
สารจากผู้อ�านวยการ

(ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์)

ผู้อ�ำนวยกำร

         ท่ำนผู้ปกครองและนักเรียนที่รักทุกคน

	 ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวอัสสัมชัญธนบุรี	 ด้วยความยินดีอย่างย่ิง	 

ในปีการศึกษา	 2556	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จมาเป็นองค์ประธาน

เปิด	 “อาคารเซนต์ปีเตอร์	 (St.	 Peter)	 และอาคาร	 Golden	 Jubilee”	 

เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	2556	น�าความปลื้มปีติยินดีมายังสมาชิกในครอบครัว

อัสสัมชัญธนบุรีเป็นอย่างมาก

									ในนามผู้บริหารของสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้	รู้สึกภาคภูมิใจ

กบัความส�าเร็จหลายอย่างทีเ่กดิข้ึนในโรงเรียน	ไม่ว่าจะเป็นผลสมัฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคนในทุกระดับชั้น	 หรือผลการสอบ

เข้ามหาวิทยาลัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ที่ผ่านมา	ความ

ส�าเร็จเหล่านี้	แลกมาด้วยความวิริยะ	อุตสาหะ	ในการตั้งใจศึกษา

เล่าเรียนของนักเรียน	การทุ่มเทความรู้ความสามารถของบรรดา

ครูอาจารย์ในการอบรม	 สั่งสอน	 เพาะบ่มความเชี่ยวชาญใน

สรรพวชิาให้เจรญิก้าวหน้าในตวันกัเรยีน		ความช่วยเหลอืร่วมมือ 

จากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ		สมาคมศิษย์เก่าฯ		และที่ส�าคัญยิ่งคือ	การสนับสนุนร่วมมือร่วมใจจากบรรดาท่าน

ผู้ปกครองที่เคารพทุกท่าน	จึงขอถือโอกาสขอบคุณทุกท่านมา	ณ	ที่นี้	อย่างไรก็ตาม	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ยังคง 

ตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะพัฒนาในทุกๆ	ด้าน	เฉพาะอย่างยิ่ง	ด้านทักษะวิชาการ	ด้วยการสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน 

ได้มโีอกาสแข่งขนัทกัษะด้านต่างๆ	ทัง้ภายในและภายนอกเพ่ิมมากข้ึน	ส�าหรับด้านสขุภาพอนามยั	โรงเรียนจะยงัคง

ด�าเนนิโครงการ	“โรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ”	ต่อเนือ่งด้วยว่าสขุภาพกายทีแ่ขง็แรงส่งผลต่อสขุภาพจติทีมี่คณุภาพ	และ

เมือ่มสีขุภาพจติทีด่	ีการเรยีนรู	้ความสามารถในการท�างาน	ตลอดจน	การปรับตัวเข้ากบัสังคม	กจ็ะมปีระสทิธภิาพ

ดียิ่งขึ้น	ซึ่งทั้งหมดนี้	มีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความก้าวหน้าและความส�าเร็จให้กับนักเรียนที่รักทุกคน

	 หวงัเป็นอย่างยิง่ว่า	ทกุท่านยงัคงให้ความร่วมมอืสนบัสนนุการจดัการศกึษาของโรงเรยีน	ให้มคีณุภาพยิง่ๆ	 

ขึ้นตลอดไป	 ขอพระพรจากแม่พระอัสสัมชัญ	 องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ	 

จงดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญ	ประสบความส�าเร็จทุกประการ



สวัสดีค่ะ 

	 วันที่	6	มิถุนายน	2556	เราชาวอัสสัมชัญธนบุรี	

ล้วนซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ที่เสด็จฯ	 เป็นองค์

ประธาน	 ทรงเปิดอาคารเรียนเซนต์ปีเตอร์	 และอาคาร

โกลเด้น	จูบิลี่ซึ่ง	อสธ	สาร	ภาคเรียนที่	1/2556	ฉบับนี้ได้

รวบรวมภาพพิธเีปิด	พร้อมรายละเอยีดการก่อสร้างอาคาร

ดังกล่าวไว้ด้วยค่ะ

	 นอกจากน้ี	 เรายังมีบทความทางวิชาการของ

คุณครู	 และผลงานนักเรียนตลอดภาคเรียนนี้	 เพื่อให ้

ผูอ่้านได้ร่วมช่ืนชมความสามารถของบุคลากรและนกัเรยีน

โรงเรียนของเรากันค่ะ

แล้วพบกันฉบับหน้านะคะ
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	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทรงเปิดอาคารเรยีน	“เซนต์ปีเตอร์”	และอาคาร	“โกลเด้น จูบลิี”่	ณ	โรงเรยีนอัสสมัชัญธนบรุี	 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๖	มิถุนายน	๒๕๕๖	โดยมีพระอัครสังฆราชเกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช	

ประมขุสังฆมณฑลกรงุเทพฯ	ภราดาสรุสทิธิ	์สขุชยั	อธกิารเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวง

ประเทศไทย	คณะภราดาและแขกผูมี้เกยีรตเิข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก	น�าความซาบซึง้ใจ 

มาสู่คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 และนักเรียน	 ตลอดจนผู้ปกครองและศิษย์เก่าโรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี	อย่างหาที่สุดมิได้

พิธีเปิดอาคารเรียน “เซนต์ปีเตอร์”
และอาคาร “โกลเด้น จูบิลี่”
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อาคาร

“เซนต์ปีเตอร์”

 ตอกเสาเข็มต้นแรก เมือ่วนัที ่22 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2551 
 ก่อสร้างเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552
 
	 อาคารเรียน	 “เซนต์ปีเตอร์”	 สร้างข้ึนใน
โอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีก่อตั้งครบ	 48	 ปี	 
สร้างข้ึนตามผังแม่บทภายใต้แนวคิด	 “Future	
Classroom”	หรือห้องเรียนแห่งอนาคต	 ส�าหรับ
คนรุ่นใหม่ที่มีความสมบูรณ์พร้อมในทุกด้าน

ภายในอาคารเรียนแต่ละชั้นประกอบด้วย

 ชั้นที่ 1 	 ห้องประชาสัมพันธ์	 ห้องรับรอง	
ห้องพบผู้ปกครอง	และห้องคอมพิวเตอร์

 ชั้นที่ 2 	 ห้องเรียน	1	–	10	เป็นห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 จ�านวน	 8	 ห้อง	 และ
ห้องเรียนระดับช้ันมธัยมศกึษาปีที	่6	จ�านวน	2	ห้อง	
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์	(ฟิสิกส์)	และห้องพักครู

 ชั้นที่ 3 	 ห้องเรยีน	11	–	20	เป็นห้องเรยีน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 	 5	 จ�านวน	 8	 ห้อง 
และห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 จ�านวน	
2	ห้อง	ห้องทดลองวิทยาศาสตร์	(เคม)ี	ห้องประชุม	
“ปรีชาวุฒิ”	และห้องพักครู

 ชั้นที่ 4 	 ห้องเรียน	21	-32	เป็นห้องเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 จ�านวน	 8	 ห้อง	 และ
ห้องเรียนระดับช้ันมธัยมศกึษาปีที	่6	จ�านวน	4	ห้อง	
และห้องประชุม

	 ชื่ออาคาร	 “เซนต์ป ี เตอร ์”	 ต้ังข้ึนเพ่ือ 
เป็นเกียรติให้กับภราดา	 ดร.อานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 
อดีตผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีผู้ซ่ึงมี
บทบาทส�าคัญย่ิงในการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรีให้มีความเจริญก้าวหน้า	 จนกล่าวได้ว่า
เป็นยุคของการศึกษาสมัยใหม่อย่างแท้จริง	 โดย
ชื่อ	 “เซนต์ปีเตอร์”	 เป็นนามนักบุญประจ�าตัว
ของภราดา	 ดร.อานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 อาคารหลังนี้	 
ได้ท�าพิธีเสกเมื่อวันที่	 14	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2552	 
โดยมี	พระอัครสังฆราช	ฟรังซิลเซเวียร์	เกรียงศักดิ์	 
โกวิทวาณิช	เป็นประธาน
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	 ในโอกาสท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินมาทรงเปิด
อาคาร	 เซนต์ปีเตอร์	 ในวันท่ี	 6	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2556	 
พระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้	 ยังความปลาบปลื้มปีติ

ยินดีแก่ภราดา	 คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 และนักเรียน	 
ตลอดจนผู้ปกครองและศษิย์เก่าโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี	
อย่างหาที่สุดมิได้
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อาคาร

“โกลเด้น จูบิลี่” 

 ตอกเสาเข็มต้นแรกเมื่อวันที่ 16 
มีนาคม พ.ศ. 2553 ก่อสร้างเสร็จ เมื่อ
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555
	 อาคารโกลเด ้น	 จูบิลี่ 	 ก ่อสร ้าง
เป็นอาคารยิมเนเซียมขนาดใหญ่	 เพื่อ 
เฉลิมฉลองในโอกาสท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	ก่อตั้งครบ	50	ปี	ชื่ออาคารโกลเด้น	
จูบิลี่ 	 เ พ่ือเป ็นการระลึกถึงการฉลอง 
ครบรอบ	50	ปีแห่งการสถาปนาโรงเรียน
	 อาคารหลัง น้ี	 ออกแบบภายใต ้
แนวคิด	 “Green	 Building”	 โดยการ
ผสมผสานความทันสมัยของตัวอาคารที่
สอดประสานกลมกลืนกับอิฐแดงที่เป็น
เอกลักษณ์ของโรงเรียน	 พร้อมทั้งจัด 
ภูมิทัศน์โดยรอบให้มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด	 สวยงาม	 ร่มร่ืนด้วยแมกไม้และ
สง่างาม	 สื่อให้เห็นถึงความเป็นสถาบัน 
การศึกษาที่ เ อื้ อต ่อการ เรี ยนรู ้ และ 
การพัฒนาผู ้ เรียนให ้มีคุณภาพระดับ
มาตรฐานสากล	 พรั่งพร้อมด้วยความ 
ทันสมัยเพื่อความเจริญก้าวหน้าสู่ความ
ยั่งยืนในอนาคต	

ในอาคารแต่ละชั้นประกอบด้วย
	 ชัน้ใต้ดิน	เป็นห้องเกบ็พัสดุ	และลาน
จอดรถยนต์	จ�านวน	150	คัน

ชั้นที่ 1 ส่วนของโรงอาหาร	ประกอบด้วย
	 ส่วนรับประทานอาหาร
	 ส่วนของครัวขนาดใหญ่
	 ส ่วนของท่ีจอดรถยนต์โดยรอบ
อาคาร	จ�านวน	25	คัน

ชัน้ที ่2	ห้องเรยีนกจิกรรม	ประกอบไปด้วย
	 ศูนย์ฟิตเนส
	 ห้องยิมนาสติก
	 ห้องปั่นจักรยาน
	 ห้องฝึกซ้อมกอล์ฟ
	 ห้องศิลปะการต่อสู้	(เทควันโด)
	 ห้องศิลปะการแสดงและนาฏศิลป์
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	 ห้องหัตถกรรม
	 ห้องเซาว์น่า
	 ห้องกิจกรรมอื่นๆ	อีก	5	ห้อง
	 นอกจากนี้	 ยังประกอบด้วยห้องพักอาจารย์ 
และห้องประชุมช้ัน	 3	 มาร์ตินยิมเนเซียม	 เป็นสนาม 
กีฬาในร่มซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนพื้นท่ีเป็นโถงจัดงาน
ขนาดใหญ่ได้	ประกอบด้วย
	 โถงอเนกประสงค์	 (สนามกีฬาในร่ม	 และส่วน 
จัดงาน)
	 ห้องรับรอง	“อรวัฒนศรีกุล”
	 ห้องเตรียมอาคารส�าหรับงานเลี้ยง
	 ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์
	 ล็อกเกอร์	(locker)	และห้องน�้า
	 พืน้ท่ีอฒัจนัทร์นัง่ชมกฬีา	(สามารถรองรบันกัเรียน
ได้	750	คน)
	 พื้นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์

ชั้นลอย	 เป็นห้องเครื่อง	 เป็นพื้นท่ีส่วนงานระบบ
ประกอบอาคาร

	 “มาร์ติน	 ยิมเนเซียม”	 ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่
ภราดามาร์ติน	 ประทีป	 ม.โกมลมาศ	 ครูใหญ่คนแรก
ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 บุคคลหนึ่งในคณะภราดา 
กลุ่มแรกท่ีเข้ามาบุกเบิกและร่วมก่อตั้งโรงเรียนตั้งแต	่
พ.ศ.	 2504	 ท่านได้มุ ่งมั่นอบรมสั่งสอนวิชาความรู ้	 
คุณธรรมจริยธรรม	 ตลอดจนดนตรีและกีฬา	 ส่งผล 
ให้ลูกศิษย์จ�านวนมากประสบความส�าเร็จในชีวิต 
จนกระทั่งผู ้คนทั่วไปต่างให้การยอมรับว่าท่านเป็นผู้
ที่ท�าคุณประโยชน์มากมายให้แก่การศึกษาคาทอลิก 
และการศึกษาของประเทศไทย	
	 อาคารหลงันีไ้ด้ท�าพิธเีสกเมือ่วนัที	่2	มนีาคม	พ.ศ.
2555	โดยมพีระสงัฆราช	ฟรงัซิลเซเวยีร์	วรีะ	อาภรณ์รตัน์	 
เป็นประธานต่อมาได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จ-
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ
พระราชด�าเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร	 เม่ือวันท่ี	
6	มถุินายน	2556	นบัเป็นพระมหากรณุาธคิณุอันล้นพ้น
อย่างหาทีส่ดุมไิด้	ซึง่ถอืเป็นเกยีรตปิระวตัสิงูสุดและเป็น
สิริมงคลแก่ชาวอัสสัมชัญธนบุรีทุกคน
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มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์

12

	 จบการศกึษา	ศลิปศาสตรบณัฑติ	(ศศ.บ.)	Saengtham	

College	และ	ศกึษาศาสตรบณัฑติ	(ศษ.บ.)	มสธ.	เคยด�ารง

ต�าแหน่งหวัหน้าฝ่ายบรกิาร	ปีการศกึษา	2552	และหวัหน้า

ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ปีการศึกษา	 2553-2555	 ปัจจุบันด�ารง

ต�าแหน่งผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	 ปีการศึกษา	

2556

	 มาสเตอร์เศกศักด์ิ	 นิติวัฒนานนท์	 เป็นผู้มีความรัก	

ศรัทธา	ซ่ือสตัย์สุจรติ	รบัผดิชอบต่อวชิาชพี	และเป็นสมาชกิ

ทีด่ขีององค์กรวิชาชพี	ยดึมัน่ในคติพจน์ทีว่่า	Labor	Omnia	 

Vincit	 ริเริ่มใช้นวัตกรรมดัชนีชี้วัดความส�าเร็จของงาน	 

(Key	Performance	Indicator,	KPI)	เข้ามาใช้บรหิารงาน

ในสถานศึกษา	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ

บรหิารงาน	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีและ

น�าวงจร		PDCA	เข้ามาควบคมุแผนการปฏิบตังิาน	รวมทัง้การ

สร้างทีมผูร่้วมงานให้มปีระสทิธภิาพ	จนเกดิผลเป็นท่ียอมรบั	

ชือ่เสยีง	และรางวลัต่างๆ	อาทิ

 	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 จากการประกวด

โครงการบริหารจัดการรถรับ-ส่งนักเรียนดีเด่นปีการศึกษา	

2552

 	รับป้ายรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด	

(QAD)	 ข้ัน	 3	 จากส�านักงานอาสากาชาด	 สภากาชาดไทย	 

ปี	2554

 	ครูดีเด่นระดับผู้ร่วมบริหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบรุใีนปีการศกึษา	2554	และ	2555

 	 ได ้รับป ้ายอาหารปลอดภัย	 (Food	 Safety)	 

เลขที	่154817/53		จากกรมวทิยาศาสตร์	ปี	2553	-2555	

สามปีซ้อน

 	ผ่านการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

ระดบัทอง	ส�านกัอนามยั	กทม.	ปีการศึกษา	2555	–	2557

 	นักฟุตบอล	 และบาสเกตบอลภายใต้การบริหาร	

ตัง้แต่ปีการศกึษา	2554	ได้รบัรางวลัชนะเลศิระดบัประเทศ	

จ�านวน	24	ถ้วยรางวลั	ระดบัอาเซยีน	3	ถ้วยรางวัล

 ของสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู

โรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย ประเภทผู้ร่วมบริหาร

รางวลัครูดีเด่น ประเภท
ผูร่้วม

บริหา
ร  

ประจจาปีการศึกษา 2556
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ผลงานดีเด่น
 	ผูบ้รหิารดเีด่นส่งเสรมิมาตรฐาน	ระบบต้านยาเสพตดิ	

โครงการโรงเรยีนต้นแบบต้านยาเสพติด	(QAD	-	Qualifica-

tions	for	Anti-Drugs	Policy)	จากสภากาชาดไทย	ปี	2554

 	รางวลัครชูมเชย	ประเภทผูร่้วมบรหิารจากสมาพนัธ์ 

สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ปี	2555

 	 เป็นผู้ผลกัดันให้เกดิการแข่งขนัว่ายน�า้	“ACT	Swim-

ming	Championship”	ครัง้ที	่2	ตัง้แต่ปี	2552	-	ปัจจบุนั

 	 เป็นผู ้ส่งเสริมและสนับสนุนให้โครงการนักกีฬา

ฟุตบอลโครงการพิเศษพัฒนาจนประสบความส�าเร็จใน			

ระดบัประเทศและระดับนานาชาติ	

 	 เป็นผู้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการนักกีฬา

บาสเกตบอลโครงการพเิศษ	

 	 ได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอกด้านการ 

ส่งเสรมิกีฬาให้กบัเยาวชน	อาท	ิสมาคมนกัข่าวช่างภาพกฬีา

แห่งประเทศไทย	สมาคมว่ายน�า้แห่งประเทศไทย	และสมาคม

เทควนัโดแห่งประเทศไทย

13
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	 มิสนิภาพรรณ	 ระดมกิจ	 หัวหน้าศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 

ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา	 ท่ีปฏิบัติตน

ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 ซึ่งเป็นรางวัลสดุดี	 

จากส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	 โดยมิสนิภาพรรณ	 ระดมกิจ	 ได้

รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	 “คุรุสดุดี”	 ประจ�าปี	 ๒๕๕๖	 โดย	 

นายจาตรุนต์	ฉายแสง	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิาร	เนือ่งในโอกาส 

วันครูโลก	 เม่ือวันเสาร์ที่	 ๕	 ตุลาคม	 ๒๕๕๖	ณ	 หอประชุมคุรุสภา	

ส�านักงานเลขาธิการครุสุภา	ทัง้นี	้ เมือ่วนัศกุร์ที	่๒๗	กนัยายน	๒๕๕๖	

ภราดาอรุณ	เมธเศรษฐ	อธกิารโรงเรยีนได้ให้เกยีรติเป็นผูแ้ทนโรงเรยีน

มอบช่อดอกไม้แสดงความยนิดีี

รางวัลเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี”
มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ 
หัวหน้าศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี

14
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 อัจฉริยภาพ หรือความสามารถพิเศษ	 (talent)	 
ด้านต่างๆ	 มักแสดงออกให้สังเกตได้ต้ังแต่ในวัยเยาว	์ 
เดก็ทีฉ่ายแววว่า	อาจมอีจัฉรยิภาพหรอืความสามารถพเิศษ
ด้านต่างๆ	 หากได้รับการส่งเสริม	 และพัฒนาด้วยรูปแบบ
ที่เหมาะสมก็จะท�าให้อัจฉริยภาพที่แฝงเร้นอยู่ในตัวเด็ก 
เหล่าน้ัน	เบ่งบานอย่างเตม็ที	่ตามพระราชบญัญตักิารศกึษา
แห่งชาต	ิพ.ศ.	2542			
	 เป็นกฎหมายที่ถือได้ว่าเป็นเครื่องมือส�าคัญในการ
ปฏริปูการศึกษา	ก�าหนดไว้ในมาตรา	24	(1)	ว่าการจดัเนือ้หา
สาระ	 และกิจกรรมต้องสอดคล้องกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเ้รยีน	โดยค�านงึถงึความแตกต่างระหว่างบคุคล

โดย มำสเตอร์ยุทธพงษ์  วงศ์เมืองสรรค์

การส่งเสริม
และพัฒนาอัจฉริยภาพ

ด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนับเป็นโรงเรียนที่มีจุดเด่น
ในการส่งเสรมินักเรยีนตามความสนใจและความถนดั	 ด้วย
แผนการเรยีน	คร	ูสถานที	่อปุกรณ์สือ่การสอนทีม่คุีณภาพ
และได้มาตรฐาน	 มีการจัดการเรียนการสอนตอบสนอง
นักเรียนท่ีสนใจภาษาอังกฤษ	 ด้วยแผนการเรียน	 Bell	
และ	 English	 Program	 และตอบสนองความสนใจของ 
ผูเ้รยีนทางด้านดนตร	ีกฬีา	คอมพวิเตอร์และภาษาจนี	ด้วย
แผนการเรียนสหศิลป์ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	
รวมถงึคอร์สพเิศษ	คลบั	และชมรมต่างๆ	อย่างหลากหลาย	
จนท�าให้เกดิผลงานของนกัเรยีนทีโ่ดดเด่นเป็นทีย่อมรบัของ
สงัคมอย่างกว้างขวาง		



16

	 ในปีการศกึษา	2555	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบั
การคดัเลือกให้เป็นศนูย์พฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์	
และคณติศาสตร์	 ของสถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย	ี(สสวท.)	เขตกรงุเทพมหานคร	โดยทีผ่่านมา	
ฝ่ายวิชาการได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความสามารถ
พิเศษของนักเรียนทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร	์	

ด้วยการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งภายในและภายนอก
โรงเรยีนอย่างหลากหลายรปูแบบ	อาทิ		
	 จดัห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตาม
แนวทาง	สสวท.	ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	 เพือ่สรรหา
และส่งเสริมนกัเรียนท่ีมคีวามสามารถพเิศษทางวิทยาศาสตร์
และคณติศาสตร์	 ให้มกีารพฒันาได้เตม็ศกัยภาพ	พร้อมทัง้
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การสร้างบรรยากาศและกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนมี
ความสุขในการเรยีนมากยิง่ขึน้
	 จัดค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร	์
รอบภายในระดับประถมศึกษา	เพ่ือให้ได้รับการอบรม		ฝึกฝน	
และปลูกฝังให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง	 	 พร้อมทั้ง
เป็นเวทีให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก	 กล้าคิด	 กล้าน�าเสนอ	
กล้าตดัสนิใจ	และคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบส่งครเูข้าอบรม
พัฒนาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ซ่ึงจัด
โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
(สสวท.)		อย่างต่อเนือ่ง
	 เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู ้สอนวิชา
คณิตศาสตร์ทั่วประเทศ	 ส�าหรับพัฒนานักเรียนท่ีมีความ
สามารถพเิศษทางคณติศาสตร์	 เป็นศนูย์สอบประเมนิความ
สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์	 สสวท.	 ทั้งระดับ
ประถม	 มัธยมศึกษาตอนต้น	 มีความร่วมมือในการพัฒนา
ครู	 นักเรยีน	หลกัสตูร	กบัคณะวทิยาศาสตร์	มหาวทิยาลยั
มหดิล	 เชญิอาจารย์จากมหาวิทยาลยัมหดิลแนะน�าสาขาใน
คณะวิทยาศาสตร์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานแต่ไม่
ค่อยเป็นที่รู้จักของนักเรียนและผู้ปกครองให้รับทราบ	 โดย
มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 และช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	(แผนการเรยีนวทิยาศาสตร์	-	คณติศาสตร์)	เข้า
ร่วมรับฟังข้อมูลจัดสอนเสริมนักเรียนช่วงเช้าและเย็น	 ให้
กับกลุ่มนักเรียนที่สนใจพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และ
คณติศาสตร์สูค่วามเป็นเลศิ	 โดยไม่เสยีค่าเรยีนปรบัรปูแบบ
การสอนเสริมช่วงเดือนตุลาคม	 October	 Course	 และ
วันเสาร์	 EXTREME	 SAT	 โดยเพิ่มคอร์ส	 คณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์	สสวท.	ตัง้แต่	ป.1	-	ม.3	 ส่งนกัเรยีนเข้าสอบ
โครงการโอลมิปิกวชิาการ	สอวน.	ฟิสกิส์		ดาราศาสตร์		เคมี		
ชวีวิทยา	โดยโรงเรยีนออกค่าสมัครสอบ	สอนเสรมิให้ความรู้	
เตรียมความพร้อมและน�านกัเรยีนไปสอบ	ณ	ศนูย์สอบต่างๆ		
	 จัดกิจกรรมทดลองส�าหรับนักเรียนที่มีความสนใจ
ทางด้านวทิยาศาสตร์ในระดบัประถมศกึษาปีที	่	3	-	6		ทกุ
วันอังคาร	 -	 วันศุกร์	 ตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์
	 จัดกิจกรรม	 club	 สสวท.	 วิทยาศาสตร์ติวเข้มข้น
เน้ือหาวทิยาศาสตร์ทัง้ทางทฤษฎแีละปฏบิตัิ
	 ส่งเสริมการแข่งขันภายนอกในรายการต่างๆ	 เช่น	
เพชรยอดมงกฎุ	งานวนัวชิาการตามสถาบนัการศกึษาต่างๆ		
	 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรในช ่ วงสัปดาห ์วัน

วิทยาศาสตร์	 ได้แก่	 จรวดขวดน�้า	 วาดภาพวิทยาศาสตร	์	
การแข่งขนัวทิย์สูว้ทิย์	Science	Show	โยนไข่	เป็นต้น
	 การจัดกิจกรรมดังกล่าว	 เป็นจุดเริ่มต้นตามแนวทาง
ของการพัฒนาขีดความสามารถ	 ในด้านการศึกษาวิชา
วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 ของครู	 และนักเรียน	 ที่ฝ่าย
วชิาการวางแผนงานไว้	โดยมเีป้าหมายให้โรงเรยีนอสัสมัชญั
ธนบุรี	 เป็นโรงเรียนส่งเสริม	 และพัฒนาอัจฉริยภาพด้าน
คณติศาสตร์	และวทิยาศาสตร์อย่างมคีณุภาพเป็นทีย่อมรับ
ของสังคม	 เกิดผลงานท้ังการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ	 การ
แข่งขัน	 สสวท.	 และ	 สอวน.	 รวมถึงเพ่ิมสัดส่วนจ�านวน
นักเรียนในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 ในคณะและ
สาขาทางวิทยาศาสตร์ให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตซึ่งนับเป็น
อีกทางเลือกหนึ่ง	 ของนักเรียนท่ีสามารถต่อยอดเติมเต็ม
ศักยภาพทางการเรียนของตนเองตามความถนัดและความ
สนใจ	
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อสธ สาร

รางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ ในภาคเรียนที่ 1/2556

รางวัลชนะเลิศ Word Up
	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ได้น�านกัเรยีนเข้าร่วม

การแข่งขัน	Crossword	และ	Word	Up	ในรายการ	Blackmores	

Omega	Memo	 English	 Quiz	 Show	 2013	 ผลการแข่งขัน	

Word	 Up	 ประเภทเดี่ยว	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 รางวัล 

ชนะเลิศ	 ได้แก่	 นายนวฤกษ์	แก้วภักดี	 ชั้น	 ม.6B	 ประเภททีม	 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย	รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	

นายพุฒิ	 ศรีกุศลานุกูล	 นายชนัญญ	พุ่มประดับ	 ชั้น	 ม.	 6A	 และ 

นายนวฤกษ์	แก้วภักดี	ชั้น	ม.6B		

รางวัลอันดับที่ 1 Impromptu Speech 2013
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้น�า	 ด.ช.อดิศร	

วชิรานันท์	 ชั้น	 ป.6/1	 เข้าร่วมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ	 

ของนักเรียน	ประจ�าปี	2556	(Impromptu	Speech	2013)	ระดับ

จังหวัด	 ประเภทท่ี	 3	 นักเรียนหลักสูตรปกติในโรงเรียนสังกัดอื่น	 

ที่ไม่ใช่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ระดับชั้น	 

ป.4	–	6	ผลการแข่งขันได้รับรางวัลอันดับที่	1

รางวลัชมเชยการแข่งขนัภาษาองักฤษเพชรยอดมงกุฎ 

ครั้งที่ 8
	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ได้น�านกัเรยีนเข้าร่วม

การแข่งขันภาษาอังกฤษ	เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	8	ผลการแข่งขัน	

ด.ช.อดิศร	วชิรานันท์	ชั้น	ป.6/1	และ	ด.ช.ธนชิต	ทองทวีวัฒนะ	ชั้น	

ม.3A	ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชย	โดยมี	น.ส.สุทธิดา	กล่อมแก้ว	

และนายชนญัญ	ูพุม่ประดบั	ช้ัน	ม.6A	ได้รับเกยีรตบัิตรคะแนนภาษา

อังกฤษผ่านเกณฑ์

รางวัลชมเชยอาเซียนเพชรยอดมงกุฎ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 

ได้น�า	ด.ช.ภรูเิชษฐ์	รชันกลุ	ช้ัน	ม.3/3	เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ	

อาเซียนเพชรยอดมงกุฎ	ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชมเชย
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รางวัลจากการแข่งขันด้านวิชาการ ในภาคเรียนที่ 1/2556

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพจินตนาการ ทาง

วิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ได้น�า	 ด.ช.ภูมิพัฒน์	

วรรธนะศิริกุล	ชั้น	ม.3/1	เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ	จินตนาการ

ทางวิทยาศาสตร์	 ระดับประเทศ	 จัดโดย	 สมาคมวิทยาศาสตร์ 

แห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชปูถมัภ์	ผลการแข่งขนัได้รับรางวัล

ชนะเลิศ

รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้น�านักเรียน	 เข้าร่วมการ

แข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	๑๐	ชิงถ้วยพระราชทาน	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ทุนการศึกษา	

พระราชวิจิตรปฏิภาณ	 ผลการแข่งขัน	 ด.ญ.ปภาดา	 ปุจฉาการ	 

ชั้นประถมศึกษาปีที่	๓/๔	ได้รับรางวัลชมเชย

เข้าร่วมอบรมค่ายโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	 ได้ส ่ง	 นายวิศรุจน์	 

ต.	รุ่งเรือง	ชั้น	ม.5/1	เข้ารับการคัดเลือกโครงการส่งเสริมโอลิมปิก

วิชาการ	 (สอวน.	 คณิตศาสตร์)	 ผลปรากฏว่าได้ผ่านเข้ารอบ 

คัดเลือก	1	และเข้าอบรมค่าย	2	

รางวลัชนะเลิศโครงการ โอวลัติน แกะ ล้าง เกบ็ ปีท่ี 4 
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้การงานอาชีพ	 และเทคโนโลยี	 ได้

รับความร่วมมือจากนักเรียนในการเข้าร่วมโครงการ	 “โอวัลติน	 

แกะ	 ล้าง	 เก็บ”	 ปีที่	 4	 ซึ่งผลการบันทึกสถิติ	 ปรากฏว่าโรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นโรงเรียนท่ีมีน�้าหนักกล่อง	 UHT	 มากที่สุด	 

จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ
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ผลงานด้านดนตรีไทย และศิลปะ ในภาคเรียนที่ 1/2556

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด ่นแห่งชาติ 

ประจ�าปี ๒๕๕๖
	 เมือ่วนัที	่๒๐	กนัยายน	๒๕๕๖	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 

พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์	พระวรชายา	ในสมเด็จพระบรม-

โอรสาธิราชฯ	 สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จฯ	 แทน

พระองค์ไปทรงเป็นประธานเปิดงาน	 “วันเยาวชน 

แห่งชาติ	ประจ�าปี	๒๕๕๖”	และประทานรางวัลเด็ก

และเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 ซ่ึงนายวิฑูรย์	 เนียมนาค	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/5	 เข้ารับประทานรางวัล

เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 สาขาศิลปะ	 และ

วัฒนธรรม	ประจ�าปี	๒๕๕๖

รางวัลชนะเลิศการประกวดดนตรีไทย 

งานเชิดชูครูดุริยกวี ๕ แผ่นดิน
	 ศูนย์ดนตรีฯ	 ได้น�า	 ด.ญ.ฉันท์สินี	 ภัทรลาภ 

	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	๑/๖	 เข้าร่วมการประกวดดนตรี

ไทยประเภทเดี่ยว	 งานเชิดชูครูดุริิยกวี	 ๕	 แผ่นดิน 

ณ	 อ�าเภออัมพวา	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 ผลการ

ประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ระดับมัธยมศึกษา 

ตอนต้น	ประเภทซอด้วง

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบาย 

สีชอล์กน�้ามัน
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ได้น�า	ด.ญ.ศิวนันท์	

ตระกูลเวียง	 ช้ัน	 ม.3/5	 เข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพ

ระบายสีชอล์กน�้ามันในหัวข้อ	 “น�้าจัดการได้เกษตร

ไทยยัง่ยนื”	จดัโดยมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ผลการ

แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ
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รางวัลด้านดนตรีสากล ในภาคเรียนที่ 1/2556

รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 ของเอเชีย
	 มาสเตอร์ภาคิน	 คุณยศยิ่ง	 และมาสเตอร์

ธนาณัติ 	 กันสัย	 ศูนย ์ดนตรีอัส สัมชัญธนบุ รี	 

ได้เข้าร่วมกบัวง	Nontri	Orchestra	Wind	(N.O.W)	

คว้าชัยชนะเหรียญทองเกียรตินิยม	 อันดับ	 1	 ของ

เอเชีย	 และเป็นอันดับ	 6	 ของโลก	 จากเวทีการ

ประกวดดนตรีโลก	World	Music	Contest	2013	

ครั้งที่	17	

รางวัลชนะเลิศโครงการแต่งเพลง 

“รักแม่”
	 ศูนย์ดนตรีฯ	 ได้น�านักเรียนวง	 Act	 Band	

(Acoustic)	 เข้าร่วมประกวดในโครงการแต่งเพลง	

“รักแม่”	 ระดับมัธยมศึกษาชิงถ้วยพระราชทาน	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผลการสอบวัดระดับความสามารถ

ด้านดนตรี
	 ด.ช.รพนินาร์ท	นิม่มณวีรรณ	ชัน้	ม.2/5	สอบ	

Trinity	Guildhall	Piano	Grade	1	ได้	77	คะแนน	

น.ส.ณฐัณชิา	วเิวก	ชัน้	ม.5/1	สอบ	Piano	Grade	3	

ได้	71	คะแนน	และ	ด.ช.ภูมินทร์	บุญประภากร	ชั้น	

ม.2/6	ผ่านการสอบวชิาทฤษฎดีนตร	ีจากศนูย์สอบ

เทียบดนตรี	 แห่งประเทศไทย	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

โดยสอบได้เป็นล�าดบัที	่1	ของผูเ้ข้าสอบเกรด	3	ด้วย

คะแนน	94.5	คะแนน	และได้รับรางวัลเกียรตินิยม

อันดับ	1
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รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอล ในภาคเรียนที่ 1/2556

รางวลัชนะเลิศ YAMAHA ASEAN CUP U-13 ครัง้ท่ี 5 
	 นกักฬีาโครงการพเิศษ	ได้เป็นตวัแทนประเทศไทย	เข้าร่วม

การแข่งขนัฟตุบอล	รายการ	YAMAHA	ASEAN	CUP	U-13	ครัง้ที	่5	 

ผลการแข่งขัน	ชนะทีมอินโดนีเซีย	การูด้า	เร้ด	3:2	ประตู

แชมป์ฟตุบอล PTT GROUP CUP 2013 รุน่อาย ุ14 ปี
	 นกักีฬาโครงการพเิศษ	ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟตุบอล	รายการ	

PTT	GROUP	CUP	2013	ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรตัน-

ราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ผลการแข่งขัน	 ชนะทีมอัสสัมชัญ

ศรีราชา	2:1	ประตู	โดยมี	ด.ช.สหรัถ	ค�าพับ	ชั้น	ม.3/5	ได้รับรางวัล	

แมน	ออฟ	เดอะ	แมตช์	และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า

แชมป์ไพรม์มินิสเตอร์คัพ รุ่นอายุ 16 ปี
	 นักกีฬาโครงการพิเศษ	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ 

ไพรม์มินิสเตอร์คัพ	 รุ ่นอายุ	 16	 ปี	 รอบประเทศไทย	 (รอบชิง 

ชนะเลิศ)	ผลการแข่งขัน	ชนะทีมจังหวัดชลบุรี	2	:	0	ประตู

ชนะเลิศฟุตบอลช้าง - เอฟเวอร์ตัน จูเนียร์ คัพ 2013 

โซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
	 นักกีฬาโครงการพิเศษ	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลช้าง	 -	 

เอฟเวอร์ตัน	จูเนียร์	คัพ	2013	รอบคัดเลือกโซนกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล	 ผลการแข่งขัน	 ชนะทีมสิงห์บางนา	 บุรารักษ์	 3:0	

ประตู	
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รางวัลจากการแข่งขันกีฬาสแต็ค และแบดมินตัน ในภาคเรียนที่ 1/2556

รางวัลกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย
	 นักกีฬาสแต็คโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการ 

แข่งขันกฬีาสแต็ค	ชิงแชมป์ประเทศไทย	ผลการแข่งขัน	ได้รับถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	

ได้รับเหรียญรางวัล	 11	 เหรียญทอง	 16	 เหรียญเงิน	 6	 เหรียญ

ทองแดง	และถ้วยรางวัลชนะเลิศ	11	รางวัล	

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน 

(ทั่วประเทศ)
	 นักกีฬาสแต็คโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการ 

แข่งขันกฬีาสแตค็	ชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน	(ท่ัวประเทศ)	ชงิถ้วย 

ประทาน	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชา- 

ทนิดัดามาต	ุผลการแข่งขนั	ได้รบัถ้วยประทาน	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 

พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 จ�านวน	 3	 ถ้วย

รางวัล	ได้แก่	1.ประถมศึกษาตอนต้น	2.ประถมศึกษาตอนปลาย	

3.ประเภททีมผสม	Head	to	Head	Cycle	นอกจากนี้ยังได้รับ

รางวัลชนะเลิศประเภทอื่นๆ	อีกมากมาย

รางวัลจากการแข่งขัน CU OPEN 2013 Inspired 

by Thai PBS
	 นกักฬีาแบดมนิตนัทมีโรงเรยีน	อสัสมัชัญธนบรุ	ีได้เข้าร่วม

การแข่งขันแบดมินตันรายการ	CU	OPEN	2013	Inspired	by	

Thai	 PBS	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 ผลการแข่งขัน	 นางสาวณัชชา	 แสงโชติ	 

ชัน้	ม.6/7	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ประเภทหญงิเดีย่ว	รุน่อายไุม่เกิน	 

18	 ปี	 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 

สยามบรมราชกุมารี	 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศใน

ประเภทต่างๆ	 ดังนี้	 ด.ช.พีรดนย์	 เติมธนะศักดิ์	 ชั้น	 ป.5/8	 

ด.ญ.กฤตพร	 เจียรธเนศ	 ช้ัน	 ป.5C	 ด.ญ.ภัทรสุดา	 ไชยวรรณ	 

ชั้น	 ม.1/7	 ด.ช.พชรพล	 นิพรรัมย์	 ชั้น	 ม.3/5	 นางสาวมัทนา	 

เหมรัชตานันต์	ชั้น	ม.3/4	นางสาวฤทัยชนก	ไล้สวน	ชั้น	ม.4/6	

และนายกฤษ	ตันติอนันท์กุล	ชั้น	ม.5/8



24

อสธ สาร

รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล และว่ายน�้า 
ในภาคเรียนที่ 1/2556

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลชายชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน
	 มาสเตอร์มานะ	จนัทมุา	และมาสเตอร์อรรถพร	เลศิมาลยัภรณ์	งานนกักฬีาโครงการพเิศษ	ได้เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล

ชายชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน	รายการ	10th	SEABA	CHAMPIONSHIP	FOR	MEN	ในนามทีมชาติไทย	ซึ่งผลการแข่งขันทีมชาติไทย	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลมหานครเกมส์
	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ	 ได้เข้าร่วมการ

แข่งขันรายการมหานครเกมส์	 (รอบชิงชนะเลิศ)	 ผลการแข่งขัน

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ	14	ปี	ชนะ	ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์	

สกอร์	64	:	32	รุ่นอายุ	16	ปี	ชนะ	ทีมโรงเรียนทิวไผ่งาม	สกอร์	

67	:	41

รางวัลการแข่งขันว่ายน�้าชิงถ้วยผู้บัญชาการทหาร

อากาศ
	 นักกีฬาว่ายน�้าทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้เข้าร่วมการ

แข่งขันว่ายน�้าชิงถ้วย	ผู้บัญชาการทหารอากาศ	ประจ�าปี	2556	

ได้รับรางวัล	4	เหรียญทอง	12	เหรียญเงิน	11	เหรียญทองแดง	

โดยมี	 ด.ช.กณิศ	 ธัมพาณิชย์สกุล	 ช้ัน	 ป.5/A	 ได้รับถ้วยรางวัล

คะแนนรวมยอดเยี่ยม	อันดับที่	1
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	 มาสเตอร์สมบติั	บญุสาพพัิฒน์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการนกัเรยีน	เป็นผูแ้ทนโรงเรยีนในการเข้ารับประทานโล่รางวลัเชดิชเูกยีรต	ิ 

จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็น

โรงเรียนระดับเพชร	จากส�านักงานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย	 ในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานต้านยาเสพติด	 (QAD)	 เมื่อวัน

พฤหสับดีที	่1	สงิหาคม	2556	ณ	อาคารแพทยพฒัน์	คณะแพทยศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	โดยมมีาสเตอร์เอก	เอกสกลุ	มาสเตอร์

ศุภกร	ศรีอยุธย์	และมาสเตอร์นิรันดร์	ใจมั่น	เข้าร่วมงาน

รางวัลโรงเรียนต้นแบบมาตรฐาน 
ต้านยาเสพติด (QAD) ระดับเพชร
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Talk to the outstanding young writer who write the Interspecies Trilogy.

	 มาสเตอร์เศกศักดิ์	 นิติวัฒนานนท์	 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	 และมิสสุมนา	 เอี่ยมละออ	 

งานอนามยัโรงเรยีน	เป็นตวัแทนโรงเรยีนอสัสัมชัญธนบรีุ	เข้ารับเกยีรติบตัรรับรองมาตรฐานโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ	โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	ดร.ผุสดีตามไท	เป็นผู้มอบ	เมื่อวันศุกร์ที่	19	

กรกฎาคม	2556	เวลา	ณ	ห้องรัตนโกสินทร์	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

รับเกียรติบัตรรับรอง
มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
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 I’ve heard that you have traveled to many 
countries and applied the experiences to create 
your work. Could you share it to us?
 I’ve had the chance to visit over 40 countries 
so far, and traveling is something that I absolutely 
enjoy. I suffer from an insane case of wanderlust, 
and always dream of adventures in my head.  
I guess that’s what draws me in to writing so 
much. I use those traveling experiences (whether  
to do with landscapes, people, or anything  
really) to incorporate into my tales, so that through 

Talk to the outstanding young writer who write the Interspecies Trilogy.

By : Ms.Supattra Takrudkaew

Pieretta Dawn 
(Praekarn Nirandara)

my books people can step into these fantastical 
worlds I’ve visited in real life as well. I hope I 
can transport readers through my writing.

Who is your favorite writer and why?
 I’m a huge fan of the Bartimaeus Trilogy 
by Jonathan Stroud—he’s one of my favor-
ite young adult writers. The last novel of that  
trilogy, Ptolemy’s Gate, is the only book that has 
ever succeeded in making me cry. Reading those 
books along with the Artemis Fowl series was 
a game-changer for me: it made me appreciate 
antiheroes, and made me fascinated with creating 
characters who were painted with shades of gray. 
I’ll read pretty much anything, from the classics 
to modern literature to Y.A. to romance books. I 
also have a love/hate relationship with zombies, 
and World War Z by Max Brooks is probably 
one of my favorite works of that genre, just 
because he doesn’t solely focus on zombies, but 
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rather the social and political implications of the 
zombie epidemic.

Your work now is based on fantasy story. Are 
you interested in writing other genre in the 
future?
 Definitely! After the last novel of The  
Interspecies Trilogy, The Elven Ambassador,  
is finished, my next project is going to be  
a standalone novel of the crime, mystery, and 
suspense genre. It was inspired by my summer 
program at Yale University, where I came across 
the Skull and Bones secret society, and became 
fascinated with its history. One of the nights,  
I ended up having a dream about it, and  

somehow that dream turned into the concept  
for my next novel! I’d also love to write  
more adventure, books with more mature  
commentaries on society, and maybe even a little 
both of romance or chick lit. My latest project 
was a short story commissioned by KBank, 
called “Lani and the White Witch”. Although it’s  
fantasy, I wanted to craft a story that combined  
youthful simplicity with a more profound  
message. It mixes poetry and prose together, 
and contains a lot of more mature themes like  
inspiration, independence, truth, responsibility, 
identity, and sacrifice. I’m open to write anything, 
really-it just depends on how inspiration strikes.
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Your work are so popular among so many 
readers that they were translated to other 
languages. What are the languages that your 
work has been translated into?
 Currently my work is available in three 
languages. There’s the original English version 
that I wrote, the Thai version that the brilliant 
Ajarn Sumalee translated, and the Italian version, 
published by Fazi Editore, the company that dealt 
with the Italian version of the Twilight saga by 
Stephenie Meyer! We also have graphic novel 
adaptations in both Thai and English—drawn by 
a fantastic artist known as Nonworld, or P. Norn, 
as I call him.

Finally, would you like to say anything to your 
fans or people who wish to be a successful 
writer like you?
 Keep writing. Never give up. The more you 
write, the better you’ll get. Read a lot, and don’t 
limit yourself, or your imagination. Let it take 
you to places you’ve never imagined. Write about 
what you know, and research more about what 
you don’t. I’m a true believer in finding balance 
in your life, and combining pragmatism with 
idealism. Stay realistic, but also dream. Creativ-
ity is such a powerful tool if you know how to 
harness it. It’s done wonders for me, and it can 
do wonders for you too! :)

 To my fans, or others who support me: thank 
you SO much for your kindness, your help, and 
your encouragement. You guys push me on to 
write more, and to be better. I’ll keep producing 
stories, as long as you keep reading them. Don’t 
hesitate to contact me at the following places:
 www.pierettadawn.com
 www.facebook.com/PierettaDawn
 Twitter: PierettaDawn
 Instagram: PierettaDawn

And keep a look out for:
 The Elven Ambassador (#3 of the Interspe-
cies Trilogy)
 The Nymph Treasury: The Graphic Novel 
(Part 1)
 The Nymph Treasury: The Graphic Novel 
(Part 2)
 Lani and the White Witch (a short story in 
association with KBank)
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รางวัลที่ผมภูมิใจ
โดย มิสสุภัทรำ ตะกรุดแก้ว

เด็กชายกิตติธัช (พีเจ้น) ไกรวุฒิวงศ์ 
ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3/6

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2556 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ หัวหมาก 
 	 รางวัลชนะเลิศ	ประเภทเดี่ยว	3-6-3	รุ่นอายุ	14	ปี
 	 รางวัลชนะเลิศ	ประเภทเดี่ยว	Cycle	รุ่นอายุ	14	ปี
 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภท	Team	Timed	3-6-3	Relay	รุ่นอายุ	14	ปี
 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภททีมผสม	Head	to	Head	Cycle	
 	 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	
 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทเดี่ยว	3-3-3	รุ่นอายุ	14	ปี
 	 รางวลั	STACK	OFF	อนัดบัท่ี	3	คะแนนรวมทกุรุน่ทกุประเภท	(3-3-3,	3-6-3,	Cycle)	ของประเทศไทย	ปี	2556

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก ระหว่างวันที่ 9 - 10 เมษายน 2556 ณ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 	 รางวัลเหรียญทอง	ประเภททีม	3-6-3	Relay	(อันดับที่	2	ของโลก)
 	 รางวัลเหรียญเงิน	ประเภทเดี่ยว	3-6-3	Overhead
 	 รางวัลเหรียญเงิน	ประเภททีม	Head-To-Head	Cycle
 	 รางวัลเหรียญเงิน	ประเภททีม	3-6-3	Head-To-Head
 	 รางวัลเหรียญทองแดง	ประเภทเดี่ยว	Cycle

การแข่งขันกีฬาสแตค็ชงิแชมป์ประเทศไทย ระหว่างวนัที ่25 - 26 กมุภาพนัธ์ 2555 ณ ศนูย์การค้าเซน็ทรัลพลาซ่า 
แกรนด์ พระราม 9 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
 	 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในประเภทคู่
 	 รางวัลเหรียญทองประเภทคู่	Cycle	รุ่นอายุ	13	ปีขึ้นไปและเป็นเจ้าของสถิติประเทศไทย
 	 รางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยว	3-3-3	รุ่นอายุ	13	ปีและเป็นเจ้าของสถิติ	3-3-3	ของประเทศไทย
 	 รางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยว	3-6-3	รุ่นอายุ	13	ปี
 	 รางวัลเหรียญเงินประเภทเดี่ยว	Cycle	รุ่นอายุ	13	ปี
 	 รางวัลเหรียญทองประเภททีม	Team	Timed	3-6-3	Relay
 	 รางวัลเหรียญเงินประเภททีม	Head	to	Head	Cycle	Relay

การแข่งขนักฬีาสแต็คชงิแชมป์ระหว่างโรงเรยีน ชงิถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชา- 
ทินัดดามาตุ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ระดับมัธยมศึกษา	ประเภทเดี่ยว	3-3-3
 	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ระดับมัธยมศึกษา	ประเภทเดี่ยว	Cycle
 	 รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1	ระดับมัธยมศึกษา	ประเภทคู่	(Double	Cycle)	

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ

 เป็นนักกีฬาสแต็คทีมโรงเรียน	 อัสสัมชัญธนบุรี	 ท่ีมีผลงานโดดเด่น	 และได้
รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก	 ณ	 รัฐฟอริดา	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกา	 ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเด็กชายกิตติธัช	 เพื่อเล่าประสบการณ์การ
แข่งขัน	 และแนะน�าเก่ียวกับกีฬาสแต็คให้เพื่อนๆ	 และน้องๆ	 ท่ีมีความสนใจได้รู้จัก 
กับกีฬาชนิดนี้มากขึ้น
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 	 รางวัลชนะเลิศประเภททีม	Timed	3-6-3	Relay
 	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ระดับมัธยมศึกษา	ประเภท	Head	to	Head	Cycle	Relay
 	 รางวัลชนะเลิศ	ระดับมัธยมศึกษา	ประเภท	Head	to	Head	Cycle	Relay	รุ่นผสม
 	 รางวัลเวลารวมสูงสุด	Individual	3-3-3,	3-6-3,	Cycle

การแข่งขันกีฬาสแต็คโลก ณ เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อในวันที่ 16-17 เมษายน 2554 
 	 รางวัลเหรียญทองแดงประเภทคู่	(Double)	ในรุ่นอายุ	12	ปี
 	 ถ้วยรางวัลประเภทคู่	(Double)	ได้อับดับที่	7	ของโลก
 	 รางวัลทองแดงประเภททีม	Head	to	Head	Cycle	Relay
 	 รางวัลทองแดงประเภททีม	Team	Timed	3-6-3	Relay
 	 รางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม	3-6-3	Head-To-Head
 	 รางวัลเหรียญทองแดงประเภทเดี่ยว	3-3-3	รุ่นอายุ	12	ปี	
 	 รางวัลเหรียญทองแดงประเภทเดี่ยว	Cycle	รุ่นอายุ	12	ปี

การแข่งขนักฬีาสแตค็โลก ณ เมอืงเดนเวอร์ รฐัโคโลราโด ประเทศสหรฐัอเมรกิา เม่ือในวนัที ่13-14 เมษายน 2553
 	 รางวัลเหรียญทองแดงประเภทเดี่ยว	3-3-3	รุ่นอายุ	11	ปี
 	 รางวัลเหรียญทองแดงประเภทเดี่ยว	3-6-3	รุ่นอายุ	11	ปี
 	 รางวัลเหรียญทองแดงประเภทเดี่ยว	Cycle	รุ่นอายุ	11	ปี
 	 รางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม	3-6-3	Head-To-Head
 	 รางวัลเหรียญทองแดงประเภททีม	Head	to	Head	Cycle	Relay

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทยประจ�าปี 2009 ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์การค้า 
แฟชั่นไอส์แลนด์
 	 รางวัลเหรียญเงินประเภทเดี่ยว	3-3-3	รุ่นอายุ	5-12	ปี
 	 รางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยว	3-6-3	รุ่นอาย	ุ5-12	ปี
 	 รางวัลเหรียญทองประเภทเดี่ยว	Cycle	รุ่นอายุ	5-12	ปี
 	 รางวัลเหรียญทองประเภทคู่	(Double	Cycle	)	รุ่นอายุ	5-12	ปี
 	 รางวัลเหรียญทองประเภททีม	Timed	3-6-3	Relay	ที่	1	ของประเทศไทย

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปี 2008 (สนามแรกของประเทศไทย) ระหว่างวันที่ 1-2 
พฤศจิกายน 2551  ณ ศูนย์การค้า สยามพารากอน
  รางวัลเหรียญทองประเภท	3-3-3	รุ่นอายุ	7-11	ปี
  รางวัลเหรียญเงินประเภท	3-6-3	รุ่นอายุ	7-11	ปี
  รางวัลเหรียญเงินประเภท	Cycle	รุ่นอายุ	7-11	ปี

ผลงาน/รางวัลที่ได้รับ
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 ความสามารถพิเศษ
	 	 สแต็ค	แบดมินตัน	ปิงปอง	ว่ายน�้า	ดาบสากล	ฟุตบอล	พิธีกร	ถ่ายภาพ	

	กิจกรรมยามว่าง
	 	 เวลาผมว่างๆ	หรือท�าการบ้านเสร็จแล้ว	ผมก็จะมาซ้อมกีฬาสแต็ค	เพื่อให้ความเร็วของผมไม่ถดถอยครับ

 เริ่มเล่นกีฬาสแต็คครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่
	 	 ผมเริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้ตอนอายุ	9	ปี	ครับ

 เพราะอะไรถงึชอบกีฬาสแต็ค
	 	 ผมเห็นการเล่นกีฬาสแต็ค	แล้วรู้สึกว่ามันสนุก	และท้าทาย	ท�าให้ผมเล่นสแต็คเรื่อยมาครับ

 ประโยชน์ทีไ่ด้รับจากกีฬาสแต็ค
	 	 ฝึกกล้ามเนื้อ	ฝึกประสาทสัมผัส	สมองซีกซ้าย-ขวา	และเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับ

 ความยาก-ง่ายของกีฬาชนิดนี้	
	 	 ความจริงถ้าเห็นกีฬานี้อาจจะคิดว่าเล่นยาก	 แต่ถ้าได้ลองเล่นจริงๆ	 แล้วจะเห็นว่ากีฬาชนิดน้ีเล่นได้ไม่ยากเลย	 
	 ส่วนการที่จะเล่นได้เร็ว	มันก็ขึ้นอยู่กับการฝึกซ้อมอย่างสม�่าเสมอครับ

 อุปสรรคในการแข่งขันที่เคยได้เจอ
	 	 อุปสรรคที่เจอในการแข่งขันเป็นประจ�าคือความตื่นเต้น	ความกดดัน	เราต้องมีสติ	และสมาธิครับ

 ประสบการณก์ารแข่งขันที่ประทับใจ
	 	 ผมจะได้เพื่อนใหม่ๆ	 จากสนามแข่งขันทุกครั้ง	 โดยเฉพาะการท่ีผมได้ไปแข่งขันท่ีต่างประเทศก็จะได้เพื่อนใหม่ 
ต่างชาติหลากหลายประเทศครับ

 ความรู้สกึทีม่ีต่อมาสเตอร์วัลลภ	นกพึ่งพุ่ม
	 	 มาสเตอร์วัลลภ	ท่านเปรยีบเหมือนโค้ชส่วนตวัของผมเลยครบั	เวลาผมเล่นกฬีาสแตค็แล้วมจีดุทีผ่ดิพลาดจดุไหน	ท่าน
ก็จะคอยแนะน�าผมอยู่เสมอครับ

 เป้าหมายทีต่ั้งใจไว้เกี่ยวกับกีฬาชนิดนี ้
	 	 ผมอยากจะให้ประเภททีม	Head	to	Head	Cycle	Relay	ได้ที่	1	ของโลกครับ

	เชิญชวนเพือ่นๆ	และน้องๆ	มาเล่นกีฬาสแต็ค
	 	 ผมอยากให้น้องๆ	 มาเล่นกีฬาสแต็คกันเยอะๆ	 ครับ	 กีฬาคือยาวิเศษ	 เล่นกีฬาท�าให้ร่างกายแข็งแรง	 มาติด 
กีฬาสแต็คดีกว่าติดเกมนะครับ
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นั่งคุยเด็กหลังไมค์
ปี 2556
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อรภชิา  เชี่ยวไพศาลกจิ (บูม)
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 5A

ความสามารถพเิศษ	 ร้องเพลง	

ผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ
 	ประกวดวงดนตร	ีString	“ACT	MUSIC	AWARD”	ได้รับรางวัลที่	2

เริ่มเข้ามาท�างานที่ประกาศเสยีงตามสายโดย	รุ่นพี่ชักชวน	ให้มาพบมสิสุภัทรา	ตะกรุดแก้วค่ะ

ความยาก/ง่ายในการประกาศเสยีงตามสาย	ตอนแรกยากมากเพราะตื่นเต้นมากๆ	กลัวพูดผดิแต่	ตอนหลัง

จะรู้สกึว่ายากตรงที่เราพูด	“ร”	ไม่ชัดค่ะ

เหตุผลที่ชอบการประกาศ	เหมอืนเป็นการได้บอกข่าวภายในโรงเรยีนให้คนอื่นรับรู้ค่ะ
การฝึกฝนในการอ่านประกาศ	 ช่วงแรก	 ก็ต้องฝึกบ่อยหน่อย	 ประกาศบ่อยๆ	 จะได้ไม่ตื่นไมค์	 พูดผิดบ้าง 
ถูกบ้าง	และหลังๆ	จะเริ่มชนิไปเอง

ชักชวนเพื่อนๆ และน้องๆ ที่มคีวามสนใจเข้ามาเป็นทมีประกาศเสยีงตามสาย
	 ส�าหรับใครทีอ่ยากได้ประสบการณ์ใหม่ๆ	ฝึกการพดู	และอยากเป็นสว่นหนึง่ของพวกเรากม็าไดเ้ลยนะคะ	 
ยนิดตี้อนรับค่ะ

นางสาวมทนิา ศริริัตนกูล (หลงิ หลงิ)
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4/1

ความสามารถพเิศษ	 อ่านประกาศ

ผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ
 		ได้รับเกยีรตบิัตรเรยีนดปีระจ�าปีการศกึษา	2554
 		ได้รับเกยีรตบิัตรเรยีนดปีระจ�าปีการศกึษา	2555
 		แข่ง	Asean	Quiz	ประจ�าปีการศกึษา	2556

เริ่มเข้ามาท�างานที่ประกาศเสยีงตามสายโดย 		มสิสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว	เป็นผู้ชักขวนค่ะ

ความยาก/ง่ายในการประกาศเสยีงตามสาย		กจ็ะอยูท่ีค่วามยาวของบทความนัน้ๆ	ค่ะ	รวมถงึภาษาหรอื
ถ้อยค�าต่างๆ	ที่ใช้ด้วยค่ะ

เหตุผลที่ชอบการประกาศ 		เพราะท�าให้หนูได้ฝึกความกล้าแสดงออกค่ะ

การฝึกฝนในการอ่านประกาศ  ส�าหรับหนู	ก็จะพยายามหาหนังสอืที่บ้านมาฝึกอ่านออกเสยีง
ด้วยตนเอง	เพื่อให้รู้สกึชนิกับการอ่านมากขึ้นค่ะ

ชักชวนเพื่อนๆ และน้องๆ ที่มคีวามสนใจเข้ามาเป็นทมีประกาศเสยีงตามสาย  
ใครที่สนใจ	หรอื	มคีวามสามารถในด้านนี้	ก็สามารถมาตดิต่อกับมสิที่ห้องประชาสัมพันธ์ได้โดยตรงค่ะ
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ด.ญ.พชิญา  วัชรโรดมประเสรฐิ  (พงิค์)
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 3B

ความสามารถพเิศษ 		 การพูด		เล่นดนตร	ี

	 	 	 	 (เปียโน	เบส	ขมิ	ระนาด)

ผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ

 	รางวัลที่	2	การประกวดเล่านทิาน	ชงิทุนการศกึษาส�านักหอสมุดแห่งชาต	ิกรมศลิปากร

 	อบรมโครงการนักเรยีนแกนน�าแหล่งการเรยีนรู้	“มัคคุเทศก์น้อยหุ่นขี้ผึ้ง”	พพิธิภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย

 	1	 ใน	 3	 ของตัวแทนเด็กไทยโครงการ	 Mcdonald’s	 Champion	 Kids	 รายงานจาก	 Olympic	 

	 	 ประเทศจนี

 	เข้าร่วมกจิกรรม	BIS	Canada	and	Lertlah	Schools	Korea	-	Thailand	Youth	Leadership	Exchange	

	 	 Program

 	achieving	9nd	place	lertlah	school	division	3rd	Annual	Speech	Contest	(14th,	2010)

  1st	place	speech	contest	winner	Lertlah	School	Kanchanapisek	Road	(10,	2009)

 	รางวัลที่	3	การเขยีนบรรยายภาพพระอภัยมณ	ี(26	เม.ย.	2551)	โรงเรยีนเลศิหล้า	

	 	 ถนนกาญจนาภเิษก

 	รางวัลชนะเลศิการประกวด	คลปิวดีโิอ	“อาชพีสุดเจ๋งที่น้องใฝ่ฝัน”	บรษิัท	Gent	Edutainment

เริ่มเข้ามาท�างานที่ประกาศเสียงตามสายโดย	 มีความสนใจในด้านการพูด	 จึงมาปรึกษามิสที่ห้อง

ประชาสัมพันธ์	เพื่อขอฝึกประกาศค่ะ

ความยาก/ง่ายในการประกาศเสยีงตามสาย		การอ่านประโยคให้ต่อเนือ่ง	เว้นวรรคการหายใจให้ถกูต้อง

เป็นสิ่งที่ง่ายเพราะเราสามารถแบ่งวรรคก่อนที่จะประกาศได้					

เหตุผลที่ชอบการประกาศ 	เป็นการฝึกฝนการใช้น�า้เสยีง	การฝึกอ่านประจ�า	
ท�าให้เกดิความเคยชนิจนกลายเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งในการพูด

การฝึกฝนในการอ่านประกาศ 		การออกเสยีง	ร	และ	อ	ให้ชดัเจน	ค�าควบกล�า้	 

ให้อ่านออกเสยีงได้ถกูต้องลกัษณะของการลงน�า้เสยีงให้เข้ากบัสิง่ทีพ่ดู	(เสยีง

หนัก		เสยีงเบา)	การเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง

ชักชวนเพื่อนๆ และน้องๆ ที่มีความสนใจเข้ามาเป็นทีมประกาศเสียง

ตามสาย   ขอเชญิชวนเพื่อนๆ	และน้องๆ	ทุกคนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการ

ประกาศเสยีงตามสาย	เพยีงแค่เราคดิทีจ่ะท�าสิง่ๆ	หนึง่และลงมอืท�าด้วยความ

ตัง้ใจก็นับว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี	ที่ควรเก็บเกี่ยวไว้ตดิตัวเราค่ะ

35
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นางสาวพมิบุณย์ ยศรพพีัฒน์ 
(นวิ)
ระดับชั้นมัธยมศกึษาปีที่ 4/3

ความสามารถพเิศษ	 ความสามารถใช้ภาษาอังกฤษ

ผลงาน/รางวัลที่เคยได้รับ

 		รางวัลรองชนะเลศิอันดับ	2	แข่งขันแต่งกลอน

สด	“งานวันสุนทรภู่”	ปีการศกึษา	2556

 		รางวัลชนะเลศิเหรยีญทอง	ตอบปัญหาภาษาอังกฤษ	(แบบปรนัย	ประเภททมี	3	คน)	จากการ

แข่งขันทักษะทางวชิาการโรงเรยีนเอกชน	ในกรุงเทพมหานคร	ปีการศกึษา	2555

 	 	รางวัลรองชนะเลศิอันดับ	1	การประกวดคัดลายมอื	ช่วงชัน้ที่	3	งานวันสุนทรภู่	ปีการศกึษา	

2555

 		จบ	Kumon	หลักสูตร	KFL	(ด้วยคะแนนสอบ	100	เต็ม)

 		รางวัลชมเชย	“การแข่งขันเรื่องสัน้สิ่งแวดล้อม”	ปีการศกึษา	2554

 		เกยีรตบิัตร	คะแนนสูงสุดในรายวชิา	สังคมศกึษา	ปีการศกึษา	2554

เริ่มเข้ามาท�างานที่ประกาศเสยีงตามสายโดย		มสิสุภัทรา	ตะกรุดแก้ว	ชวนให้มาลองประกาศค่ะ

ความยาก/ง่ายในการประกาศเสยีงตามสาย		ไม่ยาก	แต่จะรู้สกึตืน่เต้นทกุครัง้ทีไ่ด้ประกาศค่ะ	เพราะ

หนยูังไม่คุ้นเคย	และกลัวอ่านผดิด้วยค่ะ

เหตผุลทีช่อบการประกาศ			ได้ฝึกความกล้าแสดงออก	ฝึกพดู	ฝึกการใชภ้าษาไทย	ท�าใหเ้ราออกเสยีง

ชัด	เรื่อง	ร-เรอื		ล-ลงิ	ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการอ่านเป็นพเิศษค่ะ

การฝึกฝนในการอ่านประกาศ 		ถงึตอนนี้	เวลาซ้อมหนูจะชอบอ่านผดิตลอดเลยค่ะ	ไม่ขาดก็เกนิแต่

มสิสภุัทราก็ใจเย็นมากค่ะ	มสิบอกว่าให้ฝึกค่อยเป็นค่อยไป	เดี๋ยวจะชนิเองค่ะ

ชักชวนเพื่อนๆ และน้องๆ ที่มคีวามสนใจเข้ามาเป็นทมีประกาศเสยีงตามสาย  

ก็ฝากถึงเพื่อนๆ	 น้องๆ	 ทุกคนนะคะ	 การที่ได้มาเป็นส่วนร่วมในการประกาศเสียง 

ตามสาย	 ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เรามีความมั่นใจและกล้าแสดงออกมากขึ้น	 เป็น

กจิกรรมทีท้่าทายความสามารถอกีกจิกรรมหนึง่	เพือ่น	ๆ 	น้อง	ๆ 	คนไหนทีม่คีวามสามารถ 

และมีความสนใจ	 ก็ลองแวะมาห้องประชาสัมพันธ์	 มาลองประกาศด้วยตัวเองดูนะคะ	 

แล้วจะต้องรู้สกึสนุกและตดิใจแน่ๆ	ค่ะ
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 ด.ญ.อัญมณี หวู	ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ปัจจุบันศึกษา 

ต่อที่โรงเรียน	Jimei	High	School	สาธารณรัฐประชาชนจีน	และยังคง 

ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมของทางโรงเรียนโดยตลอด

ความสามารถพเิศษ
	 *			ภาษาจีนกลาง

	 *	 	 ร้องเพลง

	 *			 เปียโน

โดย มิสสุภัทรำ ตะกรุดแก้ว

“ประสบการณ์ดีๆ 
จากการร่วมกิจกรรมของโรงเรียน”

ผลงานเมื่อครั้งเรยีนอยู่ที่โรงเรยีนอัสสัมชัญธนบุรี
	 *	 	 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชนะเลิศอันดับที่	 1	 ประเภทการประกวดค�าขวัญ	 “ยาเสพติด”	 จัดโดยโรงเรียน 

	 	 	 อัสสัมชัญธนบุรี

	 *	 	 ร้องเพลง	“ค่าน�้านม”	ในงานร�าลึกพระคุณแม่	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	เมื่อวันที่		 	

	 	 	 11	สิงหาคม	2552

	 *	 	 ได้รับมอบเกียรติบัตรเรียนดี	Certificate	ประจ�าปีการศึกษา	2552

	 *	 	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	จากการประกวดร้องเพลง	“อิ่มอุ่น”	บนเวทีกิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่			

	 	 	 เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	พ.ศ.2553	

	 *	 	 ได้รบัเกยีรตบัิตรรางวลัชมเชย	การแข่งขนัทกัษะภาษาจนีระดบัชัน้ประถมศกึษา	จดัโดยโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	 

	 	 	 ร่วมกับองค์การพัฒนาการศึกษาภาษาจีน	วิทยาลัยขงจื้อประจ�าประเทศไทย	เมื่อวันที่	17	กุมภาพันธ์	2553

	 *	 	 ได้เข้าร่วมแสดงในงาน	“ครบรอบ	๒๒๕	ปี	สุนทรภู่”	เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	2554

	 *	 	 ได้เข้าร่วมแสดงในงานร�าลึกพระคุณแม่	เมื่อวันที่	11	สิงหาคม	2554

	 *	 	 ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	ด้านคุณธรรมและจริยธรรม	พ.ศ.2554
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เชื่อว่านักเรยีนของเราหลายๆ คนมคีวามสามารถใน
หลากหลายด้าน เพียงแต่ยังไม่ม่ันใจที่จะแสดงออก 
อยากให้อัญมณีช่วยบอกถึงประโยชน์ของการร่วม
กจิกรรมต่างๆ ของโรงเรยีนที่เคยได้เข้าร่วม
	 	 จากการที่หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียน	ท�าให้หนู

เป็นคนกล้าแสดงออก	กล้าแสดงความคิดเห็น	และมีความมั่นใจมาก

ขึ้น	สามารถเข้าสังคมกับเพื่อนต่างชาติได้ง่ายมากขึ้นและปรับตัวเข้า

กบัสถานการณ์ต่างๆ	ได้เป็นอย่างด	ีตอนทีห่นไูด้แสดงในงานโรงเรยีน

ทีป่ระเทศจีน	ซ่ึงมคีนดูมากๆ	หนไูม่รู้สึกประหม่าเลยค่ะ	สามารถแสดง

ได้อย่างมัน่ใจ	เพราะได้เคยถกูฝึกมาแล้วให้กล้าแสดงออกจากการเข้า

ร่วมกจิกรรมทีผ่่านมาท�าให้หนอูยากจะขอขอบคณุโรงเรยีนอสัสมัชญั

ธนบรีุ	มากเลยค่ะ	โดยเฉพาะมสิ	และมาสเตอร์ท่ีได้อบรมส่ังสอน	และ

เปิดโอกาสให้หนูได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	ค่ะ	

ประสบการณ์จากการไปเรียนต่อที่สาธารณรัฐ

ประชาชนจนี 
	 	 การที่หนูได้มีโอกาสไปเรียนต่อท่ีประเทศจีน	 หนูสามารถ 

ช่วยเหลือตัวเองได้	 มีความแข็งแกร่งขึ้น	 ปฏิบัติตนเป็นนักเรียนท่ีดี	 

ตั้งใจเรียนหนังสือ	 มีความมั่นใจในการตัดสินใจและการปรับตัว 

ท�าได้เร็วเนื่องจากเป็นคนยืดหยุ่นอยู่แล้วค่ะ	 สามารถเรียนรู้ความ

เป็นอยู่และวัฒนธรรมต่างๆ	 ในสังคมประเทศจีนและปรับตัวให้ 

เข้ากับสังคมในจีนได้เป็นอย่างดี	 สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีเหต ุ

มีผล	โดยท�าตามที่มิสและมาสเตอร์เคยสั่งสอนไว้ค่ะ	

การทีเ่ราเคยร่วมกจิกรรมกบัทางโรงเรยีน ส่งผลดต่ีอ

การอยู่ร่วมในสังคมอื่นอย่างไรบ้าง
	 	 	 หนูสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น	 เข้ากับเพื่อนๆ	ได้อย่างดี	การ

เข้าสังคมกับชาวต่างชาติท�าได้อย่างราบรื่น	การท�างานร่วมกับเพื่อน	

ส่งผลให้ตัวเราเองมคีวามมัน่ใจในการทีจ่ะเสนอความคดิเหน็ค่ะ	ท�าให้

เป็นคนรู้จักแก้ไขปัญหา	 เมื่อมีงานกลุ่มก็สามารถช่วยเพื่อนในการ

แก้ไขปัญหาอย่างลุล่วงไปด้วยดี	 เพื่อนๆ	 ในประเทศจีนทุกคนชอบ

หนคู่ะและเป็นเพือ่นรกักนัแล้วค่ะ	สดุท้ายหนตู้องขอขอบคณุมสิ	และ

มาสเตอร์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนหนูมาตลอด	จนท�าให้หนูสามารถ

อยู่ร่วมกับเพื่อนต่างชาติได้อย่างมีความสุขค่ะ	ขอบคุณมากค่ะ
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ความสุข
ในโรงเรียน

เมื่อพูดถึงความสุข

ในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

นักเรียนนึกถึงสิ่งใดบ้าง

และมีความสุข

กับสิ่งนั้นอย่างไร

ACT
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นายสิทธิกร อภิสิทธิ์มนตรี (ฟลุ๊ค) ม.5/A 

	 ผมมีความสุขเวลาที่ได้เห็น	น้องๆ	เด็กๆ	ระดับประถมศึกษา	เพราะ	ท�าให้เหมือน

ได้ย้อนเวลาไปดูตัวเองเมื่อก่อนตอนยังเป็นเด็ก	เวลาน้อง	ๆ 	เล่นกันดูแล้วมีความสุข	

ยิ้มได้	ทุกคนมีความเป็นตัวเอง	ไม่เสแสร้ง	จริงใจ	ดูแล้วใสๆ	มีความสุขครับ

นายธนวัฒน์ เอี่ยมอรุณกิจ (ไว) ม.5/A 

	 เพื่อนร่วมห้องเรียน	ท�าให้ผมมีความสุขครับ	 เพราะเวลาส่วนใหญ่ที่ใช้ในโรงเรียน

ก็จะอยู่ในห้องเรียนพวกเราเลยมีเวลาดีๆ	ร่วมกัน	ถึงเวลาเรียนก็ตั้งใจเรียนไป	ถึงเวลา

ว่างก็เล่นกันไป	สนุกสนาน	เฮฮา	มีความสุขครับ

ด.ญ.วรุณรัตน์ ฉ�่าจิตร (เบลล์) ม.3/6 

	 ในยา่นฝั่งธนบุรี	คงไมม่ีใครที่ไม่รู้จกัโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี	ซึ่งเป็นโรงเรียนที่กอ่ตั้งขึ้น

มาเป็นระยะเวลายาวนานถึง	50	กว่าปี	โรงเรยีนน้ีเป็นโรงเรยีนทีส่ร้างให้คนเป็นคนดี	และยังสร้าง

บุคคลทีม่ชีือ่เสยีงอีกมากมาย	ทัง้ในด้านกฬีา	วงการบันเทงิ	การเมอืงการปกครอง	และด้านต่างๆ	 

อีกมากมาย	นี้คือหนึ่งความสุข	ความภูมิใจที่มีต่อโรงเรียนนี้	อีกหนึ่งความสุขที่มีตั้งแต่ก้าวเข้า

มาในโรงเรียนนี้คือ	“เพื่อน”	เหมือนสิ่งที่มอบให้ทั้งความรัก	ความอบอุ่น	ท�าให้ฉันมีความสุข 

ทุกครั้งที่มาโรงเรียนเป็นความสุขที่หาไม่ได้จากที่ไหนอีกแล้ว	 “เพื่อน”	 เหมือนสิ่งที่ล�้าค่าในชีวิตการที่เราจะหา	 

“เพื่อนแท้”	 สักคนนึงมันคงไม่ใช้เรื่องง่าย	เพราะฉะน้ันการที่เราจะเลือกคบเพื่อนถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญมาก	จุดเริ่มต้นของ

การพบเพื่อนก็คงมาจากโรงเรียนสอนให้เราได้รู้จักการใช้ชีวิตในสังคม	การวางตัวกับคนหมู่มาก	มารยาทที่ต้องแสดง 

ในสังคม	และอ่ืนๆ	 อีกมากมาย	การมาเรียนที่โรงเรียนน้ียังท�าให้เราได้พบความสุขกับการได้ชมฟุตบอล	 เชียร์กีฬา	 

Stack	ได้พบความสุขจากการไปออกก�าลังกายเพราะโรงเรียนเรามีศูนย์	Fitness	ไว้บริการนักเรียน	 น้ีแหละค่ะ 

ความสุขและความภาคภูมิใจของนักเรียน	ACT
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ด.ช.อัครวีร์ ลี้กุลเจริญ ม.3/A

	 ความสขุในโรงเรยีนทีผ่มประทบัใจคอืสิง่แวดล้อมในโรงเรยีน	ทัง้สนามฟุตบอลทีด่มีมีาตรฐาน

ท�าให้พวกผมได้เล่นอย่างมีความสุข	 โรงเรียนของเรามีสิ่งอ�านวยความสะดวกทั้งอาคารสถานที่

อุปกรณ์การเรียนการสอน	ศูนย์อาหาร	ศูนย์ดนตรี	ฯลฯ	ล้วนสร้างความสุขแก่ผม	หลายคนคง

บอกว่าเพื่อนท�าให้มีความสุข	แต่ผมคิดว่าถ้าปราศจากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ก็ไม่สามารถมีความสุข

ในโรงเรยีนได้	นอกจากน้ีบุคลากรทางการศกึษาคณุครทูกุท่านกต่็างเป็นผูม้คีวามสามารถบวกกบั

สิง่แวดล้อมต่างๆ	ในโรงเรยีนก็เปล่ียนการเรยีนทีน่่าเบ่ือให้เป็นการเรยีนทีส่นุกและมคีวามสขุครบั

นายนครินทร์ ท�านุสมบัติ (เชน) ม.4/2

	 ก้าวแรกทีผ่มเข้ามาในโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร	ีผมและคณุแม่รูส้กึช่ืนชอบความกว้างใหญ่

และความรื่นรมย์ของโรงเรียน	ที่นี่อากาศดี		อาคารเรียนเรียงกันอย่างเป็นระเบียบ	เมื่อได้มาเข้า

เรียนจริงๆ	ก็รู้สึกได้ว่าคุณครูมีความเอาใจใส่นักเรียนมาก	ทุกท่านมีความทุ่มเทกับการสอน

อย่างเต็มที่	 โรงเรียนน้ีนอกจากจะสอนวิชาการแล้วยังมีการสอนวิชาพิเศษอีกด้วย	 เวลาอยาก

จะเรียนดนตรีก็เรียนที่น่ีที่เดียว	ไม่ต้องหาเรียนที่อ่ืนให้เสียเวลา	ท�าให้ผมรู้สึกมีความสะดวก

สบายมากและชอบที่นี่	ผมรู้สึกมีความสุขที่ได้เรียนที่นี่ครับ

น.ส.ฉัตรมณี สีผึ้ง (นุ่น) ม.4/3

	 ครั้งแรกที่ได้เข้ามาในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีฉันรู้สึกประทับใจในสถานที่ที่สวยงาม	

บรรยากาศน่าเรยีนพอเข้ามาในห้องเรยีนได้ท�าความรูจั้กเพือ่น 	ๆท�าให้รูส้กึคุน้เคยกันมากข้ึน 

ได้มาเจอเพื่อนใหม่ๆ	 เจอสถานที่ใหม่ๆ	มิสและมาสเตอร์ใส่ใจ	และตั้งใจสอนเราเป็น 

อย่างมาก	ครปูระจ�าชัน้กค็อยดแูลเราเป็นอย่างด	ีทีน่ีม้กีจิกรรมให้เราท�ามากมาย	ทัง้กจิกรรม

ชมรม	มีสระว่ายน�้าให้บริการ	มีฟิตเนสให้เข้าไปเล่น	 ได้ใช้เวลาว่างกับเพื่อนที่โรงเรียน	 

ฉันรู้สึกดีใจที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีค่ะ
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น.ส.มทินา ศิริรัตนกูล (หลิง หลิง) ม.4/1

 ส�าหรบัความสขุในอัสสมัชัญธนบุร	ีสิง่ทีฉ่นันึกถงึเป็นอันดบัแรกกค็อื	การทีฉั่นได้พบกับเพ่ือน

ทีดี่ๆ	ทีส่ามารถช่วยเหลือกนั	และไว้วางใจกนัในทกุๆ	เรือ่ง	หรอืแม้กระทัง่ให้ค�าปรกึษาในเรือ่งต่างๆ	

โดยเฉพาะเรื่องที่ฉันรู้สึกไม่สบายใจ	เพื่อนก็คอยเป็นก�าลังใจให้ฉันอยู่เสมอ	ความสุขสิ่งที่สองที่

ฉันจะนึกถึงก็คือ	การที่ได้ศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแห่งน้ี	รวมถึงการท�ากิจกรรม

ต่างๆ	ทีท่างโรงเรยีนได้จดัท�าข้ึน	สิง่ทัง้สองสิง่น้ีก็นับได้ว่าเป็นความสขุของฉันมากเลยทเีดียว	เพราะ

ทุกๆ	สิ่งนั้นล้วนท�าให้ฉันรู้สึกเบิกบานใจ	และรู้สึกสนุกสนานกับสิ่งๆ	นั้นมากค่ะ

ด.ช.ภวัต ศิริรัตนกูล (เหวิน) ป.6/4

	 สิ่งที่ผมนึกและมีความสุขกับสิ่งน้ันก็คือเพื่อนๆ	ครับ	ความสุขที่ผมได้รับจากเพื่อนๆ	

ของผมอันดบัแรกคอื	น�า้ใจครบั	เพือ่นๆ	ของผมมักจะช่วยเหลือผมมาตลอดโดยไม่หวังสิง่

ตอบแทนใดๆ	ทัง้สิน้	อาท	ิเช่น	เพือ่นทีอ่ยูข้่างๆ	ผมเขามชีือ่ว่า	ด.ช.กติตทิตั		แซ่ล้ี	อยู่ระดบัช้ัน	

ป.6/4	ครบั	เขาเป็นคนมนี�า้ใจ	เรยีนเก่ง	และชอบช่วยเหลือคนอืน่ครบั	และสิง่หนึง่ทีผ่มพูด

ถึงความสุขในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีก็คือ	ตัวโรงเรียนอัสสัมชัญนี่แหละครับ	เมื่อตอนที่

ผมพึ่งย้ายเข้ามาที่โรงเรียนนี้ครั้งแรกผมรู้สึกตื่นเต้นมากเลยครับ
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	 “ภาษาไทย”	เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความสูงส่งแห่งวัฒนธรรมของไทย	ภาษาไทยมีลักษณะเฉพาะ

ทัง้ภาษาไทยนัน้เป็นภาษาทีม่อีจัฉรยิลักษณ์คอื	ลกัษณะอนัน่าอัศจรรย์ของตวัเองเปรยีบประดจุเป็นดัง่ภาษา

ดนตรเีพราะมวีรรณยกุต์ทีท่�าให้ภาษามรีะดับเสยีงต่างๆ	และเมือ่ออกเสยีงต่างกนั	ความหมายกต่็างกนัด้วย	

ภาษาไทยประกอบไปด้วยรูปพยัญชนะ	๔๔	รูป	สระ	๒๑	รูป	วรรณยุกต์	๔	รูป	เมื่อน�ามาประสมกันจะเกิด

เป็นค�าต่างๆ	มากมายที่สร้างความหมายได้ไม่รู้จบ

	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางภาษาเป็นอย่างมาก	 แม้ว่าในปัจจุบันเราจะใช้

ภาษาไทยมาตรฐานเป็น	“ภาษากลาง”	ซึ่งเป็นภาษาที่ได้รับการพัฒนารูปแบบขึ้นมาจากภาษาไทยถิ่นกลาง

มาโดยล�าดับ	 จนมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากภาษาไทยถิ่นกลางอื่นๆ	 เรียกอีกอย่างว่าเป็นภาษาหนังสือ	

เป็นภาษาที่ใช้ในเอกสารราชการที่เป็นทางการ	หนังสือและต�าราต่างๆ	โดยปรากฏแนวทางการพัฒนาเป็น

ภาษากลางมาตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่	๕	

	 เมื่อภาษากลางถูกก�าหนดให้กลายเป็นภาษาราชการของประเทศไทยและเป็นภาษาที่ใช้ในหลักสูตร

การศึกษาของไทย	 ภาษากลางจึงกลายเป็นส่วนส�าคัญในการสื่อสารของคนไทยในทุกภาค	 ท�าให้ภาษาถิ่น

ของแต่ละภูมิภาคกลายเป็นเพียงภาษาของผู้เฒ่าผู้แก่หรือเป็นภาษาที่ใช้ในประเพณีต่างๆ	 ของท้องถิ่นและ

ในการแสดงพื้นบ้านเท่านั้น	

	 ในยคุปัจจุบนัท่ีเทคโนโลยเีจรญิรดุหน้าอย่างรวดเรว็	เทคนคิใหม่ๆ	ในการตดิต่อสือ่สารผุดข้ึนมากมาย

และเน้นความสะดวกรวดเรว็เป็นพเิศษ	ภาษาไทยซึง่เป็นสือ่กลางส�าคัญในการตดิต่อส่ือสารในชวีติประจ�าวนั

	 ภาษาไทยพัฒนาคุณค่ามนุษย์	 ไม่ยั้งหยุดความคิดพิษฐาน

ก่อปัญญาแก้ปัญหานานัปการ	 ถ้ารู้อ่านรู้ฟังทั้งรู้คิด

หนังสือดีมีประโยชน์เป็นโพธผล	 รู้จักค้นรู้จักคว้าหาถูกผิด

รู้จักคิดพัฒนาเป็นเนืองนิตย์	 สุภาษิตสอนใจจ�าให้ดี

มีความรู้ดีกว่ามีอาวุธ	 ใช้แย้งยุทธพัฒนาตามหน้าที่

เป็นเครื่องป้องกันตนพ้นย�่ายี	 โอกาสมีผ่านวิกฤตพิชิตภัย

ม.ร.ว. อรฉัตร ซองทอง ผู้ประพันธ์

ภาษาไทย ภาษาถิ่น 
มรดกแห่งภูมิปัญญาของชาติไทย

โดย นำยชวิน ลีลำภสวัสดิ์ มัธยมศึกษำปีที่ ๕/๑
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ของคนไทยจงึได้รบัผลกระทบจากอทิธพิลของความเจรญิก้าวหน้าเหล่านัน้อย่างยากทีจ่ะหลกีเลีย่งได้ภาษาไทย

ถิน่ทีใ่ช้ในปัจจุบนัท้ังภาษาพดูและภาษาเขียนจงึเปลีย่นแปลงจากเดมิอย่างน่าวติกและหากไม่เร่งรบีหาทางแก้ไข

และป้องกันเสียเนิ่นๆ	ภาษาไทยถิ่นก็จะยิ่งเสื่อมลง	เป็นผลเสียต่อเอกลักษณ์และคุณค่าของภาษาไทยอย่างยิ่ง

	 ด้วยสภาพของการใช้ภาษาไทยถิ่นในปัจจุบันนี้เอง	 ส�านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาต ิ

จึงมีนโยบายที่ต้องการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยถิ่นเพื่อเยาวชนและประชาชนใช้ภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้อง 

และแพร่หลายมากยิ่งขึ้น	ซึ่งความส�าคัญของภาษาไทยถิ่นนี้	ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	มณี	พะยอมยงค์	ศิลปิน

แห่งชาติสาขาวรรณศิลป์	 ประจ�าปีพุทธศักราช	 ๒๕๔๙	 ได้กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า	 “ภาษาถิ่นนั้นมีความ

ส�าคญักบัภาษาไทยโดยส่วนรวมเป็นอย่างมากเพราะภาษาถิน่เป็นต้นก�าเนดิของภาษาโดยส่วนใหญ่	กล่าวได้ว่า 

ภาษาถิ่นเป็นค�าต้นหรือค�ามูลของภาษาไทยถิ่นอีสานและภาษาไทยถิ่นเหนือ	 ซึ่งสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้เกิดภาษา

ถิ่นต่างๆ	ขึ้นก็เพราะว่าภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันและอิทธิพลของภาษาอื่นที่อยู่ใกล้เคียงท�าให้เกิดการยืมค�าศัพท์

จากภาษาอื่น	ซึ่งก็คือการถ่ายทอดวัฒนธรรมทางภาษานั้นเอง	คนอีสานจึงสามารถสื่อสารกับคนลาวได้เข้าใจ	

หรือภาษาถิ่นใต้ก็ได้มีการยืมค�าภาษามลายูเข้ามาประสมประสาน”

	 ภาษาไทยจึงเป็นมรดกอันล�้าค่าของชาติไทย	 เป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นคนไทยอันน่าภาคภูมิใจ 

ดังพระราชด�ารัสตอนหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่ีว่า	 “ภาษาไทยเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งของชาต	ิ

ภาษาทั้งหลายเป็นเครื่องมือของมนุษย์ชนิดหนึ่ง	 คือเป็นทางส�าหรับแสดงความคิดเห็นอย่างหนึ่ง	 เป็นสิ่ง

สวยงามอย่างหนึ่งเช่นในทางวรรณคดี	เป็นต้น	ฉะนั้นจึงจ�าเป็นต้องรักษาให้ดี	ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเรา

เองซึ่งต้องหวงแหน...”	เพื่อตอบสนองต่อพระราชด�ารัสแห่งพระองค์	เราคนไทยซึ่งโชคดีที่มีภาษาไทยจะไม่คิด

ช่วยกันบ�ารุงภาษาแห่งชาติไทยของเราไว้บ้างหรือ

 รักชาติรักภาษา	 	 อย่าท�าลายควรบ�ารุง

	 พร้อมจิตคิดหมายมุ่ง	 อนุรักษ์อยู่คู่ชาตินิรันดร์
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	 กุมาราถาโถมเข้าโจมจับ	 มังกรรับรบประจัญไม่ผันผิน

เข้าคาบคอหน่อกษัตริย์จะกัดกิน	 กุมารดิ้นโดดขึ้นนั่งหลังอาชา

ม้าสะบัดพลัดหลุดยังยุดหาง	 ดกูลิง้กลางเกลยีวคลืน่ลืน่ถลา

ตลบเลี้ยวเรี่ยวแรงแผลงศักดา	 เสียงชลาเลื่อนลั่นสนั่นดังฯ

โดย ด.ญ.ปวีณา  จงรุ่งสกุลโรจน์ ป.๕A
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 จะกล่าวถึงอสุรีผีเสื้อน้ำา	 อยู่ท้องถ้ำาวังวนชลสายได้เป็นใหญ่ในพวกปิศาจพราย	 สกนธ์กายโตใหญ่เท่าไอยราตะวันเย็นขึ้นมาเล่นทะเลกว้าง	 เที่ยวอยู่กลางวารินกินมัจฉาฉวยฉนากลากฟัดกัดกุมภาพันธ์	 เป็นภักษานางมารสำาราญใจแล้วแล่นน้ำาดำาโดดโลดทะลึ่ง	 เสียงโผงผึงเผ่นโผนโจนไถลเข้าใกล้ฝั่งวังวลข้างต้นไทร	 พอนางไดย้นิเสยีงสำาเนยีงดงั
โดย ด.ช.ธนกร  ทองสิมา ป.๕/๘
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ทานตะวันจ๋า
 กาลครั้งหนึ่งซึ่งมีเทพนิยาย  มีนางไม้ชื่อคลีตี้สวยสง่า มีนวลพักตร์กายางามงดหมดจดนาหลงใหล

งามต้องชายหนุ่มทั่วราชอาณาจักร แต่ทว่าเธอหลงรักพระอาทิตย์อะพลอโล่ น่าเศร้าโถเขาไม่รักเฝ้าตรอมตรม

แอบเฝ้าชมทุกเช้าทุกค�่าคืน ต้องกล�้ากลืนฝืนมองดวงอาทิตย์ทุกเวลา มองซ้ายมองขวาพระอาทติย์คล้ายดอกทานตะวนั

ต�านานนี้เป็นที่มาของดอกไม้นี้ มีอีกชื่อบัวภาคเหนือ น่าเหลือเชื่อต้นไม้ใหญ่สูง ๓ เมตร

สุดขอบเขตใครเล่าก็มองเห็น และยังเป็นพืชท้องถิ่นอเมริกากลาง พบมากทางเม็กซิโกก่อนคริสตกาล

สีเหลืองปานดวงสุรีที่ส่องแสง เหล่าแสงหลากชนิดมาอาศัย แล้วบนิไปทิง้ทานตะวนัให้เศร้าหม่นปนช�า้ชอก

เจ้าผลิตดอกปีเดียวปลิดตัวตาย เมื่อยามสาย อาทิตย์ส่องเจ้าแลเห็นเป็นชูช่อ แต่เมื่อต่อตกเย็นก้มหน้าลงดิน

โอ้ชีวินทานตะวันช่างน่าสงสาร ดังต�านานเทพนิยายกรักนี้ นางไม้คลีตี้เปรียบเหมือนดอกทานตะวัน

เช้าบ่ายนั้นรอแต่ท่านพระอาทิตย์อะพอลโล่  นางโศกาอาลัยเป็นดอกทานตะวัน ฉะนั้นนี้แล

แต่งโดย    นางสาวกมลพร ทรงศรีวิทยา ม.๕/๑ เลขที่ ๔๔

        นางสาวเบญญาภา พฤษษานุศักดิ์ ม.๕/๑ เลขที่ ๔๖
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	 การจัดต้ังธนาคารโรงเรียนในโรงเรียน

เป็นการจ�าลองสาขาธนาคารไว้ในโรงเรียน	มี

นกัเรียนเป็นผู้ด�าเนนิการด้วยตนเอง	โรงเรยีน

อสัสัมชญัธนบรุไีด้เปิดด�าเนนิการโครงการมา

ตั้งแต่ปี	2541	และเข้าร่วมโครงการธนาคาร

โรงเรียนเมื่อปลายปี	 2554	 อยู ่ในล�าดับ

ธนาคารที่	 606	 ธนาคาร	 โรงเรียนจัดต้ังขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนทุกคนมี

ส่วนร่วมในการประหยัดอดออมและสร้าง

วินัยทางการเงิน	ตลอดจนสามารถด�ารงชีวิต

โดย มิสเยำวลักษณ์ กุลด�ำรงค์

ท�ำควำมรู้จักกับ
ธนาคารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี



50

แบบเศรษฐกิจพอเพียง	 มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้น	 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เป็นผู้ด�าเนินการ	 โดยมิสเยาวลักษณ์	 กุลด�ารงค์	 เป็น

ผู้รับผิดชอบโครงการ	และคุณภัทรานิษฐ์	วิทยา	ผู้จัดการ

ธนาคารออมสิน	 สาขาสี่แยกทศกัณฐ์	 เป็นสาขาพี่เล้ียง

ให้กับธนาคารโรงเรียน	 ซึ่งสาขาพี่เลี้ยงจะมารับเงินที่

นักเรียนน�าฝากไว้กับธนาคารโรงเรียนในวันท�าการ			

 

	 ธนาคารโรงเรียนให้บริการด้านการรับฝาก	-	ถอน

เงนิ	ซึง่บญัชธีนาคารโรงเรยีนสามารถ	ใช้ได้เฉพาะภายใน

โรงเรียนเท่านั้นไม่สามารถไปใช้กับธนาคารออมสิน

ทั่วไปได้ในการฝากนักเรียนสามารถฝากได้ไม่เกินวันละ	 

5,000	 บาท	 และสิ้นป ีธนาคารโรงเรียนจะคิดผล

ประโยชน์	 ดอกเบ้ียให้กับผู้ฝากคิดเป็นร้อยละ	 0.75/ป	ี 

และเมื่อนักเรียนจบปีการศึกษาให้นักเรียนน�าสมุด	

ธนาคารโรงเรียนมาปิดบัญชีเพ่ือรับเงินฝากคืนพร้อม 

ทั้งผลประโยชน์ดอกเบี้ย

	 กิจกรรมที่ทางธนาคารโรงเรียนจัดให้กับนักเรียน	

เช ่น	 การจัดสัปดาห์ส ่งเสริมการออมเงิน	 การจัด

กิจกรรมการแข่งขันนับเหรียญกษาปณ์	 การส่งนักเรียน

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาธนาคาร	 โรงเรียน	 การแข่งขัน

อ่านท�านองเสนาะ	 การแข่งขันประกวดดนตรีธนาคาร

โรงเรียน	 และนักเรียน	 ท่ีปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน

ยังได้มีส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมต่างๆ	 เช่น	 กิจกรรม

บ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับผู้ป่วยทางจิตเวชที่โรงพยาบาล

สมเด็จเจ้าพระยาร่วมกับนักเรียนธนาคารโรงเรียนต่างๆ	 

การเข้ารับการอบรมแลกเปล่ียนความคิดเห็นในการ

ปฏิบัติงานต่างๆ	ร่วมกันกับธนาคารโรงเรียน	ซึ่งจัดโดย

ธนาคารออมสิน	เป็นต้น		

	 ธนาคารโรงเรียนเป ิดท�าการในเวลาต้ังแต ่	 

7.00	น.-	13.30	น.	ของทุกวันอังคาร	และวันพฤหัสบดี	

ปัจจุบันธนาคารโรงเรียนมียอดบัญชีเงินฝากทั้งหมด	

5,100	 บัญชี	 และมียอดเงินฝากทั้งหมด	 3,313,293	 

(สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าสิบสาม

บาท)	และในปีการศึกษา	2556	นี้ต้องขอบคุณคุณครูใน

ระดับประถมศึกษาปีที่	 1	 ที่ได้ให้นักเรียนเปิดบัญชีเงิน

ฝากได้ครบ	 100	%	 และ	 ในแต่ละวันมีผู้ปกครองและ
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นักเรียนให้ความส�าคัญและมีวินัยในการออมเงินที่ได้

พาลูกมาฝากเงินทุกเช้า	ซึ่งนักเรียนระดับประถมศึกษา

ได้รู้จักการเขียนใบน�าฝากเงินโดยจะมีพ่ีๆ	 ในธนาคาร

โรงเรียน	คอยให้ค�าแนะน�าและการบริการน้องๆ		

	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	 24	 มิถุนายน	 2556	 ธนาคาร

ออมสนิ	ได้ขออนุญาตทางโรงเรียน	ในการถ่ายท�าสารคดี

โทรทัศน์รายการ	 “มองรอบด้านกับธนาคารออมสิน”	

ณ	 ธนาคารโรงเรียน	 อัสสัมชัญธนบุรี	 โดยได้ท�าการ

สัมภาษณ์	ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ	์

ผู้อ�านวยการ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

และถ่ายบรรยากาศการฝากเงิน	

โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถม

ศึกษา	 ร่วมกิจกรรมในครั้งน้ี	

ซึ่งรายการ	“มองรอบด้านกับ

ธนาคารออมสิน”	ออกอากาศ

ในวันอังคารที่	6	สิงหาคม	และ

วันอังคารที่	 13	 สิงหาคม	 2556	

เวลา	 13.25	 น.	 ทางสถานีโทรทัศน์

กองทัพบกช่อง	5
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อสธ สาร

โลก ในปัจจุบันประสบ

ปัญหาอากาศแปรปรวน	ฤดกูาล

ผิดเพี้ยน	 ส่งผลกระทบต่อสิ่งมี

ชีวิตถ้วนท่ัวกันไป	 ฤดูร้อนใน

ประเทศไทย	เริม่มรีะยะเวลานาน

ขึ้นทุกปี	 กินเวลาไปหลายเดือน	

สมัยก่อนในช่วงฤดูหนาวมิสจ�า

ได้ว่ามิสใส่เสื้อคลุมกันหนาวเป็น

ยคุท่ีอะไรก็ร้อนไปหมด

แต่ผูเ้ล่นรบีมาก	รอไม่ไหวกเ็ตมิเงนิเข้าระบบเกม	เพือ่

ซือ้ไอเทมทีต้่องการซะอย่างงัน้	อกีตวัอย่างหนึง่	การ

ใช้บริการช�าระค่าสินค้าและบริการ	 เดี๋ยวนี้มีเครื่อง

อเิลก็ทรอนกิส์ให้บรกิาร	เราแค่เพยีงกด	กด	กด	ไม่กีน่าที 

ทุกอย่างก็เสร็จเรียบร้อย	 มีใบเสร็จแสดงให้อีก 

ต่างหาก	สบายอะไรอย่างนี	้

	 วนัหนึง่	 มสิยนืเข้าแถวรอใช้บรกิารตู	้ ATM	 ใน

ห้างสรรพสนิค้า	มีคนยืนรออยู่ข้างหน้าประมาณ	5	คน	 

ตอนนั้นมิสยังนึกในใจว่าท�าไมวันนี้แถวยาวจังเลย	

สงสัยจะบังเอิญว่าวันนี้คนมาห้างกันเยอะ	 ระหว่างท่ี

มสิยนืรออยูค่รูห่นึง่	 มสิกไ็ด้ยนิเสยีงชายคนหนึง่ทีอ่ยู่

หน้าแถวพูดข้ึนว่า	 “กดไม่ได้ก็ให้คนอ่ืนกดก่อนดีม้ัย”	 

สามีภรรยาคู่หนึ่งที่ก�าลังพยายามกดถอนเงินก็หัน

มามองเหมอืนจะสือ่ว่ามปัีญหาอะไร	 ชายคนนัน้กพ็ดู

ซ�้าแต่ประโยคยาวกว่าเดิมว่า	 “กดไม่ได้ก็ให้คนอื่นกด 

ก่อนส	ิ แถวยาวแล้วเนีย่”	 น�า้เสยีงเรยีบๆ	 แต่แฝงไป

ด้วยความหมายท�านองว่าไปสกัทเีถอะ	 จะดนัทรุงักด

ไปถงึไหน	สามีภรรยาจงึออกอาการไม่พอใจแล้วเปลีย่น

ความสนใจจากตู	้ATM	มาเป็นชายคนนีแ้ทน

	 “แล้วมปัีญหาอะไร	ฉนัมาก่อนกม็สีทิธิจ์ะกดก่อน”	

สามีพดูข้ึน	ส่วนภรรยากจ็บัจ้องชายคนนัน้ไม่ละสายตา	

นั่นย่ิงท�าให้บรรยากาศอึมครึม	 และชายคนดังกล่าว

อาทติย์	แต่ระยะหลังมานีล้มหนาวมาเยอืนแค่	2	วนั	

แบบ	เบา	เบา	แล้วกพ็ดัจากเราไป

	 อากาศร้อน	ดืม่น�า้กพ็อคลายร้อนได้	พดันดิหน่อย 

ก็รู้สึกเย็นสบาย	 แต่อารมณ์ร้อนน่ีสิ	 จะดับอย่างไร	 

ทุกวันนี้ดูใครๆ	 ก็โมโหง่ายกันไปหมด	 โดยเฉพาะ 

บนท้องถนน	 ต้นเหตุของความขัดแย้งโดยส่วนใหญ ่

คงหนีไม่พ้นการขบัรถแซงกนั	ปาดหน้ากนั	และชนกนั	

หลายครั้งที่มิสได้เห็นคนขับรถเปิดกระจกรถมาต่อว่า

กนั	ใช้ค�าหยาบคายต่อกันจนหวดิจะใช้ก�าลัง	ถ้าถามว่า

ตอนนัน้พวกเขาจะได้ประโยชน์อะไรจากการทะเลาะกนั	

กค็งไม่มคี�าตอบอะไรนอกจากค�าว่า	“สะใจ”	

	 นอกจากอารมณ์ร้อนแข่งกับอากาศแล้ว	ในยคุนี้

ทีอ่ะไรกร็วดเร็วทนัใจไปหมด	ก่อให้เกดิความเอาแต่ใจ

ทีว่่า	“อยากได้ต้องได้	(ทันที)”	อะไรท�านองนี	้อาจเป็น

เพราะในปัจจบุนัเทคโนโลยสีนองตอบทกุความต้องการ

ของมนุษย์ได้เป็นอย่างด	ีและเรว็ไวจนท�าให้คนเราเริม่

จะลมืค�าว่า	“รอ”	เช่น	การเล่นเกม	ปกตต้ิองรอเวลา	

ต้องพยายามเล่นจนกว่าจะชนะและได้ไอเทมท่ีต้องการ	

ก็ยังยืนเถียงกับฝ่ายสามีต่อ	 จน

กระทั่งสามีของหล่อนหันกลับไป

กดเครื่องอีกครั้งหล่อนก็สบถค�า

52

โดย มิสสุภัทรำ ตะกรุดแก้ว
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ACT

ด่าใส่ผู้ชายคนนั้น	 ซึ่งท�าให้เขาโกรธมากกว่าเดิมและ

พดูตอบโต้กนัไปมา	 เสียงทะเลาะดังขึน้ๆ	 ไปถงึชัน้	2	

บรรยากาศยิง่แย่ลง	 สามถีงึกบัเอามอืดนัอกคูก่รณใีน

เชิงสัญลักษณ์ว่าจะเอายังไง	 นาทีนั้นมิสคิดว่าคงจะ

เกดิเหตกุารณ์ชกต่อยขึน้ในไม่ช้า	แต่ทว่ายามได้เข้ามา 

ไกล่เกลีย่แยกย้ายได้ทันเวลา	วนันัน้จึงไม่มกีารใช้ก�าลงั	

	 ที่จริงแล้วเรื่องราวแค่การต่อแถวกดเงิน	 ไม่น่า

จะท�าให้มีเรือ่งววิาทกนัขนาดนี	้ถ้าหากสามภีรรยาคูน่ี้ 

ยอมที่จะให้คนที่อยู่ด้านหลังท�ารายการก่อน	 แล้ว

ค่อยมาลองกดดูใหม่	กไ็ม่น่าจะเป็นอะไรในเมือ่ตนเอง

พยายามอยูน่านสองนานกไ็ม่เสรจ็ธรุะเสยีท	ี ส่วนชาย

คนน้ันถ้าหากจะใจเยน็อกีสักนดิ	ยนืรอต่ออกีสกัหน่อย	

ดูซิว่าพวกเขาจะยืนกดจนห้างปิดเลยหรือเปล่า	 ก็คง

ไม่มเีหตกุารณ์แบบนีเ้กดิขึน้	

 

	 อีกเหตุการณ์หนึง่	 ขณะท่ีมสิและเพือ่นๆ	 นัง่อยู่

บนรถ	Taxi	พวกเราก็คยุกนัเรือ่งต่างๆ	นาๆ	สกัพกัหนึง่ 

มิสก็ได้ยินคนขับรถพูดว่า	 “ท�าไม”	 ทุกคนในรถหัน

มองไปทางเขา	ปรากฏว่าเขาก�าลังจ้องคนขบัรถทวัร์ที่

จอดอยู่ด้านหน้า	และคนขบัรถทัวร์กเ็ดนิลงมายนืข้าง 

รถทวัร์	คนขบั	Taxi	ถามว่า	 “ท�าไม	มปัีญหาอะไร”	

ทางคนขบัรถทวัร์กต่็อว่าต่อขานท�านองว่าขบัรถประสา

อะไร	แต่ได้ยินไม่ชัดเจนอาศยัอ่านปากแทนเพราะระยะ

ไกลเกนิ	ในตอนนัน้ถึงแม้ว่าภายในรถ	Taxi	จะมีเพือ่นๆ	 

ของมิสนั่งอยู่ด้วยแต่มิสก็ยังรู้สึกหวั่นๆ	 ใจว่าเขาทั้ง

สองคนจะลงไม้ลงมอืกนั	ในใจแอบลุน้ว่าคนขบัรถทวัร์

อย่าได้เดนิมา	และคนขบัรถ	Taxi	กอ็ย่าได้เดนิออกไป	

เพราะถ้าเป็นเช่นนัน้คงมกีารแลกหมดักนัแน่นอน	

	 ถงึแม้ว่าทัง้สองเหตกุารณ์ดงักล่าว	จะไม่ได้จบลง

ด้วยความวุน่วาย	หรอืบาดเจบ็	แต่มนักส็ะท้อนให้เหน็

ว่าคนเราสมยันีใ้จร้อนกนัเหลอืเกนิ	มสิหวงัเป็นอย่างย่ิง 

ว่าบทความเรื่องนี้จะช่วยสะท้อนให้ผู้อ่านได้ฉุกคิดว่า

ช่วงน้ีเราเป็นคนใจร้อนหรือไม่	 หากมีเหตกุารณ์อะไร

ยั่วยุอารมณ์	 เราจะควบคุมมันได้มากกว่าเดิมไหม	

นึกถึงผลท่ีตามมาก่อนท่ีเราจะตัดสินใจท�าอะไรวู่วาม 

ลงไป	 สังคมท่ีร่มเย็นต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันอย่าง

ถ้อยทีถ้อยอาศัยซ่ึงกันและกัน	 มิสเช่ือว่าการแบ่งปัน	

หรอื	“การให้”	การเสยีสละ	และรูจ้กัทีจ่ะ	“รอ”	จะช่วย 

ให้บรรยากาศในสังคมท่ีอยู่ท่ามกลางสภาวะโลกร้อน

ยังร่มเย็นอยู่ได้	 และมีแต่รอยย้ิมแสดงความเป็นมิตร

ทีด่ต่ีอกนั
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โดย มำสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษำ

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันนั้นมีการ

พัฒนาขึ้นกว่าการศึกษาสมัยก่อนในเกือบทุกมิติ	 ซึ่งการ

พัฒนาดังกล่าวมีสาเหตุส�าคัญมาจากความเจริญก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี	 และเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีและ 

ส่ือการสอนสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียน 

การสอนส�าหรับผู้เรียนระดับต่างๆ	มากขึ้น	อาทิ	เช่น	ระบบ

คอมพิวเตอร์	 อินเทอร์เน็ต	 แม้แต่อุปกรณ์ที่ทันสมัยอย่าง

สมาร์ทโฟน	 ไอแพด	 กระดานอัจฉริยะ	 ฯลฯ	 อุปกรณ์ที่

ทันสมัยเหล่าน้ีล้วนแต่ถูกน�ามาใช้ประโยชน์เพื่อให้การจัด 

การเรียนการสอนเกิดประสทิธภิาพ	และมปีระสทิธผิลสงูสดุ	

เช่นเดียวกันนั้น	“ครู”	ผู้ที่ถือว่าเป็นตัวแปรส�าคัญในการน�า

เทคโนโลยสีมยัใหม่เหล่านีม้าผนวกกบั	“เทคนคิวธิกีารสอน 

ที่ทันสมัย”	 ก็เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้ผู ้เรียนสามารถ 

เข้าใจเนือ้หาบทเรยีนได้อย่างลกึซึง้ถงึแก่น	และประยกุต์องค์

ความรู้เหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ได้	

	 การเรียนการสอนในยุคปัจจุบันผู้เรียนไม่จ�าเป็นต้อง

เรียนรู้แต่ในห้องเรียน	 ท่องจ�าต�าราจากหนังสือเรียนเป็น

นกแก้วนกขุนทอง	 หรือจดจ�าแต่บทเรียนจากครูที่สอนใน

ห้องเรยีนเหมอืนการศกึษาสมยัก่อนอกีต่อไปแล้ว	การศกึษา

ยุคปัจจุบันจะเน้น	 “การศึกษานอกห้องเรียน”	 หรืออาจ 

เรียกว่า	 “การศึกษาตลอดชีวิต”	 ก็ว่าได้	 เพราะรอบ	 ๆ	 

ตัวของเราก็เปรียบเสมือนกับ	 “โรงเรียนแห่งใหญ่”	 

อยู่แล้ว	 ทุกอย่างรอบตัวคือองค์ความรู้ที่รอให้เราค้นคว้า	

ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาทั้งสิ้น	 แต่การที่จะให้ผู้เรียน 

ลงไปศึกษาในสถานที่จริงโดยปราศจากค�าแนะน�าหรือ

กิจกรรมน�าทางจากครูผู้สอน	ก็เห็นว่าเป็นการไม่สมควรนัก	

เพราะอาจท�าให้ผูเ้รยีนเกดิอาการ	“หลงทาง”	เปรยีบเสมอืน

เรือที่ไร้หางเสือบังคับทิศทางได้	

	 การจัด	 “กิจกรรมพัฒนาทักษะของผู้เรียน” จึง

เป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเปรียบเสมือน	“การให้หนทางและ 

แสงสว่าง”	แก่ผูเ้รยีน	เพือ่ให้ผูเ้รียนเหน็ถึงช่องทางการศกึษา

โดยกลวิธีต่างๆ	 ที่สามารถพึงกระท�าได้ผ่านกิจกรรมต่างๆ	

นอกเหนือจากการศึกษาในชั้นเรียนเท่านั้น	ซึ่งทางโรงเรียน

อสัสมัชัญธนบุร	ีตระหนกัถึงการเรยีนการสอนในรปูแบบใหม่ 

การจัดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการคิด วิเคราะห์ 
และกระบวนการตัดสินใจ

ของนักเรียน 
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ดังกล่าว	 เพื่อเตรียมนักเรียน	 ให้เข้าสู ่สังคมบูรณาการ	

พฒันาการเรยีนการสอนโดยเน้นทีตั่วผูเ้รียนเป็นส�าคญั	เพือ่

สอดรับกับโลกยุคปัจจุบัน	

	 กิจกรรมพัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์	และ

กระบวนการตัดสินใจของนักเรียน	 ได้ถูกจัดข้ึนโดยได้รับ

ความร่วมมือจากคณะครู	 และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	เพื่อมุ่งพัฒนาทักษะการคิด

วิเคราะห์	 และการตัดสินใจของนักเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์

อย่างสูงสุด	 เพราะทักษะดังกล่าวถือว่ามีความส�าคัญ	 และ

จ�าเป็นมากในโลกไร้พรมแดน	 และสังคมแห่งบูรณาการใน

ปัจจุบัน	

	 หนึง่ในกจิกรรมเหล่านัน้	ได้แก่	กจิกรรม	ACT	ASEAN	

QUIZ	 2013	 ที่ฝ่ายวิชาการจัดขึ้น	 เป็นปีท่ีสองติดต่อกัน	 

เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนท�างานเป็นทีม	 เคารพการ

ตัดสินใจของเพื่อนร่วมทีม	อีกทั้งยังฝึกการวิเคราะห์	 โจทย์

ปัญหา	 และให้สรุปความเห็นภายในเวลา	 ท่ีจ�ากัด	 ถือว่า

เป็นการฝึกเร่ืองการบริหารเวลาได้อกีด้วย	ซึง่กจิกรรมนีไ้ด้รบั 

การตอบรับจากนักเรียน	และผู้ปกครองเป็นอย่างดี	

 

	 อีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่

ในปีการศึกษา	 2556	 โดยกลุ่มสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรม	 น�าโดย	 มาสเตอร์เทิดพล	 วงษ์รักษา	 ท่ีถือว่า

เป็นกิจกรรมที่พัฒนาทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์	 และ

กระบวนการตัดสินใจของนักเรียน	 และแสดงถึงความเป็น	

“เอตัททัคคะ”	ที่มีความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างลึกซึ้งถึง

แก่น	นั่นคือ	กิจกรรม	“เพชรยอดสังคม”	ซึ่งกิจกรรมนี้จะ

ให้นักเรียนที่มีความสามารถในเรื่องใดเร่ืองหน่ึง	 มาแสดง

ความสามารถในการอธิบาย	 วิเคราะห์	 และตัดสินใจเลือก

ค�าตอบ	 ผ่านรูปแบบเกมการแข่งขันในรูปแบบเชิงวิชาการ	

ซึ่งจากการจัดกิจกรรมนี้มีนักเรียนให้ความสนใจ	 เป็นอย่าง

มาก	เนื่องจากเป็นการ	ตอบปัญหาเชิงวิชาการรูปแบบใหม่	

ท่ีนกัเรยีนสามารถเลอืกหวัข้อ	การแข่งขันได้ด้วยตนเอง	และ

รูปแบบเกมการแข่งขนัก็เป็นการแข่งขนักับตนเอง	นักเรียน

ต้อง	ใช้ศักยภาพความรู้ในเรื่องที่ตนเองแข่งขัน	ให้มากที่สุด	

ซ่ึงตัวอย่างกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น	 คณะครูล้วนสร้างขึ้น	

เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี

ให้มีความพร้อมที่จะด�ารงตนอยู่ในโลกปัจจุบัน	 อย่างเต็ม

ศักยภาพนั่นเอง 
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ประมวลภาพกิจกรรม

 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2556

 พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2555
	 ฝ่ายวชิาการ	ได้จดัพธิมีอบเกยีรตบิตัรเรยีนด	ีประจ�า

ปีการศึกษา	2555	โดยมีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี	 

3	ปีซ้อน	 	(Diploma)	 จ�านวน	308	คน		นักเรียนที่ได้รับ

เกยีรตบิตัรเรยีนด	ี(Certificate)	จ�านวน	1,157	คน	นกัเรยีน

ที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนดี	(รายวิชา)	จ�านวน	111	คน	และ

ในโอกาสนีส้มาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชัญธนบุร	ี

ได้มอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	6	

ปีการศึกษา	2555	ที่สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

ระดับชาติ	 (O-NET)	 ได้	 100	 คะแนนเต็ม	 จ�านวน	 9	 คน	 

โดยม	ีภราดา	ดร.ช�านาญ	เหล่ารกัผล	ผูอ้�านวยการโรงเรยีน

อัสสัมชัญศรีราชา	ให้เกียรติเป็นประธาน	เมื่อวันเสาร์ที่	22	

มิถุนายน	2556	ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	อาคารโกลเด้น	จูบิลี่

 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดพิธีไหว้ครู	 ประจ�าปีการศึกษา	 2556	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 13	 มิถุนายน	 2556	 

ณ	 มาร์ตินยิมเนเซียม	 อาคาร	 Golden	 Jubilee	 โดยพิธีแบ่งเป็น	 2	 รอบ	 รอบเช้า	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 -	 

ประถมศึกษาปีที่	 6	 รอบบ่ายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 -	 มัธยมศึกษาปีที่	 6	 เข้าร่วมพิธี	 โดยมีการแต่งตั้งประธาน 

สภานักเรียน	สภานักเรียน	และประธานสีในตอนท้ายของพิธี
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ประมวลภาพกิจกรรม

	 งานลกูเสอืและเนตรนาร	ีฝ่ายกจิการนกัเรยีน	ได้จดัพธิถีวายราชสดดุ	ีเนือ่งในโอกาสวนัสถาปนาลกูเสอื	เมือ่วันจนัทร์ท่ี	 

1	กรกฎาคม	2556	โดยม	ีภราดาพรีพงศ์	ดาราไทย	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ	ีและนกัเรียนลกูเสอืระดบัชัน้ประถมศกึษา

ปีที่	1	-	มัธยมศึกษาปีที่	3	เข้าร่วมพิธี	ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	อาคารโกลเด้น	จูบีลี่

 พิธีถวายราชสดุดี

 พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

	 งานอภิบาล	ฝ่ายกิจการนักเรียน	ได้จัดพิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์	มารี	กรีญอง	 เดอ	มงฟอร์ต	ประจ�าปีการศึกษา	

2556	ขึ้น	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	กรกฎาคม	2556	ณ	ห้องมาร์ตินยิมเนเซียม	อาคารโกลเด้น	จูบิลี่	 โดยมีคุณพ่อประทีป	

สุทธินาวิน	ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม
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ประมวลภาพกิจกรรม

	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดพิธีถวายพระพร	 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 

พระบรมราชินีนาถ	โดยมีคณะภราดา	คณะผู้บริหาร	คณะครู	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	กรรมการเครือ

ข่ายผู้ปกครอง	ตัวแทนชุมชน	ผู้ปกครอง	และนักเรียนเข้าร่วมพิธี	 เมื่อวันศุกร์ที่	 9	 สิงหาคม	2556	ณ	สนามหน้าอาคาร 

รัตนบรรณาคาร	และร่วมลงนามถวายพระพร	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

 พิธีถวายพระพร

 โขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “มารซ่ือ ช่ือพิเภก”

	 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	จะทรงเจริญพระชนมายุครบ	81	พรรษา	ฝ่ายวิชาการ	

โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จัดแสดงโขนเฉลมิพระเกยีรต	ิตอน	"มารซือ่ชือ่พิเภก"	แสดงโดยศลิปินจากกรมศลิปากร	นกัศกึษา

จากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	 โดยมี	 ภราดาพีรพงศ์	 ดาราไทย	 และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมการแสดง	 

เมื่อวันศุกร์ที่	9	สิงหาคม	2556	เวลา	14.00	-	16.00	น.	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	
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ประมวลภาพกิจกรรม

 พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

 พิธีร�าลึกพระคุณแม่

	 งานอภิบาล	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญข้ึน	 เพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณ	 

เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่15	สงิหาคม	2556	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่โดยมคีณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รึกษา 

ผู้อ�านวยการ	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ	 และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้า

ร่วมพิธี

	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ

วัฒนธรรม	 ได้จัดพิธีร�าลึกพระคุณแม่	 เมื่อวันศุกร์ที่	 9	

สิงหาคม	 2556	ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 

โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 2	

เข้าร่วมพิธี	 ซ่ึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รองศาสตราจารย	์

แพทย์หญิง	 ดร.ชนิตา	 ธุวจิตต์	 อาจารย์ประจ�าวิชาวิทยา

ภูมิคุ้มกัน	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัย

มหิดล	 ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนคุณแม่ในการให้โอวาทแก่

นักเรียน
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 Assumption College Thonburi provided an opportunity for students to supplement their education 

with a joint Short Term Exchange with Students in Adelaide, Australia, from the 9th of March to the 

6th of April. The aim of this program was to encourage students to use their English abilities in real life 

situations such as their daily interactions with their host families. The program also provided students 

with the opportunity to develop their problem solving skills, as they were confronted by situations that 

exist outside of their usual comfort zone. There were 39 ACT students from grades 4-9 and 4 teachers 

that took advantage of the opportunity to experience the program. They were divided appropriately 

between 3 schools: Adelaide High School, Henley High School and Linden Park Primary School. All 

schools were located in Adelaide, South Australia.

ACT Cooperate with Government of South Australia  
(Department for Education and Child Development)
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 In each school, the students were separated 

into many classrooms and joined real class situa-

tions where they had to continuously use English 

to communicate with their peers and teachers. 

Although they were only there for 1 month they 

were treated as if they were going to be there for 

the entire year. Their host families would send 

them to school in the mornings and pick them up in 

the afternoons. On every weekend, the host family 

would take them on a range of different trips and 

joined activities. The students were treated very 

well by the host families and greatly enjoyed the 

time they spent with them.
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 During the course, on week days, the schools also provided excursions to many interesting places 

such as Beach House at Glenelg Beach, Adelaide which is a very popular amusement park (the students 

especially enjoyed this). The students also visited a beautiful wild life Park which gave the students a 

chance to be really close to kangaroos and Koalas which they especially enjoyed!!!   We had such a 

superb experience in Adelaide!!!! Come and join us next year!!!

By : Mr. Akarach Kantapreechar
Mr. Adam Barnes 
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UN ESSAY COMPETITION 2013
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 One of the most prestigious essay writing 

competitions of the year was organised recently by 

The Office of Natural Resources and Environmen-

tal Policy and Planning, in collaboration with The 

United Nations. The purpose of the competition 

was, ultimately, to select a representative of Thai-

land who is currently studying in upper secondary 

school to deliver a speech on the topic of “Thailand 

and its Capacity to Adapt to the Climate Change” 

as part of the United Nations Climate Change 

Conference taking place in Warsaw, Poland from 

11 to 22 November 2013. 

 The competition was widely publicised and 

hundreds of hopeful students from all over the 

country sent in entries. As each school was allowed 

to make only one entry, ACT held an internal 

selection round before the essay of Mr. Navarerk 

Kaewphakdee, an EP student in 12B, was chosen 

as our submission. 

 Despite the huge number of competitors, 

Mr. Navarerk has been selected as one of only 11 

finalists·to take part in the preliminary round of 

the competition’s next stage, a public speaking 

contest to be held shortly. Please would you join 

us in sending him all our support and best wishes 

for the prepared speech eliminator round.

Mr. Navarerk’s essay is printed in full below:



Thailand and its Capacity to Adapt 

to the Climate Change
 Across the globe, nations are confronting ma-

jor new challenges in their strategies for reacting 

to the climate change. Weather around the world 

is becoming increasingly erratic; the sea level is 

rising and natural disasters are becoming ever 

more frequent. Regardless of all the environmental 

protocols that many countries have signed, a viable 

solution to this global climatic transformation still 

seems a distant prospect. When advanced nations 

undertake assessments of their capability to adapt, 

the main factors they must consider are the poten-

tials of their infrastructures, human resources, and 

technology. In the case of Thailand, the challenge 

of adaptation facing this generation also requires 

a more comprehensive understanding of our cur-

rent capacities as well as their carefully planned 

upgrade to enable us to cope with the threats posed 

by today’s capricious environment.

 When the 2004 tsunami struck our coastal 

cities, it not only took away our loved ones and 

left behind unprecedented havoc, but it shone a 

spotlight on us as being dangerously out of step 

with the emergent threats of environmental change. 

Since then, the government has implemented 

many policies geared towards infrastructural de-

velopment and the creation of a littoral emergency 

alert system. However sophisticated it may be, an 

advanced warning system alone cannot help us 

save the lives of our people when our buildings 

are not constructed to withstand earthquake trem-

ors and floods. This issue needs to be acted upon 

immediately, especially in a developing nation like 

ours, where construction cranes dot the skyline 

and new buildings are erected at a dizzying pace. 

It is a fundamental matter that requires urgent and 

progressive reform and that will, undoubtedly, 

encounter great resistance from those with vest-

ed interests in the current state of laissez-faire; 

nonetheless, public pressure to create far stricter 

processes regulating architectural design and plan-

ning approval could help to provide a solution if 

only the necessary degree of consciousness-raising 

could first be achieved.

 Most of us do know that we cannot afford 

to mindlessly throw away trash; in fact, we un-

derstand just as well that we cannot simply throw 

people away either. From what I witnessed during 

the flood two years ago, our people will never 

abandon one another should there be further natural 

disasters in the years to come. However, our inevi-

table focus on the destruction caused and recovery 

plans to restore normality were, perhaps, allowed 

to displace the necessarily gradual processing of 

the efforts to learn new ways to adapt ourselves 

to a changing Mother Nature. We have risked 

slipping back into the status quo ante, with many 

people showing lack of awareness of the impact 

that nature has on their daily lives and vice versa. 
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What our people need are the opportunities to be 

properly informed about methods of adjustment 

to and survival through the transmutation of our 

natural environment. Once they have that bedrock 

understanding of the gravity of the problem, our 

human resources capacity and, critically, the de-

velopment of our country-specific knowhow will 

surely grow from one generation to the next. 

 In this globalised world, unlimited knowledge 

can be obtained through the technological tools 

that allow for borderless transmission of informa-

tion. We need not be concerned that Thailand lags 

behind other developing nations when it comes to 

technology. We have acquired the techniques of 

genetically modifying crops from the developed 

nations and used them to improve our agricultural 

output, which has always been the lynchpin of 

our economic stability. The clearest example is 

found in the North East of Thailand, the nation’s 

primary area of rice cultivation; heat and dryness 

are climatic problems endemic to the region, yet 

our crops nowadays remain marketable and edible 

thanks to their tolerance to these adverse weather 

conditions. In addition, the drought season is no 

longer a threat when we have the royal rain and 

the system of irrigation, which has been upwardly 

implemented from the village level to the provin-

cial and regional ones.  
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 Nevertheless, according to the Ministry of 

Science and Technology, Thailand’s spending on 

research from the year 2005 to 2012 was less than 

0.03% of its total GDP. It hardly needs stating that 

such an underinvestment is culpably shortsighted. 

To catch and keep up with our new environmental 

reality, we must urge the government to adequately 

resource and increase the collaboration of research 

institutions at a national level. Progress on this 

front cannot wait because, sadly, the environment 

is changing at a rapid pace dictated by the dep-

redations and rapacity of humankind over many 

decades.

 We must be aware that, as we face the ad-

verse effects of climate changes which only seem 

to become more severe with each passing year, 

our present state of environmental preparedness 

will only preserve our safety for a limited period. 

Nevertheless, as the old saying goes, even a thou-

sand-mile journey begins with a single step. It is 

my firm belief that, with the will and potential 

that our people possess today, no matter how long 

our road of adaptation proves to be, we have the 

capacity to walk it successfully together - as one 

nation, as one Thailand.

Mr. Navarerk  Kaewphakdee, 12B Student and Author of this Published Work

Mr. Chanakan Nuntchai, Editorial Co-Advisor and 12B Class Teacher

Mr. Stephen Gibbons, Advisor & Editor and 12B Class Teacher
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Grade 12 English Program Winners 
Word Up Competition 2013

 On February 9, 2013, our 

ACTEP students attended CETA 

Essay Competition 2013 held by 

CETA Worldwide Education Com-

pany. This competition was held to 

provide Thai students more chances 

to expose both English language 

speaking atmosphere and culture. 

The students were given the essay 
topic on that day and had to write their essays in a close-room in 90 minutes. Our ACTEP students won 

all of them. The prizes are as followings:

  First Prize:   Ms. Krittaya  Tantiwatanavorakul  G. 9B

 Scholarship to study in All Saints Anglican School for three weeks with free three meals/ day, 

and home-stay and certificates

  Second Prize:  Mr. Purapat  Ratanatripop  G. 6A

 Discount 10,000 Baht scholarship to study in All Saints Anglican School for three weeks with 

free three meals/ day, home-stay and certificates

  Third Prize:  Mr. Bhu Koosongdham G. 7A

 Discount 5,000 Baht scholarship to study in All Saints Anglican School for three weeks with free 

three meals/ day, and home-stay and certificates

 Congratulations to all of them. All EP teachers are willing to help and hope they will continue 

doing well or even better in the future.

By: Ms. Thunyapat Witchukriangkrai

ACTEP won 3-week scholarship 
to study in Australia
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 The “Blackmores Omega Memo English Quiz Show 2013” was held from 25 till 26 May at Central 

Rama 3.

 Two prizes were awarded to competitors from ACT-EP.

 The first prize that was awarded went to the team which competed in the Word Up challenge, 

consisting of Mr Putti Srigusalanugul, Mr Chananyu Pumpradub, EP Grade 12A, and Mr Navarerk 

Kaewphakdee, Grade 12B.

 The second prize won that day went to Mr Navarerk Kaewphakdee, EP Grade 12B, who won the 

Word Up game in the Individual Competitors category.

 Altogether two scholarships, Mini I-Pads, and trophies were awarded to our EP, Grade 12 winners.

 A special “thanks” is directed to EP Grade9B Mr. Krittapong Pohdoy and Ms. Sirirat Jittakajornkait 

who joined the Crossword Games. 

 Word Up and Crossword Games are extremely helpful for students who want to practice improving 

their spelling and acquire new knowledge of vocabulary.

 So everyone should start to play these games!

Grade 12 English Program Winners 
Word Up Competition 2013

Ms.Patcharin  Krueathep
ACT-EP teacher
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Impromptu Speech 2013 by The Secondary Education Service Area 2. 

Ms.Jitraporn  Nisakronsit in Grade 8B from English Program. She came 4th in the 4th 

category in the competition on June 20, 2013. Students in this category are from EP/MEP.

 This is her first time to participate in such competition. She was nervous to speak initially because 

she knows that it is an impromptu speech. So when she heard the question she was excited and she 

started talking about how to help the community speak English for better communication and develop a 

cheap product, that everyone can use and make products from Thailand competitive in  Asean countries 

in the future. She spoke very well.

By : Ms. Kanokwan Khlowutthiwat

Impromptu Speech 2013
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 ACTEP students showed great enthusiasm recently in sitting the pre-primary exams for the ac-

ademic year 2012 organised by Bunditnaenaew, one of Thailand’s most highly regarded academic 

centres. The exams received enormous public attention, as is demonstrated by the number of students 

who participated in the programme. More than 13,000 Thai students from across Kingdom enrolled for 

the course of examinations with the sole purpose of raising their awareness of the areas in which they 

had most scope to improve, as indicated by the published results and rankings. 

 It was a source of pride to see not only the overall level of our students’ academic performance 

but a number of outstanding individual accomplishments. 

 At the top of the academic awards, at the country level, grade 3 student, Mr. Punnawich, achieved 

the highest English score (96%) of all examinees in the Kingdom. At the regional level, his scores 

in Science, Social Studies and Thai were the highest in Bangkae. His performance in the St. Gabriel 

Foundation’s standard examinations was also excellent, particularly in Thai and Mathematics. He was 

the highest scoring ACT student and this, in turn, enabled him to achieve the highest total score (252 

out of 280, or approximately 90%) of all St. Gabriel-affiliated school entrants. To cap these honours, 

Mr. Punnawich also received the Golden Prize in the annual Foreign Language Competition organised 

amongst private schools in Bangkok. 

 Truly exceptional though his performance was, Mr. Punnawich is not alone in setting standards of 

which ACTEP can be thoroughly proud. Ten other scholastic high-achievers, whose names are listed 

below, also demonstrated the levels of their academic attainment. 

Admirable record of ACTEP scholars
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 Ms. Nuttanun Chawanotai  Grade 3B (22665) Top Thai score at ACT 

 Mr. Kawin Sahasakmontree Grade 6B (24033) Top English score at ACT 

 Mr. Purapat Rattanatripop Grade 6A (20416) 2nd highest English score at ACT 

 Mr. Phumin Chungcharoenpulsuk 6B (21713) 5th highest Social Studies score at ACT 

 Mr. Purim Trirattanachat Grade 6A (20442) Joint 6th highest English score at ACT 

 Mr. Hasawat Limcharoen Grade 6B (22456) Joint 6th highest English score at ACT 

 Mr. Kunat Puengsetakul Grade 6A (20546) Total score ranked 7th in FSG schools 

 Mr. Reweeroj Opornsawad Grade 6A (20429) Joint 9th highest English score at ACT 

 Mr. Warit Trinupap Grade 6A (20438) Joint 9th highest English score at  ACT 

 Mr. Somphu Assametangkul Grade 6A (24404) Joint 9th highest English score at ACT 

 ACTEP congratulates all these students not only on their excellent results in this series of exams 

but also on the hard work and motivation to continuously improve their knowledge and skills that have 

enabled them to achieve these levels of performance. 

 

 We also wish to share our pride with the students’ classmates, teaching and supporting staff and, 

of course, their parents. It is our hope that this benchmark of achievement will serve as an example and 

inspiration to all EP students, who can be confident that our academic team will cherish and support their 

desire to excel. ACTEP aspires to produce students of the next generation with not only the academic 

skill-set but, equally importantly, the confidence, determination and maturity to fulfil their potential to 

the utmost as they face the challenges of rapid social change and ever-increasing globalisation.

By : Mr. Chanakan Nuntchai 

Mr. Stephen Gibbons
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 According to the continuum from last year’s 

four projects by ACTEP (Reading Time, Assem-

bly, Speech, and Debate), all EP teachers have 

been devoting their time before 8.00am to provide 

chances for the students to READ every day in the 

morning.  

 This project aims to encourage the students 

to expose more English language input. All EP 

teachers devote their time before their working 

hours to take care of the students during 7.45-

8.10am every morning. The students are allowed 

to stay in their classrooms reading any books they 

like so they enjoy reading. Usually, the students 

choose novels or short stories to read. 

ACTEP Reading Time 
Everyday 7.45 - 8.10am
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 Long-texts books such as novels, short sto-

ries, newspaper articles, etc. not only help building 

reading habits for the students but also help prac-

tice them to be able to focus or concentrate on long 

texts and engaged in the content or stories of the 

book. Hopefully, they will gain some more knowl-

edge and expose to different types of texts reading 

in different contexts rather than experiencing only 

their textbooks covered in class.ฃ

 After the students finish reading their books, 

they are asked to present about the books by sum-

marizing the story, tell the class about the main 

characters and their characteristics, and the most 

interesting or the golden sentence in their opinions 

with reasons why they choose the sentence. As the 

objective of this project is just to encourage the 

students to read, some teachers also provide their 

students some English soundtrack movies with En-

glish subtitle for the students to be able to practice 

their reading and listening at the same time, which 

is very useful and practical since language used in 
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the movies is usually similar to the language used 

in real life. Movies, therefore, is one the best ways 

the students can gain more language inputs.

 Apart from summarizing stories as an activity 

after reading, the reading project is related to other 

projects as well. The students are encouraged to 

perform a speech or a show in the assembly project. 

The students are provided some time to practice 

their performances and given one of the activity 

periods to perform in front of all EP students. This 

is to help build their confidence and team-working 

behavior. 

 Reading can be great inspirations for ev-

eryone. The students gain a lot of benefits from 

reading. They adopt the reading habits, inspired 

by ideas and morals from the books, able to work 

in team, and confident to shine out.

By:  Ms. Thunyapat Witchukriangkrai



 From mid January to the end of June 

2013, I had an opportunity to study English 

and Fundamental Linguistics at American 

English Institute (AEI), the University of 

Oregon, USA, as a part of MOU agreement 

between Assumption College Thonburi, 

English Program, and the University of 

Oregon. The project commenced two years 

ago and I am the second batch of the teach-

ers who were sent to this “international 

training”. More than knowledge did I gain 

from the first day until the last, the course 

also allowed me to explore new cultural 

experience from meeting and living with 

the other Middle Eastern and European 

students in the class.

 Given that the main focus of the 

program was geared towards developing 

linguistic skill and building communica-

tion efficiency, the course provided by 

the institution was quite comprehensive, 

well-organised and most importantly, prac-

tical. The core subjects of this course were 

Oral Skill and Reading Writing & English 

Grammar; all of which involved lecture, 

group discussions and presentations. These 

activities stimulated students’ participation 

which, in turn, enhanced students’ interac-

6 Golden Months in Oregon
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6 Golden Months in Oregon
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tion, intimacy and two-way communica-

tion. 

 It was very obvious I had been strug-

gling to survive at the beginning of the 

course, because of a cultural shock and 

unsettled self-adaptation, however, I felt 

very much at ease as time ensued. This 

might have been because spending a great 

deal of time working on group assign-

ments with the other students maximised 

my opportunity to use English as a means 

of communication and to absorb other 

interesting Middle Eastern and European 

cultural aspects. For example, Arabian 

students tended to be quite enthusiastic 

and straightforward when asked to voice 

out their opinions about one particular 

issue while the Americans could share 

their opinions quite extensively. The latter, 

after finding out the Thais were naturally 

reserved, could not help encouraging us to 

be more participative and active in express-

ing our thoughts. So outspokenly blatant 

and assertive were my classmates, it was 

imperative I have a share of my voice in 

the topics being discussed.

 It was such a very good experience I 

have ever had in my life. I hope that there 

will be more scholarships for ACT teach-



ers next year and there will be more 

teachers applying for this scholarship 

as well. It was a valuable experience 

that you can’t buy even if you have 

plenty of money. So the next exchange 

teachers can have a chance, once in 

their lives, to live and learn new things 

in USA. They can gain inspirations 

which will probably inspire as many 

students as they teach in the future. 

 The knowledge, in terms of En-

glish and cultural diversity, gained 

from this course is so valuable and 

more than worth transmitting to the 

Thai students at my home country. 

Therefore, I will try my best to incorpo-

rate this knowledge in my responsible 

subject —Home Economics. Finally, 

this opportunity might not have been 

granted had it not been because of Bro. 

Dr. Chamnan Laoruckphon former 

ACT Director and Mr. Wetchaiyan 

Jaturut EP Head of Students’ Affairs; 

both of whom I am most indebted to. 

Furthermore, I also wish to extend my 

gratefulness to other EP staff whose 

kind assistance made my life in Oregon 

much easier in every possible way, 

namely: Ms. Karnnada, former EP 

Curriculum Coordinator; Ms. Suchada, 
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former EP Head of Academics and many 

others. Thank you once again for this ex-

cellent opportunity.

By : Ms. Rungnapa  Pruengmuangngam, 

12A class teacher & Home Economics 

teacher    



 I took my first step onto the airplane and 

the plane soared into the sky. I felt very excited 

about my first trip to the USA. I departed from 

Suvannabhumi International Airport Bankok at 

about 5:20 pm on January 9, 2013, and arrived 

Eugene Airport on January 11, 2013 at approx-

imately 12:05 am. When I arrived in Eugene 

my host family took me to their home where I 

would stay. My host mother’s name is Genevieve 

Culberson and her family has 3 people: mother, 

father, one son, and a kitty cat. The location of 

my host family is 560 Brookdale Ave Spring-

field, Eugene, Oregon 97477. The house is very 

beautiful and clean. The house is surrounded by 

a big garden full of many local trees and bushes 

as well as fruits planted very naturally such as 

apple, peach, strawberry, etc. 

When I discovered that the weather in Eugene 

was much colder than Thailand, I was excited. 

This is exactly the first time I saw, touched and 

felt the texture of the REAL soft snow because I 

came here during the winter season. On my first 

morning, my host mother and father took me to 

school for registration at AEI office in the Pacific 

Hall. I registered with Ms. Amy Harten and after 

that she took me to look around Pacific hall and 

the Erb Memorial Union (EMU). During a walk 

 Once in a life time for 
International student at AEI UO
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in various locations in the EMU building, she 

took me to make my student ID card. In the 

afternoon, I went to the Counseling and Test-

ing building to test my English skills before I 

started my studies. On the second day, I came 

to school in the early morning by EMX bus. 

When I got to the school I registered at AEI 

office and Ms. Amy Harten took me to the 

Bonus Room, the Student Recreation Center, 

and the AEI Conversation Partner Meet and 

Greet to talk about all of the new students 

who wanted a Conversation Partner. After 

that, I learned how to stay safe and healthy 

while studying in the US. In the afternoon, I 

received the timetable for my classes. I had 

two subjects to study for Winter Term. They 

were RWG (Reading, writing, and Grammar) 

and Oral Skills. I had to study 4 hours a day 

from Monday to Friday. On the third day, I went 

to school at Student Health Center Immunization 

and Insurance Clinic to confirm Measles Mumps 

and Rubella vaccination records (MMR). The 

university has a friendly environment with beau-

tiful buildings and clean space.

  

 On Monday, January 14, 2013 it was the 

first day of AEI classes. The first class of AEI 
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was Oral Skills and it started at 11.00 am and 

finished at 11.50 am. After that, I had about 

one hour for lunch. I usually ate American 

food and sometimes Thai food. Then, I studied 

RWG from 1.00 pm to 4.00 pm. I made many 

new friends from different countries. For ex-

ample, China, Kuwait, Saudi Arabia, Japan, 

etc. My teachers were friendly and they spoke 

clearly and slowly when they were teaching, 

even though they were native speakers. They 

listened carefully and could understand their 

students very well when they explained some-

thing. My teachers always arranged many 

activities for the students to participate in, so 

the class was never boring. The atmosphere 

in the classroom was quiet when the teacher 

was delivering the lecture, and it was fun when 

we had activities. When the term finished, I re-

ceived certification that I had completed a Term 

of Intensive Instruction in English as a Second 

Language during the period Winter 2013 with 

“ Excellent Attendance” and I also received the  

promotion to the next level for next term from 

level 3 to 4 for both subjects.

 

 When I had free time I played basketball, 

did some exercise in the fitness room, and some-

times on the weekend I went jogging around my 

neighborhood. Moreover, I participated in AEI 

Activities with my friends. Every Monday, there 

was a learning      “Language circle” from 4.00 

pm - 4.50 pm. For spring break, there were snow 
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trips, and I went skiing at Willamette Pass. I went 

on a camping trip to Jedediah Smith Redwood 

State Park in California. I traveled to Portland 

with my friends by train and went to the beach 

and Spencer Butte Park in Eugene with my host 

family. I went to the tulip field in Woodburn, 

Oregon, while some AEI students and workers 

teamed up with Habitat for Humanity to help 

paint a house for a local family.  I was happy 

and I enjoyed all of the activities very much!

  

        I would like to thank the English Program. 

I would like to thank English Program Depart-

ment of Assumption College Thonburi for this 

excellent opportunity to advance my linguistic 

skill, most particularly to Brother Dr.Cham-

nan Laoruckphon, Mr. Wetchaiyan Jaturas, 

Mr.Veerakarn Suebsang, and AEI University 

of Oregon. They offered me a good opportunity 

and supported me when I was studying abroad. 

And I would like to thank my host family so 

much, my tutor Lauren Dalton, Ms.Amy Har-

ton, and all of my teachers. They took care of 

me so very well, offered valuable suggestions, 

helped me to learn about foreign culture or cus-

toms when I was studying abroad. By joining 

this project, my English skills have consider-

ably improved and I have built more confidence 

to speak English with foreigners. Until now, I 

have had many international friends and hoped 

to learn and improve my English skills until the 

end of my life.

By : Ms. Samerjai Nongkamuad
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