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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
ประจำปีการศึกษา 2554 

 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพในพิธีถวาย  
ผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดนางนองวรวิหาร เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร โดยมี  
ภราดาอานนัท ์ปรชีาวฒุ ิผูอ้ำนวยการ พรอ้มดว้ยมาสเตอรศ์ริ ิบบัภรี ์เปน็ประธานในพธิี 
 ประวัติการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
 ครั้งที่ 1 วันที่ 28 ตุลาคม 2538 ณ วัดพระนารายณ์มหาราช จังหวัดนครราชสีมา 
 ครัง้ที ่2 วนัที ่8 พฤศจกิายน 2540 ณ วดัพระแกว้ดอนเตา้สชุาดาราม จงัหวดัลำปาง 
 ครั้งที่ 3 วันที่ 4 พฤศจิกายน 2543 ณ วัดนรนาถสุนทริการาม กรุงเทพมหานคร 
 ครั้งที่ 4 วันที่ 21 ตุลาคม 2546 ณ วัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร 
 ครั้งที่ 5 วันที่ 29 ตุลาคม 2548 ณ วัดคูหาสวรรค์ กรุงเทพมหานคร 
 ครั้งที่ 6 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2550 ณ วัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 
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กรีฑาสนีักเรียน 2554

 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2554 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  

การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2554 ณ โครงการอัสสัมชัญ 

แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ 

ดร.เขมภูมิ ภูมิถาวร และนายกฤษณะ วจีไกรลาศ คณะกรรมการสถานศึกษาให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น   

นักกีฬาอาวุโส (ตัวแทนผู้ปกครอง) นำนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกล่าวปฏิญาณตน  

 การแข่งขันกีฬาแบ่งออกเป็น 6 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว สีเหลือง สีม่วง สีฟ้า และสีส้ม ผลการแข่งขันคะแนนรวมทุกรายการ   

สีที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สีเหลือง 
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ร่วมแรงร่วมใจช่วยเหลือ
ครูและบุคลากรอัสสัมชัญที่ประสบภัยน้ำท่วม

 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2554 คณะครู ผู้ปกครอง อัสสัมชนิก และนักเรียนโรงเรียน  

อัสสัมชัญ ร่วมกันจัดตั้ง “ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โรงเรียนอัสสัมชัญ”   

เพื่อรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่างๆ เช่น ข้าวสารอาหารแห้ง น้ำดื่ม   

ยารักษาโรค และเงิน โดยมีมิสละออ พลอยโพลงสุข ประธานกองทุนสวัสดิการครู  

โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นผู้รับมอบของบริจาค เพื่อนำไปส่งมอบช่วยเหลือครูและบุคลากร

ของโรงเรยีนอสัสมัชญั ทัง้นีย้อดผูป้ระสบอทุกภยัชาวอสัสมัชญัในชว่งเดอืนตลุาคมทีผ่า่นมา 

ประกอบด้วยครูแผนกประถมและมัธยมจำนวน 153 คน นักเรียน 575 คน และนักการ   

6 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 734 คน 

 ต่อมาในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ   

พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจภราดาชำนาญ 

เหล่ารักษ์ผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รวมทั้งคณะภราดา และคณะครู  

ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีระดับน้ำสูงกว่า   

1.5 เมตร ส่งผลให้ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก  

 ผลจากอุทกภัยครั้งนี ้ คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือ  

ผู้ประสบภัยด้วยการยกเลิกการจัดกิจกรรม AC Christmas Fair และกิจกรรม AC Family 

Night 2011 พร้อมทั้งเชิญชวนให้ชาวอัสสัมชัญทุกคนระดมพลังน้ำใจในกิจกรรม   

“AC Christmas Charity” เพื่อบริจาคเงินช่วยเหลือครูและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย  

โดยทางโรงเรียนจัดพิธีรับมอบเงินจากตัวแทนทุกระดับชั้นในวันที่ 30 ธันวาคม 2554   

เพื่อที่คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และตัวแทนผู้ปกครอง  

จะได้จัดสรรเงินบริจาคส่งมอบให้ผู้ประสบภัยต่อไป 
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 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 คณะกรรมการสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดยมิสละออ พลอยโพลงสุข ประธานสวัสดิการ

ครูฯ ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงาน “60 ปี ก้าวย่าง 8 ปี สร้างสรรค์ อัสสัมชัญก้าวไกล” 

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 60 ปีในปลายเดือนตุลาคมของภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน  

วงดุริยางค์ การแสดงรำอวยพรจากบุตรหลานของผู้ปกครอง การแสดงของผู้ปกครองระดับชั้นต่างๆ และการแสดงของคณะครู   

พร้อมกันนี้คณะครู และผูป้กครองโรงเรยีนอสัสมัชญั ตลอดจนผูป้กครองเครอืขา่ยจตรุมติรสามคัค ี นำกลา่วอวยพร มอบดอกไมแ้ละ  

ของขวญัแดผู่อ้ำนวยการ ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building 

ฉลองวันคล้ายวันเกิด 
ครบ 60 ปี
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โรงเรียนกลุ่มจตุรมิตรถวายพวงมาลา 
เนื่องในวันปิยมหาราช 

 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2554 โรงเรียนกลุ่มจตุรมิตรซึ่งประกอบด้วย

โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียน  

สวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่วมถวายพวงมาลา  

เนื่องในวันปิยมหาราช ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 

โดยมีตัวแทนคณะครู นักเรียน และวงดุริยางค์ของทั้ง 4 โรงเรียน  

เข้าร่วมกิจกรรมบริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า ถนนราชดำเนินนอก   

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 ด้วยคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติกำหนดให้มีการจัดงาน  

วันวชิราวุธ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  

ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย 

 ในครั้งนี้มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ นำตัวแทน

ลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์จำนวน 17 นาย ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก  

ในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมทั้งวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี ร่วมกับ

ลูกเสือและเนตรนารีจากทั่วประเทศ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ 

สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร 

ลูกเสือกองร้อยพิเศษปันน้ำใจ 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม 

 ตัวแทนลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย  

มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา  

แสดงพลังน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยเป็นอาสาสมัครบรรจุ

สิ่งของบริจาคใส่ถุงยังชีพ และลำเลียงข้าวสารอาหารแห้งขึ้นรถบรรทุก   

เพือ่นำไปชว่ยเหลอืผูป้ระสบอทุกภยัในจงัหวดัตา่งๆ เมือ่วนัที ่12 ตลุาคม 2554   

ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย วันที่ 14 

ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)   

ท่าอากาศยานดอนเมือง และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 ณ ศูนย์ปฏิบัติการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์   

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 

โรงเรยีนอสัสมัชญัถวายพวงมาลาเนือ่งในวนัวชริาวธุ 
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พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโครงการ อสช.  

 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ   

เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโครงการอัสสัมชัญส่งเสริม

ศักยภาพผู้เรียน ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สู่ระดับชาติ 

(อสช.) ทีม่ผีลการเรยีนตัง้แต ่3.50 ขึน้ไปในภาคเรยีนที ่2/2553 จำนวนทัง้สิน้ 

102 คน แบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ปีการศึกษา 2553 

จำนวน 16 คน นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่4/2 ปกีารศกึษา 2553 จำนวน 

24 คน นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5/1 ปกีารศกึษา 2553 จำนวน 30 คน 

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 32 คน 

ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ 

รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำปี 2554 

 เมือ่วนัที ่3 กนัยายน 2554 มสิสภุาวด ีเหลีย่วเจรญิ หวัหนา้ฝา่ยวชิาการ พรอ้มดว้ยมาสเตอรณ์รงค ์วรีะประจกัษ ์หวัหนา้ระดบัชัน้

มธัยมศกึษาปทีี ่6 ผูแ้ทนครแูละผูป้กครอง รว่มแสดงความยนิดีในพธิมีอบรางวลัเยาวชนดเีดน่กรงุเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจำป ี

2554 ในครัง้นีน้ายปรดี ีคงธนารตัน ์(43718) ชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6/4 ไดร้บัคดัเลอืกใหเ้ปน็เยาวชนดเีดน่ดา้นนนัทนาการ และนายสญัชยั 

จักรธีรังกูร (43791) ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 6/2 ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ ์ ณ ศูนย์เยาวชน

กรงุเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่) สำนกัวฒันธรรม กฬีา และการทอ่งเทีย่ว เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

 



8 AC Newsletter

กิจกรรมค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 เมื่อวันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2554 ชมรมสิ่งแวดล้อม  

จัดกิจกรรม “ค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้

นักเรียนตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน   

43 คน ณ หาดทรายแกว้ ศนูยฝ์กึทหารใหม ่อำเภอสตัหบี 

จังหวัดชลบุรี กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยการบรรยาย

เกี่ยวกับระบบนิเวศของป่าชายเลน และการปลูกพรรณไม้

ป่าชายเลน ซึ่งก่อให้เกิดความหลากหลายทางธรรมชาติ  

ค่ายเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ 

 เมื่อวันที่ 17 - 20 ตุลาคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายเครื่องบินและวิทยุบังคับ ในหัวข้อ 

“การสร้างเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับระยะไกล ครั้งที่ 3” 

เพื่อส่งเสริมให้ผู้ เรียนมีความสามารถในการคิดวิ เคราะห์   

คิดสังเคราะห์ คิดไตร่ตรอง คิดสร้างสรรค์ มีวิจารณญาณ และ  

มวีสิยัทศัน ์โดยมนีกัเรยีนเขา้รว่มจำนวน 31 คน และไดร้บัเกยีรติ

จากอาจารยส์รุเกยีรต ิลบิลบั เปน็วทิยากร ณ โครงการอสัสมัชญั 

แคมปัส พระราม 2 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ จังหวัดสมุทรสาคร 
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ค่ายทักษะวิทยาศาสตร์สัญจร  

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค่ายทักษะวิทยาศาสตร์สัญจร และกิจกรรมทัศนศึกษาพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 

พระราชวังดุสิต ระหว่างวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2554 โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดค่าย   

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ค่ายคณิตศาสตร์ “Mathematics Party 
Assumption College 2011” 

 เมื่อวันที่ 5 - 6 ตุลาคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดกิจกรรม  

คา่ย “Mathematics Party Assumption College 2011” ณ หอ้งประชมุ Auditorium   

ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และลานใต้อาคาร Saint Louis-Marie Memorial 

Building โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่วนกิจกรรมค่ายในวันที่ 2 เป็นการทัศนศึกษา  

ที่จังหวัดชลบุรี โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ริปลีส์ และเข้าร่วม

กิจกรรมจิตอาสา ณ สถานเลี้ยงเด็กกำพร้า (พระมหาไถ่) กิจกรรมครั้งนี้  

มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน   

Staff ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 จำนวน 10 คน โดยมีมิสนวลศรี ชื่นชม   

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และคณะครูในกลุ่มสาระฯ เป็นครูที่ปรึกษา 
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การอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ 
สำหรับนักเรียนแผนการเรียน Gifted ครั้งที่ 3    

 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ จัดอบรม  

เชิงปฏิบัติการวิชาคณิตศาสตร์ : คณิตศาสตร์มุ่งสู่โอลิมปิก ในเวลา 08.45 - 15.00 น.   

ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 ให้กับนักเรียนแผนการเรียน Gifted   

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 - 1/2 ซึ่งเป็นการจัดการเรียนการสอนเสริมหลักสูตรด้านทักษะ

กระบวนการทางคณติศาสตร ์(อบรมเชงิปฏบิตักิารครัง้ที ่3) โดยม ีรศ. ดร.สวุฒันา เอีย่มอรพรรณ 

จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์ ดร.จงกล ทำสวน สาขาวิชาการศึกษาคณิตศาสตร์   

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมงาน   

ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม และมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์เป็นผู้ดูแล   

นำโดยมิสนวลศรี ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

จัดสอบคณิตศาสตร์ TME  
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับสถาบันส่งเสริม  

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และธนาคารออมสิน จัดสอบ

คณิตศาสตร์ในโครงการประเมินความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี 2554 (Thailand Mathematics Evaluation: 

TME) เพื่อกระตุ้นบรรยากาศในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา

ตอนต้นสู่มาตรฐานสากล และให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้วัดความ

สามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญ   

ชั้น 5 อาคารอัสสัมชัญ 2003  
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ครอบครัว “หะรินสุต” มอบเงินสมทบ
กองทุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ  

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 นายอำพล-นางลำยอง หะรินสุต 

และครอบครวั มอบเงนิจำนวน 60,000.- บาท เพือ่สมทบทนุกองทนุ

หะรินสุต ซึ่งเป็นกองทุนพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ โรงเรียน  

อสัสมัชญั โดยมภีราดาอานนัท ์ปรชีาวฒุ ิผูอ้ำนวยการ เปน็ผูร้บัมอบ 

พร้อมทั้งได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมอาการป่วยของนายอำพล หะรินสุต   

ณ ชั้น 17 โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

 

ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ  
รุ่นที่ 5  

 เมือ่วนัที ่4 - 5 ตลุาคม 2554 งานระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 

จดักจิกรรมคา่ยพฒันาศกัยภาพความเปน็ผูน้ำ รุน่ที ่5 เพือ่สง่เสรมิ

ให้นักเรียนรู้จักบทบาทในการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ตลอดจน

ฝกึใหน้กัเรยีนมทีกัษะในการทำงานเปน็หมูค่ณะ โดยมมีาสเตอร์

บนัลอื จนิดาศร ีหวัหนา้ฝา่ยกจิการนกัเรยีน เปน็ประธานเปดิคา่ย 

กจิกรรมประกอบดว้ย กจิกรรมนนัทนาการ และการอบรมเกีย่วกบั

หลักสูตรความเป็นผู้นำ โดยมีมิสนิภา ต่างท้วม หัวหน้าระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมด้วยคณะครูสังกัดงานแนะแนว  

โรงเรยีนอสัสมัชญั เปน็วทิยากร ณ สวนสตัวเ์ปดิ ซาฟาร ีปารค์ 

แอนด์ แคมป์ จังหวัดกาญจนบุรี 

การประชุมคณะกรรมการสภานักเรียน 
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2554 

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ   

ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการ  

สภานักเรียน ประจำภาคเรียนแรก ปีการศึกษา 2554 โดยมี

มาสเตอร์บันลือ จินดาศรี หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วม

ประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการสภานักเรียน ณ ห้องประชุม 

Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ 
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ชมรม NETAC คว้ารางวัลจากการประกวดสารคดีสั้น รายการกบนอกกะลา  

 ชมรม NETAC โรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมประกวดการผลิตสารคดีสั้น ความยาว 5 นาที หัวข้อ “กบรักโลก” ในโครงการ  

กบจูเนียร์ปี 3 ของรายการกบนอกกะลา บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมกิจกรรม  

ครั้งนี้ในนามทีม GTEAM  ประกอบด้วย นายชยุตม์ ล้ำเลิศสุข นายณฐพล กาญจนพิทักษ์ นายกฤช อรุณวัฒนาสกุล นายอนันต์สิทธิ์ 

รุจิรากรสกุล นายกิติพัฒน์ วงศ์จรูญชัย นายศิวัช วิสุทธิรังสีอุไร และนายชัยวัฒน์ โสภณศิรินันท์ โดยมีมาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง   

เป็นครูที่ปรึกษา นำเสนอผลงาน “กบ ลัก โลก” (ปัญหาขยะที่เกิดจากกองถ่ายทำสารคดี) และได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 24   

ทีมสุดท้ายจากผลงานกว่า 200 ชิ้น ในระดับภูมิภาค เพื่อเข้าไปชิงรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “ซูเปอร์กบจูเนียร์” ซึ่งทีม GTEAM 

โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลลำดับภาพยอดเยี่ยม รับโล่พร้อมทุนการศึกษา 10,000.- บาท เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2554   

ณ Center Point Playhouse ชั้น 8 อาคารศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร  

AC Band ร่วมบรรเลงในพิธีมอบรางวัล
สื่อมวลชนดีเด่นคาทอลิก ประจำปี 2554  

 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 วงดุริยางค์ โรงเรียน  

อัสสัมชัญ (AC Band) ร่วมบรรเลงในพิธีมอบรางวัลสื่อมวลชน  

ดี เด่นคาทอลิก ประจำปี 2554 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน   

และให้กำลังใจแก่ผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์โฆษณา 

ภาพยนตร์ไทยที่มีคุณภาพสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะเด็ก 

เยาวชน และครอบครัว ณ ห้องรอยัลบอลรูม โรงแรมแมนดาริน 

โอเรียนเต็ล เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
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ร่วมอวยพรพระคาร์ดินัล 
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู   

 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 

ผูอ้ำนวยการ พรอ้มดว้ยภราดาพสิตูร วาปโีส รองผูอ้ำนวยการ/

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ และคณะครู เข้าร่วม

อวยพรพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราช

กิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพ ในโอกาสวันศาสนนาม

มคีาแอล คาเบรยีล และราฟาแอล ณ ศนูยฝ์กึอบรมงานอภบิาล 

“บา้นผูห้วา่น” อำเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 

มอบเงินสถานสงเคราะห์เด็กพิการ 
และทุพพลภาพปากเกร็ด   

 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 ผู้แทนครูและนักเรียน  

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และแผนกมัธยม นำเงิน  

จากการบริจาคของนักเรียนเข้าสมทบกองทุนเพื่อนมงฟอร์ต 

เพื่อมอบให้กับสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ

ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ให้บริการสงเคราะห์ฟื้นฟูและ

พัฒนาเด็กพิการทางร่างกายทั้งชายและหญิง อายุ 7 - 18 ปี

เพื่อให้มีโอกาสได้รับการศึกษา การฝึกอาชีพ การพัฒนา 

และการฟืน้ฟสูมรรถภาพทางรา่งกายอยา่งเหมาะสมทัง้ 4 ดา้น 

คือ ด้านการแพทย์ อาชีพ การศึกษา และสังคม 

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ 
EP-M. 1 - 6   

 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 

ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ EP-M. 1 - 6 

โดยมีภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

โปรแกรมภาษาอังกฤษ และประธานเครือข่ายผู้ปกครอง

นักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ 
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อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2011

 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 17 ปี รายการ “อัสสัมชัญบาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2011” โอกาสฉลอง 110 ปี ภราดา

คณะเซนต์คาเบรียล 5 ท่านแรก เดินทางมารับภารกิจทางด้านการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ชิงถ้วยรางวัลประธานมูลนิธิ  

คณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย พรอ้มทนุการศกึษา 100,000.- บาท มทีมีบาสเกตบอลชายจากโรงเรยีนตา่งๆ เขา้รว่มการแขง่ขนั 

8 ทีม ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ (เจ้าภาพ) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียน

ไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยทำการแข่งขันแบบพบกันหมด 

จากนั้นทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 1 และ 2 เข้าชิงรางวัลชนะเลิศ และทีมที่ได้คะแนนอันดับที่ 3 และ 4 เข้าชิงรางวัลรองชนะเลิศ  

อันดับ 2 

 ผลการแข่งขันวันที่ 17 กันยายน 2554  

 • โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 54-48 คะแนน 

 •  โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ชนะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 50-48 คะแนน  

 •  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ชนะ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 59-40 คะแนน 

 •  โรงเรียนเทพศิรินทร์ ชนะ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 56-49 คะแนน  

 ผลการแข่งขันวันที่ 23 กันยายน 2554 

 •  โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 43-31 คะแนน 

 ผลการแข่งขันวันที่ 24 กันยายน 2554 

 •  โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ชนะ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 54-21 คะแนน 

 •  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ชนะ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 66-50 คะแนน 

 • โรงเรียนเซนต์ดอมินิก ชนะ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 36-35 คะแนน 

 การแขง่ขนัยงัคงดำเนนิตอ่ไป หลงัจากประสบอปุสรรคนำ้ทว่มใหญ ่ ในหลายเขต

ของกรุงเทพมหานคร ไปจนจบตารางการแข่งขัน 



15AC Newsletter

นักฟุตบอลเข้ารับการผ่าตัด 
รักษาอาการบาดเจ็บ   

 นายเอกรัตน์ พิทักษ์ (51973) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/9   

นักฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี เข้ารับการผ่าตัดเอ็นไขว้หน้าหัวเข่า  

ฉีกขาด ณ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่ 23 - 25 กันยายน 

2554 โดยได้รับบาดเจ็บจากการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชิงถ้วย

รางวัลผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 40 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ 

โดยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการ

นกักฬีาชา้งเผอืก ไดอ้นมุตังิบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการผา่ตดัครัง้นี้

เปน็เงนิจำนวน 90,000.- บาท ชาวอสัสมัชญัขอมอบกำลงัใจให้  

เอกรัตน์หายจากอาการบาดเจ็บโดยเร็ว 

“อาจารย์หรั่ง” แนะนำเทคนิค 
ให้นักฟุตบอลอัสสัมชัญ  

 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 งานกีฬา โครงการนักกีฬา  

ช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติจาก “อาจารย์หรั่ง”   

นายชาญวิทย์ ผลชีวิน อดีตผู้ฝึกสอนทีมชาติไทย เดินทางมา

แนะนำเทคนคิการเลน่ฟตุบอล และตวิเขม้พเิศษใหก้บันกัฟตุบอล

โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมการแข่งขัน

ฟุตบอลจุตรมิตรสามัคคี ตลอดจนการแข่งขันฟุตบอลรายการ

อื่นๆ โดยมีภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการ

โครงการนักกีฬาช้างเผือก ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยมาสเตอร์

คมกฤช รัตตะมณี หัวหน้างานกีฬา มาสเตอร์โอภาส ธริาศกัดิ ์

และมาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุนทด ณ โครงการอัสสัมชัญ 

แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร 

 โครงการนักกีฬาช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการ

แข่งขันฟุตบอล 7 คน AC Cup ครั้งที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน   

18 ปี ชิงถ้วยรางวัลภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/

ผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ 

ระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2554 ณ สนามฟุตบอล  

โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร 

ผลการแข่งขัน รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียน  

อัสสัมชัญ A รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม  

โรงเรียนอัสสัมชัญ B และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ ทีมโรงเรียนศึกษานารีวิทยา และทีมโรงเรียน

ราชวินิตบางแคปานขำ 

 ทางโรง เรี ยนอัสสัมชัญขอขอบคุณนายบุญชัย   

มาบุญศักดิ์สิทธิ์ อัสสัมชนิก รุ่น AC 105 ที่ให้การสนับสนุน

อาหารกลางวันตลอดการแข่งขัน 

 

ทีมนักฟุตบอลอัสสัมชัญ 
คว้าแชมป์และรองแชมป์ฟุตบอล 7 คน  
AC Cup ครั้งที่ 1  
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นักฟุตบอลอัสสัมชัญร่วมทีมฟุตบอลเยาวชน 
ทีมชาติไทย  

 นายฉลองชัย โพธิ์ทอง (50459) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 นักฟุตบอลโรงเรียน

อัสสัมชัญ ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุ 19 ปี 

เพื่อแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รายการแม่โขง คัพ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศ

กัมพูชา ระหว่างวันที่ 6 - 18 ตุลาคม 2554 โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

และรายการฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์เอเชียที่จัดขึ้น ณ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 

31 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2554 โดยได้รับตำแหน่งแชมป์กลุ่ม E ผ่านเข้าไปสู่

รอบ 16 ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชีย 2012 

ขอแสดงความเสียใจกับ 
ครอบครัวประทุมมา  

 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรชาวอัสสัมชัญ 

ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับการสูญเสียของ

ครอบครัวนายพรดิษฐา ประทุมมา นักฟุตบอลโรงเรียน  

อัสสัมชัญ รุ่นอาย ุ 16 ป ี เนื่องด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์  

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 โดยมีภราดาพิสูตร วาปีโส   

รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก   

พร้อมด้วยทีมผู้ฝึกสอน ผู้ปกครอง และตัวแทนนักฟุตบอล  

โรงเรียนอัสสัมชัญ เดินทางไปร่วมพิธีศพ และมอบเงิน  

ช่วยเหลือครอบครัวประทุมมา จำนวน 30,000.- บาท 

นอกจากนี้ยังเดินทางไปเยี่ยมอาการบาดเจ็บของนายศรายุธ 

สุมโพธิ์ นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 16 ปี ที่ได้รับ

บาดเจ็บสาหัส และเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราช

นครราชสีมา โดยทางโรงเรียนได้มอบเงินช่วยเหลือในการ

รักษาพยาบาลจำนวน 25,000.- บาท 

เก็บตัวฝึกซ้อมนักฟุตบอล 
ชุดสู้ศึกจตุรมิตร   

 โครงการนักกีฬาช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ นำ  

นกัฟตุบอลชดุจตรุมติรสามคัค ีครัง้ที ่26 เขา้เกบ็ตวัฝกึซอ้ม

เพือ่เตรยีมความพรอ้มในการแขง่ขนัครัง้ที ่1 เมือ่วนัที ่3 - 13 

ตุลาคม 2554 ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 

จงัหวดัสมทุรสาคร ครัง้ที ่2 เมือ่วนัที ่13 - 22 ตลุาคม 2554 

ณ โรงแรมแสนปาล์ม เทรนนิ่ง โฮม จังหวัดนครปฐม และ

ครั้งที่ 3 เมือ่วนัที ่23 - 27 ตลุาคม ณ ชมวนารสีอรท์ แอนด ์

ฮอร์ส คลับ จังหวัดชลบุรี โดยมีมาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ 

มาสเตอรเ์ชีย่วชาญ แพรขนุทด ทมีงานผูฝ้กึสอน และหวัหนา้

ผู้ฝึกสอน เป็นผู้ดูแล ในโอกาสนี้มีการฝึกสอนด้านทักษะ

โดยมาสเตอร์ยุทธนา คำประสิทธิ์ ผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตู 

ทีมนักเรียนไทย และทีมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   

(อัสสัมชนิก/อดีตนักฟุตบอลอัสสัมชัญ) และนายธเนศ   

บผุาวาส นกัวทิยาศาสตรก์ารกฬีาจากสโมสรกฬีาราชประชา 

(อัสสัมชนิก/อดีตนักฟุตบอลอัสสัมชัญ) เป็นวิทยากร 
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การสัมมนา “แนวโน้มการจัดการศึกษา  
ในอนาคตของโรงเรียนในประเทศไทย”  

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 คณะครูแผนกประถมและมัธยม  

เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “แนวโน้มการจัดการศึกษาในอนาคต

ของโรงเรยีนในประเทศไทย” โดยไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.อนสุรณ ์ธรรมใจ 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต และผู้อำนวยการ

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจการปฏิรูป เป็นวิทยากร โดยมีภราดา

อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการสัมมนาในครั้งนี้ 

เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษา  

ให้ก้าวทันกับการศึกษาในอนาคต ณ ห้องประชุม Auditorium   

ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 

การอบรมในหัวข้อ “การประกันคุณภาพ
การศึกษา” 

 งานทรัพยากรมนุษย์จัดอบรมในหัวข้อ “การประกันคุณภาพ  

การศึกษา” โดยมีมาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา เป็นวิทยากร กิจกรรม

ในครั้งนี้แบ่งกลุ่มการอบรมออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ คณะครูระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น เข้ารับการอบรมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 

และคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้ารับการอบรม  

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3   

ศูนย์วิทยบริการ ในโอกาสนี้มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้า  

สำนักผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการอบรม 

การสัมมนา “จรรยาบรรณ 
และใบประกอบวิชาชีพ”  

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดการ

สัมมนากลางปีการศึกษา 2554 ในหัวข้อ “จรรยาบรรณ  

และใบประกอบวิชาชีพ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุญาดา 

สุนทรศารทูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจรรยาบรรณ

วิชาชีพ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุม Auditorium 

ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 
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การแข่งขันกีฬาครูอายุงาน 1 - 10 ปี   

 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 งานกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญ 

จัดการแข่งขันกีฬาครูอายุงาน 1 - 10 ปี ทั้งแผนกประถม และ

แผนกมัธยม ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2   

จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ   

เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาครูในครั้งนี้ การแข่งขัน

แบ่งออกเป็น 6 กลุ่มย่อย เพื่อให้ครูทุกท่านได้ร่วมกิจกรรม  

ทุกคน มีการแบ่งฐานกิจกรรมออกเป็น 6 ฐาน และต้องแข่งขัน

เวียนจนครบทุกฐาน ได้แก่ ปั่นจักรยาน ปาเป้า โยนบอล  

พายเรือ โยนห่วง และลูกขนไก่พาโชค จากนั้นเป็นการแข่งขัน

ฟุตบอลระหว่างครูหญิงกับครูชาย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง  

ความสามัคคี ปิดท้ายด้วยการร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในช่วงเย็น 

ครูอัสสัมชัญปฏิบัติธรรมถวายพ่อหลวง 

 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียน  

อัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม 3 ศาสนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 

84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 โดยกิจกรรมปฏิบัติธรรมศาสนาพุทธ  

จัดขึ้นที่หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-

Marie Memorial Building กิจกรรมศาสนาคริสต์จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 

Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ และกิจกรรมศาสนาอิสลาม ได้รับเกียรติ

จาก อ.อรุณ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้อำนวยการส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับ

ศาสนาอิสลาม เป็นวิทยากร นำปฏิบัติกิจกรรมซึ่งประกอบด้วย การอัญเชิญ

พระคัมภีร์อัลกุรอาน และการอบรมในหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติตนตามหลัก

คำสอนของอิสลาม” ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 1 อาคารกอลมเบต์ 
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กิจกรรมทัศนศึกษา 
กลางปีการศึกษา 2554  

 ระหว่างวันที่ 8 - 11 ตุลาคม 2554 คณะครู  

โรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษากลางปี

การศึกษา 2554 เพื่อศึกษาวัฒนธรรมประเพณี   

ตลอดจนชมทัศนียภาพทางธรรมชาติ น้ำตก ภูเขา 

ป่าไม้นานาชนิด และแข่งขันฟุตบอลเพื่อเสริมสร้าง

ความสามัคคีระหว่างทีมครูอัสสัมชัญกับทีม VIP 

จำปาสัก ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาสัก (ลาวใต้) 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ตรวจสุขภาพครู ประจำปีการศึกษา 2554  

 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพครู ประจำปีการศึกษา 2554 โดยทีมเจ้าหน้าที่พยาบาล

จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล ทำการตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ผลให้แก่คณะครู   

ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคาร ฟ. ฮีแลร์ 
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ฉลองสุวรรณสมโภช 
ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ 

  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ   

ผู้อำนวยการ ภราดาพิสูตร วาปีโส และภราดาศักดา สกนธวัฒน์ 

รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยมาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้า

สำนักผู้อำนวยการ และมาสเตอร์วิวัฒน์ กิจเจริญ หัวหน้าฝ่าย

การเงิน ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันมิสซาฉลองสุวรรณ

สมโภชการถวายตัวครั้งแรกของภราดาเลโอ วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ 

ณ วดันอ้ย เดล โรซารโิอ โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา จงัหวดัชลบรุี 

โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเดินรณรงค์ 
ต่อต้านคอรัปชั่น   

 เมื่อวันที ่25 กันยายน 2554 วงโยธวาทิต โรงเรียน  

อัสสัมชัญ นำขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นจาก

สวนลมุพนิไีปตลอดถนนสลีม โดยมนีางสาวยิง่ลกัษณ ์ชนิวตัร 

นายกรัฐมนตร ี และนายอภิสิทธิ ์ เวชชาชีวะ ผู้นำฝ่ายค้าน 

ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติที่เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ  

มารว่มงาน อาท ิ นายกติตริตัน ์ณ ระนอง รฐัมนตรวีา่การ

กระทรวงพาณิชย ์ พร้อมด้วยคณะคร ู คณะผู้ปกครอง   

ลูกเสือกองร้อยพิเศษ และสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ 

รว่มกจิกรรมครัง้นี ้ณ สวนลมุพนิ ีกรงุเทพมหานคร 

ร่วมแสดงความยินดีกับครูดีเด่น 

 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ   

ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส และภราดาศักดา 

สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ร่วมแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับ

รางวลัครดูเีดน่จากหนว่ยงานตา่งๆ อาท ิมสิวรรณศริ ิผลประมลู 

และมาสเตอร์ขจรพรรณ แก้วสุวรรณ์ ได้รับรางวัลครูดีเด่น

สาขาครูผู้สอน ประจำปีการศึกษา 2554 จากสมาพันธ์สมาคม  

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย และร่วมแสดงความยินดีกับมิสภร คำทองสุข 

ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบสุดท้ายในโครงการครูสอนดี จัดโดย

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 

หรือ สสค. (Quality Learning Foundation) โดยมีคณะครู

แผนกประถมและมัธยมร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุม 

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

Memorial Building 
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ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม  
และพิธีฌาปนกิจคุณพ่อวันทอง แก้วพรม   

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2554 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพ

ในพิธีสวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจคุณพ่อวันทอง แก้วพรม บิดา  

ของมาสเตอร์สุอรุณ แก้วพรม ฝ่ายกิจการนักเรียน และมิสณัฐฤดี เวศนา

นนท์ ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ งาน AC Canteen โดยมีคุณสุทธิชัย จรูญเนตร 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 5 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี   

ณ วัดอำพาพน บ้านเอ็นอ้า ตำบลตระการ อำเภอตระการพืชผล จังหวัด

อุบลราชธานี 

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว “ค้อนกระโทก”   

 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 คณะครูร่วมแสดงความเสียใจกับมิสประพิศ นิลสุวรรณโฆษิต ครูฝ่ายธุรการ ที่สูญเสีย  

คุณแม่เพรียง ค้อนกระโทก ด้วยโรคชรา สิริอายุ 88 ปี โดยมีพิธีสวดพระอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2554 ณ วัดนอก  

วิเวกไวยฤทธิ์ จังหวัดนครราชสีมา 
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ต้อนรับคณะผู้แทนภาคการศึกษา 
รัฐบาล South Australia     

 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ   

พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษา

อังกฤษ ให้การต้อนรับ Mr. Darryl Carter, International Programs and Business 

Manager และ Mrs. Jill Simmons, International Business Manager จาก 

Department of Education and Children’s Services, Government of South 

Australia ในโอกาสเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญ และชมการจัดการเรียนการสอน EP 

ห้องโปรแกรมภาษาอังกฤษ ห้องอาหาร AC Canteen และศูนย์วิทยบริการ   

โรงเรียนอัสสัมชัญ ในโอกาสนี้ยังได้เข้าเยี่ยมชมโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส 

พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ และผู้แทนผู้ปกครอง

นักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ EP-M. 1 - 6 ให้การต้อนรับ พร้อมเข้าร่วมประชุม

เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนนำเสนอโครงการนักเรียน  

แลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และการจัดสรรบุคลากรครูฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ

สำหรับโรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

กิจกรรมเปิดบ้านแนะนำหลักสูตร 
โปรแกรมภาษาอังกฤษ     

 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ   

พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษา

อังกฤษ เปิดบ้านให้การต้อนรับคณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษา

อังกฤษจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง เพื่อแนะนำ  

โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ตลอดจนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ  

ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในอนาคตอันใกล้ วิสัยทัศน์ของโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับความ

สำคัญของภาษาอังกฤษเมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน 

(ASEAN Community) ปัจจัยที่จำเป็นต้องพัฒนาความรู้ด้านภาษาของผู้เรียน  

เพือ่พรอ้มรบัมอืการเปลีย่นแปลงเมือ่ประชาคมอาเซยีนเขา้มามบีทบาทอยา่งสมบรูณ์ 

ความกา้วหนา้ของฝา่ยโปรแกรมภาษาองักฤษ และการพฒันาดา้นการเรยีนการสอน

ตลอดระยะเวลา 10 ปี ทั้งในด้านวิชาการ กิจกรรม และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
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ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอัสสัมชัญ
แคมปัส พระราม 2 

 ในชว่งเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน 2554 เปน็ชว่งเวลาทีก่ารกอ่สรา้ง
โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก   
แม้ในช่วงเดือนตุลาคมจะต้องเตรียมการเฝ้าระวังน้ำท่วม จึงมีการ  
กัน้กระสอบทรายรอบบรเิวณอาคาร The Trinity Building อยา่งแนน่หนา   
และเตรียมสถานที่ เพื่อเป็นศูนย์อพยพผู้ประสบภัยหากเกิดเหตุขึ้น   
แต่ด้วยความร่วมมือจากจังหวัดสมุทรสาครและหน่วยงานเอกชน ทำให้
แคมปัส พระราม 2 รอดพ้นจากภัยน้ำท่วมครั้งนี้ไปได้ 
 การก่อสร้างอาคารเรียนแผนกมัธยม (Regina Coeli Building) 
ดำเนินการปูกระเบื้องพื้นทางเดินและพื้นบันได รวมถึงตกแต่งพื้นห้อง 
ผนงั และฝา้เพดานของหอ้งเรยีนชัน้ 1 - 5 พรอ้มงานทาสภีายในตวัอาคาร 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้ผู้ปกครองและบุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชม 
ด้านอาคารเรียนแผนกประถม (Ave Maria Building) เริ่มตกแต่งผนัง 
เพดาน และฝ้าของห้องเรียนในชั้น 1 - 5 รวมถึงมีการขัดพื้นหินขัด
ห้องเรียน และติดตั้งโครงศาลาพักคอย   
 สำหรับการก่อสร้างบ้านพักครูลูกเสือ มีการดำเนินการติดตั้งแผ่น  
พื้นอาคารชั้น 1 การปรับระดับดินถม พร้อมเทคอนกรีตหยาบ และ  
คานคอดินเพื่อก่อสร้างห้องน้ำสำหรับค่ายลูกเสือ 
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ที่ปรึกษา  
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ภราดาพิสูตร วาปีโส
ภราดาทินกร บุญสว่าง

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

บรรณาธิการบริหาร  
มาสเตอร์อาสา มรพงษ์
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 แก้วเหล่ียม 
มาสเตอร์ประยุทธ น้อยแก้ว
มาสเตอร์ประจวบ ภาลุน 
มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว
มาสเตอร์อดิสรณ์ กสาบสัน 
มิสสุปรียา เอกอินทร์

พิสูจน์อักษร   
มิสมนฑิรา พานิชยิ่ง 
มาสเตอร์เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
รูปเล่ม    
มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิคุณ
มาสเตอร์สมโภช โพธิ์สินสมวงศ์
 

“...ความซื่อสัตย์ สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง   

เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง...” 
 

 พระบรมราโชวาท พระราชทานเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2531 

คณะผู้จัดทำ   
 

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยี     

 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ 

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ภราดาธัณฑ์กร 

ตันสุวงษ์ ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วย

คณะครูจำนวน 20 คน จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

จังหวัดเชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และระบบการบรหิารจดัการศนูยว์ทิยบรกิาร และการจดัการ

ด้านโภชนาการของโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุม 

Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ 

กิจกรรมรักการอ่าน 

 เมื่อวันที่ 6 และ 15 กันยายน 2554 ศูนย์วิทยบริการ

และสื่อการสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้

ประจำสัปดาห์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้  

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการค้นคว้าเรื่องราวที่น่าสนใจ พร้อมร่วม

เล่มเกมตอบปัญหา อาทิ เกม “รู้ไหม... นี่คือใคร” โดยมี  

ครูจากศูนย์วิทยบริการเป็นวิทยากร ณ ศูนย์วิทยบริการ   

ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building 


