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วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยครบ 100 ปี
กิจกรรมแปรอักษร

	 เมื่อวันที่	1	กรกฎาคม	2554	 โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกิจกรรมแปรอักษรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยครบ	100	ปี	 โดย

ภายในงานมีพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของคณะลูกเสือ	ในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จแทนพระองค์	เสด็จฯ	ไปทรงเป็นประธาน	และพระราชทานธงคณะลูกเสือ	

แห่งชาติ	 ธงลูกเสือประจำกรุงเทพมหานคร	 ธงลูกเสือประจำจังหวัด	 และเหรียญลูกเสือสรรเสริญ	 มีเหล่าลูกเสือและเนตรนารี	

กว่า	20,000	 คน	 ร่วมแสดงพลังความมีวินัยและสามัคคีผ่านการสวนสนาม	 การแสดงกลางแจ้ง	 รวมทั้งการแปรอักษรของโรงเรียน	

ในเครือจตุรมิตร	ได้แก่	โรงเรียนอัสสัมชัญ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	

ณ	สนามกีฬาแห่งชาติ	(สนามศุภชลาศัย)	กรุงเทพมหานคร	
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พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
ด้านวิชาการประจําปีการศึกษา 2553 

	 เมื่อวันที่	30	กรกฎาคม	2554	โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียน

ดเีดน่ดา้นวชิาการประจำปกีารศกึษา	2553	 แกน่กัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	-	5	

และนกัเรยีน	EP-M.1	-	5	จำนวน	833	คน	โดยไดร้บัเกยีรตจิากนายชวรตัน	์ชาญวรีกลู	

(อัสสัมชนิก	17109)	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 เปน็ประธานในพธิ	ี โอกาสนี	้

มคีณะภราดา	ผูร้ว่มบรหิาร	คณุครแูละผูป้กครองรว่มในพธิ	ีณ	หอประชมุ	Louis-Marie 

Grand	Hall	ชัน้	6	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building	โรงเรยีนอสัสมัชญั 

	 โอกาสเดียวกันได้มีการมอบรางวัล	“THE	HARVARD	PRIZE	BOOK”	ประจำปี

การศึกษา	2553	 ให้แก่นายวรวุฒิ	 โคเมฆารัตน์	 (43632)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/4	

รางวัลดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากคุณวิชัย	 ตันตราธิวุฒิ	(อัสสัมชนิก	20059)	 ใน

ฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่า	HARVARD	UNIVERSITY	ในประเทศไทย	

	 โอกาสนี้นายชวรัตน์	ชาญวีรกูล	ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท	ความตอนหนึ่งว่า	

“ขอให้นักเรียนทุกคนจงมีความภาคภูมิใจในเกียรติยศของตน และจงนำความรู้ความ

สามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสังคมส่วนรวม ขอให้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตน

ในสิ่งที่ดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เป็นลูกที่ดีของ

พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นนักเรียนที่ดีของโรงเรียนอัสสัมชัญ และเป็นคนดีของสังคม 

และประเทศชาติต่อไป” 
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	 เมื่อวันที่	6	 กรกฎาคม	2554	 งานอภิบาลนิมนต์พระสงฆ์จาก	

วัดม่วงแค	 จำนวน	9	 รูป	 ประกอบพิธีหล่อเทียนจํานําพรรษา	 เพื่อจะ

นำไปถวายวัดสวนพลูและวัดม่วงแค	 โดยมีมาสเตอร์สุชาติ	 พินธุรักษ์	

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส		

ณ	บริเวณชั้นล่างอาคาร	ฟ.	ฮีแลร์		

	 เมื่อวันที่	8	กรกฎาคม	2554	โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีถวายเทียน

จํานําพรรษาขึ้น	 โดยมีมาสเตอร์ณรงค์	 วีระประจักษ์	 หัวหน้าระดับชัน้

มธัยมศกึษาปทีี	่6	 เปน็ประธานในพธิถีวายเทยีน	ณ	วัดม่วงแค	และใน

วันเดียวกันนี้	 มาสเตอร์สุชาติ	 พินธุรักษ์	 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3	เป็นประธานในพิธีถวายเทยีน	วดัสวนพลู 

พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2554
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	 เมื่อวันที่	24	 กรกฎาคม	2554	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	

ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ	 และโรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	84	

พรรษา	และสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	โดยมี	ศ.	ดร.เกื้อ	วงศ์บุญสิน	

นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนอสัสมัชญั	 พรอ้มดว้ยภราดาศกัดา	 สกนธวฒัน ์

รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เป็นประธานในพิธี	 กิจกรรมประกอบด้วย	

การเดินเทิดพระเกียรติและเดินรณรงค์ในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง	 การอดออม		

การเต้นแอโรบิก	ณ	สวนลุมพินี	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร		

	 ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน	นำโดย	นายกฤษณะ	วจีไกรลาศ	

ในฐานะประธานจัดงาน	คณะครู	คณะผู้ปกครอง	และคณะนักเรียนทุกท่านที่ร่วมแรง

ร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี		

 

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
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 เมื่อวันที่	 20	 กรกฎาคม	2554	 งานอภิบาล	 จัดพิธีสดุดี	

เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์-มารีย์	 กรีญอง	 เดอ	 มงฟอร์ต	 เนื่องใน

วันคล้ายวันสถาปนาเป็นนักบุญ	 (Canonization	Day)	 เพื่อ

เป็นการแสดงความเคารพแก่นักบุญหลุยส์-มารีย์	 กรีญอง	 เดอ	

มงฟอร์ต ผูส้ถาปนาภราดาคณะเซนตค์าเบรยีล	 โดยมบีาทหลวง

อนชุา	 ไชยเดช	 จิตตาธิการประจำโรงเรียนอัสสัมชัญ	 โยนกำยาน	

พรมน้ำเสกรูปปั้นนักบุญมงฟอร์ต	 และประกอบวจนพิธีกรรม	

ตัวแทนนักเรียนกล่าวสดุดีนักบุญหลุยส์	 พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร	

ตัวแทนนักเรียน	 และตัวแทนนักการ	 เข้าร่วมวางกระเช้าดอกไม้

สักการะ	ณ	ลานอนสุาวรยี	์ฟ.	ฮแีลร	์โรงเรยีนอสัสมัชญั	เขตบางรกั	

กรงุเทพมหานคร	

พิธีสดุดีเทิดเกียรติ 
นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
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 เมื่อวันที่	4	-	14	กรกฎาคม	2554	Mr.	Keith	Parnell,	Director	of	Operations	Head	of	Contracts	Bell	จากประเทศอังกฤษ	

เยีย่มชมการเรยีนการสอนของ	นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	-	3	ณ	ศนูยภ์าษา	Bell	โรงเรยีนอสัสมัชญั	โดยมภีราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ ิ

ผู้อำนวยการ	 และ	Mr.	Anthony	Hancock,	Director	of	Studies	 พร้อมด้วยมิสศิริรัตน	์ ศิริชีพชัยยันต์	 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ		

ให้การต้อนรับ	 ในครั้งนี้มีการประชุมย่อยเพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ภาษา	Bell	 ให้สอดคล้อง

กับความต้องการของผู้เรียน	 ผู้ปกครอง	 ในเบื้องต้นจะมีการประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษา	Bell		

เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่อไป	

 เมือ่วนัที	่2	กรกฎาคม	2554	กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์	 ในหัวข้อ	 “คณิตศาสตร์

มุ่งสู่โอลิมปิก”	ให้กับนักเรียนแผนการเรียน	Gifted	ห้อง	ม.1/1	-	

ม.1/2	 โดยมี	 รศ.	ดร.สุวัฒนา	 เอี่ยมอรพรรณ	จากมหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ	 พร้อมด้วย	 ดร.จงกล	 ทำสวน	 สาขาวิชาการศึกษา

คณิตศาสตร์	 ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 คณะครุศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เป็นวิทยากรอบรมเสริมหลักสูตรด้าน

ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์	 ณ	 ห้องประชุม	901	 ชั้น	9	

อาคารอัสสัมชัญ	2003	

ผู้บริหารสถาบันภาษา BELL เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญ 

อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ : คณิตศาสตร์มุ่งสู่โอลิมปิก  
สำหรับนักเรียน แผนการเรียน Gifted 
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 เมือ่วนัที	่4	 กรกฎาคม	2554	 ภราดาอานนัท	์ ปรชีาวฒุ ิ 

ผู้อำนวยการ	 เป็นประธานมอบทุนสนับสนุนการเข้าร่วม	

แข่งขันจำนวน	150,000	 บาท	 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้

กบันกัเรยีน	 นายธนัยพงศ	์ มหาพล	(49624)	 ชัน้มธัยมศกึษา	

ปทีี	่4/1	 เด็กชายภัทรพล	 เลาลักษณเลิศ	(46998)	 ชั้นมัธยม	

ศึกษาปีที่	1/2	 เป็นตัวแทนประเทศไทย	 เข้าร่วมการแข่งขัน

ระดับโลก	Cert iport ’s	Worldwide	 Competit ion	 on	

Microsoft	Office	 เมืองซานดิเอโก	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ระหวา่งวนัที	่29	กรกฎาคม	-	5	สงิหาคม	2554	โดยมมีสิวารณุ	ี

ดำรงชยัธนา	เปน็ครทูีป่รกึษา	

 เมื่อวันที่	 27	 กรกฎาคม	2554	 งานแนะแนว	 จัด

กิจกรรมการสอนติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	 และ	EP-M.	6	 เพื่อให้ความรู้และ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์	อีกทั้งถือเป็นโอกาสในการเตรียม

ความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนการสอบ	GAT	 โดยมี	

อาจารยส์าธร	อพุนัวนั	(พีเ่ตอ๋	สถาบนักวดวชิา	On	Demand) 

เปน็วทิยากร	ณ	หอ้งประชมุ	Louis-Marie	Grand	Hall	ชัน้	6 

อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building	

 เมื่อวันที่	21	 กรกฎาคม	2554	 ภราดาพิสูตร	 วาปีโส	

รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 ร่วม

แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษา	 ให้กับนายปริย		

ต๊ะวิชัย	 (44963)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/2	 และ	 เด็กชาย

ธนบดี	 วิวัฒน์เกียรติ	 (51121)	EP-M.	2/1	 ที่ได้รับการ	

คัดเลือกจากสำนักลูกเสือ	 ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน	

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ	 ให้เป็นตัวแทนคณะ	

ลูกเสือไทยไปร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่	 22	 ณ	 ค่าย	

Rinkaby	เมือง	Kristianstad	ประเทศสวีเดน	ระหว่างวันที่	

27	 กรกฎาคม	-	7	 สิงหาคม	2554	 และเด็กชายธนบดี	

วิวัฒน์เกียรติ	 ยังได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมลูก

เสือนานาชาติ	 ณ	 ประเทศเบลเยียมต่อ	 จนถึงวันที่	 19	

สิงหาคม	2554		 

ทุนสนับสนุนร่วมการแข่งขัน  
Certiport’s Worldwide Competition on Microsoft Office  

ติวเข้มวิชาภาษาไทย  แสดงความยินดีกับลูกเสือ 
ที่เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 22 
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 เมื่อวันที	่ 22	 กรกฎาคม	2554	 ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ	 นักเรียนระดับชั้น

มธัยมศกึษาปทีี	่1	-	3	ฝกึอบรมทกัษะวชิาลกูเสอื	เพือ่ใหล้กูเสอืเรยีนรูเ้กีย่วกบับทบาท	

ของตนเองในฐานะลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ	่ อาท	ิ การฝกึระเบยีบแถว	 การเดนิสวนสนาม		

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 การผูกเงื่อนต่างๆ	 และกิจกรรมสาธารณประโยชน์	

ในชุมชนรอบโรงเรียน	 รวมถึงการทำความสะอาดภายในอาสนวิหารอัสสัมชัญ		

และบรเิวณรอบโรงเรยีน	เปน็ตน้	

 เมื่อวันที่	3	กรกฎาคม	2554	ลูกเสือกองร้อยพิเศษ	จำนวน	

5	 นาย	 ปฏิบัติหน้าที่ลูกเสือ	 กกต.	 ในหน่วยเลือกตั้งที่	 9		

เขตสาทร	 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	 กรุงเทพมหานคร	

เพื่อประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 ประจำปี	

2554	 โดยมีมาสเตอร์ประจวบ	ภาลุน	ผู้กำกับลูกเสือ	 เป็นผู้ดูแล	

ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ได้มีคณะกรรมการ	 กกต.กลาง		

นำโดย	อาจารย์ดัมย์	สุริโย	และคณะ	มาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ

และกำลังใจในการปฏิบัติงาน	 พร้อมกล่าวชมเชยคณะลูกเสือ		

ที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในครั้งนี้		

กิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  

การปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือ กกต. 
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	 เมื่อวันที	่ 26	 กรกฎาคม	2554	 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1		

จดักจิกรรมทศันศกึษา	 ใหก้บันกัเรยีนในระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	 เพือ่ให้

นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ	 ตลอดจนนำ

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	 โดยแบ่ง

นักเรียนออกเป็น	3	 กลุ่ม	 ดังนี	้ กลุ่ม	1	 ณ	 สวนสามพราน	 โรสกาเด้น		

รเิวอร์ไซด	์และบา้นพกัคนชรา	จงัหวดันครปฐม	กลุม่	2	ณ	หมูบ่า้นอนรุกัษ์

ควายไทย	 สามชุก	 และตลาดร้อยป	ี จังหวัดสุพรรณบุร	ี กลุ่ม	 3		

ณ	พพิธิภณัฑห์นงัใหญว่ดัขนอน	บา้นหอมเทยีนและสวนผึง้	จงัหวดัราชบรุี 

	 เมื่อวันที	่19	-	21	 กรกฎาคม	2554	 งานสุขอนามัยจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น	 ประจําปีการศึกษา	2554		

เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีและเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพ	 ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน	 ณ	 ห้องประชุม	

Auditorium	ชัน้	9	อาคารอสัสมัชญั	2003	โดยมกีารตรวจสขุภาพชอ่งปาก	การวดัสายตา	การวดันำ้หนกั-สว่นสงู	และการตรวจสขุภาพ

เบือ้งตน้	โดยทมีแพทยจ์ากศนูยส์ขุภาพเมดคิอลบูโร	มาใหบ้รกิารและคำแนะนำ	

กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2554  



11AC Newsletter

	 เมื่อวันที่	 29	 -	31	 กรกฎาคม	2554	 งานอภิบาลจัด

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

2	 -	 3	 โดยม	ี บาทหลวงณรงค	์ รวมอร่าม	 ปลัดอาสนวิหาร	

อัสสัมชัญ	 เป็นวิทยากร	 ณ	 บ้านซาวีโอ	 อำเภอสามพราน	

จังหวัดนครปฐม	 และนักเรียนได้ เดินทางไปแสวงบุญ		

ณ	 สักการสถานบุญราศี	 นิโคลาส	 บุญเกิด	 กฤษบำรุง	 เพื่อ	

ศึกษากระแสเรียกชีวิตนักบวชคณะต่างๆ	 เช่น	 คณะ

เซนต์คาเบรียล	 คณะเยซูอิต	 คณะมหาไถ่	 และคณะรอยแผล

ศักดิ์สิทธิ์	 ในโอกาสนี้เข้าเยี่ยมผู้สูงอายุที่บ้านพักคนชรา

คามลิเลยีนโซเชยีลเซน็เตอร	์ อำเภอสามพราน	 จงัหวดันครปฐม	

	 เมื่อวันที่	28	 กรกฎาคม	2554	 มาสเตอร์อาสา	 มรพงษ์	

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ	 นำผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียน

อัสสัมชัญ	และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	จำนวน	20	คน	

เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก	

เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลให้เติบโตอย่าง

สมบรูณ	์ณ	มลูนธิสิรา้งสรรคเ์ดก็	เขตหลกัสี	่กรงุเทพมหานคร		

	 เมื่อวันที่	 26	 กรกฎาคม	 2554	 คณะครู	 ผู้ปกครอง	

นักเรียน	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ร่วมบริจาคโลหิต	 เพื่อถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส	

ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ	7	 รอบ	84	 พรรษา	

ที่จะมาถึงในวันที่	 5	 ธันวาคม	 2554	 ณ	 ห้องประชุม	

Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	ในครั้งต่อไป	จะจัด

กิจกรรมบริจาคโลหิต	ในวันอังคารที่	10	มกราคม	2555	

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก 

มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก 

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 84 พรรษา มหามงคล 
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	 เมื่อวันที่	23	 กรกฎาคม	2554	 ม.วิริยะ	 เกตุแก้ว	 ครูที่ปรึกษา

ชมรมดนตรีเข้าเส้น	 นำนักเรียนจำนวน	20	 คน	 ร่วมชมคอนเสิร์ต	

“Harmony	Slad”	 โดยคณะ	Siam	Harmony	 ณ	 สถานคริสตจักร

กรุงเทพ		

	 เมื่อวันที่	20	 กรกฎาคม	2554	 นักเรียนชมรมดูดีวาไรตี้	 ชมรมดนตรีและการละเล่น	 พร้อมด้วย	 มิสศศิธร	 นวลจันทร์		

และ	 ม.บุญสม	 ช่วงโชติ	 ครูที่ปรึกษาชมรม	 นำนักเรียน	 จำนวน	15	 คน	 เข้าชมการแสดงโขน	 รามเกียรติ์	 ตอน	 ศึกมัยราพณ์	

จัดโดย	มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ณ	ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย		

ชมการแสดงโขน “ศึกมัยราพณ์” 

	 เมื่อวันที่	9	 กรกฎาคม	2554	 งานชมรม	NETAC	 นำนักเรียนในชมรม

จำนวน	5	คน	 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ	กับโครงการ	 “กบจูเนียร์	ปี	3	:	กบรัก

โลก”	 ของบริษัท	 ทีวีบูรพา	 จำกัด	 เพื่อเรียนรู้การผลิตสารคดีโทรทัศน์	 และ

เตรียมความพร้อมในการส่งผลงานเข้าประกวด	โครงการ	“กบจูเนียร์	ปี	3	:	กบ

รักโลก”	 โดยมีมาสเตอร์โสภณ	 สกุลเรือง	 เป็นคุณครูที่ปรึกษา	 ณ	 โรงเรียน	

อัสสัมชัญศรีราชา	จังหวัดชลบุรี		

นักเรียนชมรม NETAC อบรมผลิตรายการสารคดี  
กับโครงการ “กบจูเนียร์ ปี 3 : กบรักโลก”  
 

ชมรมดนตรีเข้าเส้น 



13AC Newsletter

รองแชมป์ฟุตบอล 18 ปี ถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ 

อัสสัมชนิก AC 105 มอบเงินสนับสนุน 
ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญ 

	 เมือ่วนัที	่20	กรกฎาคม	2554	ภราดาพสิตูร	วาปโีส	รองผูอ้ำนวยการ/	

ผู้อำนวยการโครงการช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญ	 รับมอบเงิน	

จำนวน	20,000	บาท	 เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลอัสสัมชัญ	จากนายบุญชัย 

มาบุญศักดิ์สิทธิ์	 อัสสัมชนิก	 รุ่น	AC	105	 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ	

ทีมฟุตบอล	 โดยมีมาสเตอร์โอภาส	 ธิราศักดิ์	 ผู้ควบคุมทีมฟุตบอล	 และ

ตัวแทนนักฟุตบอลอัสสัมชัญร่วมรับมอบ	 ณ	 บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์

เจษฎาจารย์	ฟ.	ฮีแลร์	

	 เมื่อวันที่	 29	 กรกฎาคม	2554	 ทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ		

รุ่นอายุ	18	 ปี	 เข้าชิงชนะเลิศ	 ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน	 รุน่อาย	ุ18	 ป	ี	

ชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ	 ครั้งที	่40	 ประจำป	ี2554	 กับทีมโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	ณ	สนามฟตุบอลธปูะเตมยี	์เขตดอนเมอืง	กรงุเทพมหานคร 

	 ผลการแข่งขัน	ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1		

 สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอาย ุ18 ป ี ชิงถ้วยผู้บัญชาการ

กองทพัอากาศ ครัง้ที ่40 ประจำป ี2554 ของโรงเรยีนอสัสมัชญั 

รอบที ่1	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนอสิลามวทิยาลยั	5-3	ประตู	

	 	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนกฬีานครนนท	์(6)	3-1	ประตู	

รอบที ่2	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนสมทุรสาครบรูณะ	1-0	ประตู	

รอบที ่3	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนเทพศรินิทร	์ปทมุธาน	ี8-0	ประตู	

รอบรองชนะเลศิ โรงเรยีนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนชลราษฎรอำรงุ		2-0	ประตู 
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ทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ รับถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ 

	 เมื่อวันที่	26	กรกฎาคม	2554	ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	รุ่นอายุ	16	ปี	 เข้าร่วมการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ

กับโรงเรียนทิวไผ่งาม	 ในการแข่งขันกีฬาชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ	 ครั้งที่	 40	 ประจำปี	2554	 ผลการแข่งขันโรงเรียน	

อัสสัมชัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	ด้วยคะแนน	59-62	 โดยมีมาสเตอร์ธงไชย	มุขพันธ์	 เป็นผู้ควบคุมทีม	มาสเตอร์ภูริพันธ์		

โชติหิรัญธนนนท์	 และโค้ชแซ๊ค	 มานิจ	 นิยมยินดี	 เป็นผู้ฝึกสอน	 ณ	 โรงยิมเนเซียม	 โรงเรียนนักเรียนนายเรืออากาศ	 เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร	

 สรุปผลการแข่งขันในรายการ  

 รอบที่ 1	 วันที่	19	 กรกฎาคม	2554	ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ	

ชนะโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร	60-43	 คะแนน	 วันที่	 23	

กรกฎาคม	2554	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนยอแซฟ

อุปถัมภ์	61-51	คะแนน	

 รอบที่ 2 (รอบ	8	 ทีมสุดท้าย)	 วันที่	25	 กรกฎาคม	2554	

ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนปทุมคงคา	65-19	คะแนน	

ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญ อุ่นเครื่อง กับ ทีมเยาวชนทีมชาติเกาหลี 

การอบรมฟุตบอล Singha Clinic “Born To Be Blue” 

	 เมื่อวันที	่ 8	 กรกฎาคม	 2554	 ภราดาพิสูตร	 วาปีโส		

รองผูอ้ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เป็นประธานกล่าวต้อนรับ	

และเปดิการอบรมฟตุบอล	Singha	Clinic	 “Born	To	Be	Blue”		

จดัโดย	บรษิทั	สงิห	์คอรเ์ปอเรชัน่	จำกดั	รว่มกบัสโมสรฟตุบอล	

“เชลซ”ี	 เพือ่พฒันาศกัยภาพบคุลากรฟตุบอลไทย	 โดยมภีราดา

ศกัดา	 สกนธวฒัน	์ รองผูอ้ำนวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั	 ภราดา

กิตติศักดิ	์ เจริญศรี	 รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

พาณิชยการ	 นักฟุตบอลแผนกประถมและทีมฟุตบอลรุ่น	16	

และ	17	 ป	ี ร่วมงาน	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม		

เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร 

	 เมือ่วนัที	่7	กรกฎาคม	2554	ภราดาพสิตูร	วาปโีส 

รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการช้างเผือก	

พรอ้มดว้ยคณะผูฝ้กึสอน	 มาสเตอร์โอภาส	 ธิราศักดิ	์

มาสเตอรเ์ชีย่วชาญ	 แพรขดุทด	 มาสเตอรป์ระนุพงษ์	

ปิ่นสุวรรณ	นำทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	รุ่นอายุ	

17	ปี	แข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร	กับทีมเยาวชน

ทีมชาติเกาหลี	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 ณ	 สนามฟุตบอล	

โครงการอัสสัมชัญ	 แคมปัส	 พระราม	2	 จังหวัด

สมทุรสาคร	 ผลการแขง่ขนั	 ทมีอสัสมัชญั	 เสมอ	1-1	

ประตู	
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พลังจตุรมิตรต่อต้านยาเสพติด  

ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง  
เข้าพบผู้อำนวยการ 

แนะนำคณะกรรมการสภานักเรียน 
โรงเรียนอัสสัมชัญ  

	 เมื่อวันที่	29	 กรกฎาคม	2554	 ศูนย์ประสานงานเครือข่าย	

ผู้ปกครองโรงเรียนในเครือจตุรมิตรประกอบด้วย	 โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	 โรงเรียน	

สวนกุหลาบวิทยาลัย	 และโรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดกิจกรรมรณรงค์

ต่อต้านสื่อเสพติด	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเครือจตุรมิตรได้มี

โอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

และเสรมิสรา้งความรูค้วามเขา้ใจของภยัอนัตรายจากยาเสพตดิ	 โดยมี

คณะนกัเรยีน	 คณะครทูัง้	4	 สถาบนัรว่มกจิกรรมอยา่งพรอ้มเพรยีง 

ณ	บรเิวณศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัเวลิดจ์นถงึศนูยก์ารคา้สยามพารากอน  

	 เมื่อวันที่	 22	 กรกฎาคม	2554	 ภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ		

ผูอ้ำนวยการ	 ใหก้ารตอ้นรบัพลตร	ี ไพโรจน	์พนาเวศร	์ผูบ้ญัชาการ

ศูนย์การกำลังสำรอง	 เพื่อร่วมปรึกษาแนะนำปัญหา	 กฎระเบียบ	

ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ	 รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่จะสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร	

ณ	ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการชั้น	M	อาคารอัสสัมชัญ	2003	

	 เมื่อวันที่	5	 กรกฎาคม	2554	 นายณฐพล	 กาญจนพิทักษ์	

(43663)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/8	 ประธานสภานักเรียน	 กล่าว

แนะนำคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา	2554	 ณ	 ลาน

อนุสาวรีย์เจษฎาจารย์	 ฟ.	 ฮีแลร์	 ในการนี้นำเสนอโครงการ	

ของสภานักเรียนที่เน้นเรื่องการสร้างเอกลักษณ์ของอัสสัมชัญ	

นอกจากนี้ประธานสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญยังได้รับการ

เลือกให้เป็นประธานรุ่นเครือข่ายสภานักเรียนกรุงเทพมหานคร	

จากการประชมุเครอืขา่ยสภานกัเรยีนกรงุเทพมหานคร	 เมือ่วนัที ่

28	มิถุนายน	ที่ผ่านมา			
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ดูงานการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อบรมภาษาอังกฤษ  
ณ ประเทศออสเตรเลีย 

	 เมื่อวันที่	 8	 -	17	 กรกฎาคม	2554	 มาสเตอร์ภูต	 ภูติเกียรติขจร		

ครูสอนวิชาฟิสิกส์์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	 ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ	

ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	

สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี	 มหาวทิยาลยัเชยีงใหม	่ ใหเ้ดนิทางไป

ศึกษาดูงานและพลังงาน	 “การใช้สื่อการสอนทางด้านพลังงาน”	 ณ	 เมือง

เดนเวอร์	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการผลักดัน

เนื้อหาวิชาพลังงานเข้าสู่เนื้อหาหลักในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ของกระทรวงศึกษาธิการ	

	 ในการเดินทางครั้งนี้	 ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ	 “การสัมมนา

เชิงปฏิบัติการด้านการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน”	 โดยมีเนื้อหา

เกี่ยวกับ	Science	of	Energy	Sessions,	An	introduction	to	Hydropower	

and	an	Introduction	to	Wind	Energy	 เป็นต้น	 นอกจากนี้ยังได้มีโอกาส	

ไปทัศนศึกษา	 ณ	 พิพิธภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์	 และเยี่ยมชมการใช้พลังงาน

ของเมืองซานฟรานซิสโก	มลรัฐแคลิฟอร์เนีย	

นำเสนอผลงานวิจัยที่ประเทศญี่ปุ่น 

	 เมื่อวันที่	9	-	15	มิถุนายน	2554	มิสลภัสนันท์	จันทร์โรจน์	

ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ภาษาต่างประเทศ	 นำเสนอ	

ผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวิทยานิพนธ์	 ระดับ

ปริญญาโท	 ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 ในหัวข้อ	 “The	

Acquisition	of	English	Complements	and	Adjuncts	by	Thai	

Learners”	 ในงาน	Japan	Second	Language	Association		

(J-SLA)	Conference	2011	ณ	Bunkyo	University	ประเทศญีปุ่น่	

	 เมื่อวันที่	2	 พฤษภาคม	-	3	 กรกฎาคม	2554	 คณะครู

แผนกมัธยม	 มาสเตอร์โยแมน	 อิ่มถวิล	 มิสอรพิณ	 ปิ่นสุวรรณ

มิสเชาวนี	 ปฐมนุพงศ์	 มิสจิรภรณ์	 วีรธีรโชติ	 มิสศิริลักษณ์		

แก้วสมบูรณ์	 และคณะครูแผนกประถม	 มาสเตอร์วีระศักดิ์		

เลศิโสภา	 และมสิวนาล	ี เฑยีรทอง	 เขา้รว่มอบรมภาษาองักฤษ	

โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ	 “จัดการเรียนการสอนรายวิชา

คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ”		

ณ	เมืองแอดิเลด	ประเทศออสเตรเลีย	

	 ในครั้งนี้คณะครูได้เรียนภาษาอังกฤษที่	Banksia	Park	

International	High	School	 และเยี่ยมชมการจัดการศึกษา	

ที่	Science	and	math	School	
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ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจ 
คุณสำเนียง ยังพลู บิดามิสเสาวลักษณ์ อันธพันธ์  

	 เมื่อวันที่	 25	 กรกฎาคม	2554	 โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเป็น	

เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 คุณพ่อสำเนียง	 ยังพลู	 บิดาของ	

มิสเสาวลักษณ์	 อันธพันธ์	 คุณครูฝ่ายการเงิน	 ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรค

หัวใจวายเฉียบพลัน	 และร่วมงานฌาปนกิจเมื่อวันที่	26	 กรกฎาคม	

2554	 โดยมีภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 ผู้อำนวยการ	 คณะผู้บริหาร	

พรอ้มดว้ยคณะครูโรงเรยีนอสัสมัชญั	 รว่มงาน	ณ	 วดัเจรญิธรรมาราม 

เขตสายไหม	กรุงเทพมหานคร	

อบรมภาษาอังกฤษให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจมาตรฐานการศึกษา 

	 เมื่อวันที่	 13	 กรกฎาคม	 2554	 ภราดาศักดา	 สกนธวัฒน์		

รองผู้อำนวยการ	 เป็นประธานการประชุมหัวหน้าฝ่าย	 หัวหน้างาน

และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม	

โดยให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมรับการตรวจมาตรฐานการ

ศึกษา	 ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาดูเอกสาร	 และข้อมูลของโรงเรียน	

อัสสัมชัญแผนกประถม	 ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก	

รอบ	 3	 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ	

การศึกษา	(องค์การมหาชน)	 ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ที่ผ่านมา		

ณ	 ห้องประชุมหลุยส์มารี	 ตึกพระนางมารีอา	 โรงเรียนอัสสัมชัญ		

แผนกประถม	

	 งานทรัพยากรมนุษย์	ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ	ร่วมกับศูนย์ภาษาโรงเรียนอัสสัมชัญ	จัดโครงการพัฒนาครูในโครงการศึกษาภาษา

อังกฤษ	ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบภาษา

อังกฤษ	จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	กำหนดเรียนสัปดาห์ละ	2	ครั้ง	กับครูเจ้าของภาษา	ณ	ห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003 
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กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์  

	 นกัเรยีนระดบัชัน้	EP-M.	2	ปฏบิตักิารทดลองทางวทิยาศาสตร	์เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและวงจรของหลอดเลอืดหวัใจ นกัเรยีนเขา้ใจ

ลักษณะการทำงานและวงจรการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ	 โดยมี	Mr.	John	Hoban	 ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์	 คอยให้คำแนะนำ	

และดูแลอย่างใกล้ชิด	นักเรียนศึกษาอย่างสนใจและลงมือทดลองอย่างตั้งใจ	

ภราดาพสิตูร วาปโีส ใหส้มัภาษณ์ 
ในรายการ Thailand Outlook 

	 เมื่อวันที่	22	 กรกฎาคม	2554	 ภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 ให้การต้อนรับทีมงานจากรายการ	

Thailand	Outlook	จากบริษัท	เนกซ์	สเต็ป	จำกัด	(NEXT	STEP)	ณ	ห้องสมุด	ชั้น	4	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building	

	 การถ่ายทำรายการ	 ดำเนินรายการโดย	 คุณปรมี	 แสวงรุจน์	 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ	EP	 และความสำเร็จของ	

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษในปัจจุบัน	และโครงการแคมปัส	พระราม	2	ในอนาคตอันใกล้	ทั้งนี้มีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ให้สัมภาษณ์	นำโดย	

ภราดาพิสูตร	วาปีโส	รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	นายกำปั่น	พานิชาภรณ์	ผู้ปกครองนักเรียน	เด็กชายศิวกร	

ปานสายลม	(51856)	EP-M.	2/2,	Mr.	Graham	Lonie	หัวหน้าครูฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	แผนกประถม	และ	Mr.	Stephen	Cheek	

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 แผนกมัธยม	 ช่วงท้ายรายการ	 นายพิรุฬห	์ นีรพิทักษ	์ (43770)	 EP-M.	 6/1  

เป็นพิธีกรพิเศษ	 ดำเนินรายการสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษอีกด้วย	 รายการ	Thailand	Outlook	 กำหนดการออกอากาศในรายการ	

“ของดีประเทศไทย”	โครงข่าย	Next	Step	ช่อง	14	เร็วๆ	นี้	
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เชิญชวนร่วมแข่งขัน Matthayom 2 Mathematics Contest 2011 

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	 เข้าร่วมประลองความรู้

ความสามารถทางคณิตศาสตร์	 ในการแข่งขัน	Matthayom	2	Mathematics	Contest	2011	 การแข่งขันกำหนดจัดขึ้นในวันที	่	

26	สงิหาคมนี	้นกัเรยีนทีส่นใจสามารถสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี	่EP	Head	Office	ชัน้	3	อาคารกอลมเบต์	

EP-M. 5 ทดลองการจำลองระบบทางเดินหายใจ  

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 จัดกิจกรรมการทดลองการจำลองระบบทางเดินหายใจ	 ในระดับชั้น	EP-M.	5	 โดยใช้วัสดุ

รีไซเคิล	เช่น	หลอดดูดน้ำและขวดน้ำพลาสติก	เนื่องจากเป็นวัสดุที่หาได้ง่ายและใช้ได้จริง	ทั้งนี้มี	Mr.	Daniel	Wechselberger	ครูวิชา

ชีววิทยา	 เป็นครูที่ปรึกษา	 จากการทดลอง	 นักเรียนสามารถเข้าใจการทำงานของระบบทางเดินหายใจ	 การทำงานของปอดและ	

กระบังลม	และระบบไหลเวียนของออกซิเจนที่เข้าสู่ร่างกาย	นักเรียนมีความเข้าใจถึงการทำงานของปอดได้อย่างครบถ้วนและสามารถ

จดจำได้จากการปฏิบัติจริง	ณ	ห้องเรียน	ชั้น	1	อาคารกอลมเบต์	
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การแข่งขัน EP-M. 4 Mathematics Contest 2011 

	 เมื่อวันที่	25	 กรกฎาคม	2554	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 จัดการแข่งขันทดสอบความรู้	

ความสามารถทางคณิตศาสตร์	ให้กับนักเรียนระดับชั้น	EP-M.	4	ณ	ห้อง	EP	Conference	Room	ชั้น	1	อาคารกอลมเบต์			

	 การแขง่ขนัครัง้นีม้นีกัเรยีนเขา้รว่มการแขง่ขนัจำนวน	30	 คน	 โดยมคีรคูณติศาสตรเ์ปน็ผูด้ำเนนิรายการและตดัสนิ	 ผลการแขง่ขนั 

รางวัลชนะเลิศอันดับที่	1	 ได้แก่	นายนนทพัทธ์	ทองเปล่งศรี	(44881)	EP-M.	4/1	นายวรวิช	ทรัพย์เปี่ยมลาภ	(51555)	EP-M.	4/1	

และนายธนโชติ	 สุขสวัสดิ์	 (44996)	EP-M.	4/3	 รางวัลรองชนะเลิศ	 ได้แก่	 นายดนุชเดช	 เหลืองธนะอนันต์	(48956)	EP-M.	4/3		

นายอัครวิทย์	ทรัพย์แสงทอง	(44791)	EP-M.	4/1	และนายธรณ์ธันย์	ทิพย์สุวรรณ	EP-M.	4/1	(51894)	

 

นักเรียน EP คว้า 12 ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ iSTUDY 

	 ฝา่ยโปรแกรมภาษาองักฤษรว่มมอืกบับรษิทั	iStudy	(Thailand)	Ltd.	 จดัการทดสอบวดัทกัษะภาษาองักฤษใหก้บันกัเรยีนโปรแกรม

ภาษาองักฤษ	ระดบัชัน้	EP-M.	3	และ	EP-M.	4	โดยวดัระดบัทกัษะภาษาองักฤษทัง้	4	ทกัษะ	คอื	การฟงั	การพดู	การอา่น	และการเขยีน	

เพือ่คดัเลอืกนกัเรยีนรว่มโครงการกบั	iStudy	ศกึษาตอ่ทีป่ระเทศสหรฐัอเมรกิา	ในปนีีม้นีกัเรยีนไดร้บัทนุทัง้หมดจำนวน	12	คน	ไดแ้ก่ 

	 Mr.	Tannatpon		Boontharak	(44584)	EP-M.	4/1	 Mr.	Wattanai		Phaovanij	(44616)	EP-M.	4/1		

	 Mr.	Techit	Iempattanasook	(48101)	EP-M.	4/1	 Mr.	Akeporn	Pornrojnangkool	(44947)	EP-M.	4/2	

	 Mr.	Kevin	Vibhavisanthat	(44819)	EP-M.	4/2	 Mr.	Varis	Pornpatanapaisarnkul	(44896)	EP-M.	4/2	

	 Mr.	Talit	Techawanwekin	(44843)	EP-M.	4/3	 Mr.	Tan		Cheunkrut	(45117)	EP-M.	4/3	

	 Mr.	Kongsak	Tipakornrojanakit	(48783)	EP-M.	5/3	 Mr.	Tanabodee	Taveeharutaisuk	(44062)	EP-M.	5/3	

	 Mr.	Monthol		Tadaamnuaychai	(44373)	EP-M.	5/3	 Mr.	Juthapat		Juthatungcharoen	(44048)	EP-M.	5/3		
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รางวัลภาษาไทยยอดเยี่ยม  
จากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ประจำปีการศึกษา 2553 

กิจกรรมการประกวดบทความภาษาอังกฤษ  

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 จัดกิจกรรมการประกวดบทความทางภาษาอังกฤษประจำปี

การศึกษา	2554	 โดยให้นักเรียนแต่งเรียงความ	 กลอน	 หรือเพลงเป็นภาษาอังกฤษ	 โดยแบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น		

(EP-M.	1	-	3)	และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	(EP-M.	4	-	6)	ผลการแข่งขัน		

 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้แก่  

	 รางวัลชนะเลิศอันดับที่	1			 นายธนพนธ์	ว่องวีรวัฒนกุล	(45226)	EP-M.	3/1		

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2		 เด็กชายปัฐน์	ยะโสธร	(46654)	EP-M.	1/1	

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3		 นายภีมณัฐ	วารีเกษม	(45300)	EP-M.	3/4		

 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่  

	 รางวัลชนะเลิศอันดับที่	1		 นายภัทรพงศ์	ภูริปัญโญ	(43540)	EP-M.	6/2		

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2		 นายณัฐพล	ตรีวัฒนชัยกุล	(44547)	EP-M.	4/2		

	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	3		 นายสรัล	สิทธิเสถียรชัย	(49621)	EP-M.	4/3		 	

	 ฝา่ยโปรแกรมภาษาองักฤษขอแสดงความยนิดกีบั	 นายชเล	 ศลิปพ์ทิกัษส์กลุ	

(43661)	EP-M.	5/2	ไดร้บัคะแนนยอดเยีย่มรายวชิาภาษาไทย	เฉลีย่	2	ภาคเรยีน

ด้วยคะแนนร้อยละ	92.50	จากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์	โดยได้รับทุนการศึกษาเป็น

เงิน	3,000	บาท	และวุฒิบัตรจากมูลนิธิฯ		
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ความคืบหน้าโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2  

	 โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับอนุมัติจากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ให้ดำเนินการก่อสร้างอาคารหอพักครู	และนักกีฬา	

พร้อมบ้านพักผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	และห้องน้ำ-ห้องอาบน้ำ	โดยจะเริ่มก่อสร้างในเดือนกันยายน	2554	นี้	

	 อาคารที่พักนักกีฬาและครู	 มีความสูง	5	 ชั้น	 มีพื้นที่ใช้สอยรวม	4,298	 ตารางเมตร	 ประกอบด้วยห้องนอนใหญ่แบบนอนรวม

สำหรับนักกีฬา	 และ/หรือนักเรียน	 จำนวน	5	ห้อง	ห้องพักสำหรับครู	(ไทย-ต่างชาติ)	 จำนวน	38	ห้อง	พร้อมห้องเรียนของนักกีฬา	

ห้องนั่งเล่น	และห้องสำนักงาน		คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม	2555	

	 บ้านพักผู้บังคับบัญชาลูกเสือ	ความสูง	2	ชั้น	จำนวน	3	หลัง	คาดว่าก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมกราคม	2555	

	 ห้องน้ำ	จำนวน	1	หลัง	และห้องอาบน้ำลูกเสือ	จำนวน	2	หลัง	สำหรับนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ	และกิจกรรมนันทนาการ	คาดว่า

ก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนมกราคม	2555	นี้เช่นกัน	
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อาคารเรียน EP 
   

	 สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแผนกมัธยม	 มีการปรับดิน

บริเวณลานพลาซ่าชั้น	1	พร้อมปูกระเบื้องชั้น	1	เทพื้นหินขัด	ห้อง

ปฐมพยาบาลและห้องพักครู	 งานทำแผ่นฝ้าเพดานห้องน้ำชาย	

งานติดตั้งประตูห้องเรียน	 ติดตั้งระบบวางท่อพื้นห้องวิทยาศาสตร์	

สำหรับติดตั้งระบบงาน	 งานปูกระเบื้องห้องน้ำหญิง	 และงานฝ้า

เพดานห้องดนตรีไทย	 งานประกอบไม้แบบคานยึดแผงกันแดด	

	 ขณะเดียวกันอาคารเรียนแผนกประถม	 มีการเทคอนกรีต	

เสรมิเหลก็กระถางตน้ไม	้ ตดิตัง้ทอ่รอ้ยสายระบบไฟฟา้สือ่สารชัน้	2 

งานฉาบผนังห้องเรียน	 ติดตั้งไม้แบบรองรับแผ่น	 Precost		

กระถางตน้ไม้ 
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ที่ปรึกษา  
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ภราดาพิสูตร วาปีโส
ภราดาทินกร บุญสว่าง
บรรณาธิการบริหาร  
มาสเตอร์อาสา มรพงษ์

โรงเรียนอัสสัมชัญ 
26 ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท์ : 0-2630-7111-25 โทรสาร : 0-2237-7769
http://www.assumption.ac.th

บรรณาธิการ 
มาสเตอร์บันลือ จินดาศรี
กองบรรณาธิการ  
มาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา 
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้
มิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ 
มิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์
มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ 

มิสอนงค์ลักษณ์ แซ่ลิ้ม
มิสชนากานต์ ศรีชมภู 
มิสบุศริน ตั้งถาวรสกุล
มาสเตอร์วิชัย ยงวานิชจิต 
มาสเตอร์คมกฤช รัตตะมณี
มาสเตอร์ประเสริฐ สวัสดีมงคล 
มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง

ถ่ายภาพ   
มาสเตอร์กายสิทธิ์ ร่มไมล์ 
มาสเตอร์ธวัชชัย ชาญวิทยากุล
มิสชฏาภรณ์ แก้วเหลี่ยม 
มาสเตอร์ประยุทธ น้อยแก้ว
มาสเตอร์ประจวบ ภาลุน 
มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว
มาสเตอร์อดิสรณ์ กสาบสัน 

มิสสุปรียา เอกอินทร์
พิสูจน์อักษร   
มิสมนฑิรา พานิชยิ่ง 
มาสเตอร์เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
รูปเล่ม    
มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิคุณ
มาสเตอร์สมโภช โพธิ์สินสมวงศ์

 

	 เมื่อวันที่	29	 กรกฎาคม	2554	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ร่วมกับศูนย์วิทยบริการ	 จัดกิจกรรม	 “วันภาษาไทยแห่งชาติ”		

เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ	 ซึ่งตรงกับวันที่	29	 กรกฎาคมของทุกปี	 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย	 การจัดนิทรรศการเนื่องใน	

วันภาษาไทยแห่งชาติ	เกมสำนวนสุภาษิต	คำพังเพย	และการจำหน่ายหนังสือจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ	ณ	ศูนย์วิทยบริการ	ชั้น	3	อาคาร	

Saint	Louis-Marie	Memorial	Building	

วันภาษาไทยแห่งชาติ  

“... ผูท้ีมุ่ง่หวงัความดแีละความเจรญิมัน่คงในชวีติจะตอ้งไมล่ะเลยการศกึษา ความรูท้ีจ่ะศกึษาม ี3 สว่น คอื ความรูว้ชิาการ ความรูป้ฏบิตักิาร 

และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง อีกประการหนึ่ง จะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ไม่ว่าในงานในผู้ร่วมงานหรือในการรักษา 

ระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่าง ประการที่สาม ต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำพูด ...”  

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2530 

คณะผู้จัดทำ   
 


