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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีที่ 14 ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554
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พิธีเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธาน
ในพิ ธี เ ทิ ด พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว โอกาสฉลองวั น พระราชสมภพ
ครบ 84 พรรษา โดยมี ค ณะภราดา พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร คณะครู นั ก เรี ย น 

และผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ กิจกรรมประกอบด้วยการอ่านบท
อาศิรวาทถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ
พระบารมี และเพลงสดุดีมหาราชา และกิจกรรมนั่งสมาธิเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์
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ร่วมอวยพรพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เมือ่ วันที่ 2 ธันวาคม 2554 คณะผูบ้ ริหาร คณะครู และนักเรียน “ไตรอัสสัมชัญ” ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้าอวยพรพระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่ง
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โอกาสฉลองศาสนนามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทน
กล่าวอวยพร และภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี 

ณ สำนักมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพฯ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีเสกถ้ำพระกุมาร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 งานอภิบาลจัดพิธี
เสกถ้ ำ พระกุ ม าร ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ส ำคั ญ ของ
เทศกาลคริสต์มาส ณ บริเวณอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ 

ฟ. ฮีแลร์ โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ
เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย
การอ่ า นประวั ติ วั น คริ ส ต์ ม าสของประธานนั ก เรี ย น
คาทอลิก การประกอบวจนพิธีกรรม เสกถ้ำพระกุมาร
โดยบาทหลวงอนุ ช า ไชยเดช จากนั้นคณะภราดา 

ผู้แทนครูอาวุโส ผู้แทนครูคาทอลิก ผู้แทนนักเรียน
คาทอลิ ก ผู้ แ ทนสภานั ก เรี ย น และผู้ แ ทนนั ก การ 

ถวายมาลัยกรแด่พระกุมาร 

3

4

AC Newsletter

คณะบุคคล

เข้าอวยพรคณะภราดา เนื่องในวันคริสตสมภพและวันขึ้นปีใหม่
เนื่องในโอกาสวันคริสตสมภพและเทศกาลวันขึ้นปี ใหม่ พ.ศ. 2555 คณะบุคคลต่างๆ เดินทางมาอวยพรคณะภราดาดังนี้ 

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 นายพรเทพ พรประภา เข้าอวยพรภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ และภราดาพิสูตร วาปีโส 

รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2554 ผูแ้ ทนผูป้ กครองระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 เข้าอวยพรภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ
และภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ผู้แทนชมรมฟุตบอลผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าอวยพรภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ
และภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งมอบเงินจำนวน 40,000.- บาท ที่ได้จากการ
จัดแข่งขันฟุตบอลเมื่อวันที่  24 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อช่วยเหลือครูและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน
ที่ผ่านมา
นอกจากนี้เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าอวยพรภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ภราดาพิสูตร
วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ และภราดาศักดา สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ ณ ห้องประชุม
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยมีมาสเตอร์วิวัฒน์ กิจเจริญ ผู้แทนคณะครูชาวไทย และ Mr. Stephen Cheek 

ผู้แทนคณะครูชาวต่างชาติ กล่าวคำอวยพรแด่คณะภราดา และร่วมร้องเพลง
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กิจกรรม
ช่วยเหลือครอบครัวครูและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ รับมอบเงิน
จากการจัดกิจกรรม AC Christmas Charity เพื่อช่วยเหลือครอบครัวครูและนักเรียน
ทีป่ ระสบอุทกภัย ณ ลานอนุสาวรียเ์ จษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โดยมีผมู้ จี ติ ศรัทธาร่วมบริจาคเงิน ดังนี้
เครือข่ายผูป้ กครองและนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 มอบเงินจำนวน 167,820.- บาท
เครือข่ายผูป้ กครองและนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 มอบเงินจำนวน 145,537.- บาท
เครือข่ายผูป้ กครองและนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 3 มอบเงินจำนวน 142,700.- บาท 
เครือข่ายผูป้ กครองและนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 มอบเงินจำนวน 222,100.- บาท 
เครือข่ายผูป้ กครองและนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบเงินจำนวน 165,260.- บาท 
เครือข่ายผูป้ กครองและนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 มอบเงินจำนวน 107,900.- บาท 
เครือข่ายผูป้ กครองและนักเรียนระดับชัน้ EP-M. 1 - 6 มอบเงินจำนวน 60,000.- บาท			
ชมรมฟุตบอลผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินจำนวน 40,000.- บาท 
ผู้ปกครองและเพื่อนครูฝ่ายต่างๆ มอบเงินจำนวน 12,500.- บาท 
สภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินจำนวน 84,000.- บาท 
ในโอกาสนี้โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมบริจาคสมทบทุนจำนวน 600,000.- บาท และมียอด
จากการบริจาคของเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นยอดเงิน
1,874,378.- บาท รวมเงินช่วยเหลือทั้งสิ้น 3,622,195.- บาท
ภราดาศิรชิ ยั ฟอนซีกา ประธานมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย/ผูอ้ ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา มอบเงินจำนวน 300,000.- บาท ในนามผู้อำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
ขอขอบคุณในน้ำใจชาวอัสสัมชัญทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือครอบครัวครู นักเรียน
ผู้ประสบภัยเป็นอย่างสูง
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ต้อนรับคณะผู้บริหาร

โรงเรียน No.1 High School of Jiujiang
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะผูร้ ว่ มบริหาร คณะครูภาษาจีน และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารโรงเรียน No.1 High School
of Jiujiang จากสาธารณรัฐประชาชนจีน นำโดย Mr. Fan Ren รองอธิบดีกองการศึกษาเมืองจิว่ เจียง และเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์
Mrs. Zeng Yu Hua นักวิชาการกองการศึกษาเมืองจิว่ เจียง Mr. Li Xun Sheng ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนมัธยมเฉินกวาง Mr. Wang Shu Bin
รองผูอ้ ำนวยการโรงเรียนจิว่ เจียง Mr. Wang Wen Ming ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการโรงเรียนจิว่ เจียง Mrs. Zou Hong Hong ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำนวยการ
โรงเรียนจิ่วเจียง Mr. Xu Zu Yu และ Ms. Wu Cheng Hua นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รวมจำนวน
2 คน ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ 

อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building และเยี่ยมชมโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร
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แนะแนวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
เมือ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2554 มิสสุภาวดี เหลีย่ วเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ชีแ้ จงเรือ่ งการปรับตารางการเรียนสอนในภาคเรียนที่ 2
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนในด้านการส่งงาน การสอบเก็บคะแนน การสอบกลางภาค
และการสอบปลายภาค ตลอดจนการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของโรงเรี ย น และในโอกาสนี้ ม าสเตอร์ ป ระเมี ย ด สมานพร้ อ ม 

หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชี้แจงเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน ทั้งในเรื่องการแต่งกาย การเข้าเรียนให้ทันเวลา
การใช้ AC Canteen การเข้ า แถวเคารพธงชาติ และการปฏิ บั ติ ตั ว ภายนอกโรงเรี ย น ณ ห้ อ งประชุ ม Auditorium ชั้ น 9 

อาคารอัสสัมชัญ 2003 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
“วิทยาศาสตร์อากาศยานเบื้องต้น”
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ : “วิทยาศาสตร์อากาศยานเบื้องต้น”
สำหรับนักเรียนแผนการเรียน Gifted กิจกรรมประกอบด้วยการจัดการเรียนการสอน
เสริมหลักสูตรด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอาจารย์สุรเกียรติ ลิบลับ
เป็ นวิ ท ยากร และมี ค ณะครู ก ลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ วิ ท ยาศาสตร์ เ ป็ น ครู ที่ ป รึ ก ษา 

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
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ชนะเลิศการแข่งขันไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 23	
เมือ่ วันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2554 เด็กชายสิรภพ
คู ณาภิ นั น ท์ (46296) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/5 

ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Sudoku ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และนายปรเมศร์ ยศอมรสุนทร
(43593) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน Sudoku ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “ไซเบอร์ดิก 

ครอสเวิ ร์ ด เกม เยาวชนนานาชาติ ครั้ ง ที่ 23” 

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล บางนา โดยมีมิสนวลศรี
ชื่นชม หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เป็นครูที่ปรึกษา 

นักศึกษาวิชาทหารชัน้ ปีที่ 3 ขึน้ ทะเบียนกองประจำการ
และนำปลดเป็นทหารกองหนุน
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2554 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 2554 

(นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6) จำนวน 504 คน ได้รับการขึ้นทะเบียน
กองประจำการและนำปลดเป็ น ทหารกองหนุ น ดำเนิ น การโดยกองกำลั ง พล
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
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วงดุริยางค์โรงเรียนกลุ่มจตุรมิตร
วางพานพุ่มดอกไม้เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2554 วงดุริยางค์โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี  
ประกอบด้ ว ย โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกันวางพานพุ่ม
ดอกไม้ถวายบังคมสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ณ พระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว หน้ า อาคารรั ฐ สภา เขตดุ สิ ต
กรุงเทพมหานคร

AC Band บรรเลงเพลงในงานคริสต์มาสแฟร์ 2011
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 วงดุริยางค์โรงเรียนอัสสัมชัญ (AC Band) ได้รับเชิญจากอาสนวิหารอัสสัมชัญให้บรรเลงเพลง
ในงานคริสต์มาสแฟร์ 2011 เพื่อเป็นการแสดงความชื่นชมยินดี ในโอกาสเทศกาลคริสตสมภพ และมอบความสุขแก่คณะผู้มา
ร่วมงานฉลอง ณ บริเวณหน้าอาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธีมิสซาถวายราชสดุดี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2554 งานอภิบาล “ไตรอัสสัมชัญ” ประกอบด้วย
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ คอนแวนต์ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ศึ ก ษา และโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาถวายราชสดุดี และ
ถวายพระพรชั ย มงคลเนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 

84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยจัดให้มีการประกอบพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ ถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีบาทหลวง
สุพจน์ ฤกษ์สุจริต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู 

และนักเรียนทั้ง 3 โรงเรียนเข้าร่วมพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

การประชุมผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 นายธวัชชัย ภัทรวงศ์วิสูตร ประธานผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และมิสนิภา ต่างท้วม
หัวหน้ า ระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึกษาปีที่ 5 จัดการประชุมผู้ป กครองระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 ณ ห้ อ งประชุ ม Auditorium ชั้ น 9 

อาคารอัสสัมชัญ 2003 เพื่อชี้แจงการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจง
เกี่ยวกับการวัดประเมินผล ปฏิทินและกิจกรรมภาคเรียนที่ 2 ในโอกาสนี้ มิสปฐมา สิมะวัฒนา ครูงานแนะแนว ได้ชี้แจงเกี่ยวกับ
การสอบเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
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รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ
จากสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2554 สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยจัดพิธี
มอบใบประกาศเกียรติคุณนักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ประจำปี 2554 

จากการแข่งเทเบิลเทนนิสชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี
2554 ในโอกาสนี้ มาสเตอร์วีรวัฒน์ สุวรรณศร เป็นผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้ารับ
ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นสถานศึกษาที่ให้การสนับสนุน
การกีฬาเทเบิลเทนนิส และนายธนพล สันติวฒ
ั นธรรม (48918) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3
เข้ า รั บ ใบประกาศเกี ย รติ คุ ณ ในฐานะนั ก กี ฬ าเทเบิ ล เทนนิ ส เยาวชนที ม ชาติ ไ ทย 

โดยมี นายพี ร เดช พฤฒิ พ ฤกษ์ นายกสมาคมเทเบิ ล เทนนิ ส แห่ ง ประเทศไทย 

เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้า
แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา

โครงการพี่ช่วยน้อง
เมือ่ วันที่ 22 ธันวาคม 2554 มาสเตอร์อศั วิน มณีราษฎร์ นำนักเรียนชมรมเพือ่ นมงฟอร์ต ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดกิจกรรม
“โครงการพี่ช่วยน้อง” ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยได้รับการสนับสนุนของขวัญ
และรางวัลจากผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกจากนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10,000.- บาท 

ให้กับโรงเรียนสามัคคีสงเคราะห์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ด้อยโอกาสต่อไป

11

12

AC Newsletter

การแข่งขัน

อัสสัมชัญ
บาสเกตบอล
อินวิเตชั่น 2011
รอบแรก นัดที่ 4

การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 17 ปี รายการ “อัสสัมชัญบาสเกตบอล
อินวิเตชั่น 2011” โอกาสฉลอง 110 ปี ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 5 ท่านแรก 

เดินทางมารับภารกิจทางด้านการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ชิงถ้วยรางวัลประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมทุนการศึกษา 100,000.- บาท 

มีทีมบาสเกตบอลชายจากโรงเรียนต่างๆ เข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม ประกอบด้วย
โรงเรียนอัสสัมชัญ (เจ้าภาพ) โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียน
สตรีสมุทรปราการ และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย โดยการแข่งขันรอบแรก นัดที่ 4
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ ผลปรากฏว่า
โรงเรียนวัดสุทธิวรารามชนะโรงเรียนเซนต์ดอมินิก 56-43 คะแนน โรงเรียนวชิราวุธ
วิทยาลัยชนะโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 46-38 คะแนน และโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
ชนะโรงเรียนเทพศิรินทร์ 64-47 คะแนน 
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การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา
รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ก ประจำปี 2554
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 

รุ่นอายุ 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา
รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ก ประจำปี 2554 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สรุปผล
การแข่ ง ขั น นั ด แรก โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ชนะลู ก โทษโรงเรี ย น
วัดสุทธิวราราม 6-5 ประตู และนัดที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญแพ้
จุดโทษโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 4-2 ประตู สรุปผล
การแข่งขันรอบ 8 ทีมสุดท้าย โรงเรียนอัสสัมชัญแพ้โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย 2-1 ประตู ณ สนามฟุตบอลเทพหัสดิน
กรุงเทพมหานคร 

คัดเลือกผู้ฝึกสอนฟุตบอล
โครงการนักกีฬาช้างเผือก
เมือ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2554 โครงการนักกีฬาช้างเผือก
โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดรับสมัครผูฝ้ กึ สอนฟุตบอล เพือ่ เสริม
ความแข็งแกร่งของทีมฟุตบอลอัสสัมชัญ โดยมีภราดา
พิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการ
นั ก กี ฬ าช้ า งเผื อ ก เดิ น ทางมาสั ง เกตการณ์ ด้ ว ยตนเอง
พร้ อ มด้ ว ยที ม งาน ได้ แ ก่ มาสเตอร์ โ อภาส ธิ ร าศั ก ดิ์
มาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุดทด และมาสเตอร์ประนุพงษ์  
ปิ่นสุวรรณ การคัดเลือกผู้ฝึกสอนแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ การสัมภาษณ์ และการสอบภาคปฏิบัติ ณ สนาม
ฟุตบอลโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัด
สมุทรสาคร
ทั้ ง นี้ ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ผู้ ผ่ า นการคั ด เลื อ ก
ทั้งสองท่านที่ ได้เข้ามาร่วมงานกับทีมผู้ฝึกสอนฟุตบอล
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ แ ก่ นายชยั น ต์ กร เกิ ด โต และ
นายธนากร ปราณี
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อบรมนักฟุตบอลโครงการนักกีฬาช้างเผือก
และมอบรางวัลเรียนดี
เมือ่ วันที่ 29 ธันวาคม 2554 ภราดาพิสตู ร วาปีโส รองผูอ้ ำนวยการ/
ผู้ อ ำนวยการโครงการนั ก กี ฬ าช้ า งเผื อ ก เป็ น ประธานในการอบรม
นักฟุตบอลโครงการนักกีฬาช้างเผือก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6
เรื่องระเบียบวินัยและการเรียน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้แก่นักฟุตบอล
ที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ได้แก่ นายวิศวะ บุษดี (51252)
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/9 ซึ่ ง มี ผ ลการเรี ย นสู ง สุ ด เกรดเฉลี่ ย 3.25 

ในโอกาสนี้ มิสภัสสร นนทเภท หัวหน้างานวัดผล ได้ ให้คำแนะนำ
ในเรื่องการเรียนแก่นักฟุตบอลอัสสัมชัญ พร้อมด้วยมาสเตอร์ โอภาส 

ธิราศักดิ์ มาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุนทด และมาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง
ให้คำแนะนำเรื่องระเบียบวินัย จากนั้นตัวแทนนักฟุตบอลได้อวยพร
ภราดาพิสูตร วาปีโส พร้อมมอบของขวัญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

ณ ห้องประชุม English Program ชั้น 1 อาคารกอลมเบต์ 

อวยพรสื่อกีฬา เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2555
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2554 มาสเตอร์ โสภณ สกุลเรือง ประชาสัมพันธ์ทีมฟุตบอลและบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 

อวยพรปีใหม่สื่อมวลชนสายกีฬา พร้อมทั้งขอบคุณสื่อมวลชนที่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทีมฟุตบอลและทีมบาสเกตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญด้วยดีเสมอมา อาทิ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ โดยมี “บี บางปะกง” เป็นผู้รับมอบของขวัญ หนังสือพิมพ์สยามกีฬารายวัน 

โดยมีนายจำนงค์ สงเกื้อ หัวหน้าข่าวสายฟุตบอล เป็นผู้รับมอบของขวัญ และหนังสือพิมพ์ฮอตสกอร์ โดยมี “นอสตราดามุส”
บรรณาธิการบริหาร และ “มิสเตอร์เอ็ม” หัวหน้าข่าวในประเทศ เป็นผู้รับมอบของขวัญ 
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ฟุตบอลครูนัดพิเศษ AC105 Football Charity
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2554 อัสสัมชนิก รุ่น AC105 จัดการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ AC105 Football Charity ขึ้น เพื่อนำเงิน
เข้าสมทบกองทุนกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยเรียนเชิญทีมฟุตบอลครูโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ 

ผู้แทนอัสสัมชนิก รุ่น AC105 มอบเงินสมทบกองทุนกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน 20,000.- บาท โดยมีมาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์
เป็นผู้รับมอบ และในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ผู้แทนคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ AC105 

Football Charity ได้มอบเงินจำนวนดังกล่าวแด่ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก 

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ร่วมพิธีฌาปนกิจ
นายโสภณ สุขจินดาเสถียร
เมือ่ วันที่ 14 ธันวาคม 2554 คณะผูบ้ ริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมพิธีฌาปนกิจนายโสภณ สุขจินดาเสถียร (43735) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 

ซึ่ ง เสี ย ชี วิ ต จากอุ บั ติ เ หตุ ท างรถจั กรยานยนต์ เ มื่ อวั น ที่ 11 ธั นวาคม ที่ ผ่ า นมา 

และได้จัดพิธีฌาปนกิจ ณ ศาลา 3 วัดสุทธิวราราม ชาวอัสสัมชัญทุกคนขอแสดง
ความเสียใจกับครอบครัว “สุขจินดาเสถียร” ไว้ ณ โอกาสนี้
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งานฉลองในโอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2555
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2554 คณะภราดามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จำนวน 64 ท่าน ร่วมพิธีบูชามิสซา
โมทนาคุณพระเป็นเจ้า ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 โดยมีภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เป็นประธาน ในโอกาสนี้ ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

จังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะภราดาอาวุโส เป็นผู้กล่าวอวยพรแด่คณะภราดา ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น
เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ เป็นประธาน
การประชุมประธานเครือข่ายผูป้ กครองนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม โดยมีภราดาพิสูตร วาปีโส ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ
เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น EP-P. 1 - M. 6 ในการประชุมมีวาระเกี่ยวกับ
การปรับลดกิจกรรมการหาทุน และกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ เพื่อให้โรงเรียนสามารถ
จั ด การเรี ย นการสอนในระยะเวลาที่ ยั ง เหลื อ อยู่ ข องภาคเรี ย นที่ 2 ได้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภาพ และการร่ ว มพิ จารณาจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ครอบครั ว ครู แ ละ
นักเรียนที่ประสบอุทกภัย (AC Christmas Charity) อีกทั้งมีการพิจารณาเกี่ยวกับ
แนวปฏิบัติการลงทะเบียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ 
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การประชุมครูผู้สอนตำรากลาง 5 รายวิชา 

ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เมื่ อวั น ที่ 23 ธั นวาคม 2554 คณะกรรมการฝ่ า ยการศึ ก ษา มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย จั ด การประชุ ม ครู ผู้ ส อนตำรากลางมู ล นิ ธิ ฯ 

5 รายวิชา ตามโครงการเตรียมความพร้อมเรื่องการใช้ตำรากลาง ทักษะการใช้
ภาษาอั ง กฤษ เทคนิ ค การสอน และกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน เช่ น 

การวางแผนการสอน การจั ด กิ จ กรรมสอน การสร้ า งสื่ อ การนำเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้ การประเมินผล การจัดการสอบสอน และการจัดการนิเทศการสอน
ให้กับครูอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามประกาศมูลนิธิฯ ที่ 1/2554
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โดยมี มิ ส ดรุ ณี ขั น โท และคณะจากฝ่ า ยการศึ ก ษา มู ล นิ ธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Conference 

ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ

มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล
มาสเตอร์อารัณย์ โพธิอ๊ะ
เมื่ อวั น ที่ 24 ธั นวาคม 2554 มาสเตอร์ อารั ณ ย์ โพธิ อ๊ ะ หั ว หน้ า งาน
รักษาดินแดน เข้ารับการรักษาพยาบาลโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ณ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ ต่อมาในวันที่ 19 มกราคม 2555 มิสบุศริน ตั้งถาวรสกุล และ
มิสศศิธร นวลจันทร์ ครูที่ปรึกษาชมรม AC Drama Club มอบเงินช่วยเหลือ
ค่ารักษาพยาบาลจำนวน 20,000.- บาท ซึง่ เป็นเงินรายได้จากการแสดงละครเวที
ที่ผ่านมา นอกจากนี้ คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำเงิน
จำนวน 68,000.- บาท และคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
นำเงินจำนวน 10,000.- บาท มอบช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย โดยมี
คุณแม่พรสุข บัวชุมสุข มารดาของมาสเตอร์อารัณย์ เป็นผู้รับมอบ

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
คุณแม่หล่อน มีลาด  
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพคุณแม่หล่อน มีลาด มารดามิสกิตติมา มีลาด 

ครูฝ่ายบริหารทั่วไป ที่เสียชีวิตด้วยโรคชรา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
ทีผ่ า่ นมา ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ 1 ตำบลมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาล
จั ง หวั ด ลพบุ รี ในนามโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ขอแสดงความเสี ย ใจ
กับครอบครัว “มีลาด”
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ค่ายทักษะชีวิต EP-M. 4 - 6
เมื่อวันที่ 27 - 28 ธันวาคม 2554 นักเรียน EP-M. 4 - 6 ร่วมกิจกรรม
เข้าค่ายทักษะชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง ตำบลคลองเรือ
อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยการเข้าค่ายครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนจากประสบการณ์ตรง พัฒนาทักษะการสร้าง
สัมพันธภาพระหว่างบุคคล เสริมสร้างทักษะการคิดสร้างสรรค์จากการร่วม
กิจกรรมต่างๆ และพัฒนาทักษะการเข้าใจผู้อื่น การทำงานเป็นทีม และ
สามารถอยู่ร่วมกับหมู่คณะได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้นักเรียนยังได้
ศึกษาแนวพระราชดำริจากโครงการต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้
กิ จ กรรมที่ 1 ศึ ก ษาชุ ม ชนการเรี ย นรู้ บ้ า นคลองหั ว ช้ า ง ต้ น แบบ
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมที่ 2 ศึกษางานพัฒนาชุมชน สร้างสำนึกชุมชน น้อมนำแนวคิด
สู่วิถีชีวิตพอเพียง ณ ชุมชนบ้านคลองหัวช้าง ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง
จังหวัดสระบุรี
กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมนันทนาการ ภายในโรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท
และเขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
กิ จ กรรมที่ 4 กิ จ กรรมพั ฒ นาจิ ต ใจ ด้ ว ยการบริ จ าคหนั ง สื อ และ
แสดงดนตรี ณ โรงเรียนวัดท่าด่าน จังหวัดนครนายก
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมเรียนรู้ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จังหวัดนครนายก
เพื่อเรียนรู้แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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ผลสำรวจจากการสอบ IELTS
ในหัวข้อ “วิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ”

Mr. Steven Raine ผู้ประสานงานการสอบ IELTS/ผู้ดูแลศูนย์ฝึกอบรมภาษาอังกฤษ/ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ EP จัดทำ
การสำรวจนักเรียนระดับชั้น EP-M. 6 ในหัวข้อ “วิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ” โดยได้สำรวจนักเรียน 2 ครั้ง คือ ก่อนการทดสอบ
และหลังการทดสอบ IELTS ประจำปี 2554 จากการสอบถามนักเรียนชั้น EP-M. 6 ที่สอบได้คะแนนดีจำนวน 20 คน ด้วยคำถาม
เดียวกัน คือ ทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นจุดอ่อนที่สุดของนักเรียนคืออะไร และนักเรียนจะเปลี่ยนจุดใดในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ได้คะแนนสอบ IELTS ดีขึ้น  
ผลการสำรวจพบว่า สิ่งที่นักเรียนคิดว่าเป็นจุดอ่อนของตัวเอง เรียงตามลำดับจากมากไปน้อยคือ 1. การเขียน 2. ฐานคำศัพท์
ที่ไม่เพียงพอ 3. ความเร็วในการอ่าน และ 4. การฟังสำเนียงของผู้พูด 
ส่วนในด้านของการปรับเปลี่ยนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ นักเรียนต้องการให้วิชาภาษาอังกฤษประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้
ไวยากรณ์เพือ่ การเขียน การฟังภาษาอังกฤษจากภาพยนตร์ และรายการโทรทัศน์ที่ไม่มบี ทบรรยาย การอ่านนวนิยาย และเรือ่ งราวต่างๆ
และการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน
นอกจากนี้จากผลการสำรวจหลังการสอบ IELTS พบว่า สิ่งที่นักเรียนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นทักษะที่เป็นจุดอ่อนของตนเอง เรียงตาม
ลำดับจากมากไปน้อยคือ การเขียน การฟัง การอ่าน และการพูด

STUDENT’S LIST THEIR WEAKEST
SKILLS
19
17
15
13
11
9
7
5

Writing

Listening
speaker’s accent

Reading speed

Not enough
vocabulary

ENGLISH SKILLS
19
17
15
13
11
9
7
5

Grammar for
writing

Reading novels
and stories

Listening to movies
and TV shows with
no subtitles

Talking English 
in class
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โครงงานโมเสก
นักเรียนระดับชั้น EP-M. 2 เรียนรู้เรื่องศิลปะโมเสก และกระบวนการ
ทำภาพเหมือนจริง ทั้งภาพ portrait และภาพ landscape จากชิ้นส่วน
เล็กๆ ของกระดาษ นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้กระดาษเพื่อสร้างเงา
และการทำให้เกิดแสงจ้า จากนั้นเลือกภาพ portrait จากดาราที่ชื่นชอบ
และภาพ landscape ที่สวยงาม ซึ่งนักเรียนจะต้องนำมาสร้างใหม่โดยใช้
ชิน้ ส่วนจากหนังสือนิตยสารเก่า และนำมาจัดวางบนฟิวเจอร์บอร์ดขนาด A 3
Mr. Nicholas Keeping ครูที่ปรึกษาโครงงานกล่าวว่า โครงงานนี้
ได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากนักเรียน นักเรียนรู้สึกสนุกสนาน
ในการทำ และนักเรียนรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทำภาพเหมือนจริงได้จาก
วัสดุเหลือใช้ 

การศึกษาการพัฒนาแอพพลิเคชัน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
นักเรียนระดับชัน้ EP-M. 3 และ EP-M. 5 ได้ศกึ ษาการพัฒนาแอพพลิเคชันระบบปฏิบตั กิ าร
แอนดรอยด์ ซึ่งเป็นระบบเปิดสำหรับการปฏิบัติการในมือถือสมาร์ทโฟน และแท็บเลต
การศึกษาครัง้ นีน้ กั เรียนต้องใช้ XML และ Java ในการสร้างแอพพลิเคชัน ซึง่ เมือ่ เรียนรูแ้ ล้ว
นักเรียนสามารถสร้างมินิแอพพลิเคชันในส่วนต่างๆ คือ การจัดการตัวเลข การแก้ไขข้อความ
การส่งอีเมล การถ่ายรูป และการตั้งค่ารูป Mr. Martin Hunter ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์กล่าวว่า
นักเรียนมีความตั้งใจในการเรียนมาก ส่งผลให้สามารถพัฒนาแอพพลิเคชันได้อย่างรวดเร็ว 
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ประชุมตัวแทนผู้ปกครอง EP
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 นางศรัณยา วิบูลย์ศรีสัจจะ
ประธานผู้ปกครองระดับชั้น EP-M. 5 ร่วมกับคณะกรรมการ
ผู้ปกครอง ครูฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการ
สภานั ก เรี ย น EP ประชุ ม วางแผนเพื่ อ เตรี ย มจั ด กิ จ กรรม 

“EP Talent Show and EP-M. 6 Farewell Party” ณ ห้อง
Conference ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ 2003
กิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ โรงแรม
นารายณ์ กรุงเทพมหานคร เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถพิเศษ และฝึกความกล้าแสดงออก อีกทั้งยังเป็นการ
ปลูกฝังความรักและสามัคคีในหมู่นักเรียน EP รวมถึงร่วมแสดง
ความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย
และเป็นการรำลึกถึงพระคุณครู 

นักเรียน EP-M. 1 เรียนรู้วิชาทักษะ
วิทยาศาสตร์จากการศึกษาสัตว์
ในวิชาทักษะวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น  EP-M. 1 เปิดโอกาส
ให้นักเรียนได้ศึกษาสัตว์ต่างๆ ตามความสนใจ ได้แก่ สัตว์เลี้ยง
ของนั ก เรี ย น และไส้ เ ดื อ น ในการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง
นักเรียนต้องศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเวลาเรียน เพื่อศึกษา
พฤติกรรม และการบริโภคอาหารของสัตว์เลี้ยง เป็นต้น และ
ภายหลั ง จากที่ นั ก เรี ย นได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ไส้ เ ดื อ นในชั้ น เรี ย น
ของ Ms. Mary Vatral แล้ ว นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ว่ า ไส้ เ ดื อ น
ซึ่งเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความสำคัญไม่น้อยกว่า
สัตว์ประเภทอื่นๆ

รอรูป
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ลงเสาเข็มอาคารบ้านพักนักกีฬา
ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยภราดาพิสูตร
วาปีโส รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก นำนักฟุตบอลโครงการนักกีฬา
ช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าชมพื้นที่ในการก่อสร้างอาคารพักนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ
“Home of the Red Eagle” และการลงเสาเข็มทีม่ คี วามลึก 26 เมตร พร้อมถ่ายภาพทีร่ ะลึกร่วมกัน
ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร
อาคารพั ก นั ก กี ฬ าโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ นั บ เป็ น อาคารพั ก นั ก กี ฬ าหลั ง แรกของโครงการ
อัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 มีความสูง 5 ชั้น มีห้องพักรวมจำนวน 5 ห้อง และห้องพักเดี่ยว
สำหรับครู ไทย และต่างชาติรวม 40 ห้อง ห้อง Entertainment ห้องออกกำลังกาย ฯลฯ 

โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2555

จังหวัดสมุทรสาครจัดงาน
“สมุทรสาครร่วมใจ ชนะมหาอุทกภัย ’54”
ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 นายสุนทร วัฒนาพร ประธานหอการค้า
สมุทรสาคร และภาคเอกชน จัดงาน “สมุทรสาครร่วมใจ ชนะมหาอุทกภัย ’54”
โดยมี นายยงยุ ท ธ วิ ชั ย ดิ ษ ฐ รองนายกรั ฐ มนตรี และรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดงาน พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติยศให้กับ
บุคคลดีเด่นที่มีส่วนร่วมในการป้องกันอุทกภัยในครั้งนี้ อาทิ นายจุลภัทร
แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์
นายอภิ ช าติ โตดิ ล กเวชช์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รสาคร และ
ข้าราชการฝ่ายต่างๆ ในโอกาสนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับเกียรติให้เป็น
เจ้าภาพจัดเตรียมสถานทีจ่ ดั งานในนามของจังหวัดสมุทรสาคร ณ โครงการ
อัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร
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ความคืบหน้าโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2  
ในช่วงเดือนธันวาคม 2554 การก่อสร้างอาคารเรียนแผนกมัธยมเป็นการสานต่องานตกแต่งภายในและงานทาสีภายในทุกชั้น 

มีการปูกระเบื้องพื้นบันได และรื้อถอนโครงเหล็กกันสาดบริเวณที่นั่งเล่นในชั้น 2 - 4 พร้อมตกแต่งผิวฝ้าเพดาน ทาสี และแต่งผิว
ฝ้าเพดานบริเวณโถงทางเดิน สำหรับอาคารเรียนแผนกประถม เน้นด้านงานเก็บรายละเอียดโครงสร้าง งานตกแต่งภายในอาคาร 

มีการติดตัง้ อะลูมเิ นียมพืน้ หินขัดบริเวณโถงทางเดิน นอกจากนีม้ กี ารเริม่ งานทาสี และแต่งผิวผนังภายนอกอาคาร ผิวฝ้าเพดานภายใน
ห้องเรียนต่างๆ รวมถึงในชัน้ 4 มีการเทปูนแต่งผิวคอนกรีตหล่อสำเร็จ (Precast) คานกันสาด และแผงบังแดด งานหุม้ ฉนวนท่อน้ำเย็น
ห้องเรียน งานติดตัง้ ท่อน้ำทิง้ และงานติดตัง้ ท่อเย็นระบบปรับอากาศ 
ด้านงานปรับ Landscape และงานภายนอกอาคาร มีการติดตั้งท่อระบายน้ำข้างอาคารเรียนแผนกประถม พร้อมติดตั้ง Gutter
ลานพลาซ่ากลาง นอกจากนีม้ กี ารปรับถมดินบริเวณด้านข้างอาคารเรียนแผนกมัธยม เพือ่ สร้างเป็นสนามฟุตบอลและลานกีฬากลางแจ้ง
สำหรับนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ 
สำหรับการก่อสร้างอาคารบ้านพักครูลกู เสือ มีการก่อผนังและทำเสาเอ็นทับหลังทีช่ นั้ 1 - 2 และมีการรือ้ ถอนไม้แบบคานคอดิน
ของห้องน้ำลูกเสือ นอกจากนี้ยังมีการลงเสาต้นแรกของอาคารบ้านพักนักกีฬา ซึ่งงานทั้งหมดนี้ควบคุมการก่อสร้างโดยคณะวิศวกร
ผูช้ ำนาญการอย่างใกล้ชดิ
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“...ขอให้นกั เรียนทัง้ หลายจงตัง้ ใจรับความรูท้ คี่ รูสอน เพราะโอกาสเช่นนีห้ ายาก ถ้าไม่เอาใจใส่พยายามเรียน
ก็จะหาโอกาสไม่ได้อกี เพราะเวลาทีเ่ ป็นเด็กนัน้ มีนอ้ ย จึงต้องขอให้ใช้เวลาให้ถกู ต้อง สะสมความรูใ้ นทางหลักวิชา
และความรู้ ทั่ ว ไปให้ ม ากและดี ที่ สุ ด แล้ ว จะไม่ ต้ อ งเสี ย ใจ เมื่ อ โตขึ้ น ก็ จ ะสามารถทำหน้ า ที่ ข องตน คื อ
ทำมาหากินเลี้ยงชีวิตตน และช่วยส่วนรวมให้อยู่ได้ด้วยความก้าวหน้าและด้วยความร่มเย็น...”
พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2512

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 12
ภาคเรียนที่ 2/2554
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 ศูนย์วิทยบริการและ
สือ่ การสอน โดยมิสกานดา ลือกาญจนวนิช และมิสลักษณา
มี ภิ ป ราย จั ด กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม การอ่ า น และการเรี ย นรู้
ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 12 ภาคเรียนที่ 2/2554 ในสัปดาห์นี้
เป็นกิจกรรม Crossword Game เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษา
อังกฤษ และฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับพืชผักต่างๆ
ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 13
ภาคเรียนที่ 2/2554
เมื่อวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2554 ศูนย์วิทยบริการ
และสื่อการสอน โดยมาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย และ
มิสปราณิสา อ่ำทอง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และ
การเรียนรู้ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 13 ภาคเรียนที่ 2/2554 

ในสัปดาห์นี้เป็นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเกี่ยวกับการทาย
สำนวนไทย เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเรื่องคำในภาษาไทย
ให้ดียิ่งขึ้น ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint LouisMarie Memorial Building

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

ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ภราดาพิสูตร วาปีโส
ภราดาทินกร บุญสว่าง

บรรณาธิการบริหาร

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

ถ่ายภาพ 	

มาสเตอร์กายสิทธิ์ ร่มไมล์
มาสเตอร์ธวัชชัย ชาญวิทยากุล
มิสชฏาภรณ์ แก้วเหลีย่ ม
มาสเตอร์ประยุทธ น้อยแก้ว
มาสเตอร์ประจวบ ภาลุน
มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว
มาสเตอร์อดิสรณ์ กสาบสัน
มิสสุปรียา เอกอินทร์

พิสูจน์อักษร 	

มิสมนฑิรา พานิชยิ่ง
มาสเตอร์เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
รูปเล่ม 		

มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิคุณ
มาสเตอร์สมโภช โพธิ์สินสมวงศ์

