ชั้น ป.3/A ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี และ ด.ช. กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร 

ชั้น ป.3/A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี จากการแข่งขันเทนนิสรายการ CV 

ASICS Juniors 2022 2565 ณ CV Sport Club
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แชมป์ฮอกกี้นำา้แข็งชิงแชมป์เยาวชน
 ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้น ม.2/B เข้าร่วม

การแข่งขันฮอกก้ีนำา้แข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศ

ไทย ประจำาปี 2565 ระหว่างวันท่ี 12-15 สิงหาคม 2565

ณ สนาม Thailand International Ice Hockey

Arena ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น Open

Women Division

เหรียญทอง RSU FAI-FAH by TMB
 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้

รายการ RSU FAI-FAH by TMB เพ่ือฝันเพ่ือวันเกียรติยศ 

คร้ังท่ี 11 เม่ือวันเสาร์ท่ี 3 กันยายน 2565 ณ มหาวิทยาลัย

รังสิต ทีมนักกีฬาเทควันโด โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับ

รางวัล 6 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 

รายช่ือนักกีฬาท่ีได้รับรางวัลเหรียญทอง ได้แก่ ด.ช.ณิธินันท์

มหรัตนวิโรจน์ ชั้น ป.6/B ด.ช.ฐิติพันธ์ โกศลกีรติกุล ชั้น 

ป.5/8 ด.ช.รณกฤต เขียวคำารพ ช้ัน ป.4/8 ด.ญ.ชรินรัตน์ 

ผลสพร่ัง ช้ัน ป.4/7 ด.ญ.รับพร เธียรสิทธิพงศ์ ชั้น ป.2/5 

และ ด.ช.ธนกฤต เขียวคำารพ ชั้น ป.2/8

รางวัลชนะเลิศ

Chonburi PAO Table Tennis Open 2022
 นายวรเศรษฐ์ บวรธรรมรัตน์ ชั้น ม.3/6 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน

15 ปี จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ 

Chonburi PAO Table Tennis Open 2022 ระหว่าง

วันที่ 2-5 กันยายน 2565 ณ จังหวัดชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ TOYOTA YOUTH 

SUPER SERIES 2022
 ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้น ม.3/5 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศหญิงเด่ียว GS15 และรางวัลรองชนะเลิศ

หญิงเด่ียว GS17 จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน รายการ 

TOYOTA YOUTH SUPER SERIES 2022 สนาม 2 

ณ Central Chiangmai Airport
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มาสเตอร์สาธิต วิโรจนะ 
ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

คติประจำาใจ: รักในสิ่งที่ทำ� ทำ�ในสิ่งที่รัก Do what 

you love, love what you do.

จากใจถึงครูเกษียณ

 “ฟุตบอล” จากกีฬาที่รักและชื่นชอบเป็นชีวิต

จิตใจในสมัยวัยเยาว์ นำามาสู่การเป็นนักฟุตบอลในสมัย

ที่เรียนในวิทยาลัยครู จนกระทั่งจบการศึกษา และก้าว

เข้ามาในรั้ว ACT ในฐานะครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ได้รับ

โอกาสมาเป็นโค้ชฝึกสอนทีมนักฟุตบอลขาสั้นอัสสัมชัญ

ธนบุรี หรือที่คุ้นหูกันในนามนักกีฬาโครงการช้างเผือก 

รวมระยะเวลากว่า 30 ปี ที่คลุกคลีในแวดวงกีฬา

ฟุตบอล จากรักในสิ่งที่ทำา ทำาในสิ่งที่รัก นำามาซึ่งความ

ภาคภูมิใจกับความสำาเร็จของลูกศิษย์ ไม่ว่าจะเป็น ธีรศิลป์

แดงดา กวิน ธรรมสัจจานันท์ ธีมาทร บุญมาทัน และคน

อ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีประสบผลสำาเร็จในฐานะนักฟุตบอล

ทีมชาติไทย รวมทั้งการเป็นนักฟุตบอลอาชีพทั้งในและ

ต่างประเทศ 

 เราทุกคนล้วนมีหน้าที่ของตนเองแตกต่างกันไป

ตามภาระงานของแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนก็จะเจอปัญหา 

หรืออุปสรรคที่ผ่านเข้ามา ให้ถือเป็นประสบการณ์ที่จะ

ทำาให้เราพัฒนางานของเรา หากเรารักในงานที่เราทำา 

ทุกวันมันจะเป็นวันท่ีเราให้ความสำาคัญในส่ิงที่เรารัก

อย่างเต็มที่ 

 ผมเชื่อว่า ครู เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการ

ศึกษาทุกคนรักและภูมิใจในอาชีพครู พร้อมที่จะทุ่มเท

ความรักนั้นไปยังเด็ก ๆ ทุกคน เพื่อให้เด็ก ๆ เหล่านั้น

สามารถก้าวเดินไป ตามเส้นทางที่ตนเองเลือกเดินได้

อย่างสง่าผ่าเผย

มาสเตอร์ณิชพงศ์ ปิ่นทอง: มาสเตอร์สาธิต หรือพี่

ธิตของน้อง ๆ เป็นทั้งผู้สร้าง และผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่มาก

สำาหรับวงการนักฟุตบอลขาสั้น พี่ธิตสร้างแรงบันดาล

ใจให้โอกาสกับเด็ก ๆ จากต่างถิ่นที่มา และเป็นผู้

สร้างบุคลากรประดับวงการฟุตบอลไทยมากมาย

พี่ธิตเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และคอย

สนับสนุนน้อง ๆ  รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในหน่วยงาน 

พวกเราฝ่ายบริหารทั่วไปรู้สึกโชคดีและเป็นเกียรติ

อย่างยิ่งที่ได้เป็นเพื่อนร่วมงาน เป็นน้องที่ได้สัมผัส

ความยิ่งใหญ่ในใจพี่ธิต ขอขอบคุณสำาหรับทุกสิ่งที่พี่

ได้สร้างสรรค์ตลอดมาครับ 
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มิสบุญสืบ แสงทอง 
ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

คติประจำาใจ: “ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้องพย�ย�ม 

และอดทน แล้วคว�มสำ�เร็จจะม�เยือน”

 ช่วงระยะเวลาการทำางาน 36 ปีในรั้วแดงขาว 

ACT ของเรา มิสมีความประทับใจมากมาย แต่สิ่งที่มอง

เห็นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เมื่อกล่าวถึงภาพนั้น ๆ จะ

ปรากฏขึ้นมาเสมอ เช่น รุ่นพี่แนะนำาสิ่งต่าง ๆ  ให้รุ่นน้อง 

ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรง ส่วนรุ่นน้องช่วยเหลือแนะนำา

สิ่งใหม่ ๆ ให้รุ่นพี่ ได้แก่ โปรแกรมหรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ

ท่ีใช้เป็นส่ือการสอน ทำาให้การจัดการเรียนการสอนทันสมัย

มากขึ้น รวมทั้งผู้บริหารได้ให้โอกาสบุคลากรในการ

พัฒนาตนเพื่อเปิดโลกทัศน์ เป็นการช่วยเหลือเกื้อกูล

กันเพื่อให้การสอนทันสมัย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาเด็ก ๆ ในโรงเรียนแดงขาวของเรา 

 ขอฝากเด็ก ๆ ไว้กับเพื่อนครู และคุณครูรุ่นน้อง

ท่ีเข้ามาร่วมอาชีพเดียวกันด้วยนะคะ เพราะถ้ามองย้อน

ภาพโรงเรียนของเรา ตอนท่ีมิสเร่ิมมาสอนท่ีน่ี บางอาคาร

ยังเป็นเรือนไม้ บางอาคารเป็นเรือนญ่ีปุ่นช้ันเดียว เด็ก ๆ

ในโรงเรียนแดงขาวของเราเปรียบเสมือนเมล็ดพืชนานา

พันธุ์ คุณครูต้องคอยพยายามหาวิธี และอดทนในการ

บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นให้เจริญงอกงาม แข็งแรง 

ด้วยวิธีการหรือใช้กลยุทธ์ที่หลากหลาย ตลอดจนต้องมี

ผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกันช่วยกัน คุณครูต้องฝึกฝนกลยุทธ์

มาเสริมเติมแต่งตัวคุณครูเอง แล้วนำาไปขัดเกลาให้

นักเรียนเพิ่มพูนความรู้ความสามารถและแข็งแกร่ง 

เจริญก้าวหน้าในทางที่ดีและเหมาะสม เพราะเราไม่

สามารถบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ของเราให้เติบโต แข็งแรง 

โดยใช้วิธีการเดียว และดำาเนินการได้ภายในวันเดียว 

หรือเพียงคนเดียวได้นั่นเอง นอกจากนั้น ขอขอบคุณ

บุคคลากรทุกคนในโรงเรียนที่ช่วยสร้างประสบการณ์

ในการเรียนรู้ทั้งทางตรง และทางอ้อม รวมทั้งได้หล่อ

หลอมจิตใจ และพัฒนาทุกด้านให้กับมิสได้ซาบซึ้งกับ

คำาว่า “คุณครู” ด้วยนะคะ 

จากใจถึงครูเกษียณ

มาสเตอรพ์งษก์จิ เจรญิพร: เมือ่ตอนทีผ่มเปน็นกัเรยีน

ที่นี่ มิสบุญสืบท่านเป็นครูคู่ชั้นช่วงที่ผมเรียนชั้น ป.4

ท่านเป็นครูที่ใส่ใจดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี เป็นคนที่

น่ารักมาก ผมประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงทุกวันนี้

ผมก็ยังเคารพรักมิสเสมอครับ ผมขอขอบพระคุณมิส

บุญสืบที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการสอนผมและ

นักเรียนรุ่นต่อ ๆ มาเป็นอย่างดี ผมขอให้มิสมีความ

สุขในวัยเกษียณนะครับ
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มาสเตอร์ณชพล สมณา 
ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

คติประจำาใจ: “อดีตคือประสบก�รณ์ ปัจจุบันคือ

คว�มจริง อน�คตคือคว�มฝัน”

 มาสเตอร์รู้สึกประทับใจที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี เป็นโรงเรียนท่ีมีความพร้อมในด้านอาคารสถานท่ี

อุปกรณ์ ส่ือการเรียนการสอน ท่ีคุณครูสามารถใช้ความรู้

ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดคุณภาพต่อ

ผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ และด้านทักษะชีวิต ตลอดจน

การมีหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อนำาไปเป็นหลักใน

การประกอบอาชีพ และการดำารงตนในสังคมได้อย่าง

ภาคภูมิในฐานะพลเมืองที่ดีและมีคุณภาพต่อสังคมตาม

ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ท่ีนักเรียนได้

เรียนรู้ และรับประสบการณ์ที่ได้จากอัสสัมชัญธนบุรี

 สิ่งที่อยากฝากถึงคุณครูรุ่นใหม่ ๆ ก็คือสถาบัน

แห่งนี้ได้ให้พวกเราอยู่ในฐานะเป็นผู้สร้าง ผู้ร่วมงานกัน 

และเป็นสมาชิกในองค์กรเดียวกัน รูปแบบที่คุณครูรุ่น

ก่อน ๆ ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา นั่นคือ ความรัก ความ

สามัคคี ความเป็นพี่น้องอัสสัมชัญธนบุรีเป็นสิ่งที่ดีและ

เหมาะสมกับทุกยุคทุกสมัย แม้ว่าสังคมจะเปลี่ยนแปลง

ไปแต่สิ่งที่มีคุณค่าในตนเองไม่เคยเปลี่ยน นับวันจะเพิ่ม

คุณค่าย่ิงข้ึน จากความรัก ความเมตตา ความสามัคคีกัน

เพื่อผลักดันให้อัสสัมชัญธนบุรีพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน 

และเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ย่อมเกิดจากการร่วมมือ

ของพ่ีน้องอัสสัมชัญธนบุรีท่ีมีจุดมุ่งหมายท่ีมองไปข้างหน้า

ร่วมกัน

จากใจถึงครูเกษียณ

มาสเตอร์อภิชาติ สมัครธัญญกิจ: มาสเตอร์โต้ง เป็นคนที่มีนำา้เสียงเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง มีมุมมองความ

คิดที่ตรงไปตรงมา เป็นครูที่มีรสนิยมสไตล์การแต่งตัวแบบเกาหลี มีความเป็นกันเองกับเพื่อนครูทุกคน ถึงแม้ว่า

มาสเตอร์โต้งกำาลังจะเป็นครูเกษียณจากโรงเรียนแห่งนี้ ผมเชื่อว่าความเป็นครูจะยังคงอยู่ในตัวของมาสเตอร์โต้ง

ตลอดเวลา ขอบคุณบ้านหลังใหญ่ บ้านแดงขาวนี้ที่ทำาให้ผมได้มาพบกับมาสเตอร์โต้ง ได้ทำางานร่วมกัน ได้เป็น

เพื่อน พี่น้องคุณครูโรงเรียนเดียวกันครับ
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มิสจารุวรรณ หนูเทศ 
ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

คติประจำาใจ: “คิดก่อนทำ�”

จากใจถึงครูเกษียณ

 มิสรู้สึกประทับใจในความสามารถของคุณครูที่

ทำางานได้หลากหลายบทบาทอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง

บทบาทของผู้ให้ความรู้ด้านวิชาการ ให้การอบรมส่ังสอน

ทักษะต่าง ๆ ท่ีจำาเป็นต่อการใช้ชีวิตในสังคมของนักเรียน 

รวมท้ังเป็นผู้ประสานงานประสานความเข้าใจกับผู้ปกครอง 

และบุคคลทั่วไป ถือเป็นความโชคดีที่ชีวิตการทำางาน

ของมิสได้มีโอกาสร่วมงานกับคุณครูผู้มากด้วยคุณภาพ

ในรั้วอัสสัมชัญธนบุรีแห่งนี้

 สำาหรับคุณครู งานของเราเป็นงานหนัก ต้องใช้

ทั้งสติปัญญาและร่างกาย ความเหนื่อยล้าย่อมเกิดขึ้น

ได้เป็นธรรมดา แต่หากเราทำางานร่วมกันด้วยความเห็นอก

เห็นใจ เกื้อกูลกันและกัน เราก็สามารถทำางานหนักนี้ให้

ลุล่วงด้วยดีอย่างมีความสุขได้

 สำาหรับนักเรียน การที่โรงเรียนมีชื่อเสียงเป็นที่

ยอมรับของบุคคลท่ัวไปเป็นเพราะคนรุ่นก่อนเราได้

สร้างความดีงามให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคม นักเรียนรุ่น

ปัจจุบันควรช่วยกันรักษาชื่อเสียงอันดีงามนี้สืบต่อไป

ด้วยการเป็นผู้เปี่ยมด้วยความรู้ กิริยามารยาทตามแบบ

ฉบับของสุภาพบุรุษ ACT สุภาพสตรีอัสสัมธน ซึ่งเป็น

สุภาพชนที่สังคมยินดีต้อนรับ

มิสนำา้ผ้ึง แช่มช้อย: ระยะเวลากว่า 20 ปีท่ีได้รู้จักกับมิสจารุวรรณ 

แต่ไม่เคยได้ร่วมงานกัน จนในปีการศึกษา 2564-2565 จึงได้มี

โอกาสร่วมงานกันที่ระดับชั้น ป.6  มิสจารุวรรณเป็นคุณครูที่มี

ความสุภาพเรียบร้อย เป็นแบบอย่างท่ีดีให้แก่เพ่ือนร่วมงาน และ

ลูกศิษย์ ตลอด 2 ปีที่ได้ร่วมงานและพูดคุยปรึกษาทำาให้มิสได้รับ

ข้อคิด ข้อเสนอแนะ และประสบการณ์ท่ีดี บางคร้ังมิสจารุวรรณ 

ก็จะมีคำาคม อารมณ์ขันให้น้อง ๆ ได้คลายเครียด ในโอกาสนี้ 

มิสขอขอบคุณในความมีนำา้ใจช่วยเหลือ และคำาปรึกษาของท่าน 

ขอแม่พระอัสสัมชัญอำานวยพรให้ท่านมีความสุขและสุขภาพ

แข็งแรงตลอดไป
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มาสเตอร์สันชัย สุขเสมา 
ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

คติประจำาใจ: นำ�หลักธรรมอิทธิบ�ท 4 “ท�งดำ�เนิน

ไปสู่คว�มสำ�เร็จ” ม�ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต

จากใจถึงครูเกษียณ

 32 ปี แล้วท่ีผมได้ทำางานอยู่ในร้ัวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี ซึ่งหากกล่าวถึงสถานที่แห่งนี้จากใจของผม

โรงเรียนเปรียบเหมือนบ้านอีกหลังที่แสนอบอุ่น   หลาย

เหตุการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตวัยทำางานมีท้ังดีและร้าย

ล้วนเป็นประสบการณ์และความทรงจำาที่มีค่าสำาหรับ

ผมเสมอมา ผมใช้เวลาในชีวิตมาเกือบครึ่งชีวิตในที่

แห่งนี้  และทำาให้ผมรู้ว่าเวลามักมาพร้อมกับความ

เปลี่ยนแปลงเสมอ สิ่งที่ทำาให้ผมประทับใจและไม่มีวัน

ลืมไม่ได้เป็นเพียงความสวยงามของสถานที่ ไม่ได้เป็น

เพียงความสะดวกสบายในการสอน แต่คือผู้คนทั้งคณะ

ภารดา คณะผู้บริหารทุกสมัย  เพ่ือนร่วมงานท่ีอยู่ร่วมกัน

แบบพี่แบบน้อง และลูกศิษย์ที่น่ารักทุก ๆ คน ความ

อบอุ่นของสถานท่ีแห่งน้ีคือความทรงจำาอันน่าประทับใจ

ในรั้วอัสสัมชัญธนบุรี 

 ผมอยากฝากให้ทุกคนท่ีอยู่ในบ้านหลังน้ีทำางาน 

ร่วมกันแบบช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจ มันเป็นสิ่งท่ี

ขาดไม่ได้หากต้องการให้การทำางานในสังคมของเรามี

ความสุข ประการที่สอง ผมอยากฝากถึงครู ให้ความรัก

ความเมตตา และห่วงใยนักเรียนเหมือนกับรัก และห่วงใย

ลูกหลานของตนเอง ช่วยกันดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอน

ให้นักเรียนของเราเป็นคนที่มีคุณภาพทางด้านคุณธรรม 

จริยธรรมและความรู้เพ่ือนำาไปดำารงชีวิตได้อย่างมี

ความสุข ด้วยรักและห่วงใยครับ

มิสนิตติยา ถวิลถึง: มิสได้รับแนวทางในการเป็น

ครูตามที่มาสเตอร์สันชัยได้คอยให้ความเอ็นดู

ถ่ายทอด และแนะนำาแนวทางการสอนด้วยดีมาตลอด

ในขณะเดียวกัน มิสในฐานะครูรุ่นน้องก็จะคอยแบ่งปัน

แนวทางการใช้เทคโนโลยีทางการสอนให้กับมาสเตอร์ 

แสดงให้เห็นว่ามาสเตอร์มีความเป็นครูมืออาชีพที่

พร้อมในการพัฒนาการเรียนการสอนอย่างดีเสมอมา

จนเชี่ยวชาญ และอายุใกล้เกษียณมิได้เป็นอุปสรรค

ในการพัฒนาตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้ครูรุ่น

ใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดีค่ะ
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มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ 
ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

คติประจำาใจ: “ทำ�วันนี้ให้ดีที่สุด”

 ความประทับใจในรั้ว ACT มาสเตอร์ประทับใจ

ในความเสียสละ ทุ่มเทในการทำางานของครูส่วนใหญ่ใน

การสอนและดูแลนักเรียน และมีความสามารถที่หลาก

หลาย ทำางานได้หลายอย่างในเวลาเดียวกัน

 สิ่งที่อยากฝากไว้คือ การปรับตัวของครูยุคเก่า

เข้าสู ่ครูยุคดิจิทัล ต้องเรียนรู ้อยู ่ตลอดเวลา รู ้ทัน

สถานการณ์ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และร่วมมือกันทำางาน

เป็นทีมให้ดีที่สุดครับ 

จากใจถึงครูเกษียณ

มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์:  มิสได้เข้ามาทำางานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อปี 2540  และทำางานร่วมกับ

มาสเตอร์สมบัติ  บุญสาพิพัฒน์  ซึ่งขณะนั้นมาสเตอร์สมบัติดำารงตำาแหน่งหัวหน้าระดับชั้น ปัจจุบันมาสเตอร์

ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง  ซึ่งมาสเตอร์ได้นำาประสบการณ์ต่าง ๆ มาถ่ายทอดให้บุคลากร

ในฝ่ายทุกคน  ร่วมทั้งมีความปรารถนาดีกับทุกคน  มาสเตอร์แนะนำาให้มิสเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  ที่

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมให้หนังสือติวสอบเข้าจนมิสสามารถสอบเข้าเรียนต่อ  และจบการศึกษาเป็นที่

ภาคภูมิใจของครอบครัว ซึ่งมิสต้องขอขอบคุณในความปรารถนาดีของมาสเตอร์ ในปีเกษียณอายุการทำางาน

ของมาสเตอร์สมบัติ  ขอพระอำานวยพรให้มาสเตอร์มีสุขภาพแข็งแรง ถ่ายทอดประสบการณ์ทำางาน แนวคิดการ

ดำาเนินชีวิตให้มีความสุขแก่คนรุ่นลูก รุ่นหลานสืบไป  
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มาสเตอร์สายัณต์ พลเชียงสา 
ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

คติประจำาใจ: “ทำ�อะไร ต้องทำ�ให้ดีที่สุด”

 จากวันที่ก้าวเข้ามาสู่รั้วอัสสัมชัญธนบุรีก็นับว่า

26 ปีแล้ว ซึ่งเป็นเวลาที่นานพอสมควร นานพอที่จะ

เห็นการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่

เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง ถือว่าเป็นเรื่องดี

สำาหรับองค์กร และนักเรียนท่ีได้รับประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ที่สุด เป็นสิ่งที่น่าประทับใจ และภูมิใจที่สุดที่ได้มาอยู่ใน

สถาบันแห่งนี้

 สิ่งที่อยากฝากถึงคุณครูรุ่นใหม่ ๆ และนักเรียน

ทุกคนคือให้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพราะปัจจุบัน

โลกมีวิวัฒนาการที่เร็วมาก ถ้าหากว่าเราหยุดหรือ

ไม่มีการพัฒนาตนเองให้ก้าวตามให้ทันสถานการณ์

ในปัจจุบันก็จะเปรียบเสมือนว่าเราหลุดไปจากสังคม

ปัจจุบันในทันที เพราะฉะน้ันอย่าหยุดก้าว อย่าหยุดเดิน

และอย่าหยุดพัฒนา

มาสเตอร์สันติ วงษ์พันธุ์: ผมเข้ามาสอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในปีเดียวกันกับมาสเตอร์สายัณต์ ปี 2540 

และเคยอยู่ระดับชั้นเดียวกันด้วย การที่เราเข้ามาทำางานพร้อม ๆ กัน ก็เลยมีความคุ้นเคยและสนิทกัน เวลาไป

เข้าค่ายลูกเสือก็มักจะชักชวนมาสเตอร์์ให้ไปช่วยกันจัดกิจกรรมค่าย พอมาสเตอร์เขาย้ายไปทำางานศิลป์ ผมก็ยัง

ชวนเขาไปจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือด้วย ซึ่งมาสเตอร์ก็ไปให้อยู่เสมอ มาสเตอร์สายัณต์เข้าสอนตรงเวลา และตั้งใจ

ในการสอนอย่างเต็มที่ ผมไม่เคยคิดว่าเขากำาลังจะเกษียณเลยนะ ด้วยความที่เราเข้ามาทำางานพร้อมกัน ก็เลย

คิดว่าจะเกษียณรุ่น ๆ เดียวกัน อย่างไรก็ตามผมก็อยากให้มาสเตอร์รักษาสุขภาพด้วยนะครับ 

จากใจถึงครูเกษียณ
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มิสสุทธิกานต์ อุปพงษ์ 
ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

คติประจำาใจ: วินัยคือทักษะสำ�คัญของผู้ประสบผลสำ�เร็จ

จากใจถึงครูเกษียณ

 ชีวิตความเป็นครูในร้ัวอัสสัมชัญธนบุรีของดิฉัน

มีความประทับใจมากมาย จะขอเล่าช่วงหนึ่งคือ ตอนที่

ส่งประกวดโรงเรียนพระราชทาน ดิฉันได้เห็นมิตรภาพ

ความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนครู ยิ่งมีความรู้สึกว่านี่คือ

แรงบันดาลใจของการทำางานที่ยิ่งใหญ่ ดิฉันได้รับมอบ

หมายรวบรวมข้อมูลด้านที่ 4 และต้องมีหน้าที่ Present

งานในด้านนี้ทั้งหมดจนประสบผลสำาเร็จได้รับรางวัล

โรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ดิฉัน

ได้รับความดีความชอบจากผู้อำานวยการ และผู้บริหาร

ในการมอบรางวัลครูดีเด่นของสมาคมผู้ปกครองและ

ครูฯ และให้ดิฉันต่อยอดส่งประกวดครูดีเด่นของมูลนิธิฯ

แต่ดิฉันไม่ได้ส่งประกวดเพราะดิฉันลาศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทในช่วงนั้น อีกสิ่งหนึ่งที่ประทับใจคือ วินัยใน

การทำางานเพราะมันคือทักษะท่ีสำาคัญท่ีสุดท่ีจะทำาให้

ประสบผลสำาเร็จ มิตรภาพของเพื่อนร่วมงาน ความเอื้อ

อาทรของผู้อำานวยการ ภราดาทุกท่านที่เป็นกันเอง อยู่

ร่วมกันแบบพี่น้องทำาให้การทำางานในบ้านแห่งนี้มีความ

อบอุ่นและดิฉันจะขอเก็บความทรงจำาอันน่าประทับใจ

ในรั้วอัสสัมชัญธนบุรีแห่งนี้ตลอดไป

  วินัยในการทำางานคือ ทักษะที่สำาคัญที่สุดที่

จะทำาให้ประสบผลสำาเร็จ การรู้จักควบคุมตนเองให้มี

ระเบียบในการทำางานช่วยให้การทำางานมีระบบ ช่วยให้

ประสบความสำาเร็จได้ไม่ยาก อีกประการหน่ึงก็คือ จงรับฟัง

ให้มากกว่าพูด จงฟังอย่างเข้าใจ คิดพิจารณาให้ถ้วนถี่

ก่อนพูด และอย่าเผลอพูดมากจนไม่ฟังใคร ท้ังหมดท้ังปวงน้ี

ถ้าเราทำาได้ก็ประสบผลสำาเร็จค่ะ

มิสมณฑา สุขศรี:  มิสเป็ดเป็นคนจิตใจดี เวลามีกิจกรรมจะคอยช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่  เป็นคนที่เอาใจใส่

นักเรียนเป็นอย่างดี  นักเรียนมักจะปรึกษาเรื่องต่าง ๆ กับมิสเป็ด เพราะมิสเป็ดพร้อมที่จะเข้าใจเด็ก ๆ อยู่เสมอ 

ในช่วงเกษียณมิสขอให้มิสเป็ดมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สดใส สดชื่นตลอดเวลานะคะ
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มาสเตอร์บรรจง โสตถิวรนันท์
ครูเกษียณปีการศึกษา 2565

คติประจำาใจ: “คิดดี ทำ�ดี โดยไม่หวังผลตอบแทน 

คว�มอย�กได้ อย�กรับ เป็นหนท�งแห่งคว�มทุกข์”

 เรื่องราวที่มาสเตอร์รู้สึกประทับใจคือตอนท่ีได้

รับรางวัล 1 แสนครูดี และตอนที่พานักเรียนระดับชั้น 

ม.ปลาย ไปเข้าร่วมการแข่งขันรายการเพชรยอดมงกุฎ 

นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศครับ

 สิ่งที่อยากฝากถึงคุณครูใหม่ ๆ ที่กำาลังเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งของอัสสัมชัญธนบุรีคือ การปฏิบัติหน้าที่

ในการทำางานต้องมีความอดทน ไม่ย่อท้อ เพื่อฝ่าฟัน

อุปสรรคต่าง ๆ นอกจากนั้นยังต้องมีความขยัน มุ่งมั่น 

มีความเพียรพยายาม วิริยะ อุตสาหะ ถึงจะบรรลุความ

สำาเร็จได้ หรือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ครับ 

จากใจถึงครูเกษียณ

มาสเตอร์นิวัติ แซ่ลี้: มาสเตอร์บรรจงเป็นคนที่

ทุ่มเท ในการทำางาน มีความเสียสละเพื่อส่วนรวม 

มีความมุ่งมั่นที่จะฝึกฝนนักเรียนให้มีทักษะด้าน

ภาษาจีน เพื่อนำาไปใช้ในชีวิตประจำาวันและการ

ศึกษาต่อในอนาคต มาสเตอร์ให้คำาแนะนำาที่ดีกับ

เพื่อนครูอยู่เสมอ ผมขอให้มาสเตอร์สุขภาพแข็งแรง 

และมีความสุขในวัยเกษียณนะครับ
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ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของภราดา อันตน อรุณ เมธเศรษฐ

 คณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอแสดงความ

เสียใจต่อการจากไปของภราดา อันตน อรุณ เมธเศรษฐ ที่ปรึกษาผู้อำานวยการ (ตั้งแต่ พ.ศ.2556-2565) 



56

พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  

ผู้อำานวยการ เป็นประธานในพิธี คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ คณะ

ครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีถวายพระพร เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี ภราดา 

ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา บาทหลวง

ปฏิญญา สิริธารารัตน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและ

ครูฯ คุณณรงค์ ลีลสมภพ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมในพิธีและร่วมลงนามถวายพระพร
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พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2565
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 

2565 และรอบระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ และภราดาครรชิต สีสาวรรณ ผู้ช่วยผู้

อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไปให้เกียรติเป็นประธานในแต่ละรอบ

พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ เป็นประธาน 

คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี คณะครู และตัวแทน

นักเรียนเข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
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วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 

2565 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม คณะภราดา คณะ

ผู้ร่วมบริหาร คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี คณะครู 

และนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
 งานอภิบาล สำานักผู้อำานวยการ จัดพิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เมื่อวันที่

22 กรกฎาคม 2565 โดยมีบาทหลวงวิทยา เลิศทนงศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 

คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคม ผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา    

ปีที่ 2 เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต หลังจากพิธีมิสซาเสร็จสิ้น ฝ่ายกิจกรรม จัดพิธีมอบทุน

การศึกษา นักเรียนจากชุมชน และนักเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษด้านดนตรี กีฬา โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ 

ผู้อำานวยการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษา  
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• English Program Robotics and Grade 8 Class

• Science Drama Competition

• The Asian Science and Mathematics Olympiad 

  for Primary and Secondary Schools (ASMOPSS) 2022

• Sat Math

• Primary Intervention Classes

• Secondary Intensive Course 2022-2023

• Globish:Experience English with Magic

• EP Academic Competition

• Exchange Student
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English Program Robotics and Grade 8 Class
By: Mr. Arman Lao-ay and Ms. Rachelle 

 In the advent of current technology and 

innovation, the ACT English Program has a way 

for the students to stay updated. To keep students 

up to date in these fields, the department offers

Robotics and AI classes. In the ACT English Program,

Robotics and AI classes are offered from grades 

7 to 12. The subject is a combination of science,

math, and computer topics. This subject aims 

to hone the project-making skills of the students 

since it is more focused on practical applications.

Moreover, students are guided through easy-

to-follow and practical sets of activities. These 

activities are also group-based, and students 

are trained to do project presentations.

 At the end of the semester, the student 

will be doing a group project. They will be guided

from the basic assembly phase to the program-

ming phase of their projects. Every week of 

the project-making process, the groups will be 

evaluated and scored based on the completeness

of their projects. The groups will be doing 

progress reporting. Another good thing about 

this group project is that all the materials are 

provided. When the time comes for the project 

presentation, the group of students needs to 

prepare a slide presentation, practice their 

presentation, and deliver it smoothly. They will 

be scored according to the completeness of 

the project, their presentation skills, their ability

to execute the program, and their trouble-

shooting skills. Lastly, at the ACT English Program, 

we believed that through subjects like Robotics 

and AI, we could be assured that our students 

would become wholistic learners.
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Science Drama Competition

 Water covers about 71% of the Earth’s 

surface and our oceans hold 96.5% of that 

water. What does that mean for us? Even if 

you don’t live anywhere near the sea, did you 

know that at least 50% of the Earth’s oxygen 

is created by Phytoplankton which are plant-

like organisms that live in the sea? And not 

only do they create oxygen, but they also con-

sume carbon dioxide which they carry into the 

depths of the ocean.

 The oceans also control the climate by 

absorbing more than 90% of the sun’s heat. 

The oceans are also sources of seafood which 

accounts for about 16% of all animal protein 

consumed around the world. Likewise, the 

global economy benefits from our oceans as 

more than 40 million people worldwide are 

expected to be employed by ocean-based in-

dustries by 2030. Chances are that you already 

know people whose livelihood is influenced 

by the ocean’s economy.

 Unfortunately, climate change, overfishing 

and pollution is threatening the health of our 

oceans. Much of this is due to human misman-

agement and we could see irreversible changes

to the ocean within our lifetime. Fortunately, there 

are ways for us to take care of our oceans 

before it’s too late. This was the goal at the 

core of the National Science Museum’s

International Science Drama Competition 2022. 

By Mr. Darell Guinn 
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 The National Science Museum’s Inter-

national Science Drama Competition 2022 was 

titled “Our Seas and Oceans for the Future”. The 

competition would consist of two rounds. The 

first round would determine national champions 

who would later go on to represent Thailand 

internationally. Entries for the competition con-

sisted of a 7-minute video of a stage play with 

no more than 12 student actors supported by 

five EP teachers who were ambitious enough 

to devote their time to potentially bring this 

honour to Assumption College Thonburi. 

 Competition entries would be judged 

on Science content, acting ability, presentation 

overview and creativity. Although Summer 

Course was in progress at the English Program, 

each of the twelve students committed to 

coming to school for rehearsals every day for 2 

weeks while teachers researched the science, 

wrote the script, prepared the props and directed 

the students.

 Papichmon Kongwuttipanya, who has 

won many storytelling competitions, gave her 

opinion on why performing in a stage play was 

more challenging than entering a storytelling 

competition.   “It is more challenging because 

you have to act out the script together and 

help each other. If one person is wrong, we 

have to re-film. On the other hand, storytelling 

is just one person and you don’t have to work 

with anyone.” Papichmon Kongwuttipanya said.

 Rungrada Runglikitjarearn, who is a pro-

fessional actor outside of school, said that the 

best part about acting with classmates was 

singing together with friends on stage.

 On May 6th, the National Science Museum 

of Thailand announced that the English Program 

team, who called themselves “the Wave Warriors”,

would be finalists representing Thailand with 

the drama “Beyond the Waves” in the Junior 

Category of the International Science Drama 

Competition 2022. For the final round, the 

script was reworked and songs were added. 

Because a new academic year started between 

the first and second round, actor Ichikan Jiem-

vithayanukul was replaced by Saranlarda  Wee-

warongkakul in the role of one of the story’s 

villains. 

 The International Grand Finals were 

judged in late August by gathering votes through 

the competition’s Facebook page. Among 

admirable entries from China, Nigeria, the 

Philippines, Singapore and other Thai schools, 

ACT’s Beyond the Waves gained popularity 

with voters.

 “I like everything about the whole story. 

It is a good story. If we bring our drama to social 

media, it’s going to influence people” stated 

Voraphop Jongsaritwang who sang about climate 

change and CO2 emissions in one of the drama’s 

musical numbers.
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 On the morning of August 27th, 2022, 

students and teachers joined an online ceremony

to announce the winners. Placing first as 

the international champions in the Junior 

Category of the International Science Drama 

Competition was ACT’s Wave Warriors with 

Beyond the Waves.

 “I was waiting for the results alone and 

all of the sudden, the judge said that we won 

the competition!” said Napat Rungrojan “I was 

screaming and shocked by the results.”  Miss 

Rungrojan expresses a unique feeling that we 

usually only feel through hard work and de-

termination. This feeling is pride and a genuine 

sense of accomplishment. All of us are proud 

along with the student actors who worked so 

hard to reach this goal. We are proud of you. 

Congratulations.
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 When children want to develop knowledge

for academic excellence, there is nothing better 

than seeing children evaluate their own abilities 

by competing with each other in the exam field 

to build pride in themselves and their families.

 The Asian Science and Mathematics 

Olympiad for Primary and Secondary Schools 

(ASMOPSS) 2022 is a competitive platform 

designed to challenge and assess students' 

knowledge in an international science and 

math proficiency exam and to strengthen the 

abilities of high school students. The competition 

is not limited to only those who are particularly 

good at studying.

 The English Program department at 

Assumption College Thonburi (ACT) recognizes 

the importance of developing students' skills 

to become math and science geniuses. In 2022,

two representatives of the English program 

were awarded an honorable mention in the do-

mestic qualifying competition (The first round). 

We would like to congratulate to students in 

EP-GIFTED program for receiving the certificate 

of commendation prize of ASMOPSS 2022.

   - Master Posan  Prukkanon Grade 8A, 

the commendation prize in Science

   - Miss Sasipa  Leelacharoenwong Grade 7A, 

the commendation prize in Math

 Congratulations and appreciation for the 

commitment of the students and hope them 

to maintain standards and develop themselves 

to be even more excellent.

The Asian Science and Mathematics Olympiad 
for Primary and Secondary Schools 

(ASMOPSS) 2022
By Mr. Sitthisak Ketkhunthod
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SAT MATH
By Mr. Paranchai Tomorn Grade 12A 

 Due to requirements of university enrol-

ments around the world, SAT math is vitally

crucial, for it is used as an evidence to assure 

university that you have completely understood 

and comprehend mathematical concepts. In 

addition, SAT math is an essential proof of 

your capability in applying mathematical and 

calculation skills in reality, especially in business. 

More importantly, majority of universities consider

SAT math to be approximately 20% of the 

score criteria for university applications. There-

fore, higher SAT math score results in higher 

possibility to obtain acceptance in your university 

applications.

 It would be my absolute pleasure to 

share my 2 tips in accomplishing higher SAT 

math score. 

 1. You must be able to perceive your 

own mistakes or any misunderstandings, and 

those mistakes should be solved and over-

come by your endeavor.

 2. I truly believe that doing numerous 

types of questions could strongly enhance 

your skills and expertise in math. 

 For months, I have been studying and 

working so hard. I hereby would like to take 

this opportunity to tell you that I sincerely believe 

that everyone can successfully achieve their 

goals with their determination, ambition and 

confidence.
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 At Bell EP we care about every single 

one of our students. We believe in pushing and 

developing those who are ahead, driving them 

forward to reach demanding expectations. 

Equally, we also believe in those students who 

need some extra support and help. We know 

that if we create a supportive environment for 

our students and give them the time and support 

they need, they will excel in our program. 

 Studying in a bilingual program, like EP, is 

very challenging for learners. They must study 

all of the same subjects and lessons in English 

instead of in Thai. For this reason, it is really 

important that students have an excellent

command of the English language, if not, they 

will find EP very difficult. Part of Bell’s respon-

sibility in the EP Primary program is to carefully 

monitor the CEFR English level of all our students. 

We monitor and track all of our learners to ensure 

that good progress is being made and that they 

have the English ability to study in a demanding 

bilingual program, like EP.

Primary Intervention Classes

 If we notice that a student needs a little 

extra help we will invite them to attend some 

Bell support classes. These lessons are in very 

small groups, normally 4 to 8 students, and the 

lesson content is designed specifically around 

the learners in the class and the areas they 

need to develop in. They are also great fun and 

are normally filled with engaging activities, games, 

and tasks, so learners can have fun while they 

increase their knowledge and skills. 

 These extra support courses have been 

very helpful to lots of learners. Lots and lots of 

students have thanked us for helping them 

improve their English so they can study their 

subject content more easily. The support we 

give these students today will change the 

course of their lives and give them the skills 

they need in the future to achieve their dreams!

By Mr. Kyle Peter Schalkwyk
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Secondary Intensive Course 2022-2023

 Any student who wants to join the English 

Program must complete a series of Cambridge 

language tests at Bell EP. These tests comprise 

listening, reading writing, and speaking. To be 

successful within the program students must 

be at a minimum level to join our English Program. 

 At the start of this academic year, EP 

secondary students were streamed into language 

ability groups. Both grade-level homerooms 

were combined and then streamed into blue, 

yellow, or green English classes. These students 

are grouped together and study from course 

books according to their CEFR level based on 

their progress tests.

 Despite the effort and determination of 

students and educators, Covid-19 has affected 

student learning over the last two years, at Bell 

EP we want to help those whose development 

was affected by the pandemic. We believe in 

supporting every one of our students, to ensure 

they have the English ability to succeed in a 

bilingual program, like EP.

 The secondary intensive course runs 

every semester for a total of 36 periods or 30 

hours. Learners are selected for the Intensive 

course program if their English language ability 

is below the set benchmark. Individual student 

progress is measured and monitored through-

out the time they study at Bell EP.

Set benchmark

• Grades 7- 8 must be at an A2 Upper 

• Grades 9-12 must be a B1 Lower

 These learners are grouped and taught 

by Bell English teachers. Students who are below 

the set CEFR benchmark and as it happens, 

are expected to join and fully commit to the 

intensive course held in semester 1 or 2.  

 We thank you for your understanding 

concerning the well-being of our learners.

By Ms. Kathrine Rensburg
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Globish: Experience English with Magic
By Mr. Jan Rey E. Cabrejas

 "Words are, in my not-so-humble opinion,

our most inexhaustible source of magic, expecto 

patronum!October course is one of the most 

colorful and exciting courses that Assumption 

College Thonburi has been offering. A month 

season of fun-filled learning and adventure 

that provides a great avenue for our EP students 

to explore the wonders of their curiosity. This 

year, the ACT- English Program is very delighted 

to witness and experience the magic of english 

brought to us by Globish Thailand. With their

dynamic and synergestic Thai teachers, the 

magical world of Hogwarts was brought to life 

with their exciting and specials activities that 

turn our  EP learners into active wizards. The 

whole day adventure is filled with magical 

activities that challenged our students to be 

creative, resourceful, flexible and connected.

Their lessons and interactive activities are 

integrated with brilliant topics that could 

possibly shape our students into essential 

individuals.

 The 21st century learning skills are 

meaningfully infused in their individual and 

group activities that shaded the day with bright 

colors.As the Globish teachers carefully plan 

and navigate the morning and afternoon activities

with the participants, the learning atmosphere 

blended well with the theme and their 

meaningful experience.The great support coming 

from the ACT-EP faculty and staffs connected 

the bond and makes the entire october course 

a great success.As we go to the next chapter 

of our journey learning, this magical learning 

experience is such a great page to remember. 

Learning creative communication provides a 

road map to our possible success in the future. 

It can tell us where the real magic comes from 

and our potential power will bring us. 
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EP Academic Competition

 The English Program conducted its annual 

academic competition last September 2022. 

Three subject groups organized different contests 

namely Junior Math Quiz Bee for math group, 

3D Animation Contest for computer group, and 

The EP+ Showtime for the EP+ group.  

 A five - day 3D Kodu Game Lab Design 

competition was conducted last September 12 

- 16, 2022. It was organized by the Career & 

Technology Group. Students were challenged 

to develop their own designs using directional 

commands, creating imaginary worlds, conditional 

loops and simulations. The participants were 

from Grade 7 - Grade 8. The elimination round 

was conducted in 4 rooms. This coding com-

petition brought together the best 12 winning 

individuals from different rooms. This contest 

enhanced the programming and 3D designing 

skills of the students.

 The math group organized a competition 

for grades 3 and 4 students which challenged 

and developed their mathematical and logical 

skills. Students who won in the elimination round 

competed in the final round last 15th of Sep-

tember 2022. This activity encouraged them to 

expand their knowledge while having fun with 

the use of a new technology called Nearpod. 

Not only were students able to showcase their 

mathematical skills but it also taught them the 

value of sportsmanship and time management.

 The grades 1-2 students showcased 

their talents in the EP+ Showtime. The winners 

displayed their talents in singing, dancing, and 

acting. This contest encouraged the students 

to build their confidence and improve their 

talents.

 The awarding ceremony was held last 

September 23, 2022 at Prechavudhi Hall. The 

students received certificates, medals, and tokens. 

Bro. Phiraphongs Darathai was the guest speaker 

and he delivered a closing speech that inspired 

the students to strive  for excellence.

By Ms. Raziel Felix-Aguelo
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Exchange Student
By Ms. Walaipan Sukavattanasiri Grade 11A 

 Annually, before the pandemic started, 

students from different countries would participate 

in the exchange program where they got to 

spend their time studying in foreign countries. 

This year, as soon as the situation got better, 

our EP department welcomed an Italian exchange 

student who came to stay with us for three 

months and whom which I had the opportunity

to have enjoyed the charming presence of, Luca. 

 My classmates and I were first informed 

during the summer break that Luca would be 

joining our class in the first term.

 When I first saw the announcement, I 

felt excited. I’ve never had any experience 

with exchange students before, so Luca was 

my first. I had been looking forward to meeting 

him after that, and so were all my friends. 

 When the first day of school arrived, we 

were full of curiosity. None of us were familiar 

with an Italian and I don’t think anyone had 

been to Italy or met people from that country 

before neither. We all wanted to know what 

he looks like and what his personality was like 

as an Italian. When I first met him, sitting at 

the back of the classroom next to our class 

leader, I was quite surprised, Luca was a very 

good-looking boy. He looked even better than 

any of us thought he would. He had his hair 

cut according to the rules of the school, yet he 

still looked great.

  Of course, it was the first day, we were a 

bit quiet and didn’t really know how to act towards 

him. However, we tried our best. During lunch 

time, Luca joined me and my group of friends 

for lunch. That was the first time we all started 

talking more comfortably, and things got less 

tense. My friends taught him how to order food 

at the canteen in Thai. It was an awesome first 

meeting overall. 

 The rest of the time we spent with him, 

nothing much was different. We studied to-

gether, had lunch together and talked together

a lot. Throughout that time, we exchanged 

many things, for instance, our languages, cultural 

norms and interests. We taught Thai to Luca, 

and he taught us Italian, which I must admit 

was super hard. We also discussed what be-

havior was considered acceptable in Thailand 

and how it differed from Italy.

 I spent most of my time with Luca during 

English classes as I got to sit beside him a lot. 

At first, I was a bit uncomfortable because I 
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am not confident talking to new people, but 

Luca made it quite easy for me to do so. He 

is very polite and although his Italian accent 

made it hard for me to understand him clearly, 

we tried our best. 

 During our English classes we were re-

quired to do collaborative work. I was impressed 

by his talent. Luca was very good at it, he liked 

to share his opinions on every topic, so we got 

to exchange our thoughts a lot. I had a brilliant 

time being his seat partner. 

 I think Luca really enjoyed Thailand too. 

During the weekends his host family would 

take him to attractions, he had taken many 

pictures. I think he was interested in our country,

which is a good thing. 

 Luca is a fast learner, a very fast one. 

Even with topics in class which he didn’t know 

anything about, he was capable of learning and 

understanding each of them in a short period 

of time. Thai language was a great example, he 

learned a few sentences quickly and started to 

understand some basic things we were saying. 

 He is fascinatingly smart. He was good 

at every subject and was always in the top list 

when it came to testing, moreover, his sports 

skills were outrageous. He had very good per-

spectives, maybe it was because he is a year 

or two older than all of us, he seemed very 

mature to me. 

 Luca is super kind. Even though he 

didn’t get close to everyone, he still shared his 

snacks and tried to talk with everyone when 

he got the chance. He was friendly to the point 

that within only a few months, he got to be 

friends with a lot of people, including juniors 

and seniors from other classes. Everyone who 

knew him liked him as he was nice to all the 

people around him. 

 Having Luca as an exchange friend was 

one of the best experiences in my life. We 

knew nothing about each other. We live in 

different environments and we have different 

cultures but within just three months, Luca 

blended in like we have nothing different. We 

had so much fun together. By the time Luca 

was ready to leave us, I didn’t feel like he was 

from another country at all. He became a very 

good friend of mine. I hope that we can meet 

again. Three months were breathtakingly short 

for me.
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