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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีที่ 14 ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่

เมือ่ วันที่ 11 สิงหาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ
พร้ อ มด้ ว ยภราดาพิ สู ต ร วาปี โ ส รองผู้ อ ำนวยการ เป็ น ประธาน
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี นาถ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา พร้อมทั้งมีกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่
โดยมีคณะครู นักเรียน และผู้ปกครองร่วมในพิธี ณ หอประชุม LouisMarie Grand Hall ชัน้ 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
ในโอกาสนี้ มีคุณแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธี จำนวน 81 คน โดยมี
นายณฐพล กาญจนพิทักษ์ (43663) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ประธาน
สภานักเรียนกล่าวรายงานการจัดงาน และนายธิติณัฏฐ์ ปรีดิพานิจวิภา
(43612) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 กล่าวบทรำลึกพระคุณแม่ และคุณแม่
ใสสะอาด ล้ำเลิศสุข ผูแ้ ทนคุณแม่ผปู้ กครอง กล่าวข้อคิดให้กบั นักเรียน
ความตอนหนึง่ ว่า “ความรักที่แม่มีให้ลูกเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ ในยามที่
ลูกป่วยไข้มีแม่เฝ้าอยู่ ไม่ห่าง ในวันที่ลูกทุกข์ มีแม่คอยเป็นกำลังใจ
ปลอบใจ และสอนสั่งให้เป็นคนดี แม่ตอบแทนเพียงแค่ให้ลูกตั้งใจเรียน
ทำประโยชน์ให้กับสังคมรอบข้าง เพียงเท่านี้...แค่นี้ก็เพียงพอ”
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มินิคอนเสิร์ต

“วีรดนย์ หวังเจริญพร” (แม็ค AF6)

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ โรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มกั บ บริ ษั ท สยามดนตรี ย ามาฮ่ า จำกั ด จั ด การแสดง
มิ นิ ค อนเสิ ร์ ต โดยศิ ล ปิ น นั กร้ อ ง นั ก แสดงวั ย รุ่ น “แม็ ค ” หรื อ วี ร ดนย์ 
หวังเจริญพร จาก AF6 เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นกั เรียนด้านดนตรี ในครัง้ นี้
มีนกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ EP-M. 1 - 3 เข้าชมการแสดง
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building
ในโอกาสนี้ ขอขอบคุ ณ บริ ษั ท สยามดนตรี ย ามาฮ่ า จำกั ด โดย
คุณพรเทพ พรประภา ที่กรุณาสนับสนุนศิลปินและอุปกรณ์การแสดงดนตรี
พร้อมเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวก จนการแสดงผ่านไปด้วยความสำเร็จ
และสร้างความประทับใจแก่ทุกคน
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พิธีสมโภช

พระนางมารีอา
รั บ เกี ย รติ ย กขึ้ น สวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ

เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 งานอภิบาล จัดพิธสี มโภชพระนางมารีอา รับเกียรติยกขึน้ สวรรค์ทงั้ กายและวิญญาณ โดยได้รบั เกียรติจาก
บาทหลวงอนุชา ไชยเดช จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบวจนพิธกี รรม พร้อมด้วยภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ ภราดา
พิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมวางดอกไม้สักการะ ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ 
การสมโภชพระนางมารีอา (แม่พระอัสสัมชัญ) ตรงกับวันที่ 15 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งแม่พระเป็นมารดาขององค์พระเป็นเจ้า
พระนางได้ รั บ เกี ย รติ อันสูงส่งในการเป็นพระมารดาขององค์ พ ระเยซู ค ริ ส ต์ และได้ รั บ เกี ย รติ ย กขึ้ น สวรรค์ ทั้ ง กายและวิ ญ ญาณ 
เมื่อสิ้นชีวิตแล้ว
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ถวายสักการะพระศพ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 คณะผู้ร่วมบริหาร คุณครู ผู้ปกครอง
และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มถวายสั ก การะพระศพ 
สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
ณ พระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวั ง แขวง
พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
สมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิรโิ สภาพัณณวดี
ประสูติเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2468 ณ พระที่นั่งเทพสถานพิลาส 
ในหมู่ พ ระมหามณเฑี ย ร พระบรมมหาราชวั ง เป็ น พระราชธิ ด า
เพี ย งพระองค์ เ ดี ย วในพระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว
กั บ พระนางเจ้ า สุ วั ท นา พระวรราชเทวี ประสู ติ ก่ อ นที่ ส มเด็ จ
พระบรมชนกนาถจะเสด็จสวรรคตในอีกหนึ่งวันต่อมา เมื่อวันที่ 27
กรกฎาคม 2554 เวลา 16.37 น. พระองค์สิ้นพระชนม์ด้วยพระอาการ
ติดเชือ้ ในกระแสพระโลหิต ณ ตึก 84 ปี โรงพยาบาลศิรริ าช สิรพิ ระชันษา
85 พรรษา
พระองค์ ท รงมี พ ระกรุ ณาธิ คุ ณ ต่ อ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ โดยเมื่ อ
วันที่ 4 มิถุนายน 2535 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ 
เจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ดา สิ ริ โ สภาพั ณ ณวดี เสด็ จ ไปประกอบพิ ธี
เททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขนาด
ความสูง 30 เซนติเมตร ซึง่ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญขออนุญาตจัดสร้าง
เป็นทีร่ ะลึกในโอกาสครบรอบ 80 ปีของกิจการลูกเสือไทย

5

6

AC Newsletter

งานวันวิทยาศาสตร์
เมือ่ วันที่ 18 สิงหาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงานวันวิทยาศาสตร์ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2554 ณ ลานนิทรรศการ
ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก าร ชั้ น 3 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building จัดโดยกลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์
ภายในงานชมนิ ท รรศการเทิ ด พระเกี ย รติ รั ช กาลที่ 4 
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย นิทรรศการวิทยาศาสตร์
อากาศยาน โครงงานและผลงานนักเรียนด้านวิทยาศาสตร์
ฯลฯ และเลือกซื้อหนังสือราคาพิเศษจากสำนักพิมพ์ต่างๆ 

สัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ
พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิด
กิจกรรม “สัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ” จัดโดยงานแนะแนว
ฝ่ า ยวิ ช าการ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของรั ฐ และ
มหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนโรงเรียนใกล้เคียงได้เข้าร่วม
กิจกรรม ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 - 15.00 น. 
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชัน้ 6 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building
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ประธานมูลนิธิฯ
ให้โอวาทแก่นักเรียนอัสสัมชัญ
เมือ่ วันที่ 19 สิงหาคม 2554 ภราดาศิรชิ ยั ฟอนซีกา
ประธานมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ คาเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย 
ให้ โ อวาทแก่ ค ณะนั ก เรี ย น ในโอกาสเยี่ ย มเยี ย นและ
เป็ น กำลั ง ใจแก่ ผู้ บ ริ ห าร คณะครู และนั ก เรี ย น 
ณ ลานอนุสาวรีย์ ฟ. ฮีแลร์ โดยมีความตอนหนึ่งว่า 
“ในรั้วอัสสัมชัญได้บ่มเพาะความเป็นลูกที่ดี เป็น
ศิ ษ ย์ ที่ เ ป็ น นั ก ปราชญ์ โดยอบรมนั ก เรี ย นให้ เ ป็ น ผู้ มี
ความจงรักภักดีต่อผู้มีพระคุณ ต่อสถาบันการศึกษา
โดยการรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน การเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี มีการแต่งกายเรียบร้อย ขอให้มุ่งมั่นในสิ่ง
ที่ดี สิ่งที่หวัง ขอฝากพวกเราทุกคนให้อยู่ในอารักของ
แม่ พ ระอั ส สั ม ชั ญ ขออานิ ส งส์ ข องแม่ พ ระ คุ ณ พ่ อ
กอลมเบต์ ภราดามาร์ตนิ เดอ ตูรส์ ภราดาฮีแลร์ คณะครู
อวยพรในน้ ำ ใจดี และประสบความสำเร็ จ ในอาชี พ
ขอฝากความปรารถนาดีถงึ ผูป้ กครองนักเรียนทุกคนด้วย”

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2554
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถมและมัธยม ครัง้ ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 
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
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ชนะการแข่งขัน “DEBSIRN A-MATH & SUDOKU CHAMPIONSHIP 2011”
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  
โดยผลการแข่งขัน ประเภท A-math รุ่น ม.ต้น รางวัล
ชนะเลิ ศ ได้ แ ก่ นายจิ ร กฤต ลี ร าวั ฒ นากุ ล (45730) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 นายธนวัฒน์ กาญจนาเวส (45347) 
ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/4 รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ได้ แ ก่ 
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
และโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ ร างวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ยรวม โดยมี
มิสกุลฑีลา อารีกุล และมิสธิรมันต์ เจือจันทร์ เป็นผู้ดูแล

รางวัลคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย
ประจำปีการศึกษา 2553

เทคนิคการเรียนภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 ศูนย์วิทยบริการ จัดการบรรยาย
ในหั ว ข้ อ “เทคนิ ค การเรี ย นภาษาอั ง กฤษ” ในโอกาสสั ป ดาห์
ห้องสมุด โดยมีพธิ กี รหญิงจากรายการผูห้ ญิงถึงผูห้ ญิง ทางช่อง 3
“กุลนัดดา ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือคุณนีน่า เป็นวิทยากร โดยมีนกั เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ร่วมงาน ณ ห้อง Auditorium
อาคารอัสสัมชัญ 2003

ภราดาสุ ร สิ ท ธิ์ สุ ข ชั ย อธิ ก ารโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
พาณิ ช ยการ/ประธานคณะกรรมการมู ล นิ ธิ บ ราเดอร์ ฮี แ ลร์ 
มอบรางวั ล พร้ อ มวุ ฒิ บั ต รให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ คะแนน
ยอดเยี่ ย มวิ ช าภาษาไทย ประจำปี ก ารศึ ก ษา 2553 ได้ แ ก่ 
เด็กชายสิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย (46295) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2/4
เด็กชายภู บ ดี วจี ไ กรลาศ (45311) ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/4
นายกรวิชญ์ เที่ยงธีระธรรม (44993) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
นายวรศิ ล ป์ ชี ว อั ค รพั น ธุ์ (44597) ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/1 
นายประกฤษฏิ์ ศรี สุ ม ะ (43996) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/1
นายสหภัทร จริยะเลอพงษ์ (43877) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
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แนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์
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

โครงการพัฒนาจิตและเจริญปัญญาเพื่อพ่อ
ในทุกเช้าวันตลอดปีการศึกษา คณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และคุณครู จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาจิตและเจริญปัญญา
เพื่อพ่อ” โดยการตั้งจิตสวดมนต์ สมาทานศีล 5 บำเพ็ญภาวนา เพื่อทำความดีถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดา ครูอาจารย์และแผ่นดิน โดยมีมิสสุภา พร้อมสถิตถ์
และมาสเตอร์อุเทน เศวตกุญชร เป็นครูที่ปรึกษา ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ฝึกทำอาหารและเครื่องดื่มสมุนไพรไทย
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 มิสละออ พลอยโพลงสุข หัวหน้า
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี สาธิ ต วิ ธี
การทำอาหารอย่ า งง่ า ยๆ และการทำเครื่ อ งดื่ ม ด้ ว ยสมุ น ไพรให้ กั บ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/3 โดยนั ก เรี ย นได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ
ด้วยตนเอง ณ ห้องประกอบอาหาร AC Canteen
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ติวเข้มวิชาภาษาอังกฤษโดยครูพี่แนน
งานแนะแนว จัดกิจกรรมการติว GAT วิชาภาษาอังกฤษ
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 EP-M. 6 และ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาทีส่ นใจ เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั
ความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อม
โดยมีครูพี่แนน (อริสรา ธนาปกิจ) ผู้นำทีมสอนของบ้าน
Enconcept E-Academy เป็นวิทยากร เวลา 09.00 - 12.00 น.
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชัน้ 6 อาคาร Saint
Louis-Marie Memorial Building

สัมมนา “การจัดการศึกษา : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน”
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคลากร ร่วมรับฟังการบรรยายหัวข้อ “การจัดการ
ศึกษา : การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้รับเกียรติจากร้อยโทหญิง กรรภิรมย์ วิชาธร นักการทูตชำนาญการ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

อบรมการวาดภาพระบายสี
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ร่วมกับบริษทั ซูเปอร์จวิ๋ อีเวนต์ จำกัด จัดกิจกรรมฝึกทักษะวาดภาพ
ระบายสี โดยการสนับสนุนจากบริษทั ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย)
จำกัด ผูผ้ ลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เฟเบอร์-คาสเทลล์ โดยมี
มิสศิรริ ตั น์ ศิรชิ พี ชัยยันต์ ผูช้ ว่ ยฝ่ายวิชาการระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ตอนต้น เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดกิจกรรม ซึง่ มีนกั เรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ชมรมองศาศิลป์ จำนวน 45 คน
และนักเรียน EP-M. 5 จำนวน 64 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด
มาร์ตนิ เดอ ตูรส์ ชัน้ 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial
Building
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ค่ายทักษะชีวิต
เมื่อวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2554 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 และ 5/2 เดินทางไปเข้าค่ายทักษะชีวิต 
ณ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยทำกิจกรรมศึกษาชุมชนบ้านจำรุง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษางานพัฒนาชุมชนเทศบาล
สุนทรภู่ ช่วยกันเก็บขยะชายหาดแม่พมิ พ์ กีฬานันทนาการ พัฒนาจิตใจ และสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับชุมชน ณ เขายายดา อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง  

ลำดับ Top 10
“Certiport’s Worldwide Competition on Microsoft Office 2011”
เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม - 5 สิงหาคม 2554 มิสวารุณี ดำรงชัยธนา
ครู ที่ ป รึ ก ษาและอบรม พร้ อ มด้ ว ยนายธั น ยพงศ์ มหาพล (49624)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และเด็กชายภัทรพล เลาลักษณเลิศ (46998)
ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1/2 ตั ว แทนประเทศไทย เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
“Certiport’s Worldwide Competition on Microsoft Office 2011” 
โดยทำคะแนนติดอันดับ The top 10 จากนักเรียนและนักศึกษากว่า 29
ประเทศทั่วโลก ณ เมืองซานดิเอโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
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ทัศนศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554 คุณครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ
นักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ วัดพนัญเชิง พระราชวัง
โบราณ เจดีย์ภูเขาทอง วิหารพระมงคลบพิตร อุทยานประวัติศาสตร์
วัดพระศรีสรรเพชญ์ ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อ
ส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรง ผ่านกิจกรรมที่เน้นบูรณาการ
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่ช่วยกระตุ้นจิตสำนึกให้นักเรียนศึกษาและ
แสวงหาคำตอบด้วยตนเอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กบั ชีวติ ประจำวันได้

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทัศนศึกษานอกสถานที่
เมือ่ วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 คณะครูระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3
นำนักเรียนในระดับชัน้ ไปทัศนศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่ ที่ 1
ศึกษาประวั ติ ศ าสตร์ และเยี่ยมชมโบราณสถาน ณ ตลาดน้ำอโยธยา
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ จ้ า สามพระยา วั ด ท่ า การ้ อ ง วั ด พนั ญ เชิ ง จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา กลุ่มที่ 2 ศึกษาชีวิตสัตว์ป่า ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
และตลาดน้ำสี่ภาค จังหวัดชลบุรี 
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ค่ายเยาวชนดีเด่นด้านพลังงาน
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับสมาคม
พัฒนาคุณภาพสิง่ แวดล้อม การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมค่ายกลางวัน
เยาวชนดีเด่นด้านพลังงาน “Energy-Mind Day Camp : Inspiring
Youth Inspiring Action” เพื่อพัฒนาเยาวชนแกนนำในการรณรงค์เรื่อง
การอนุรักษ์พลังงาน โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ของโรงเรี ย นเป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อ มทั้ ง มิ ส นงค์ ลั ก ษณ์ สี นิ ล แท้ 
ครูผดู้ แู ลตลอดระยะเวลาการอบรม และตัวแทนนักเรียนจากทุกระดับชั้น
และจากฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม
Auditorium ชั้น 9

โครงการ “รักสามัคคี ร่วมใจภักดีปลูกป่าเทิดพระเกียรติ”
เมื่ อวั น ที่ 27 สิ ง หาคม 2554 ศู น ย์ ป ระสานงานเครื อ ข่ า ยผู้ ป กครองโรงเรี ย นในเครื อ จตุ ร มิ ต ร ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย น
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมโครงการ 
“รักสามัคคีร่วมใจภักดี ปลูกป่าเทิดพระเกียรติ” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในเครือจตุรมิตรได้มีโอกาสบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนทั้ง 4 สถาบัน
ร่วมมือกันทำกิจกรรม ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

มอบเงินศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญและอัสสัมชัญแผนกประถม นำเงินกองทุนเพื่อนมงฟอร์ต
ที่ ได้รับบริจาคจากนักเรียนอย่างต่อเนื่อง มอบให้กับศูนย์อภิบาล
คามิลเลียน ลาดกระบัง เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือผู้พิการซ้ำซ้อน 
ณ ศูนย์อภิบาลคามิลเลียน ลาดกระบัง 

13

14

AC Newsletter

ฟุตบอลประเภท ข. กรมพลศึกษา
นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน
16 ปี ประเภท ข. กรมพลศึกษา ประจำปี 2554 โดยใช้สนามฟุตบอลเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6
จังหวัดปทุมธานี มีทมี เข้าร่วมการแข่งขันทัง้ สิน้ 12 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย ประกอบด้วย
สาย 1 โรงเรียนภัทรบพิตร โรงเรียนประเทืองทิพย์ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
สาย 2 โรงเรียนปทุมคงคา โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร โรงเรียนเทพศิรินทร์
สาย 3 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
สาย 4 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนสารวิทยา
	
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
	

“7-A-Side Soccer Tournament” ครั้งที่ 1

เมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2554 นายสมศักดิ์ ดารารัตนโรจน์ กรรมการบริหารสถานศึกษา/ประธานกรรมการนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร
พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการช้างเผือก เป็นประธานมอบรางวัลและปิดการแข่งขันฟุตบอล
ภายในของนักกีฬาโครงการช้างเผือก รายการ AC Family Cup “7-A-Side Soccer Tournament” ครัง้ ที่ 1 เพือ่ สร้างความสามัคคี และ
ฝึกการวางแผนในการจัดการทีมฟุตบอล และเตรียมความพร้อมเพือ่ ร่วมการแข่งขันฟุตบอล 7 คน กีฬา 7 สี โดยมีผปู้ กครองและคุณครู
ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ สนามฟุตบอลสินสาคร เอฟซี พาร์ค ภายในนิคมอุตสาหกรรมสินสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
ผลการแข่งขัน AC Family Cup “7-A-Side Soccer Tournament” ครัง้ ที่ 1
ทีมชนะเลิศ ได้รบั ถ้วยรองผูอ้ ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทุนการศึกษา 11,000 บาท ได้แก่ ทีมโสหุย้ ยูไนเต็ด
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รบั ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 7,700 บาท ได้แก่ ทีม AC Wonderland
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รบั ถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา 6,000 บาท ได้แก่ ทีมจ่าเฉย
รองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รบั ทุนการศึกษา 3,600 บาท ได้แก่ ทีม REGGAE SKA FC
รางวัลทีมแฟร์เพร์ ได้แก่ ทีมจ่าเฉย
รางวัลผูท้ ำประตูสงู สุด ได้แก่ นายมันโซร สาและ
รางวัลนักเตะทรงคุณค่า ได้แก่ นายฉลองชัย โพธิท์ อง และนายครองเมือง โสภา
นอกจากนี้ยังมีฟุตบอลคู่พิเศษ ระหว่างทีม VIP อัสสัมชัญ นำโดยภราดาพิสูตร วาปีโส พบกับทีมชมรมฟุตบอลผู้ปกครอง
อัสสัมชัญ ซึง่ ผลการแข่งขัน ทีม VIP อัสสัมชัญ ชนะไป 5-4 ประตู
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นักฟุตบอลอัสสัมชัญ
ร่วมทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย
นั ก ฟุ ต บอลโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ รั บ คั ด เลื อ กจากที ม ผู้ ฝึ ก สอน
ฟุตบอลทีมนักเรียนไทย รุ่นอายุ 18 ปี และเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุ
ไม่เกิน 19 ปี ให้เข้าร่วมทีมฟุตบอลในนามทีมชาติไทย 
โดยนายปณิ ธ าน บวงสรวง (50455) ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/9 
ได้รบั คัดเลือกให้เป็น 1 ในทีมนักเรียนไทย รุน่ อายุ 18 ปี เข้าร่วมแข่งขัน
รายการ “ฟุตบอลนักเรียนชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย” เมื่อวันที่ 4 - 11
กันยายน  2554 ณ จังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และศรีสะเกษ 
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

ติวเข้มจากผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล
เยาวชนทีมชาติไทย
เมื่ อ วั น ที่ 24 สิ ง หาคม 2554 อาจารย์ ป รี ช าพั ฒ น์ 
ปยุตเรืองกิตติ์ หัวหน้ากลุ่มโครงการพิเศษ สถาบันการพลศึกษา/
ผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ได้ ให้เกียรติกับทาง
โรงเรียนอัสสัมชัญ มาแนะนำเทคนิคในการเล่นฟุตบอล 7 คน 
และ 11 คน ให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 17 ปี
และ 18 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี และฟุตบอลนักเรียนในรายการต่างๆ โดยมีมาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ มาสเตอร์เชี่ยวชาญ
แพรขุนทด ให้การต้อนรับ ณ สนามฟุตบอลโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

“SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2011” รอบชิงชนะเลิศ
ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 9 กันยายน 2554 นักบาสเกตบอล รุน่ อายุ 18 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์ 
ผู้ควบคุมทีม นายมานิจ นิยมยินดี และมาสเตอร์ภูริพันธ์ โชติหิรัญธนนนท์ ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2011” รอบชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ณ จังหวัดสุพรรณบุร 
ี
สรุปผลการแข่งขัน SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2011
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีดงั นี้
รอบที่ 1 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 52-38 คะแนน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนกาฬสินธุพ์ ทิ ยาสรรพ์ 42-35 คะแนน
รอบที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 57-52 คะแนน
รอบที่ 3 (8 ทีมสุดท้าย) โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรียนทิวไผ่งาม 43-72
คะแนน
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บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2011
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
ภราดาพิ สู ต ร วาปี โ ส รองผู้ อ ำนวยการ คุ ณ กฤษณะ วจี ไ กรลาศ ประธานชมรมบาสเกตบอลผู้ ป กครองอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มงาน 
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 

บาสเกตบอล มหานครเกมส์ ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 19 - 29 สิงหาคม 2554 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี (ชาย) กีฬา
มหานครเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีมาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์ 
เป็นผูค้ วบคุมทีม คุณมานิจ นิยมยินดี และมาสเตอร์ภรู พิ นั ธ์ โชติหริ ญั ธนนนท์
เป็นผู้ฝึกสอน 
สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียนอัสสัมชัญ มีดังนี้
รอบที่ 1
โรงเรียนอัสสัมชัญ  ชนะผ่าน โรงเรียนพระศรีมหาธาตุ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร 42-38 คะแนน
โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรียนทิวไผ่งาม 42-53 คะแนน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวง 48-32 คะแนน
รอบที่ 2
โรงเรียนอัสสัมชัญ  ชนะ โรงเรียนนนทรีวิทยา 58-34 คะแนน
รอบที่ 3 (8 ทีมสุดท้าย)
โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 38-45 คะแนน
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รับการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการการประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย นำโดยมิสดรุณี ขันโท รายงานผลการตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 
16 - 19 สิงหาคม 2554 โดยมีภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 
ผู้อำนวยการ ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
เข้ารับฟังการรายงานผล ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3

สัมมนา “สุขภาพจิตดีเริ่มที่ครู (สู่นักเรียน)”
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 งานแนะแนว จัดสัมมนาให้กับคณะครูผสู้ อน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และครูฝ่ายสนับสนุน ในหัวข้อ “สุขภาพจิตดี 
เริ่ ม ที่ ค รู (สู่ นั ก เรี ย น)” โดยมี อ าจารย์ อ รรจน์ สี ห ะอำไพ ผู้ อ ำนวยการ
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นวิทยากร 
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 
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ศึกษาดูงานและชมการผลิตของโรงพิมพ์
โดยบริษัท แปลน พริ้นท์ติ้ง จำกัด
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ
พร้อมด้วยภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
นำคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม-มัธยม และคณะครู โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี เข้าเยีย่ มชมและศึกษาดูงานบริษทั แปลน พริน้ ท์ตงิ้ จำกัด
ภายในนิ ค มอุ ต สาหกรรมการพิ ม พ์ แ ละบรรจุ ภั ณ ฑ์ “สิ น สาคร” จั ง หวั ด
สมุทรสาคร ซึง่ เป็นนิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งแรกของโลก เพือ่ รองรับ
การขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิต ให้มปี ระสิทธิภาพอย่างต่อเนือ่ ง ควบคู่ไปกับการดำเนินงานภายใต้
วิสยั ทัศน์   “PLAN PRINTING GREEN PRINTING” ที่ใส่ใจต่อคุณภาพชีวติ
ของพนักงาน และคำนึงถึงสิง่ แวดล้อมเป็นสำคัญ  

ภราดาและคณะครูจบหลักสูตรประกาศนียบัตร จาก Syracuse University
เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2554 Dr.Tiffany A. Koszalka: Associate Professor Instructional Design, Development & Evaluation
Syracuse University เป็นผูแ้ ทนในพิธมี อบประกาศนียบัตร (Certificate of Advanced Study Educational Technology ) จาก Syracuse
University ให้แก่ภราดาพิสตู ร วาปีโส รองผูอ้ ำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ และคณะครูจำนวน 14 คน ทีส่ ำเร็จการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร ซึ่งเป็นการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือ MOU (Memorandum Of Understanding between Syracuse
University, New York, U.S.A. and Assumption College) เพือ่ พัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการโครงการ English Program
(EP) และเตรียมบุคลากรศึกษาในระดับปริญญาโทในภาควิชา Instructional Design, Development and Evaluation (IDDE) 
สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคม 2553 - มกราคม 2554 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ
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กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ
เมือ่ วันที่ 12 สิงหาคม 2554 ภราดาศิรชิ ยั ฟอนซีกา อธิการเจ้าคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด “กีฬาสัมพันธ์ครู
อัสสัมชัญ 4 สถาบัน” ครัง้ ที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีโรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ ธนบุ รี เ ป็ น เจ้ า ภาพ พร้ อ มด้ ว ยโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ โรงเรี ย น
อัสสัมชัญระยอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จากนัน้ มีการแข่งขันกีฬา
ของคุณครูทงั้ 4 สถาบัน ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตบอล เทนนิส
เทเบิลเทนนิส ตะกร้อ เปตอง หมากรุก หมากกระดาน ซึง่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้แชมป์ในกีฬาประเภทเทนนิส เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอลชาย ฟุตบอล
อาวุโส หมากรุก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 41
เมื่ อ วั น ที่ 21 - 24 สิ ง หาคม 2554 มิ ส ดอกรั ก บุ ญ ชมภู และ 
มิ ส ปรี ด ารั ต น์ ไชยพั ฒ น์ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาสภาการศึ ก ษาคาทอลิ ก
แห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 41 ประจำปีการศึกษา 2554 ในหัวข้อ “การบูรณาการ
วัฒนธรรม ความเชื่อ และชีวิตในบริบทของสังคมไทยปัจจุบัน” ณ โรงแรม
เอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี
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ทดสอบระดับความรู้ทางภาษาอังกฤษ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ University of Cambridge, ESOL Examinations จัดการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
KET และ PET ซึ่งจะจัดสอบวัด 4 ทักษะ คือ อ่าน เขียน ฟัง พูด โดยผู้ที่เข้าสอบจะได้รับผลการสอบแยกตามทักษะ ซึ่ง
ผู้ปกครองนักเรียนสามารถรับทราบถึงความสามารถทางภาษาอังกฤษของนักเรียนในแต่ละทักษะ กำหนดการทดสอบและรายละเอียด
อัตราค่าธรรมเนียม และเวลาการทดสอบมีดงั นี้
- PET (Preliminary English Test) อัตราค่าธรรมเนียม 2,700 บาท (สำหรับนักเรียน EP-M. 1 - EP-M. 4) 
ทดสอบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 (ช่วงเช้า)
- KET (Key English Test) อัตราค่าธรรมเนียม 2,200 บาท (สำหรับนักเรียน EP-M. 1 - EP-M. 2) 
ทดสอบในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 (ช่วงบ่าย)
นักเรียน ผูป้ กครองทีส่ นใจ สามารถลงทะเบียนโดยดาวน์โหลดเอกสารสมัครสอบได้ที่ www.assumption.ac.th หรือติดต่อสอบถาม
รายละเอียดได้ที่ EP HEAD OFFICE ชัน้ 3 อาคารกอลมเบต์ ตัง้ แต่บดั นีเ้ ป็นต้นไป

นักเรียน EP ร่วมโครงการ “JA Banks In Action”
โรงเรียนอัสสัมชัญ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ร่วมกับ Junior Achievement Thailand จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร “JA Banks
in Action” (Pilot Project) ครัง้ แรกในประเทศไทย ให้กบั นักเรียน EP-M. 4 - 6 ทีส่ นใจ ซึง่ มีเนือ้ หาเกีย่ วกับพืน้ ฐานด้านการจัดการ
ทางการเงินและการธนาคาร โดยส่งตรงมาจาก Citibank ประเทศสหรัฐอเมริกา มีสถาบันและโรงเรียนมากกว่า 100 แห่งทั่วโลก
สำเร็จหลักสูตรดังกล่าวนี้แล้ว หลังการอบรม นักเรียนจะได้รับความรู้พื้นฐานเรื่องอุตสาหกรรมการเงิน ศัพท์เทคนิค และกลยุทธ์การ
วางแผนทางการเงิน ผ่านการจำลองการแข่งขันทางการเงิน 
การอบรมจัดขึน้ ในวันที่ 31 สิงหาคม 7, 14, และ 21 กันยายน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชัน้ 5 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial
Building นักเรียนทุกคนทีเ่ ข้าร่วมจะได้รบั ใบประกาศนียบัตรสำเร็จหลักสูตร และได้รบั โอกาสเข้าร่วมการแข่งขันของโครงการต่อไป
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นำเสนอ “โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2”
เมือ่ วันที่ 17 สิงหาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ พร้อมด้วยภราดาพิสตู ร วาปีโส รองผูอ้ ำนวยการ เข้าร่วม
ประชุมกับสภาหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เพือ่ แนะนำหลักสูตร EP ของโครงการอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 และความพร้อมในด้านต่างๆ
ที่จะรองรับนักเรียนในปีการศึกษา 2555 โดยมีนายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรีและทีมงานให้การต้อนรับ 
ณ อาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

EP เปิดบ้านต้อนรับผู้ปกครอง
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
เปิดบ้านต้อนรับผูป้ กครองนักเรียน EP-M. 1 - 3 เพือ่ พบปะและ
พูดคุยกับครูทปี่ รึกษา ณ อาคารกอลมเบต์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
ให้ผู้ปกครองรับทราบ สร้างความเข้าใจ และร่วมมือกันพัฒนา 
แก้ปญั หาต่างๆ ทัง้ ทางด้านพฤติกรรมและการเรียน                                                                          
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณเครือข่ายผู้ปกครอง
ที่ร่วมมือกับทางโรงเรียน ในการสร้างสรรค์แนวทางพัฒนาผู้เรียน
ทุกความคิดเห็นของผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะนำไปปรับและ
ประยุกต์ ใช้เพื่อคุณภาพทางการศึกษาและจริยธรรมในผู้เรียน
ไปพร้อมๆ กัน

ต้อนรับคณาจารย์ศึกษาดูงาน
จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/
หั ว หน้ า ฝ่ า ยโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ ให้ ก ารต้ อ นรั บ ผศ. ดร.ชั ย ยุ ท ธ
ศิรสิ ทุ ธิ์ อาจารย์ประจำภาควิชาและคณะนักศึกษาปริญญาเอก จำนวน 38 ท่าน
จากคณะศึ ก ษาศาสตร์ สาขาวิ ช าเอกบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม โดยมีคณะครู EP และคณะกรรมการสภานักเรี ยน EP
ให้การต้อนรับ 
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ผู้อำนวยการสำนักบริหารฯ เยี่ยมชม
โครงการอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 
ผู้ อ ำนวยการ และคณะครู ผู้ ร่ ว มบริ ห าร ให้ ก ารต้ อ นรั บ 
นายชาญวิ ท ย์ ทั บ สุ พ รรณ ผู้ อ ำนวยการสำนั ก บริ ห ารงาน
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน โอกาสเยี่ ย มชม
โครงการอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร
เพื่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารเรียน และการจัด
การเรี ย นการสอนในหลั ก สู ต รภาคภาษาอั ง กฤษ (English
Program)
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ความคืบหน้าโครงการอัสสัมชัญ
แคมปัสพระราม 2

การก่อสร้างอาคารเรียน English Program ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มีความคืบหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะอาคารเรียนของแผนกมัธยม
มีการดำเนินการเทพื้นหินขัดบริเวณโถงทางเดินชั้น 1 - 2 งานติดตั้งเหล็ก
โครงสร้างกันสาดชั้น 3 งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบระบบปรับอากาศชั้น 3 
งานติดตั้งโครงฝ้าเพดาน บริเวณโถงทางเดินชั้น 4 งานติดตั้งดวงโคมห้องน้ำ
ชัน้ 3 - 5 และงานติดตัง้ อุปกรณ์ และเข้าสายระบบไฟฟ้าสือ่ สาร ห้องไฟฟ้าชัน้ 4 - 5
ในส่วนอาคารเรียนของระดับประถมศึกษา การก่อสร้างก็คงดำเนินไป
ตามขั้นตอนต่างๆ เช่น งานคอนกรีตเสริมเหล็ก เคาน์เตอร์อา่ งล้างมือ ห้องน้ำ
นักเรียนชัน้ 2 งานติดตัง้ ลวดอะลูมเิ นียมพืน้ หินขัดชัน้ 2 งานคอนกรีต Topping 
หินขัดห้องเรียนชัน้ 2 งานติดตัง้ ท่อร้อยสาย ระบบไฟฟ้าสือ่ สารห้องเรียนชัน้ 3 - 4
และงานฉาบผนังภายนอกและภายในชั้น 2 - 3
ส่วนของสนามกีฬา Arena ซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้แล้วเสร็จ กำลังอยู่ในช่วง
ของงานติดตัง้ แผ่น PC ผนังทางเข้าสนาม งานติดตัง้ วงกบประตูห้องเก็บของ 
และงานติดตั้งแผ่น Plate สำหรับเสาไฟฟ้าแสงสว่าง 
นอกจากนี้ยังได้มีการตอกเสาเข็มบ้านพักครูลูกเสือ Type A เพิ่มขึ้นอีก 
1 แห่ง ขณะที่บ้านพักลูกเสือ Type C กำลังอยู่ในระหว่างการติดตั้งคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซึ่งจะใช้เป็นที่พักของครูที่มาทำกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ 
ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัสพระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร
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“...คุณสมบัติพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับทุกคนนั้น ที่สำคัญได้แก่ ความรู้จักผิดชอบชั่วดี ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งใน
ความคิดและการกระทำ ความไม่เห็นแก่ตัว ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ความไม่มักง่ายหยาบคาย กับอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเป็นพิเศษ คือ
ความขยันหมั่นเพียรด้านความซื่อสัตย์สุจริต...”

						
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
												
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ณ สวนอัมพร วันที่ 22 มิถุนายน 2522

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 26 “ตามรอยเท้าพ่อ”
เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ พร้อมด้วยภราดาพิสตู ร วาปีโส รองผูอ้ ำนวยการ เป็นประธาน
เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 26 “ตามรอยเท้าพ่อ” โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมในพิธี ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 11 สิงหาคม
2554 ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building   
กิ จ กรรมในงานมี ทั้ ง นิ ท รรศการเกี่ ย วกั บ งานพระราชนิ พ นธ์ ข องพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว การจั ด แสดงของเหลื อ ใช้
มุมประดิษฐ์ ร้านจำหน่ายหนังสือในราคาพิเศษ การบรรยายในหัวข้อต่างๆ และการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์

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

