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พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และกิจกรรมรำลึกพระคุณแม ่

	 เมือ่วนัที	่11	สงิหาคม	2554	ภราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ	ิผูอ้ำนวยการ 

พร้อมด้วยภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 รองผู้อำนวยการ	 เป็นประธาน	

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล	 และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 เนื่องในโอกาสมหามงคล	

เฉลิมพระชนมพรรษา	79	 พรรษา	 พร้อมทั้งมีกิจกรรมรำลึกพระคุณแม	่

โดยมคีณะครู	 นักเรียน	 และผู้ปกครองร่วมในพิธี	 ณ	 หอประชุม	Louis-

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

	 ในโอกาสนี้	 มีคุณแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี	 จำนวน	81	 คน	 โดยมี	

นายณฐพล	 กาญจนพิทักษ์	(43663)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/8	 ประธาน

สภานักเรียนกล่าวรายงานการจัดงาน	 และนายธิติณัฏฐ	์ ปรีดิพานิจวิภา 

(43612)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/2	กล่าวบทรำลึกพระคุณแม่	และคุณแม่

ใสสะอาด	 ลำ้เลศิสขุ	 ผูแ้ทนคณุแมผู่ป้กครอง	 กลา่วขอ้คดิใหก้บันกัเรยีน	

ความตอนหนึง่วา่	 “ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ ในยามที่

ลูกป่วยไข้มีแม่เฝ้าอยู่ไม่ห่าง ในวันที่ลูกทุกข์ มีแม่คอยเป็นกำลังใจ 

ปลอบใจ และสอนสั่งให้เป็นคนดี แม่ตอบแทนเพียงแค่ให้ลูกตั้งใจเรียน 

ทำประโยชน์ให้กับสังคมรอบข้าง เพียงเท่านี้...แค่นี้ก็เพียงพอ” 
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มินิคอนเสิร์ต 
“วีรดนย์ หวังเจริญพร” (แม็ค AF6)

	 เมื่อวันที่	11	 สิงหาคม	2554	 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ	 โรงเรียน	

อัสสัมชัญ	 ร่วมกับบริษัท	 สยามดนตรียามาฮ่า	 จำกัด	 จัดการแสดง 

มินิคอนเสิร์ต	 โดยศิลปินนักร้อง	 นักแสดงวัยรุ่น	 “แม็ค”	 หรือวีรดนย์		

หวังเจริญพร	จาก	AF6	เพื่อสร้างแรงบนัดาลใจใหน้กัเรยีนดา้นดนตร	ีในครัง้นี้

มนีกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	-	3	และ	EP-M.	1	-	3	เข้าชมการแสดง	

ณ	 หอประชุม	Louis-Marie	Grand	Hall	 อาคาร	Saint	 Louis-Marie	

Memorial	Building	

 ในโอกาสนี้	 ขอขอบคุณ	 บริษัท	 สยามดนตรียามาฮ่า	 จำกัด	 โดย	

คุณพรเทพ พรประภา	 ที่กรุณาสนับสนุนศิลปินและอุปกรณ์การแสดงดนตร	ี

พรอ้มเจา้หนา้ที่มาอำนวยความสะดวก	 จนการแสดงผ่านไปด้วยความสำเร็จ

และสร้างความประทับใจแก่ทุกคน	
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	 เมือ่วนัที	่16	สงิหาคม	2554	งานอภบิาล	จดัพธิสีมโภชพระนางมารอีา	รบัเกยีรตยิกขึน้สวรรคท์ัง้กายและวญิญาณ	โดยไดร้บัเกยีรตจิาก

บาทหลวงอนชุา	 ไชยเดช	 จติตาธกิารโรงเรยีนอสัสมัชญั	 ประกอบวจนพธิกีรรม	 พรอ้มดว้ยภราดาอานนัท	์ ปรชีาวฒุ	ิ ผูอ้ำนวยการ	 ภราดา	

พิสูตร	วาปีโส	รองผู้อำนวยการ	คณะผู้บริหาร	ครู	นักเรียน	ร่วมวางดอกไม้สักการะ	ณ	ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์	ฟ.	ฮีแลร์		

	 การสมโภชพระนางมารีอา	(แม่พระอัสสัมชัญ)	 ตรงกับวันที่	15	 สิงหาคมของทุกปี	 ซึ่งแม่พระเป็นมารดาขององค์พระเป็นเจ้า

พระนางได้รับเกียรติอันสูงส่งในการเป็นพระมารดาขององค์พระเยซูคริสต	์ และได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ		

เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว	

พิธีสมโภช
พระนางมารีอา
รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ 
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	 เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2554	คณะผู้ร่วมบริหาร	คุณครู	ผู้ปกครอง	

และนัก เ รี ยน โรง เ รี ยนอั สสัมชัญ	 ร่ วมถวายสั กการะพระศพ		

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ	 เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	 สิริโสภาพัณณวดี		

ณ	 พระที่นั่ งดุสิตมหาปราสาท	 ในพระบรมมหาราชวัง	 แขวง	

พระบรมมหาราชวงั	เขตพระนคร	กรงุเทพมหานคร	 

	 สมเดจ็พระเจา้ภคนิเีธอ	 เจา้ฟา้เพชรรตันราชสดุา	 สริโิสภาพณัณวด ี

ประสูติเมื่อวันที่	24	 พฤศจิกายน	2468	 ณ	 พระที่นั่งเทพสถานพิลาส		

ในหมู่พระมหามณเฑียร	 พระบรมมหาราชวัง	 เป็นพระราชธิดา	

เพียงพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	

กับพระนางเจ้าสุวัทนา	 พระวรราชเทว	ี ประสูติก่อนที่สมเด็จ	

พระบรมชนกนาถจะเสด็จสวรรคตในอีกหนึ่งวันต่อมา	 เมื่อวันที่	 27	

กรกฎาคม	2554	เวลา	16.37	น.	พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการ

ตดิเชือ้ในกระแสพระโลหติ	ณ	ตกึ	84	ป	ีโรงพยาบาลศริริาช	สริพิระชนัษา 

85	พรรษา	

 พระองค์ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อโรงเรียนอัสสัมชัญ	 โดยเมื่อ	

วันที่	 4	 มิถุนายน	2535	 เวลา	15.00	 น.	 สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ		

เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา	 สิริโสภาพัณณวดี	 เสด็จไปประกอบพิธี	

เททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	ขนาด

ความสูง	30	 เซนติเมตร	 ซึง่ทางโรงเรยีนอสัสมัชญัขออนญุาตจดัสรา้ง	

เปน็ทีร่ะลกึในโอกาสครบรอบ	80	ปขีองกิจการลูกเสือไทย	

ถวายสักการะพระศพ 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
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	 เมือ่วนัที	่18	สงิหาคม	2554	ภราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุิ	

ผู้อำนวยการ	 เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้น	

ระหวา่งวนัที	่18	-	19	 สงิหาคม	2554	ณ	 ลานนทิรรศการ 

ศูนย์วิทยบริการ	 ชั้น	 3	 อาคาร	Saint	 Louis-Marie	

Memorial	Building	จดัโดยกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	

ภายในงานชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติรัชกาลที่	 4		

พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย	 นิทรรศการวิทยาศาสตร์

อากาศยาน	 โครงงานและผลงานนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์	

ฯลฯ	และเลือกซื้อหนังสือราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ต่างๆ		

	 เมือ่วนัที	่16	สงิหาคม	2554	ภราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ	ิผูอ้ำนวยการ 

พร้อมด้วยภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 รองผู้อำนวยการ	 เป็นประธานเปิด

กิจกรรม	 “สัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ”	 จัดโดยงานแนะแนว	

ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐ	 และ

มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ	 เปิดโอกาสให้

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงได้เข้าร่วม

กิจกรรม	 ระหวา่งวนัที	่16	-	17	สงิหาคม	2554	 เวลา	08.30	-	15.00	น.		

ณ	หอประชมุ	Louis-Marie	Grand	Hall	ชัน้	6	อาคาร	Saint	Louis-Marie	

Memorial	Building 

งานวันวิทยาศาสตร์  

สัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  
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สัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ  

	 เมือ่วนัที	่19	สงิหาคม	2554	ภราดาศริชิยั	ฟอนซกีา	

ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย		

ให้โอวาทแก่คณะนักเรียน	 ในโอกาสเยี่ยมเยียนและ	

เป็นกำลั ง ใจแก่ผู้ บริหาร	 คณะครู	 และนัก เรียน		

ณ	ลานอนุสาวรีย์	ฟ.	ฮีแลร์	โดยมีความตอนหนึ่งว่า		

 “ในรั้วอัสสัมชัญได้บ่มเพาะความเป็นลูกที่ดี เป็น

ศิษย์ที่เป็นนักปราชญ์ โดยอบรมนักเรียนให้เป็นผู้มี

ความจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณ ต่อสถาบันการศึกษา 

โดยการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน การเป็นผู้มีความ

ประพฤติดี มีการแต่งกายเรียบร้อย ขอให้มุ่งมั่นในสิ่ง 

ที่ดี สิ่งที่หวัง ขอฝากพวกเราทุกคนให้อยู่ในอารักของ

แม่พระอัสสัมชัญ ขออานิสงส์ของแม่พระ คุณพ่อ 

กอลมเบต ์ภราดามารต์นิ เดอ ตรูส ์ภราดาฮแีลร ์คณะคร ู

อวยพรในน้ำใจดี และประสบความสำเร็จในอาชีพ  

ขอฝากความปรารถนาดถีงึผูป้กครองนกัเรยีนทกุคนดว้ย” 

ประธานมูลนิธิฯ  
ให้โอวาทแก่นักเรียนอัสสัมชัญ 

	 เมื่อวันที่	18	 สิงหาคม	2554	 ภราดาศิริชัย	 ฟอนซีกา	 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 เป็นประธานในการ

ประชมุคณะกรรมการบรหิารโรงเรยีนอสัสมัชญั	 แผนกประถมและมธัยม	 ครัง้ที	่1	 ประจำปกีารศกึษา	2554	 โดยมภีราดาอานนัท	์ ปรชีาวฒุิ		

ผู้อำนวยการ	ภราดาพิสูตร	วาปีโส	ผู้จัดการ	ภราดาศักดา	สกนธวัฒน์	พ.ต.อ.ปิยะ	ต๊ะวิชัย	ผู้แทนผู้ปกครองแผนกมัธยม	ดร.เขมภูมิ	

ภูมิถาวร	 คุณชาญวิทย์	 จารุสมบัติ	 คุณภูมินทร์	 หะรินสุต	 ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกมัธยม	 มาสเตอร์ณรงค์	 วีระประจักษ์	 ผู้แทนครูแผนก

มัธยม	มาสเตอร์ไพฑูรย์	กระโทกนอก	ผู้แทนครูแผนกประถม	คุณสมศักดิ์	ดารารัตนโรจน์	ผู้แทนผู้ปกครองแผนกประถม	คุณกฤษณะ	

วจีไกรลาศ	ผู้ทรงคุณวุฒิแผนกประถม	ร่วมการประชุม	ณ	ห้องประชุม	Conference	ชั้น	3	ศูนย์วิทยบริการ	

 

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554  
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 โดยผลการแข่งขัน	 ประเภท	A-math	 รุ่น	 ม.ต้น	 รางวัล	

ชนะเลิศ	 ได้แก่ 	 นายจิ รกฤต	 ลี ราวัฒนากุล	 (45730)		

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/3	 นายธนวัฒน์	 กาญจนาเวส	 (45347)		

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/4	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 ได้แก่		

เด็กชายสุทธิภัทร	 ศันสนะจิตสกุล	 (46780)	 ชั้นมัธยมศึกษา	

ปีที่	1/7	 เด็กชายปิยังกูร	 ลี้สัจจะกูล	(47138)	 ชั้นมัธยมศึกษา	

ปีที่	1/9	ประเภท	A-math	 รุ่น	ม.ปลาย	 ได้แก่	 นายประกาศิตฐ์		

บันลือสิน	(44075)	EP-M.	5/2	 ซูโดกุ	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	

นายปรเมศร์	 ยศอมรสุนทร	(43593)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/3	

และโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้รางวัลชนะเลิศถ้วยรวม	 โดยมี	

มิสกุลฑีลา	อารีกุล	และมิสธิรมันต์	เจือจันทร์	เป็นผู้ดูแล 

	 เมื่อวันที่	17	 สิงหาคม	2554	 มิสนวลศรี	 ชื่นชม	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้เรียนเชิญมิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ	

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	และกลุ่มนักเรียนที่ชนะการแข่งขัน	 “DEBSIRN	A-MATH	&	SUDOKU	CHAMPIONSHIP	2011”	ณ	โรงเรียน

เทพศิรินทร์	ระหว่างวันที่	8	-	9	สิงหาคม	2554	บันทึกภาพร่วมกัน			

	 ภราดาสุ รสิ ทธิ์	 สุ ขชั ย	 อธิ การ โ ร ง เ รี ยนอั สสั มชัญ

พาณิชยการ/ประธานคณะกรรมการมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์		

มอบรางวัลพร้อมวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่ ได้ รับคะแนน	

ยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย	 ประจำปีการศึกษา	 2553	 ได้แก่		

เดก็ชายสทิธกิานต	์ ธรีะวฒันชยั	(46295)	 ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2/4 

เด็กชายภูบดี	 วจีไกรลาศ	 (45311)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/4	

นายกรวิชญ์	 เที่ยงธีระธรรม	(44993)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	

นายวรศิลป์	 ชีวอัครพันธุ์	 (44597)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/1		

นายประกฤษฏิ์	 ศรีสุมะ	 (43996)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	 

นายสหภัทร	 จริยะเลอพงษ	์ (43877)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 6/1 

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย 
ประจำปีการศึกษา 2553 

ชนะการแข่งขัน “DEBSIRN A-MATH & SUDOKU CHAMPIONSHIP 2011”  

	 เมื่อวันที่	9	สิงหาคม	2554	ศูนย์วิทยบริการ	จัดการบรรยาย	

ในหัวข้อ	 “เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ”	 ในโอกาสสัปดาห์	

หอ้งสมดุ	 โดยมพีธิกีรหญงิจากรายการผูห้ญงิถงึผูห้ญงิ	 ทางชอ่ง	3 

“กุลนัดดา	ปัจฉิมสวัสดิ์	หรือคุณนีน่า	เป็นวิทยากร	โดยมีนกัเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1	-	2	 ร่วมงาน	 ณ	 ห้อง	Auditorium  

อาคารอัสสัมชัญ	2003 

เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ 
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	 เมื่อวันที่	 19	 สิงหาคม	2554	 งานแนะแนว	 ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์	

ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้นักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	 และนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์	 ที่มีความ

สนใจจะศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดล	 กับโครงการ	 “อสช.นักเรียนสายวิทย์”	

ณ	 หอประชุม	Louis-Marie	Grand	Hall	 ชั้น	6	 อาคาร	Saint	Louis-Marie	

Memorial	Building 

	 เมื่อวันที่	8	 สิงหาคม	2554	 มิสละออ	 พลอยโพลงสุข	 หัวหน้า	

กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 สาธิตวิ ธี	

การทำอาหารอย่างง่ายๆ	 และการทำเครื่องดื่มด้วยสมุนไพรให้กับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/3	 โดยนักเรียนได้ลงมือปฏิบัติ	

ด้วยตนเอง	ณ	ห้องประกอบอาหาร	AC	Canteen	

แนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ 

	 ในทุกเช้าวันตลอดปีการศึกษา	คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ี	5/1	และคุณครู	จัดกิจกรรม	“โครงการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา

เพื่อพ่อ”	โดยการตั้งจิตสวดมนต์	สมาทานศีล	5	บำเพ็ญภาวนา	เพื่อทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	เนื่องในปีมหามงคล	

เฉลิมพระชนมพรรษา	84	 พรรษา	 และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา	 ครูอาจารย์และแผ่นดิน	 โดยมีมิสสุภา	 พร้อมสถิตถ ์  

และมาสเตอร์อุเทน	เศวตกุญชร	เป็นครูที่ปรึกษา	ณ	ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1 

โครงการพัฒนาจิตและเจริญปัญญาเพื่อพ่อ  

ฝึกทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรไทย 
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	 งานแนะแนว	จดักจิกรรมการตวิ	GAT	วชิาภาษาองักฤษ	

ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	EP-M.	6	 และ

นกัเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษาทีส่นใจ	 เพือ่ใหน้กัเรยีนไดร้บั

ความรู้และประสบการณ์	 รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม 

โดยมีครูพี่แนน	(อริสรา	 ธนาปกิจ)	 ผู้นำทีมสอนของบ้าน	

Enconcept	E-Academy	เปน็วทิยากร	เวลา	09.00	-	12.00	น. 

ณ	หอประชมุ	Louis-Marie	Grand	Hall	ชัน้	6	อาคาร	Saint	

Louis-Marie	Memorial	Building	 

 เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2554	คณะผู้บริหาร	คณะครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	และบุคลากร	ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ	“การจัดการ

ศึกษา	 :	 การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”	 โดยได้รับเกียรติจากร้อยโทหญิง	 กรรภิรมย์	 วิชาธร	 นักการทูตชำนาญการ  

กรมอาเซยีน	กระทรวงการตา่งประเทศ	เปน็วทิยากรบรรยาย	ณ	หอ้งประชมุ	Auditorium	ชัน้	9	อาคารอสัสมัชญั	2003	 

	 เมื่อวันที	่ 29	 สิงหาคม	2554	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ		

รว่มกบับรษิทั	ซเูปอรจ์ิว๋	อเีวนต	์จำกดั	จดักจิกรรมฝกึทกัษะวาดภาพ 

ระบายส	ี โดยการสนบัสนนุจากบรษิทั	 ดเีคเอสเอช	(ประเทศไทย) 

จำกดั	 ผูผ้ลติและจดัจำหนา่ยผลติภณัฑเ์ฟเบอร-์คาสเทลล	์ โดยม	ี

มสิศริริตัน	์ ศริชิพีชยัยนัต	์ ผูช้ว่ยฝา่ยวชิาการระดบัชัน้มธัยมศกึษา

ตอนตน้	 เปน็ประธานกลา่วตอ้นรบัและเปดิกจิกรรม	 ซึง่มนีกัเรยีน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ชมรมองศาศิลป	์ จำนวน	45	 คน	

และนกัเรยีน	EP-M.	5	จำนวน	64	คน	เขา้รว่มกจิกรรม	ณ	หอ้งสมดุ

มารต์นิ	 เดอ	 ตรูส	์ ชัน้	3	 อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	

Building 

ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษโดยครูพี่แนน   

สัมมนา “การจัดการศึกษา : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” 

อบรมการวาดภาพระบายสี 
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	 เมื่อวันที่	23	-	24	 สิงหาคม	2554	 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1	 และ	5/2	 เดินทางไปเข้าค่ายทักษะชีวิต		

ณ	 อำเภอแกลง	 จังหวัดระยอง	 โดยทำกิจกรรมศึกษาชุมชนบ้านจำรุง	 ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง	 ศึกษางานพัฒนาชุมชนเทศบาล

สนุทรภู	่ชว่ยกนัเกบ็ขยะชายหาดแมพ่มิพ	์กฬีานนัทนาการ	พฒันาจติใจ	และสรา้งฝายชะลอนำ้รว่มกบัชมุชน	ณ	เขายายดา	อำเภอเมอืง 

จังหวัดระยอง			

 

ค่ายทักษะชีวิต 

	 เมือ่วนัที	่29	กรกฎาคม	-	5	สงิหาคม	2554	มสิวารณุ	ีดำรงชยัธนา 

ครูที่ปรึกษาและอบรม	 พร้อมด้วยนายธันยพงศ์	 มหาพล	 (49624)	 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4/1	 และเด็กชายภัทรพล	 เลาลักษณเลิศ	 (46998)	

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/2	 ตัวแทนประเทศไทย	 เข้าร่วมการแข่งขัน	

“Certiport’s	Worldwide	Competition	on	Microsoft	Office	2011”		

โดยทำคะแนนติดอันดับ	The	top	10	จากนักเรียนและนักศึกษากว่า	29	

ประเทศทั่วโลก	ณ	เมืองซานดิเอโก	ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ลำดับ Top 10  
“Certiport’s Worldwide Competition on Microsoft Office 2011”  
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	 เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2554	คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	และ

นักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่	 ณ	 วัดพนัญเชิง	 พระราชวัง

โบราณ	 เจดีย์ภูเขาทอง	 วิหารพระมงคลบพิตร	 อุทยานประวัติศาสตร์	

วัดพระศรีสรรเพชญ	์ ตลาดน้ำอโยธยา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 เพื่อ	

สง่เสรมิให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง	 ผ่านกิจกรรมที่เน้นบูรณาการ

ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้นักเรียนศึกษาและ

แสวงหาคำตอบดว้ยตนเอง	 สามารถนำไปประยกุต์ใชก้บัชวีติประจำวนัได้	

	 เมือ่วนัองัคารที	่2	สงิหาคม	2554	คณะครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่3	

นำนกัเรยีนในระดบัชัน้ไปทศันศกึษา	โดยแบง่ออกเปน็	2	กลุม่	คอื	กลุม่ที	่1 

ศึกษาประวัติศาสตร์และเยี่ยมชมโบราณสถาน	 ณ	 ตลาดน้ำอโยธยา	

พิพิธภัณฑ์ เจ้ าสามพระยา	วัดท่ าการ้อง	 วัดพนัญเชิ ง	 จั งหวัด

พระนครศรีอยุธยา	กลุ่มที่	2	ศึกษาชีวิตสัตว์ป่า	ณ	สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	

และตลาดน้ำสี่ภาค	จังหวัดชลบุรี		

ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
ทัศนศึกษานอกสถานที่  
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	 เมื่อวันที่	19	 สิงหาคม	2554	 โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับสมาคม

พฒันาคณุภาพสิง่แวดลอ้ม	 การไฟฟา้นครหลวง	 จดักจิกรรมคา่ยกลางวนั 

เยาวชนดีเด่นด้านพลังงาน	 “Energy-Mind	Day	Camp	 :	 Inspiring	

Youth	Inspiring	Action”	 เพื่อพัฒนาเยาวชนแกนนำในการรณรงค์เรื่อง

การอนุรักษ์พลังงาน	 โดยมีมิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ	หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ของโรงเรียนเป็นประธานในพิธ	ี พร้อมทั้งมิสนงค์ลักษณ	์ สีนิลแท	้	

ครผููด้แูลตลอดระยะเวลาการอบรม	 และตัวแทนนักเรียนจากทุกระดับชั้น

และจากฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม	 ณ	 ห้องประชุม	

Auditorium	ชั้น	9	

	 เมื่อวันที่	 27	 สิงหาคม	2554	 ศูนย์ประสานงานเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนในเครือจตุรมิตร	 ประกอบด้วย	 โรงเรียน

กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 และโรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดกิจกรรมโครงการ		

“รักสามัคคีร่วมใจภักดี	 ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ”	 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเครือจตุรมิตรได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม	

และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	 พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	 โดยมีคณะครู	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียนทั้ง	4	 สถาบัน	

ร่วมมือกันทำกิจกรรม	ณ	โครงการอัสสัมชัญ	แคมปัสพระราม	2	จังหวัดสมุทรสาคร	

ค่ายเยาวชนดีเด่นด้านพลังงาน  

โครงการ “รักสามัคคี ร่วมใจภักดีปลูกป่าเทิดพระเกียรติ” 

	 เมื่อวันที่	22	 สิงหาคม	2554	 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียน	

อัสสัมชัญและอัสสัมชัญแผนกประถม	 นำเงินกองทุนเพื่อนมงฟอร์ต	

ที่ได้รับบริจาคจากนักเรียนอย่างต่อเนื่อง	 มอบให้กับศูนย์อภิบาล

คามิลเลียน	 ลาดกระบัง	 เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อน		

ณ	ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน	ลาดกระบัง		

มอบเงินศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง  
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ฟุตบอลประเภท ข. กรมพลศึกษา 

	 นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน	 รุ่นอายุไม่เกิน	

16	ป	ีประเภท	ข.	กรมพลศกึษา	ประจำป	ี2554	โดยใชส้นามฟตุบอลเฉลมิพระเกยีรต	ิคลอง	6 

จงัหวดัปทมุธาน	ีมทีมีเขา้รว่มการแขง่ขนัทัง้สิน้	12	ทมี	แบง่ออกเปน็	4	สาย	ประกอบดว้ย 

	 สาย	1	โรงเรียนภัทรบพิตร	โรงเรียนประเทืองทิพย์	โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร	

	 สาย	2	โรงเรียนปทุมคงคา	โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร	โรงเรียนเทพศิรินทร์	

	 สาย	3	โรงเรียนวัดสุทธิวราราม	โรงเรียนอัสสัมชัญ	โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ	

	 สาย	4	โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์	โรงเรียนสตรีวิทยา	2	โรงเรียนสารวิทยา	

  

“7-A-Side Soccer Tournament” ครั้งที่ 1 

 เมือ่วนัที	่6	 สงิหาคม	2554	 นายสมศกัดิ	์ ดารารตันโรจน	์ กรรมการบรหิารสถานศกึษา/ประธานกรรมการนคิมอตุสาหกรรมสนิสาคร	

พร้อมด้วยภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการช้างเผือก	 เป็นประธานมอบรางวัลและปิดการแข่งขันฟุตบอล

ภายในของนกักฬีาโครงการชา้งเผอืก	รายการ	AC	Family	Cup	“7-A-Side	Soccer	Tournament”	ครัง้ที	่1	เพือ่สรา้งความสามคัค	ีและ	

ฝกึการวางแผนในการจดัการทมีฟตุบอล	และเตรยีมความพรอ้มเพือ่รว่มการแขง่ขนัฟตุบอล	7	คน	กฬีา	7	ส	ี โดยมผีูป้กครองและคณุคร	ู

รว่มเปน็เกยีรติในพธิ	ีณ	สนามฟตุบอลสนิสาคร	เอฟซ	ีพารค์	ภายในนคิมอตุสาหกรรมสนิสาคร	จงัหวดัสมทุรสาคร		

 ผลการแขง่ขนั AC Family Cup “7-A-Side Soccer Tournament” ครัง้ที ่1 

 ทมีชนะเลศิ	ไดร้บัถว้ยรองผูอ้ำนวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั	พรอ้มทนุการศกึษา	11,000	บาท	ไดแ้ก	่ทมีโสหุย้	ยูไนเตด็	

 รองชนะเลศิอนัดบัที ่1	ไดร้บัถว้ยรางวลั	พรอ้มทนุการศกึษา	7,700	บาท	ไดแ้ก	่ทมี	AC	Wonderland	

 รองชนะเลศิอนัดบัที ่2	ไดร้บัถว้ยรางวลั	พรอ้มทนุการศกึษา	6,000	บาท	ไดแ้ก	่ทมีจา่เฉย	

 รองชนะเลศิอนัดบัที ่3 ไดร้บัทนุการศกึษา	3,600	บาท	ไดแ้ก	่ทมี	REGGAE	SKA	FC	

 รางวลัทมีแฟรเ์พร	์ไดแ้ก	่ทมีจา่เฉย	

 รางวลัผูท้ำประตสูงูสดุ	ไดแ้ก	่นายมนัโซร	สาและ	

 รางวลันกัเตะทรงคณุคา่	ไดแ้ก	่นายฉลองชยั	โพธิท์อง	และนายครองเมอืง	โสภา	

 นอกจากนี้ยังมีฟุตบอลคู่พิเศษ	 ระหว่างทีม	VIP	 อัสสัมชัญ	 นำโดยภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 พบกับทีมชมรมฟุตบอลผู้ปกครอง	

อสัสมัชญั	ซึง่ผลการแขง่ขนั	ทมี	VIP	อสัสมัชญั	ชนะไป	5-4	ประตู	

 สรุปผลการแข่งขันของทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ 

 รอบแรก	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2554	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ชนะ	ทีมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม	5-4	ประตู		

	 เมื่อวันที่	25	กรกฎาคม	2554	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ชนะ	ทีมโรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ	8-7	ประตู		

 รอบที่สอง	(8	ทีมสุดท้าย)	เมื่อวันที่	15	สิงหาคม	2554	โรงเรียนอัสสัมชัญ	แพ้	ทีมโรงเรียนประเทืองทิพย์	2-1	ประตู	
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	 ระหวา่งวนัที	่31	 สงิหาคม	-	9	 กนัยายน	2554	นกับาสเกตบอล	 รุน่อาย	ุ18	 ป	ี โรงเรยีนอสัสมัชญั	 โดยมาสเตอรธ์งไชย	มขุพนัธ	์	

ผู้ควบคุมทีม	 นายมานิจ	 นิยมยินด	ี และมาสเตอร์ภูริพันธ	์ โชติหิรัญธนนนท	์ ผู้ฝึกสอน	 เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์ พระบรมราชินีนาถ	 “SPONSOR	THAILAND	CHAMPIONSHIP	2011”	 รอบชิงชนะเลิศ	

แหง่ประเทศไทย	ณ	จงัหวดัสพุรรณบรุ	ี	

	 เมื่ อวันที่	 24	 สิ งหาคม	 2554	 อาจารย์ปรีชาพัฒน์		

ปยุตเรืองกิตติ์	 หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษ	 สถาบันการพลศึกษา/

ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย	 ได้ให้เกียรติกับทาง	

โรงเรียนอัสสัมชัญ	 มาแนะนำเทคนิคในการเล่นฟุตบอล	7	 คน		

และ	11	 คน	 ให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 รุ่นอายุ	17	 ปี	

และ	18	 ปี	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน

นักฟุตบอลอัสสัมชัญ  
ร่วมทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย  

ติวเข้มจากผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล 
เยาวชนทีมชาติไทย 

“SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2011” รอบชิงชนะเลิศ 

	 นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้รับคัดเลือกจากทีมผู้ฝึกสอน

ฟุตบอลทีมนักเรียนไทย	รุ่นอายุ	18	ปี	และเยาวชนทีมชาติไทย	รุ่นอายุ	

ไม่เกิน	19	ปี	ให้เข้าร่วมทีมฟุตบอลในนามทีมชาติไทย		

	 โดยนายปณิธาน	 บวงสรวง	 (50455)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/9		

ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็	1	ในทมีนกัเรยีนไทย	รุน่อาย	ุ18	ป	ีเขา้รว่มแขง่ขนั

รายการ	 “ฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย”	 เมื่อวันที	่4	-	11	

กนัยายน		2554	ณ	จงัหวดัอบุลราชธาน	ีอำนาจเจรญิ	และศรีสะเกษ		

ฟุตบอลนักเรียน	7	 คน	 แชมป์กีฬา	7	 สี	 และฟุตบอลนักเรียนในรายการต่างๆ	 โดยมีมาสเตอร์โอภาส	 ธิราศักดิ์	 มาสเตอร์เชี่ยวชาญ	

แพรขุนทด	ให้การต้อนรับ	ณ	สนามฟุตบอลโครงการอัสสัมชัญ	แคมปัส	พระราม	2	จังหวัดสมุทรสาคร	

 สรปุผลการแขง่ขนั SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2011  

 รอบชงิชนะเลศิแหง่ประเทศไทย มดีงันี้ 

 รอบที ่1	โรงเรยีนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนมงฟอรต์วทิยาลยั	52-38	คะแนน	

	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนกาฬสนิธุพ์ทิยาสรรพ	์42-35	คะแนน	

 รอบที ่2	โรงเรยีนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนสายปญัญารงัสติ	57-52	คะแนน	

 รอบที ่3 (8	ทมีสดุทา้ย)	โรงเรยีนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรยีนทวิไผง่าม	43-72		 	

	 คะแนน	

	 นายฉลองชัย	โพธิ์ทอง	(50459)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/9	ได้รับคัดเลือกให้เป็น	1	ใน	20	คน	เยาวชนทีมชาติไทย	รุ่นอายุ	19	ปี		

เข้าร่วมแข่งขันรายการ	“เอเอฟเอฟ	เยาวชนชิงแชมป์อาเซียน”	ณ	ประเทศเมียนม่าร์	ระหว่างวันที่	5	-	21	กันยายน	2554	
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บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2011 

บาสเกตบอล มหานครเกมส์ ประจำปี 2554 

	 เมื่อวันที่	29	 สิงหาคม	2554	 ภราดาศิริชัย	 ฟอนซีกา	 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 เป็นประธานเปิดการ

แข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนรุ่นอายุ	17	 ปี	 รายการ	 “Assumption	Basketball	Invitation	2011”	 โอกาสฉลอง	110	 ปี	 ภราดาคณะ

เซนต์คาเบรียล	5	 ท่านแรกเดินทางมารับภารกิจทางด้านการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ	 มีภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 ผู้อำนวยการ	

ภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 รองผู้อำนวยการ	 คุณกฤษณะ	 วจีไกรลาศ	 ประธานชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ	 ร่วมงาน		

ณ	สนามบาสเกตบอล	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	

 สรุปผลการแข่งขัน นัดเปิดสนาม วันที่ 29 สิงหาคม 2554 

	 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	ชนะ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	53-45	คะแนน		

	 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย	ชนะ	โรงเรียนเซนต์ดอมินิก	64-43	คะแนน		

	 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม	ชนะ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	81-66	คะแนน		

	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	ชนะ	โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	74-32	คะแนน		

	 เมื่อวันที่	19	-	29	 สิงหาคม	2554	 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	

เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน	 รุ่นอายุไม่เกิน	18	 ปี	 (ชาย)	 กีฬา

มหานครเกมส์	 ประจำปีการศึกษา	2554	 โดยมีมาสเตอร์ธงไชย	 มุขพันธ์		

เปน็ผูค้วบคมุทมี	 คณุมานจิ	 นยิมยนิด	ี และมาสเตอรภ์รูพินัธ	์ โชตหิริญัธนนนท ์ 

เป็นผู้ฝึกสอน		

 สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียนอัสสัมชัญ มีดังนี้ 

 รอบที่ 1 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญ		ชนะผ่าน	โรงเรียนพระศรีมหาธาตุ	

	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	ชนะ	โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร	42-38	คะแนน	

	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	แพ้	โรงเรียนทิวไผ่งาม	42-53	คะแนน	

	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	 ชนะ	 โรงเรยีนธรรมศาสตรค์ลองหลวง	48-32	 คะแนน 

 รอบที่ 2 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญ		ชนะ	โรงเรียนนนทรีวิทยา	58-34	คะแนน	

 รอบที่ 3	(8	ทีมสุดท้าย)	

	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั	38-45	คะแนน	
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บาสเกตบอล มหานครเกมส์ ประจำปี 2554 

รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

สัมมนา “สุขภาพจิตดีเริ่มที่ครู (สู่นักเรียน)”  
 

	 เมื่อวันที่	19	 สิงหาคม	2554	 คณะกรรมการการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 ฝ่ายการศึกษา	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แหง่ประเทศไทย	 นำโดยมสิดรณุ	ี ขนัโท	 รายงานผลการตรวจประเมนิมาตรฐานคณุภาพการศกึษาของโรงเรยีนอสัสมัชญั	 ระหวา่งวนัที่		

16	-	19	สิงหาคม	2554	 โดยมีภราดาศิริชัย	ฟอนซีกา	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ภราดาอานันท์	ปรีชาวุฒิ		

ผู้อำนวยการ	 ภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 รองผู้อำนวยการ	 พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ	 หัวหน้างาน	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้	

เข้ารับฟังการรายงานผล	ณ	ห้องประชุม	Conference	ชั้น	3	

 

            

	 	 เมื่อวันที่	24	 สิงหาคม	2554	 งานแนะแนว	 จัดสัมมนาให้กับคณะครผููส้อน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1	 -	3	 และครูฝ่ายสนับสนุน	 ในหัวข้อ	 “สุขภาพจิตด	ี	

เริ่มที่คร	ู (สู่นักเรียน)”	 โดยมีอาจารย์อรรจน์	 สีหะอำไพ	 ผู้อำนวยการ	

ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	 ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 เป็นวิทยากร		

ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003		
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ศึกษาดูงานและชมการผลิตของโรงพิมพ์  
โดยบริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด  

ภราดาและคณะครูจบหลักสูตรประกาศนียบัตร จาก Syracuse University  

	 เมือ่วนัที	่5	 สงิหาคม	2554	Dr.Tiffany	A.	Koszalka:	Associate	Professor	Instructional	Design,	Development	&	Evaluation	

Syracuse	University	เปน็ผูแ้ทนในพธิมีอบประกาศนยีบตัร	(Certificate	of	Advanced	Study	Educational	Technology	)	จาก	Syracuse	

University	ใหแ้กภ่ราดาพสิตูร	วาปโีส	รองผูอ้ำนวยการ/หวัหนา้ฝา่ยโปรแกรมภาษาองักฤษ	และคณะครจูำนวน	14	คน	ทีส่ำเรจ็การศกึษา

หลักสูตรประกาศนียบัตร	 ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ	MOU	(Memorandum	Of	Understanding	between	Syracuse	

University,	New	York,	U.S.A.	and	Assumption	College)	เพือ่พฒันาการเรยีนการสอนและการบรหิารจดัการโครงการ	English	Program	

(EP)	และเตรยีมบคุลากรศกึษาในระดบัปรญิญาโทในภาควชิา	Instructional	Design,	Development	and	Evaluation	(IDDE)		

 สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม	2553	-	มกราคม	2554	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003		

โรงเรยีนอสัสมัชญั 

	 เมื่อวันที่	4	 สิงหาคม	2554	 ภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 ผู้อำนวยการ 

พร้อมด้วยภราดาชำนาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี

นำคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม-มัธยม	 และคณะครูโรงเรียน 

อสัสมัชญัธนบรุ	ี เขา้เยีย่มชมและศกึษาดงูานบรษิทั	 แปลน	 พริน้ทต์ิง้	 จำกดั	

ภายในนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ	์ “สินสาคร”	 จังหวัด

สมทุรสาคร	 ซึง่เปน็นคิมอตุสาหกรรมการพมิพแ์หง่แรกของโลก	 เพือ่รองรบั

การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต	 ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี	

การผลติ	 ใหม้ปีระสทิธภิาพอยา่งตอ่เนือ่ง	 ควบคู่ไปกบัการดำเนนิงานภายใต้

วสิยัทศัน	์	“PLAN	PRINTING	GREEN	PRINTING”	ที่ใส่ใจตอ่คณุภาพชวีติ

ของพนกังาน	และคำนงึถงึสิง่แวดลอ้มเปน็สำคญั		 
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กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 

สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย  
ครั้งที่ 41  

	 เมือ่วนัที	่12	 สงิหาคม	2554	 ภราดาศริชิยั	 ฟอนซกีา	 อธกิารเจา้คณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 “กีฬาสัมพันธ์ครู	

อสัสมัชญั	4	 สถาบนั”	 ครัง้ที	่20	 ประจำปกีารศกึษา	2554	 โดยมโีรงเรยีน	

อัสสัมชัญธนบุรีเป็นเจ้าภาพ	 พร้อมด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ	 โรงเรียน	

อสัสมัชญัระยอง	 โรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ	 จากนัน้มกีารแขง่ขนักฬีา

ของคณุครทูัง้	4	สถาบนั	ไดแ้ก	่บาสเกตบอล	วอลเลยบ์อล	ฟตุบอล	เทนนสิ	

เทเบลิเทนนสิ	ตะกรอ้	เปตอง	หมากรกุ	หมากกระดาน	ซึง่โรงเรยีนอสัสมัชญั

ไดแ้ชมป์ในกฬีาประเภทเทนนสิ	 เทเบลิเทนนสิ	 บาสเกตบอลชาย	 ฟตุบอล

อาวโุส	หมากรกุ	ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี 

 เมื่อวันที่ 	21	-	24	สิงหาคม	2554	มิสดอกรัก	บุญชมภู	และ		

มิสปรีดารัตน์	 ไชยพัฒน์	 เข้าร่วมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิก	

แหง่ประเทศไทย	ครัง้ที	่41	ประจำปกีารศกึษา	2554	ในหวัขอ้	“การบรูณาการ

วัฒนธรรม	ความเชื่อ	และชีวิตในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน”	ณ	โรงแรม

เอเชียพัทยา	จังหวัดชลบุรี 
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ทดสอบระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ 

	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	รว่มกบั	University	of	Cambridge,	ESOL	Examinations	จดัการทดสอบวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ	

KET	 และ	PET	 ซึ่งจะจัดสอบวัด	4	 ทักษะ	 คือ	 อ่าน	 เขียน	 ฟัง	 พูด	 โดยผู้ที่เข้าสอบจะได้รับผลการสอบแยกตามทักษะ	 ซึ่ง	

ผู้ปกครองนักเรียนสามารถรับทราบถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในแต่ละทักษะ	 กำหนดการทดสอบและรายละเอียด

อตัราคา่ธรรมเนยีม	และเวลาการทดสอบมดีงันี้	

	 -	PET	(Preliminary	English	Test)	อตัราคา่ธรรมเนยีม	2,700	บาท	(สำหรบันกัเรยีน	EP-M.	1	-	EP-M.	4)		

	 ทดสอบในวนัที	่5	พฤศจกิายน	2554	(ชว่งเชา้)	

	 -	KET	(Key	English	Test)	อตัราคา่ธรรมเนยีม	2,200	บาท	(สำหรบันกัเรยีน	EP-M.	1	-	EP-M.	2)		

	 ทดสอบในวนัที	่5	พฤศจกิายน	2554	(ชว่งบา่ย)	

	 นกัเรยีน	 ผูป้กครองทีส่นใจ	 สามารถลงทะเบยีนโดยดาวน์โหลดเอกสารสมคัรสอบไดท้ี	่www.assumption.ac.th	 หรอืตดิตอ่สอบถาม

รายละเอยีดไดท้ี	่EP	HEAD	OFFICE	ชัน้	3	อาคารกอลมเบต	์ตัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป	

 

 
นักเรียน EP ร่วมโครงการ “JA Banks In Action”  

	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	ฝา่ยโปรแกรมภาษาองักฤษ	รว่มกบั	Junior	Achievement	Thailand	จดัโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิาร	“JA	Banks	

in	Action”	(Pilot	Project)	 ครัง้แรกในประเทศไทย	 ใหก้บันกัเรยีน	EP-M.	4	-	6	 ทีส่นใจ	 ซึง่มเีนือ้หาเกีย่วกบัพืน้ฐานดา้นการจดัการ

ทางการเงินและการธนาคาร	 โดยส่งตรงมาจาก	Citibank	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 มีสถาบันและโรงเรียนมากกว่า	100	 แห่งทั่วโลก	

สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวนี้แล้ว	 หลังการอบรม	 นักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเรื่องอุตสาหกรรมการเงิน	 ศัพท์เทคนิค	 และกลยุทธ์การ

วางแผนทางการเงนิ	ผา่นการจำลองการแขง่ขนัทางการเงนิ		

	 การอบรมจดัขึน้ในวนัที	่31	สงิหาคม	7,	14,	และ	21	กนัยายน	ณ	หอ้งคอมพวิเตอร	์ชัน้	5	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	

Building	นกัเรยีนทกุคนทีเ่ขา้รว่มจะไดร้บัใบประกาศนยีบตัรสำเรจ็หลกัสตูร	และไดร้บัโอกาสเขา้รว่มการแขง่ขนัของโครงการตอ่ไป 



21AC Newsletter

นำเสนอ “โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2”  

	 เมือ่วนัที	่17	 สงิหาคม	2554	 ภราดาอานนัท	์ ปรชีาวฒุ	ิ ผูอ้ำนวยการ	 พรอ้มดว้ยภราดาพสิตูร	 วาปโีส	 รองผูอ้ำนวยการ	 เขา้รว่ม

ประชมุกบัสภาหอการคา้จงัหวดันนทบรุ	ีเพือ่แนะนำหลกัสตูร	EP	ของโครงการอสัสมัชญั	แคมปสัพระราม	2	และความพรอ้มในดา้นตา่งๆ	

ที่จะรองรับนักเรียนในปีการศึกษา	2555	 โดยมีนายกฤษณะ	 วจีไกรลาศ	 ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีและทีมงานให้การต้อนรับ		

ณ	อาคารศาลากลางจงัหวดันนทบรุ	ี 

EP เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครอง 

ต้อนรับคณาจารย์ศึกษาดูงาน 
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

	 เมื่อวันที	่25	 สิงหาคม	2554	 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ		

เปดิบา้นตอ้นรบัผูป้กครองนกัเรยีน	EP-M.	1	-	3	 เพือ่พบปะและ	

พดูคยุกบัครทูีป่รกึษา	ณ	 อาคารกอลมเบต	์ โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่

ให้ผู้ปกครองรับทราบ	 สร้างความเข้าใจ	 และร่วมมือกันพัฒนา		

แกป้ญัหาตา่งๆ	ทัง้ทางดา้นพฤตกิรรมและการเรยีน																																																																											

	 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครอง	

ที่ร่วมมือกับทางโรงเรียน	 ในการสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาผู้เรียน	

ทุกความคิดเห็นของผู้ปกครอง	 ทางโรงเรียนจะนำไปปรับและ

ประยุกต์ใช้เพื่อคุณภาพทางการศึกษาและจริยธรรมในผู้เรียน	

ไปพรอ้มๆ	กนั 

	 เมื่อวันที่	26	สิงหาคม	2554	ภราดาพิสูตร	วาปีโส	รองผู้อำนวยการ/

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	ให้การต้อนรับ	ผศ.	ดร.ชัยยุทธ	

ศริสิทุธิ	์อาจารยป์ระจำภาควชิาและคณะนกัศกึษาปรญิญาเอก	จำนวน	38	ทา่น 

จากคณะศึกษาศาสตร์	 สาขาวิชาเอกบริหารการศึกษา	 มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม	 โดยมีคณะครู	EP	 และคณะกรรมการสภานักเรียน	EP	

ให้การต้อนรับ		
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ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ เยี่ยมชม 
โครงการอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 

	 เมื่อวันที่	8	 สิงหาคม	2554	 ภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ		

ผู้อำนวยการ	 และคณะครูผู้ ร่วมบริหาร	 ให้การต้อนรับ		

นายชาญวิทย์	 ทับสุพรรณ	 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน	

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 โอกาสเยี่ยมชม	

โครงการอัสสัมชัญ	 แคมปัสพระราม	2	 จังหวัดสมุทรสาคร	

เพื่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน	 และการจัด	

การเรียนการสอนในหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ	 (English	

Program)	
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	 การก่อสร้างอาคารเรียน	English	Program	 ระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา	มีความคืบหน้าอย่างมาก	 โดยเฉพาะอาคารเรียนของแผนกมัธยม	

มีการดำเนินการเทพื้นหินขัดบริเวณโถงทางเดินชั้น	1	-	2	งานติดตั้งเหล็ก

โครงสร้างกันสาดชั้น	3	 งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบปรับอากาศชั้น	3		

งานติดตั้งโครงฝ้าเพดาน	 บริเวณโถงทางเดินชั้น	4	 งานติดตั้งดวงโคมห้องน้ำ

ชัน้	3	-	5	และงานตดิตัง้อปุกรณ	์และเขา้สายระบบไฟฟา้สือ่สาร	หอ้งไฟฟา้ชัน้	4	-	5     

	 ในส่วนอาคารเรียนของระดับประถมศึกษา	 การก่อสร้างก็คงดำเนินไป	

ตามขั้นตอนต่างๆ	 เช่น	 งานคอนกรีตเสริมเหล็ก	 เคาน์เตอร์อา่งลา้งมอื	หอ้งนำ้

นกัเรยีนชัน้	2	 งานตดิตัง้ลวดอะลมูเินยีมพืน้หนิขดัชัน้	2	 งานคอนกรตี	Topping		

หนิขดัหอ้งเรยีนชัน้	2	งานตดิตัง้ทอ่รอ้ยสาย	ระบบไฟฟา้สือ่สารหอ้งเรยีนชัน้	3	-	4 

และงานฉาบผนังภายนอกและภายในชั้น	2	-	3	

	 ส่วนของสนามกีฬา	Arena	 ซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้แล้วเสร็จ	 กำลังอยู่ในช่วง	

ของงานตดิตัง้แผน่	PC	 ผนงัทางเขา้สนาม	 งานตดิตัง้วงกบประตูห้องเก็บของ		

และงานติดตั้งแผ่น	Plate	สำหรับเสาไฟฟ้าแสงสว่าง		

	 นอกจากนี้ยังได้มีการตอกเสาเข็มบ้านพักครูลูกเสือ	Type	A	 เพิ่มขึ้นอีก		

1	 แห่ง	 ขณะที่บ้านพักลูกเสือ	Type	C	 กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งคอนกรีต	

เสริมเหล็ก	 ซึ่งจะใช้เป็นที่พักของครูที่มาทำกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ		

ณ	โครงการอสัสมัชญั	แคมปสัพระราม	2	จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

ความคืบหน้าโครงการอัสสัมชัญ  
แคมปัสพระราม 2  
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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

 

 เมือ่วนัที	่8	สงิหาคม	2554	ภราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ	ิผูอ้ำนวยการ	พรอ้มดว้ยภราดาพสิตูร	วาปโีส	รองผูอ้ำนวยการ	 เปน็ประธาน 

เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่	26	“ตามรอยเท้าพ่อ”	โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมในพิธี	ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่	8	-	11	สิงหาคม	

2554	ณ	ศูนย์วิทยบริการ	ชั้น	3	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building				

	 กิจกรรมในงานมีทั้งนิทรรศการเกี่ยวกับงานพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 การจัดแสดงของเหลือใช้	

มุมประดิษฐ์	ร้านจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษ	การบรรยายในหัวข้อต่างๆ	และการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 26 “ตามรอยเท้าพ่อ” 

“...คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้น ที่สำคัญได้แก่ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งใน

ความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่ายหยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษ คือ  

ความขยันหมั่นเพียรด้านความซื่อสัตย์สุจริต...” 
      พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 
            จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ณ สวนอัมพร วันที่ 22 มิถุนายน 2522 

คณะผู้จัดทำ   
 


