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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีที่ 14 ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554
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กิจกรรมแปรอักษร

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทยครบ 100 ปี

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
ดีเด่นด้านวิชาการประจำปีการศึกษา 2553 แก่นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5
และนักเรียน EP-M.1 - 5 จำนวน 833 คน โดยได้รบั เกียรติจากนายชวรัตน์ ชาญวีรกูล
(อัสสัมชนิก 17109) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี โอกาสนี้
มีคณะภราดา ผูร้ ว่ มบริหาร คุณครูและผูป้ กครองร่วมในพิธี ณ หอประชุม Louis-Marie
Grand Hall ชัน้ 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
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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พิธีหล่อเทียนและถวายเทียนจํานําพรรษา
ประจำปีการศึกษา 2554

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 งานอภิบาลนิมนต์พระสงฆ์จาก
วัดม่วงแค จำนวน 9 รูป ประกอบพิธีหล่อเทียนจํานําพรรษา เพื่อจะ
นำไปถวายวัดสวนพลูและวัดม่วงแค โดยมีมาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์
หั ว หน้ า ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เป็ น ประธานฝ่ า ยฆราวาส 
ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร ฟ. ฮีแลร์ 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีถวายเทียน
จํานําพรรษาขึ้น โดยมีมาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้าระดับชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นประธานในพิธถี วายเทียน ณ วัดม่วงแค และใน
วันเดียวกันนี้ มาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 เป็นประธานในพิธีถวายเทียน วัดสวนพลู
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กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2554 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84
พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยมี ศ. ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน
นายกสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาศักดา สกนธวัฒน์
รองผู้ อ ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิ ธี กิ จ กรรมประกอบด้ ว ย
การเดินเทิดพระเกียรติและเดินรณรงค์ ในหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียง การอดออม 
การเต้นแอโรบิก ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
ในครั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน นำโดย นายกฤษณะ วจีไกรลาศ
ในฐานะประธานจัดงาน คณะครู คณะผู้ปกครอง และคณะนักเรียนทุกท่านที่ร่วมแรง
ร่วมใจจัดกิจกรรมนี้ให้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี 
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พิธีสดุดีเทิดเกียรติ
นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 งานอภิบาล จัดพิธีสดุดี
เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เนื่องใน
วั น คล้ า ยวั น สถาปนาเป็ น นั ก บุ ญ (Canonization Day) เพื่ อ
เป็นการแสดงความเคารพแก่นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต ผูส้ ถาปนาภราดาคณะเซนต์คาเบรียล โดยมีบาทหลวง
อนุชา ไชยเดช จิตตาธิการประจำโรงเรียนอัสสัมชัญ โยนกำยาน
พรมน้ำเสกรูปปั้นนักบุญมงฟอร์ต และประกอบวจนพิธีกรรม
ตัวแทนนักเรียนกล่าวสดุดีนักบุญหลุยส์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนนักการ เข้าร่วมวางกระเช้าดอกไม้
สักการะ ณ ลานอนุสาวรีย์ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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ผู้บริหารสถาบันภาษา BELL เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 4 - 14 กรกฎาคม 2554 Mr. Keith Parnell, Director of Operations Head of Contracts Bell จากประเทศอังกฤษ
เยีย่ มชมการเรียนการสอนของ นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ณ ศูนย์ภาษา Bell โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้อำนวยการ และ Mr. Anthony Hancock, Director of Studies พร้อมด้วยมิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
ให้การต้อนรับ ในครั้งนี้มีการประชุมย่อยเพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของศูนย์ภาษา Bell ให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน ผู้ปกครอง ในเบื้องต้นจะมีการประชุมกับผู้ปกครองนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษา Bell 
เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่อไป

อบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ : คณิตศาสตร์มุ่งสู่โอลิมปิก
สำหรับนักเรียน แผนการเรียน Gifted
เมือ่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
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
คณิ ต ศาสตร์ ภาควิ ช าหลั ก สู ต รและการสอน คณะครุ ศ าสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรอบรมเสริมหลักสูตรด้าน
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003
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ทุนสนับสนุนร่วมการแข่งขัน
Certiport’s Worldwide Competition on Microsoft Office
เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้ อ ำนวยการ เป็ น ประธานมอบทุ น สนั บ สนุ น การเข้ า ร่ ว ม
แข่งขันจำนวน 150,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้
กับนักเรียน นายธันยพงศ์ มหาพล (49624) ชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4/1 เด็กชายภัทรพล เลาลักษณเลิศ (46998) ชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1/2 เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน
ระดั บ โลก Certiport’s Worldwide Competition on
Microsoft Office เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2554 โดยมีมสิ วารุณี
ดำรงชัยธนา เป็นครูทปี่ รึกษา

แสดงความยินดีกับลูกเสือ
ที่เข้าร่วมชุมนุมลูกเสือโลกครั้งที่ 22
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 ภราดาพิสูตร วาปีโส
รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ร่วม
แสดงความยิ น ดี แ ละมอบทุ น การศึ ก ษา ให้ กั บ นายปริ ย 
ต๊ะวิชัย (44963) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 และ เด็กชาย
ธนบดี วิวัฒน์เกียรติ (51121) EP-M. 2/1 ที่ได้รับการ
คัดเลือกจากสำนักลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นตัวแทนคณะ
ลู ก เสื อ ไทยไปร่ ว มชุ ม นุ ม ลู ก เสื อ โลกครั้ ง ที่ 22 ณ ค่ า ย
Rinkaby เมือง Kristianstad ประเทศสวีเดน ระหว่างวันที่
27 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม 2554 และเด็กชายธนบดี
วิวัฒน์เกียรติ ยังได้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมงานชุมนุมลูก
เสือนานาชาติ ณ ประเทศเบลเยียมต่อ จนถึงวันที่ 19
สิงหาคม 2554  

ติวเข้มวิชาภาษาไทย

เมื่ อวั น ที่ 27 กรกฎาคม 2554 งานแนะแนว จั ด
กิจกรรมการสอนติวเข้มวิชาภาษาไทยให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M. 6 เพื่อให้ความรู้และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ อีกทั้งถือเป็นโอกาสในการเตรียม
ความพร้ อ มให้ กั บ นั ก เรี ย นก่ อ นการสอบ GAT โดยมี
อาจารย์สาธร อุพนั วัน (พีเ่ ต๋อ สถาบันกวดวิชา On Demand)
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชัน้ 6
อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
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กิจกรรมลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ในคาบเรียนวิชาลูกเสือ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ฝึกอบรมทักษะวิชาลูกเสือ เพือ่ ให้ลกู เสือเรียนรูเ้ กีย่ วกับบทบาท
ของตนเองในฐานะลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ อาทิ การฝึกระเบียบแถว การเดินสวนสนาม 
การปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น การผู ก เงื่ อ นต่ า งๆ และกิ จ กรรมสาธารณประโยชน์
ในชุ ม ชนรอบโรงเรี ย น รวมถึ ง การทำความสะอาดภายในอาสนวิ ห ารอั ส สั ม ชั ญ 
และบริเวณรอบโรงเรียน เป็นต้น

การปฏิบัติหน้าที่ของลูกเสือ กกต.
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 ลูกเสือกองร้อยพิเศษ จำนวน
5 นาย ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ลู ก เสื อ กกต. ในหน่ ว ยเลื อ กตั้ ง ที่ 9 
เขตสาทร โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กรุงเทพมหานคร
เพื่อประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ประจำปี
2554 โดยมีมาสเตอร์ประจวบ ภาลุน ผู้กำกับลูกเสือ เป็นผู้ดูแล
ในระหว่ า งการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ มี ค ณะกรรมการ กกต.กลาง 
นำโดย อาจารย์ดัมย์ สุริโย และคณะ มาตรวจเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ
และกำลังใจในการปฏิบัติงาน พร้อมกล่าวชมเชยคณะลูกเสือ 
ที่ได้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในครั้งนี้ 
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กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เมื่ อวั น ที่ 26 กรกฎาคม 2554 งานระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ให้กบั นักเรียนในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพือ่ ให้
นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนนำ
ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยแบ่ง
นักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 1 ณ สวนสามพราน โรสกาเด้น 
ริเวอร์ไซด์ และบ้านพักคนชรา จังหวัดนครปฐม กลุม่ 2 ณ หมูบ่ า้ นอนุรกั ษ์
ควายไทย สามชุ ก และตลาดร้ อ ยปี จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี กลุ่ ม 3 
ณ พิพธิ ภัณฑ์หนังใหญ่วดั ขนอน บ้านหอมเทียนและสวนผึง้ จังหวัดราชบุรี

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2554 งานสุขอนามัยจัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักเรียนทุกระดับชั้น ประจําปีการศึกษา 2554 
เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพที่ดีและเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพ ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน ณ ห้องประชุม
Auditorium ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยมีการตรวจสุขภาพช่องปาก การวัดสายตา การวัดน้ำหนัก-ส่วนสูง และการตรวจสุขภาพ
เบือ้ งต้น โดยทีมแพทย์จากศูนย์สขุ ภาพเมดิคอลบูโร มาให้บริการและคำแนะนำ
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กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
เมื่อวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม 2554 งานอภิบาลจัด
กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2 - 3 โดยมี บาทหลวงณรงค์ รวมอร่าม ปลัดอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ เป็นวิทยากร ณ บ้านซาวีโอ อำเภอสามพราน
จั ง หวั ด นครปฐม และนั ก เรี ย นได้ เ ดิ น ทางไปแสวงบุ ญ 
ณ สักการสถานบุญราศี นิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง เพื่อ
ศึ ก ษากระแสเรี ย กชี วิ ต นั ก บวชคณะต่ า งๆ เช่ น คณะ
เซนต์คาเบรียล คณะเยซูอิต คณะมหาไถ่ และคณะรอยแผล
ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ในโอกาสนี้ เ ข้ า เยี่ ย มผู้ สู ง อายุ ที่ บ้ า นพั ก คนชรา
คามิลเลียนโซเชียลเซ็นเตอร์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มอบเงินช่วยเหลือมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์
หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ นำผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จำนวน 20 คน
เยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือกับมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
เพื่อช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลให้เติบโตอย่าง
สมบูรณ์ ณ มูลนิธสิ ร้างสรรค์เด็ก เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาส 84 พรรษา มหามงคล
เมื่ อวั น ที่ 26 กรกฎาคม 2554 คณะครู ผู้ ป กครอง
นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา
ที่ จ ะมาถึ ง ในวั น ที่ 5 ธั น วาคม 2554 ณ ห้ อ งประชุ ม
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 ในครั้งต่อไป จะจัด
กิจกรรมบริจาคโลหิต ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555
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ชมการแสดงโขน “ศึกมัยราพณ์”
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 

ชมรมดนตรีเข้าเส้น
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2554 ม.วิริยะ เกตุแก้ว ครูที่ปรึกษา
ชมรมดนตรีเข้าเส้น นำนักเรียนจำนวน 20 คน ร่วมชมคอนเสิร์ต
“Harmony Slad” โดยคณะ Siam Harmony ณ สถานคริสตจักร
กรุงเทพ 

นักเรียนชมรม NETAC อบรมผลิตรายการสารคดี
กับโครงการ “กบจูเนียร์ ปี 3 : กบรักโลก”
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 
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รองแชมป์ฟุตบอล 18 ปี ถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 
รุ่นอายุ 18 ปี เข้าชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุน่ อายุ 18 ปี 
ชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ครั้งที่ 40 ประจำปี 2554 กับทีมโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี ณ สนามฟุตบอลธูปะเตมีย์ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี ชิงถ้วยผู้บัญชาการ
กองทัพอากาศ ครัง้ ที่ 40 ประจำปี 2554 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
รอบที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย 5-3 ประตู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนท์ (6) 3-1 ประตู
รอบที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1-0 ประตู
รอบที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ ปทุมธานี 8-0 ประตู
รอบรองชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  2-0 ประตู

อัสสัมชนิก AC 105 มอบเงินสนับสนุน
ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญ
เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ภราดาพิสตู ร วาปีโส รองผูอ้ ำนวยการ/
ผู้ อ ำนวยการโครงการช้ า งเผื อ กโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ รั บ มอบเงิ น
จำนวน 20,000 บาท เพื่อสนับสนุนทีมฟุตบอลอัสสัมชัญ จากนายบุญชัย
มาบุญศักดิ์สิทธิ์ อัสสัมชนิก รุ่น AC 105 เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ
ทีมฟุตบอล โดยมีมาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ ผู้ควบคุมทีมฟุตบอล และ
ตัวแทนนักฟุตบอลอัสสัมชัญร่วมรับมอบ ณ บริเวณลานหน้าอนุสาวรีย์
เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์
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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

การอบรมฟุตบอล Singha Clinic “Born To Be Blue”
เมื่ อวั น ที่ 8 กรกฎาคม 2554 ภราดาพิ สู ต ร วาปี โ ส 
รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
และเปิดการอบรมฟุตบอล Singha Clinic “Born To Be Blue” 
จัดโดย บริษทั สิงห์ คอร์เปอเรชัน่ จำกัด ร่วมกับสโมสรฟุตบอล
“เชลซี” เพือ่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรฟุตบอลไทย โดยมีภราดา
ศักดา สกนธวัฒน์ รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา
กิ ต ติ ศั ก ดิ์ เจริ ญ ศรี รองผู้ อ ำนวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
พาณิชยการ นักฟุตบอลแผนกประถมและทีมฟุตบอลรุ่น 16
และ 17 ปี ร่ ว มงาน ณ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม 
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญ อุ่นเครื่อง กับ ทีมเยาวชนทีมชาติเกาหลี
เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม 2554 ภราดาพิสตู ร วาปีโส
รองผู้ อ ำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการช้างเผือก
พร้อมด้วยคณะผูฝ้ กึ สอน มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์
มาสเตอร์เชีย่ วชาญ แพรขุดทด มาสเตอร์ประนุพงษ์
ปิ่นสุวรรณ นำทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ
17 ปี แข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตร กับทีมเยาวชน
ที ม ชาติ เ กาหลี รุ่ น อายุ 16 ปี ณ สนามฟุตบอล
โครงการอั ส สั ม ชั ญ แคมปั ส พระราม 2 จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ผลการแข่งขัน ทีมอัสสัมชัญ เสมอ 1-1
ประตู
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พลังจตุรมิตรต่อต้านยาเสพติด
เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 ศูนย์ประสานงานเครือข่าย
ผู้ ป กครองโรงเรี ย นในเครื อ จตุ ร มิ ต รประกอบด้ ว ย โรงเรี ย น
กรุ ง เทพคริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ โรงเรี ย น
สวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมรณรงค์
ต่อต้านสื่อเสพติด เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเครือจตุรมิตรได้มี
โอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
และเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจของภัยอันตรายจากยาเสพติด โดยมี
คณะนักเรียน คณะครูทงั้ 4 สถาบันร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง
ณ บริเวณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์จนถึงศูนย์การค้าสยามพารากอน

แนะนำคณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 นายณฐพล กาญจนพิทักษ์
(43663) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ประธานสภานักเรียน กล่าว
แนะนำคณะกรรมการสภานักเรียนปีการศึกษา 2554 ณ ลาน
อนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ในการนี้นำเสนอโครงการ
ของสภานักเรียนที่เน้นเรื่องการสร้างเอกลักษณ์ของอัสสัมชัญ
นอกจากนี้ประธานสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญยังได้รับการ
เลือกให้เป็นประธานรุ่นเครือข่ายสภานักเรียนกรุงเทพมหานคร
จากการประชุมเครือข่ายสภานักเรียนกรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่
28 มิถุนายน ที่ผ่านมา  

ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง
เข้าพบผู้อำนวยการ
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 
ผูอ้ ำนวยการ ให้การต้อนรับพลตรี ไพโรจน์ พนาเวศร์ ผูบ้ ญั ชาการ
ศูนย์การกำลังสำรอง เพื่อร่วมปรึกษาแนะนำปัญหา กฎระเบียบ
ข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมปลายที่จะสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003
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ดูงานการใช้สื่อการเรียนการสอนด้านพลังงาน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 8 - 17 กรกฎาคม 2554 มาสเตอร์ภูต ภูติเกียรติขจร 
ครูสอนวิชาฟิสิกส์์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ
ส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพลังงานตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เดินทางไป
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

อบรมภาษาอังกฤษ
ณ ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม - 3 กรกฎาคม 2554 คณะครู
แผนกมัธยม มาสเตอร์โยแมน อิ่มถวิล มิสอรพิณ ปิ่นสุวรรณ
มิสเชาวนี ปฐมนุพงศ์ มิสจิรภรณ์ วีรธีรโชติ มิสศิริลักษณ์ 
แก้ ว สมบู ร ณ์ และคณะครู แ ผนกประถม มาสเตอร์ วี ร ะศั ก ดิ์ 
เลิศโสภา และมิสวนาลี เฑียรทอง เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษ
โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “จัดการเรียนการสอนรายวิชา
คณิ ต ศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ โ ดยใช้ ภ าษาอั ง กฤษเป็ น สื่ อ ” 
ณ เมืองแอดิเลด ประเทศออสเตรเลีย
ในครั้งนี้คณะครู ได้เรียนภาษาอังกฤษที่ Banksia Park
International High School และเยี่ยมชมการจัดการศึกษา
ที่ Science and math School

เมื่อวันที่ 9 - 15 มิถุนายน 2554 มิสลภัสนันท์ จันทร์โรจน์
ครู ผู้ ส อนกลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ภาษาต่ า งประเทศ นำเสนอ
ผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดทำวิทยานิพนธ์ ระดับ
ปริ ญ ญาโท ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ในหั ว ข้ อ “The
Acquisition of English Complements and Adjuncts by Thai
Learners” ในงาน Japan Second Language Association 
(J-SLA) Conference 2011 ณ Bunkyo University ประเทศญีป่ นุ่
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อบรมภาษาอังกฤษให้กับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
งานทรัพยากรมนุษย์ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ ร่วมกับศูนย์ภาษาโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดโครงการพัฒนาครูในโครงการศึกษาภาษา
อังกฤษ ให้กับครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับการทดสอบภาษา
อังกฤษ จากมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย กำหนดเรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง กับครูเจ้าของภาษา ณ ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

ศึกษาดูงานเตรียมความพร้อมรับการตรวจมาตรฐานการศึกษา
เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2554 ภราดาศั ก ดา สกนธวั ฒ น์ 
รองผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
และหั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกมั ธ ยม
โดยให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมรับการตรวจมาตรฐานการ
ศึ ก ษา ทั้ ง นี้ ไ ด้ มี ก ารศึ ก ษาดู เ อกสาร และข้ อ มู ล ของโรงเรี ย น
อัสสัมชัญแผนกประถม ที่ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก
รอบ 3 จากสำนั ก งานรั บ รองมาตรฐานและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ผ่านมา 
ณ ห้องประชุมหลุยส์มารี ตึกพระนางมารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจ
คุณสำเนียง ยังพลู บิดามิสเสาวลักษณ์ อันธพันธ์
เมื่ อวั น ที่ 25 กรกฎาคม 2554 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มเป็ น
เจ้ า ภาพสวดพระอภิ ธ รรมศพ คุ ณ พ่ อ สำเนี ย ง ยั ง พลู บิ ด าของ
มิสเสาวลักษณ์ อันธพันธ์ คุณครูฝ่ายการเงิน ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรค
หัวใจวายเฉียบพลัน และร่วมงานฌาปนกิจเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม
2554 โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร
พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงาน ณ วัดเจริญธรรมาราม
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
นักเรียนระดับชัน้ EP-M. 2 ปฏิบตั กิ ารทดลองทางวิทยาศาสตร์ เพือ่ ศึกษาองค์ประกอบและวงจรของหลอดเลือดหัวใจ นักเรียนเข้าใจ
ลักษณะการทำงานและวงจรการไหลเวียนของเลือดในหัวใจ โดยมี Mr. John Hoban ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คอยให้คำแนะนำ
และดูแลอย่างใกล้ชิด นักเรียนศึกษาอย่างสนใจและลงมือทดลองอย่างตั้งใจ

ภราดาพิสตู ร วาปีโส ให้สมั ภาษณ์
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
ผู้ ช่ ว ยหั ว หน้ า ฝ่ า ยโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ แผนกมั ธ ยม ช่ ว งท้ า ยรายการ นายพิ รุ ฬ ห์ นี ร พิ ทั ก ษ์ (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 สิงหาคมนี้ นักเรียนทีส่ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ 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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นักเรียน EP คว้า 12 ทุนการศึกษาแลกเปลี่ยนจากโครงการ iSTUDY
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษร่วมมือกับบริษทั iStudy (Thailand) Ltd. จัดการทดสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษให้กบั นักเรียนโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ EP-M. 3 และ EP-M. 4 โดยวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษทัง้ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
เพือ่ คัดเลือกนักเรียนร่วมโครงการกับ iStudy ศึกษาต่อทีป่ ระเทศสหรัฐอเมริกา ในปีนมี้ นี กั เรียนได้รบั ทุนทัง้ หมดจำนวน 12 คน ได้แก่
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 

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  
การแข่งขันครัง้ นีม้ นี กั เรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 30 คน โดยมีครูคณิตศาสตร์เป็นผูด้ ำเนินรายการและตัดสิน ผลการแข่งขัน
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)
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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

รางวัลภาษาไทยยอดเยี่ยม
จากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ประจำปีการศึกษา 2553
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษขอแสดงความยินดีกบั นายชเล ศิลป์พทิ กั ษ์สกุล
(43661) EP-M. 5/2 ได้รบั คะแนนยอดเยีย่ มรายวิชาภาษาไทย เฉลีย่ 2 ภาคเรียน
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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อาคารเรี
		
 ยน EP

สำหรับการก่อสร้างอาคารเรียนแผนกมัธยม มีการปรับดิน
บริเวณลานพลาซ่าชั้น 1 พร้อมปูกระเบื้องชั้น 1 เทพื้นหินขัด ห้อง
ปฐมพยาบาลและห้องพักครู งานทำแผ่นฝ้าเพดานห้องน้ำชาย
งานติดตั้งประตูห้องเรียน ติดตั้งระบบวางท่อพื้นห้องวิทยาศาสตร์
สำหรับติดตั้งระบบงาน งานปูกระเบื้องห้องน้ำหญิง และงานฝ้า
เพดานห้องดนตรีไทย งานประกอบไม้แบบคานยึดแผงกันแดด
ขณะเดียวกันอาคารเรียนแผนกประถม มีการเทคอนกรีต
เสริมเหล็กกระถางต้นไม้ ติดตัง้ ท่อร้อยสายระบบไฟฟ้าสือ่ สารชัน้ 2
งานฉาบผนั ง ห้ อ งเรี ย น ติ ด ตั้ ง ไม้ แ บบรองรั บ แผ่ น Precost 
กระถางต้นไม้
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“... ผูท้ มี่ งุ่ หวังความดีและความเจริญมัน่ คงในชีวติ จะต้องไม่ละเลยการศึกษา ความรูท้ จี่ ะศึกษามี 3 ส่วน คือ ความรูว้ ชิ าการ ความรูป้ ฏิบตั กิ าร
และความรู้คิดอ่านตามเหตุผลความเป็นจริง อีกประการหนึ่ง จะต้องมีความจริงใจและบริสุทธิ์ใจ ไม่ว่าในงานในผู้ร่วมงานหรือในการรักษา
ระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่าง ประการที่สาม ต้องฝึกฝนให้มีความหนักแน่นทั้งภายในใจ ในคำพูด ...”
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและในโอกาสที่คณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2530

วันภาษาไทยแห่งชาติ
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

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

ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ภราดาพิสูตร วาปีโส
ภราดาทินกร บุญสว่าง
บรรณาธิการบริหาร

มาสเตอร์อาสา มรพงษ์

บรรณาธิการ

มิสอนงค์ลักษณ์ แซ่ลิ้ม
มิสชนากานต์ ศรีชมภู
กองบรรณาธิการ
มิสบุศริน ตั้งถาวรสกุล
มาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา มาสเตอร์วิชัย ยงวานิชจิต
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้
มาสเตอร์คมกฤช รัตตะมณี
มิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์ มาสเตอร์ประเสริฐ สวัสดีมงคล
มิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์ มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง
มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์
มาสเตอร์บันลือ จินดาศรี

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

