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Mr. Simon Farbenbloom รองเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย 
และคณะผู้บริหารโรงเรียน จากเมือง Adelaide รัฐ South Australia 
เปิดการสัมมนาหัวข้อ “Learn, Lead and Succeed”
เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2555 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
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ครูอัสสัมชัญรับรางวัล 
“หนึ่งแสนครูดี”  
ประจำปีการศึกษา 2554  

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 ครู  

โรงเรียนอัสสัมชัญจำนวน 5 ท่าน ได้รับ

คัดเลือกเพื่อรับรางวัล “หนึ่งแสนครูดี” 

ประจำปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุม  

คุรุสภา ดำเนินโครงการโดยสำนักงาน

เลขาธกิารครุสุภา มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ยกยอ่ง

รางวัลครูดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 มิสวรรณศิริ ผลประมูล ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

และครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 พร้อมด้วยมาสเตอร์ขจรพรรณ แก้วสุวรรณ์ ได้รับ  

รางวัลครูดีเด่น ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยเข้ารับรางวัล  

ในพิธีมอบ “รางวัลผู้ร่วมบริหารและครูดีเด่น ประจำปี 2554” จัดโดยสมาพันธ์

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย 

โดยมีภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

และนายสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติมอบรางวัล 

 ในโอกาสนี ้คณะภราดาและคณะครรูว่มแสดงความยนิดกีบัครดูเีดน่ทัง้สองทา่น 

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค 

กรุงเทพมหานคร 

เชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ โดยคุรุสภามีแนวคิดเปิดโอกาสให้สถานศึกษา  

ในแตล่ะสงักดัทีก่ระจายอยูท่ัว่ประเทศดำเนนิการคดัเลอืกกนัเอง พรอ้มกำหนดเกณฑ์ในการคดัเลอืก ทำใหค้รุสุภาไดแ้นวทางทีห่ลากหลาย

นำมาใชป้ระกอบการพจิารณา ทัง้นี ้ ครุสุภาไดก้ำหนดเกณฑก์ลางเพือ่ให้ไดผู้ป้ระกอบวชิาชพีทางการศกึษาทีส่มควรยกยอ่งในหลากหลาย

รูปแบบ และขยายผลในวงกว้างต่อไป โดยคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัล ได้แก่ มิสธัญชนก ปิ่นสลัก มิสวรรณศิริ ผลประมูล 

และมิสภร คำทองสุข ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว ครูผู้สอนวิชาดนตรีสากล และมิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ ครูผู้สอน

วิชาคอมพิวเตอร์ 
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มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวครูและนักเรียนที่ประสบอุทกภัย  

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบเงินจากน้ำใจชาวอัสสัมชัญช่วยเหลือ  

ครูและนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจากการจัดงาน “AC Christmas Charity” โดยมียอดรายรับบริจาครวมทั้งสิ้น 3,622,195.- บาท   

ทั้งนี้ มีครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุทกภัยจำนวน 490 คน คณะครูจำนวน 160 คน และเจ้าหน้าที่จำนวน 6 คน รวมทั้งสิ้น 656 คน   

พร้อมทั้งมีพิธีมอบเงินให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ประสบภัยอีกครอบครัวละ 5,000.- บาท ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์   

 นอกจากนี้ ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบเงินจากการจัดงาน   

“AC Christmas Charity” ให้กับคณะครูแผนกประถมและมัธยม ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-

Marie Memorial Building 

วัน ฟ. ฮีแลร์ รำลึก 

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ 

เป็นประธานในกิจกรรมวัน ฟ. ฮีแลร์ รำลึก โดยมีตัวแทนนักเรียนอ่าน

ชีวประวัติและบทสดุดีเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ในโอกาสนี้ คณะภราดา คณะครู 

นักเรียน และพนักงาน ร่วมวางแจกันดอกไม้คารวะอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์   

ฟ. ฮีแลร์  

 เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ เกิดเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2424 ที่เมืองบัวเตียร์ 

ประเทศฝรั่งเศส ด้วยความศรัทธาในคริสต์ศาสนา ท่านจึงบรรพชาเป็นภราดา

ในคณะเซนต์คาเบรียล ต่อมาใน พ.ศ. 2443 บาทหลวงเอมิล กอลมเบต์   

เดินทางเยือนบ้านเกิดที่ประเทศฝรั่งเศส เพื่อเสาะแสวงหาเจษฎาจารย์  

ผู้มีความรู้ความสามารถมารับหน้าที่สืบสานงานวางรากฐานของโรงเรียน  

อัสสัมชัญต่อไป เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ซึ่งขณะนั้นมีอายุเพียง 20 ปี ได้รับ  

คัดเลือกให้เป็นหนึ่งในคณะภราดา 5 ท่าน ที่จะมาปฏิบัติภารกิจนี้ นับตั้งแต่

ก้าวแรกที่เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ได้ย่างเหยียบบนผืนแผ่นดินไทย ท่านได้

สร้างคุโณปการต่อโรงเรียนอัสสัมชัญไว้มากมาย ขณะเดียวกันท่านยังได้  

ศึกษาภาษาไทยจนมีความเชี่ยวชาญ สามารถประพันธ์ตำราเรียนภาษาไทย   

“ดรุณศึกษา” ไว้ให้นักเรียนไทยหัดเขียนอ่าน จนได้รับการยกย่องให้เป็น 

“ภราดานักปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ” เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ได้อุทิศตนทุ่มเท  

ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิต ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 

3 ตุลาคม 2511 สิริอายุ 87 ปี 
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วันครูแห่งชาติ 

 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดกิจกรรม 
“วนัครแูหง่ชาต”ิ กจิกรรมประกอบดว้ยพธิทีำบญุตกับาตรพระสงฆ์
จำนวน 9 รูป จากวัดม่วงแค เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับครูผู้ล่วงลับ 
นอกจากนี้ มีการจัดอบรมในหัวข้อ “จิตวิญญาณและคุณค่า  
ของครู” โดยมีภราดาชุมพล ดีสุดจิต ภราดาอาวุโสของมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร เพื่อสร้าง  
จิตวิญญาณและการมองเห็นคุณค่าในตนเองของวิชาชีพครู   
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003   
 ภายหลังจบการอบรม มีกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาส
วนัขึน้ปใีหม ่2555 และวนัครแูหง่ชาต ิโดยมภีราดาศริชิยั ฟอนซกีา 
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมงาน
พร้อมด้วยคณะภราดา ในโอกาสนี้ผู้แทนผู้ปกครองในแต่ละ  
ระดับชั้นร่วมส่งมอบของขวัญปีใหม่ให้คณะครู ณ หอประชุม 
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie 
Memorial Building  

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียน  

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ   

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความรู้กับนักเรียน

เกี่ยวกับโทษภัยอันร้ายแรงของยาเสพติด โดยกิจกรรม  

ในช่วงเช้าเป็นการอ่านสารและคำขวัญจาก ฯพณฯ 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี โดยคำขวัญ  

วันเด็กในปีนี้คือ “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษา

ความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” 

 สำหรับกิจกรรมวันเด็กในช่วงบ่ายมีการแสดงโชว์

ของสุนัขตำรวจในการค้นหาวัตถุระเบิดและยาเสพติด 

รวมถึงกิจกรรมร่วมเล่นเกมกับทีมงานดุริยางค์ทหารบก 
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 เมื่อวันที่ 9 - 10 มกราคม 2555 Mr. Simon Farbenbloom รองเอกอัครราชทูต 

(Deputy Head of Mission) จากสถานทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศไทย เป็นประธาน

เปดิการสมัมนาในหวัขอ้ “Learn, Lead and Succeed” จดัโดยโรงเรยีนอสัสมัชญั รว่มกบั 

Austrade (Australian Trade Commission) สถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย 

เพื่อสานความสัมพันธ์ที่ดีทางการทูตระหว่างประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย   

ในโอกาสฉลองความสัมพันธ ์60 ป ี ไทย-ออสเตรเลีย และเปิดโลกทัศน์ทางด้านการจัด  

การศึกษาระดับนานาชาติ โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ   

ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 

 การจัดสัมมนาครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างประเทศออสเตรเลีย

และประเทศไทย โดยมีคณะผู้อำนวยการจากโรงเรียนของรัฐและเอกชนระดับชั้นนำ   

5 โรงเรียน จากเมือง Adelaide รัฐ South Australia ได้แก่ Mr. Kevin Tutt (Principal, 

Prince Alfred College), Ms. Elizabeth (Liz) Schneyder (Principal, Henley Beach 

High School), Ms. Susan Hyde (Principal, Australian Science and Mathematics 

School), Mr. Brett Darcy (Principal, Rose Park Primary School), และ Ms. Anita 

Zocchi (Principal, Adelaide High School) เป็นวิทยากร โดยมีสาระเกี่ยวกับ  

การจดัการศกึษาและกำหนดวสิยัทศัน์ในการบรหิารงานโรงเรยีนเอกชนและรฐับาล ในครัง้นี้  

มีคณะผู้บริหารจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โรงเรียนสังกัดสังฆมณฑล

กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมด้วยผู้ร่วมบริหาร และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ   

รวม 120 ท่าน เข้ารับการสัมมนา 

การสัมมนาหัวข้อ 
“Learn, Lead and Succeed”
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พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโครงการ อสช.   

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโครงการ 

อสช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 143 คน รวมเป็นเงินทุนการศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 2,366,000.- บาท โดยนักเรียน  

ที่ได้รับทุนการศึกษาประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จำนวน 38 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1   

จำนวน 14 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 29 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จำนวน 31 คน   

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จำนวน 31 คน โดยนักเรียนที่ได้รับทุนต้องมีคะแนนเฉลี่ยผลการเรียนสะสม 3.50 ขึ้นไป  

นักเรียนชมรม NETAC ผ่านการสอบเกียรตินิยมขั้นต้นด้านถ่ายภาพ   

 ขอแสดงความยินดีกับนายตฤตีย์ วิเศษฤทธิ์ (44655) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 นักเรียนชมรม NETAC ที่ผ่านการสอบเกียรตินิยม

ขัน้ตน้ดา้นถา่ยภาพ LBPS (Licentitate of The Bangkok Photographic Society) ของสมาคมถา่ยภาพกรงุเทพฯ ในการสอบเกยีรตนิยิม

ขั้นต้นนี้ผู้สอบต้องแสดงถึงการมีทักษะพื้นฐานที่ดีในการควบคุมกล้อง การจัดองค์ประกอบภาพ และการนำเสนอผลงาน โดยนักเรียน

ทีผ่า่นการสอบไดเ้ขา้รบัรางวลัประทานจากพระเจา้วรวงศเ์ธอ พระองคเ์จา้โสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต ุในวนัที ่28 มกราคม 2555 

ณ ลานโถงลิฟต์แก้ว จามจุรีสแควร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีมาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง เป็นครูที่ปรึกษา 
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การอบรมเชงิปฏบิตักิารวชิาวทิยาศาสตร ์
“ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ 1”   

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาวิทยาศาสตร์ : 

“ทกัษะกระบวนการวทิยาศาสตร ์1” ใหก้บันกัเรยีนแผนการเรยีน 

Gifted ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 

2003 โดยมีทีมงานของบริษัท นานมีบุ๊คส์ อินโนเวชั่น จำกัด 

เป็นคณะวิทยากร กิจกรรมประกอบด้วย การทดลองและ  

การประดิษฐ์ผลงานเกี่ยวกับบรรยากาศด้านฟิสิกส์เบื้องต้น   

การแข่งขันประดิษฐ์ปืนอัดลม และการทดลองวิทยาศาสตร์ 

เป็นต้น 

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ 
“ACOPC” ครั้งที่ 1      

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้

การงานอาชีพและเทคโนโลยี ร่วมกับชมรมคอมพิวเตอร์

โอลิมปิกโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน

เขยีนโปรแกรมคอมพวิเตอรอ์อนไลน ์ในงาน Assumption 

College Online Programming Competition (ACOPC) 

ครั้งที่ 1 โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ 

เป็นประธานมอบรางวัลในครั้ งนี้ ณ ห้องประชุม 

Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-

Marie Memorial Building   

 ผลการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

 1. ทีม APSP จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย   

ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

 2. ทีม Incubator จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา   

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

 3. ทีมกออู้ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  

 4. ทีม DS_A2P จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ และ  

ทีม We’re Gay! จากโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัด

ขอนแก่น ได้รับรางวัลชมเชย     
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ค่ายคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ครั้งที่ 2 (สสวท.)   

 ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดส่งผู้แทนประเทศไทย  

ไปแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ได้ดำเนินการจัดอบรมคัดเลือกครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 - 29 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา   

ผลการคัดเลือกปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมครั้งที่ 2 วิชาคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม -   

5 เมษายน 2555 และวันที่ 17 - 28 เมษายน 2555 ได้แก่ นายวรวุฒิ โคเมฆารัตน์ (43632) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นักเรียน  

โครงการอัสสัมชัญส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สู่ระดับชาติ (อสช.) 
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Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย     

 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ   

เป็นประธานในงาน Open House หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในภาคเช้าเป็นการแนะนำ

หลกัสตูรการเรยีนการสอนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ อาท ิการแนะนำหลกัสตูร Bell 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สำหรับในภาคบ่ายเป็นการแนะนำหลักสูตรระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายที่กำหนดเปิด 7 แผนการเรียน ณ หอประชุม Louis-Marie 

Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building ภายในงาน  

มีการจัดนิทรรศการแนะนำการศึกษา และนิทรรศการผลงานของนักเรียนมากมาย 

พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญต่างๆ ของโรงเรียน  

Open House หลักสูตร Gifted มัธยมต้น  

 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2555 ฝ่ายวิชาการจัดกิจกรรม Open 

House หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

หลักสูตร Gifted สำหรับผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   

โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ กล่าวต้อนรับและชี้แจง

นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในโอกาสนี้มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ 

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ แนะนำโครงสร้างหลักสูตร Gifted จากนั้น  

มีการเสวนาในหัวข้อ “การเรียนหลักสูตร Gifted” โดยมีครูที่ปรึกษา

หลักสูตร ผู้แทนผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

หลักสูตร Gif ted ร่วมแบ่งปันประสบการณ ์ ณ ห้องประชุม 

Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003   



9AC Newsletter

พิธีรับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์  
ชั้นที่ 3  

 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555 งานลูกเสือจัดพิธีรับเข็มลูกเสือ

บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นที่ 3 ประจำปี 2554 ให้กับลูกเสืออัสสัมชัญ

จำนวน 18 นาย ที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ   

ในฐานะที่ประพฤติตนเป็นลูกเสือที่ดีสมควรเป็นตัวอย่างแก่ลูกเสือ

อื่นๆ ตลอดจนบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่น และช่วยเหลือ  

บิดามารดาหรือผู้ปกครองในกิจการต่างๆ เป็นอย่างดีโดยสม่ำเสมอ   

โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ภราดาพิสูตร วาปีโส 

รองผูอ้ำนวยการ คณะผูบ้รหิาร และผูก้ำกบัลกูเสอื รว่มแสดงความยนิดี 

ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์    

คัดเลือกประธานเชียร์และแปรอักษร  
ปีการศึกษา 2555 (AC รุ่น 128) 

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 ชมรมเชียร์และแปรอักษรจัดการคัดเลือกประธาน  

คณะกรรมการเชยีรแ์ละแปรอกัษร ประจำปกีารศกึษา 2555 โดยประธานคณะกรรมการเชยีร์

และแปรอกัษรมภีาระงานเกีย่วกบัการดแูลชมรมเชยีรแ์ละแปรอกัษรในงานจตรุมติรสามคัคี 

ซึ่งกำหนดจัดในเดือนพฤศจิกายน 2555 ผลการคัดเลือกประธานเชียร์คนใหม่ คือ   

นายวรเมธ ศรีวรากุลกิจ (44859) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์   

ณ สนามบาสเกตบอล อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building  

รางวัลบุคคลดีเด่น โครงการ  
AC Person of the year 2011  

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 

ผู้อำนวยการ เป็นประธานมอบรางวัลบุคคลดีเด่น ประจำปี 

2554 จากโครงการ AC Person of the year 2011 จดัโดย

คณะกรรมการสภานักเรียน โดยมีคณะครูที่ได้รับเกียรต ิ 

เสนอชือ่รบัรางวลัจำนวน 10 คน ไดแ้ก ่มสิสภุา พรอ้มสถติย ์

มาสเตอร์อารัณย์ โพธิอ๊ะ มิสปรานอม ฉัตรโชคไพศาล   

มสิศริริตัน ์ศริชิพีชยัยนัต ์มาสเตอรศ์ริ ิบบัภรี ์มาสเตอรณ์รงค ์

วรีะประจกัษ ์มสิวรรณศริ ิผลประมลู มาสเตอรจ์ารกึ แจง้เจรญิ 

มิสเสาวนีย์ กำเนิดงาม และมิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ 

นอกจากนี ้ทางโครงการยงัไดม้อบรางวลัใหก้บันกัเรยีนทีไ่ดร้บั

คดัเลอืกอกีจำนวน 10 คน ณ ลานใตอ้าคารอสัสมัชญั 2003 
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ปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
และ EP-M. 6 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 งานแนะแนวจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้กับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M. 6 ในโอกาสที่กำลังจะสำเร็จ

หลักสูตรการศึกษา ภายในงานมีพิธีสักการะบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์   

ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ลานอนุสาวรีย์บาทหลวงกอลมเบต์ และพิธี  

บายศรีสู่ขวัญ รำลึกพระคุณครูอาจารย์ โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 

และคณะครูเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 

2003 ภายหลังจบพิธีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร่วมร้องเพลงสดุดี  

อัสสัมชัญ และบูมอัสสัมชัญ บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและสามัคคีระหว่าง

รุ่นพี่-รุ่นน้อง 
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ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ปีการศึกษา 2554  

 เมื่อวันที่ 8 - 10 มกราคม 2555 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา  

ปีที่ 3 เข้าค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อฝึกให้นักเรียนมีระเบียบวินัย 

เสริมสร้างความพร้อมด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการฝึกเป็น  

นักศึกษาวิชาทหารต่อไป อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และพัฒนา  

คุณภาพชีวิตในการอยู่ร่วมกัน โดยมีคณะครูฝึกทหารและผู้กำกับการลูกเสือจาก  

โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นวิทยากร ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จังหวัดนครราชสีมา 

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M. 1  
ปีการศึกษา 2554  

 เมื่อวันที่ 26 - 27 มกราคม 2555 คณะลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M. 1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ   

ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อฝึกทักษะในด้านการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี   

ความเสียสละ และการกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ กิจกรรมการฝึกประกอบด้วย กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมผจญภัย กิจกรรม  

เดินทางไกล และกิจกรรมแคมป์ไฟ ในกิจกรรมครั้งนี้เน้นให้นักเรียนสามารถผลิตเรือแพเพื่อให้สามารถเอาตัวรอดและช่วยเหลือผู้อื่น

หากเกิดอุทกภัย ซึ่งสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป    
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เยี่ยมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  

 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 คณะครู ผู้ปกครอง 

และนักเรียนโครงการอัสสัมชัญส่งเสริมผู้ เรียนด้าน

วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สู่ระดับชาติ 

(อสช.) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่5 เขา้เยีย่มและใหก้ำลงัใจ 

พร้อมบริจาคเงินและสิ่งของที่จำเป็น ณ ศูนย์พัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ

พัฒนาด้านจิตอาสาของนักเรียน 

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
ครั้งที่ 2 เนื่องในโอกาสปีมหามงคล  
84 พรรษา มหาราชา 

 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 คณะครู ผู้ปกครอง และ

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น  

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส  

ปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา   

ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งนี้มีผู้ปกครองจากเครือข่ายจตุรมิตร

สามัคคีเข้าร่วมบริจาคโลหิตด้วย ณ ห้อง Prefunction ชั้น 6   

อาคารอัสสัมชัญ 2003  
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 วันที่ 20 มกราคม 2555 งานกีฬาจัดพิธีมอบเหรียญรางวัลการแข่งขันกีฬาสี

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจาก

มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้มอบ  

เหรียญทอง มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์ เป็นผู้มอบเหรียญเงิน และมาสเตอร์มนตรี 

มากรักษา เป็นผู้มอบเหรียญทองแดง จากนั้นมีการแข่งขันฟุตซอลกระชับมิตร

ระหว่างทีมช้างบ้านกับทีมช้างเผือก ณ สนามฟุตซอล โรงเรียนอัสสัมชัญ  

นักกีฬาเทเบิลเทนนิสชายดีเด่น  

 นายธนพล สันติวัฒนธรรม (48918) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เข้าร่วม  

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33   

ประจำปี 2555 “อุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 - 31 มกราคม 2555   

ณ จังหวัดอุบลราชธานี ในนามเขต 10 กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน   

นายธนพล สันติวัฒนธรรม ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทชายคู่ และ  

ทีมชาย และได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทชายเดี่ยว นอกจากนี้  

ยงัไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ปน็ “นกักฬีาดเีดน่ชาย (เทเบลิเทนนสิ)” จากการแขง่ขนั 

“อุบลราชธานีเกมส์” ชาวอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จ  

ของนักกีฬาคนเก่ง 

พิธีมอบเหรียญรางวัล  
และบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปีการศึกษา 2554 
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
เปิดคลินิกบาสเกตบอลสอนน้อง
 เมือ่วนัที ่28 มกราคม 2555 โรงเรยีนอสัสมัชญั รว่มกบัโรงเรยีน 7 ทมีทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนั “อสัสมัชญั บาสเกตบอล อนิวเิตชัน่ 2011” 
ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียน
เซนต์ดอมินิก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย เปิดคลินิกบาสเกตบอลให้กับน้องๆ จำนวน 80 คน จาก   
8 โรงเรียนใกล้เคียงโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้เรียนรู้ทักษะพื้นฐาน  
ในการเล่นบาสเกตบอลอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งแบ่งปันเสื้อกีฬา อุปกรณ์การเรียน และอุปกรณ์กีฬาให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ 
กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ บริษัท โรงงานสยามบอลล์ สปอร์ต จำกัด และบริษัท   
ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดคลินิกและมอบอุปกรณ์กีฬา   
พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก เข้าร่วมกิจกรรม ณ สปอร์ตอารีน่า โซนกีฬา 
ภายในโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร  
 สำหรับคลินิกบาสเกตบอลที่จัดขึ้นเป็นการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่างๆ ของกีฬาบาสเกตบอล แบ่งออกเป็น 5 ฐาน 
ฐานที่ 1 ฝึกทักษะการเคลื่อนไหว ฐานที่ 2 ฝึกทักษะการเลี้ยงบอล ฐานที่ 3 ฝึกทักษะการส่งบอล ฐานที่ 4 ฝึกทักษะการยิงประตู และ

ฐานที่ 5 ฝึกทักษะการเล่น 1 : 1 

14 AC Newsletter
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ผลการแข่งขันบาสเกตบอล 

อินวิเตชั่น 2011
 การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ในรายการ “อัสสัมชัญบาสเกตบอลอินวิเตชั่น 2011” โอกาสฉลอง 110 ปี 

ภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 5 ท่านแรกเดินทางมารับภารกิจทางด้านการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมทุนการศึกษา 100,000.- บาท การแข่งขันรอบแรกนัดสุดท้าย เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2555   

มีผลการแข่งขันดังนี้ 

 คู่แรก โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 49-20 คะแนน  

 คู่ที่ 2  โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ชนะ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 46-45 คะแนน  

 คู่ที่ 3  โรงเรียนวัดสุทธิวราราม ชนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 48-44 คะแนน  

 คู่ที่ 4  โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 39-30 คะแนน  

 สำหรับพิธีปิดการแข่งขันจะมีขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 
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เตรียมความพร้อมทีมฟุตบอลเยาวชน 15 ปี  
“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ คัพ 2012”  

 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ นำโดยมาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ และ

มาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุนทด จับมือร่วมกับโรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย  

เพื่อเตรียมทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน รุ่นอายุ 15 ปี รายการ 

“แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ คัพ 2012” โดยนัดแรกได้มีโอกาสอุ่นเครื่องกับ

ทีมเยาวชนทีมชาติ ชุด U14 ปี ณ สนาม เดอะ แพค สปอร์ต เซ็นเตอร์   

ถนนกาญจนาภิเษก-พระราม 2 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2555 ผลการอุ่นเครื่อง 

ทีมอัสสัมชัญ-พัทธยาอรุโณทัยพ่ายไป 2-1 ประตู 

รางวัลชนะเลิศรายการ  
“อินเตอร์เนชั่นแนล ยูธ ยู-14  
ฟตุบอล อนิวเิตชัน่ ทวัรน์าเมนต ์2012” 

 โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับนายธาวิน   

มหจินดาวงศ์ (46001) ชั้น EP-M. 2/4 ที่ได้รับคัดเลือก  

ให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ชุด U14 ปี 

สูศ้กึรายการ “อนิเตอรเ์นชัน่แนล ยธู ย-ู14 ฟตุบอล อนิวเิตชัน่ 

ทัวร์นาเมนต์ 2012” ระหว่างวันที่ 27 - 29 มกราคม 2555   

ณ เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกงฯ โดยม ี4 ประเทศรว่มการแขง่ขนั 

ประกอบด้วย ฮ่องกง ไทย จีน และสิงคโปร์ ผลการแข่งขัน 

ทีมฟุตบอลเยาวชนทีมชาติไทย ชุด U14 ปี ได้รับรางวัล  

ชนะเลิศจากผลงานชนะรวด 3 นัด คือ ชนะสิงคโปร์ 2-0 

ประตู ชนะจีน 22-0 ประตู และชนะฮ่องกง 5-0 ประตู (ธาวิน 

มหจินดาวงศ์ เป็นผู้ทำประตูที่ 2 ของทีมไทยได้ในนาทีที่ 48) 

คณะผู้ฝึกสอนเยี่ยมสโมสร 
บางกอกกล๊าส เอฟซี   

 เมือ่วนัที ่25 มกราคม 2555 มาสเตอร์โอภาส ธริาศกัดิ ์

มาสเตอรเ์ชีย่วชาญ แพรขนุทด และมาสเตอรโ์สภณ สกลุเรอืง 

ในนามของโครงการนักกีฬาช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญ 

เดินทางเข้าพบนายศุภสิน ลีลาฤทธิ์ รองประธานสโมสร

บางกอกกล๊าส เอฟซี /ผู้ จัดการทีม และนายสุรชัย   

จตุรภัทรพงศ์ ผู้ฝึกสอนประจำทีมบางกอกกล๊าส เอฟซี   

ณ บริษัท บีจีเอฟซี สปอร์ต จำกัด อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 

1 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อปรึกษาหารือและ  

ขอคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำทีมฟุตบอลให้ประสบ  

ความสำเร็จต่อทีมฟุตบอลโครงการช้างเผือกโรงเรียน  

อัสสัมชัญ 
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อวยพรปีใหม่ 2555 
คณะบุคคลและหน่วยงานต่างๆ

 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย

มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ และมิสจันทนีย์ ทรงเสี่ยงชัย   

หวัหนา้ฝา่ยธรุการ-การเงนิ แผนกประถม เขา้อวยพรนายชาญวทิย ์ทบัสพุรรณ ผูอ้ำนวยการ

สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน/ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการ  

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ณ สำนักงาน  

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2555 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 

พร้อมด้วยมิสศิริพร ศุระศรางค์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เข้าอวยพรนางเกยูร 

บุญสนอง ผู้อำนวยการกลุ่มงานโรงเรียนสามัญศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน (สช.) ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2555 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ 

พร้อมด้วยมิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ เข้าอวยพรนายสงัด จันลา รองผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2555   

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร  

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 มาสเตอร์สุทิน นิติวัฒนานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้า  

ฝ่ายกิจการนักเรียน และมาสเตอร์สุอรุณ แก้วพรม ครูฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าอวยพร  

เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลบางรัก และสถานีตำรวจนครบาลยานนาวา   

ในโอกาสวนัขึน้ปีใหม ่2555 และเพือ่เปน็การขอบคณุทีเ่จา้หนา้ทีต่ำรวจได้ใหก้ารชว่ยเหลอื

ดูแลนักเรียนทั้งในด้านการจราจรและการดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนด้วยดีเสมอมา 
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มอบพจนานุกรมไทย-จีนให้กับห้องสมุด  

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 นายพงมิตร เชิญวิริยะกุล 

กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั ตัง้ไทฮ่ัว้เฮง จำกดั มอบพจนานกุรมไทย-จนี 

ให้กับห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อให้นักเรียนได้ค้นคว้า  

เพื่อการศึกษา โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ และ  

มิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์ หัวหน้าศูนย์วิทยบริการ เป็นผู้รับมอบ   

ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 4 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial 

Building   

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 
จตุรมิตรสามัคคี 

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2555 คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

จตุรมิตร ประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน

เทพศิรินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียน  

อัสสัมชัญ ร่วมประชุมคณะกรรมการ พร้อมทั้ งมอบรางวัล  

การประกวดโลโก้เครือข่ายผู้ปกครองจตุรมิตรสามัคคีให้แก่นักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้   

ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร   

Saint Louis-Marie Memorial Building 

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 
และอุปกรณ์เทคโนโลยีให้มูลนิธิสวนแก้ว  

 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้า

สำนักผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  

ให้แก่มูลนิธิสวนแก้ว ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 

เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ของวัดสวนแก้วต่อไป โดยดำเนินการ  

ส่งมอบ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญ ชั้น M 1 อาคาร 

อัสสัมชัญ 2003  
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คณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 2554  
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญ 

  เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจากโครงการ  

สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน 2554 (Energy Mind Award 2011) นำโดย ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์ เลขาธิการสมาคมพัฒนา

คุณภาพสิ่งแวดล้อม นายกิตติศักดิ์ สวงโท เจ้าหน้าที่ตรวจประเมินฝ่ายโครงการฯ และนางสาวรุ้งตะวัน เกิดโภคา เจ้าหน้าที่  

ตรวจประเมินและประสานโครงการฯ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้พลังอย่างคุ้มค่า ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 

อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building  

สอบวัดความรู้ครูผู้สอนตำรากลาง 5 รายวิชา 
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย   

 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจัดทดสอบวัดความรู้ครูผู้สอนตำรากลาง   

5 รายวิชาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ

คอมพิวเตอร์ ในหัวข้อมรดกการศึกษาคุณภาพเซนต์คาเบรียล และความรู้ความเข้าใจการจัดการศึกษาตามประกาศมูลนิธิฯ 1/2554   

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

และโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเข้ารับการทดสอบ 
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เรียนภาษาอังกฤษผ่านแผนภูมิ (Graph Unit) 

 นักเรียนระดับชั้น EP-M. 4/1 และ EP-M. 4/2 ได้เรียนรู้วิธีการเขียนแผนภูมิ รวมทั้งคำศัพท์ทั่วไป และการสรุปสาระสำคัญ  
ในแต่ละย่อหน้า ในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียนของ Ms. Jocelyn Marshall 
 ในกิจกรรมนี้นักเรียนต้องสร้างแผนภูมิ 3 มิติ โดยการจัดกลุ่มย่อย การเลือกคำถาม การรวบรวมข้อมูล และการเลือกกลุ่มข้อมูล
เพื่อสร้างแผนภูมิ 3 มิติ ซึ่งนักเรียนสามารถใช้ข้อมูลดิบจากแหล่งข้อมูลใดก็ได้ตามความสนใจ เมื่อสร้างแผนภูมิแล้ว ให้นักเรียน  

การประกวดแต่งเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2554 

 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดประกวดการเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2554   
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา โดยมี Mr. Michael Miner ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้น EP-M. 5 เป็นผู้รับผิดชอบกิจกรรม 
กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นเวทีสำหรับ  
การแสดงออกทางด้านความคิดสร้างสรรค์ 
 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประกวดคือ เนื้อเรื่องจะต้องเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่ มีตัวละครอย่างน้อย 2 ตัว ดำเนินเรื่องอย่าง  
สมเหตสุมผล มบีทนำ เนือ้เรือ่ง บทสรปุ และมคีวามยาว 2 - 3 หนา้ ซึง่นกัเรยีนทีช่นะการประกวดการแตง่เรือ่งสัน้ภาษาองักฤษมดีงันี ้ 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 รางวัลชนะเลิศ  : เดก็ชายธนพนธ ์วอ่งวรีวฒันกลุ (45226) ชัน้ EP-M. 3/1 เรือ่ง Connecting Puzzles, Fixing Hearts 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : เด็กชายธาวิน ตั้งศิริวานิช (46820)  ชั้น EP-M. 1/2 เรื่อง Fighting Against Mara 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : เด็กชายภีมณัฐ วารีเกษม (45300)  ชั้น EP-M. 3/4 เรื่อง Tale of the Ponies 
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 รางวัลชนะเลิศ  : นายสิรายุส สิทธิสาริบุตร (45003)  ชั้น EP-M. 4/1 เรื่อง Always Besides Me 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  : นายภัทรพงศ์ ภูริปัญโญ (43540)  ชั้น EP-M. 6/2 เรื่อง A Day 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  : นายธนโชติ สุขสวัสดิ์ (44996)  ชั้น EP-M. 4/3 เรื่อง A Boy’s Dream 

นำเสนอแผนภูมิในกลุ่มย่อย โดยมีคำบรรยายแผนภูมิทั้งหมด 3 ย่อหน้า 
ประกอบด้วย เหตุผลที่เลือกหัวข้อนี้มานำเสนอ การเก็บข้อมูล การใช้ข้อมูลดิบ  
ที่เลือกมา ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำกิจกรรม และการสรุปข้อมูลหน่วย
แผนภูมิที่นักเรียนสร้างขึ้น 
 การเรียนรู้เรื่องหน่วยแผนภูมิไม่เพียงแต่จะช่วยฝึกฝนประสิทธิภาพในด้าน
ทักษะการเขียน และการเรียนรู้วิธีสร้างคำศัพท์เท่านั้น ยังเป็นการเตรียม  
ความพร้อมนักเรียนเพื่อการสอบ IELTS (International English Language 
Testing System) และการสอบ TOEFL (The Test of English as a Foreign 
Language) ซึ่งเป็นการทดสอบตามมาตรฐานสากลตามที่นักเรียน EP-M. 6   
ทุกคนต้องเข้ารับการทดสอบ 
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การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 

 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 4 (Year 4) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Year 7) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (Year 10) ประจำปีการศึกษา 2555 

โดยจัดการทดสอบเป็น 2 รอบ คือ รอบนักเรียนภายนอก ครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มกราคม  2555 ณ อาคาร The Trinity   

โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร และรอบนักเรียนอัสสัมชัญ ในวันที่ 21 มกราคม 2555 ณ โรงเรียน  

อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

โครงการส่งต่อความรักจากวัยรุ่นสู่วัยเก๋า 

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 คณะนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากภาควิชา  

การประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในนาม  

กลุ่มระนาดเอก โดยการนำของนายรุ่งโรจน์ สุวรรณสิชณน์ อัสสัมชนิก EP   

รุ่น 1 ร่วมกับมิสอรวรานันท์ ทอดสนิท ครูฝ่ายงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/

กิจกรรมพิเศษ EP โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง “โครงการส่งต่อ  

ความรักจากวัยรุ่นสู่วัยเก๋า” ให้กับนักเรียน EP-M. 4/1 - 4/3 ที่ห้อง 

Conference EP ชั้น 1 อาคารกอลมเบต์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง  

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มวัยรุ่นกับกลุ่มผู้สูงอายุ ให้เยาวชนไทย  

หันมาใส่ใจดูแลปู่ย่า ตายาย และผู้อาวุโสให้มากขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็น  

การประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค และ

โครงการส่งต่อความรักจากวัยรุ่นสู่วัยเก๋าให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พร้อมทั้ง  

มีการประกวดภาพถ่าย “ครอบครัวสุขสันต์แบ่งปันด้วยรัก กิจกรรมมื้อนี้  

ฝีมือหลาน” ในการสัมมนาครั้งนี้ 
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การตรวจความพร้อมอาคารเรียน 
โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 

 เมื่ อวันที่ 27 มกราคม 2555 นายสงัด จันลา   

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร พร้อมคณะ ตรวจติดตามการขอใช้อาคารเรียน

และจัดตั้งโรงเรียนเอกชนในระบบ พร้อมทั้งรับรองการใช้

อาคารสำหรับการจัดการเรียนการสอน ณ โครงการอัสสัมชัญ 

แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีภราดาอานันท์ 

ปรชีาวฒุ ิผูอ้ำนวยการ ภราดาพสิตูร วาปโีส รองผูอ้ำนวยการ/

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ พร้อมด้วยคณะวิศวกร 

และฝา่ยนติกิรของโรงเรยีนใหก้ารตอ้นรบัและชีแ้จงความเปน็มา

พร้อมรายละเอียดของโครงการ  
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ความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2  

 ในช่วงเดือนมกราคมที่ผ่านมา การก่อสร้างอาคารเรียนระดับมัธยม (Regina Coeli) มีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก มีการตกแต่ง

ภายในอาคารเรียนในส่วนพื้นที่บริเวณนั่งเล่น มีการทำทรายล้างสำหรับงานตกแต่งรายละเอียดภายใน รวมถึงมีการทาสีและแต่ง  

ผิวผนังฝ้าเพดานในส่วนโถงทางเดิน ในห้องเรียน และห้องสำนักงานต่างๆ มีการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้น 3 และ

ติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ห้องเรียน ชั้น 2 และชั้น 4 และมีการติดตั้งดวงโคมแสงสว่างในห้องรับรองชั้น 1 พร้อมทั้งมีการเช็ดทำความสะอาด

อะลูมิเนียมราวกันตก  

 ในส่วนการก่อสร้างอาคารเรียนระดับประถม (Ave Maria) มีการทาสีและแต่งผิวผนังภายนอกอาคาร งานฉาบผนังแต่งผิวฝ้า

เพดาน ห้องเรียน และบริเวณโถงทางเดิน งานเทคอนกรีตพื้นหินขัดบริเวณโถงทางเดินชั้น 1 และงานติดตั้งแผ่นฝ้าห้องปฐมพยาบาล 

ชั้น 1  

 สำหรับงานภายนอกอาคารเรียนนั้นมีการปูแผ่นพื้นลานพลาซ่ากลาง งานเทคอนกรีตฝารางบริเวณหน้าอาคารเรียนแผนกมัธยม 

การลงทรายถมบดอัดสนามฟุตบอล และการติดตั้งขอบทางเดินเท้า  

 ในส่วนของการก่อสร้างบ้านพักครูลูกเสือ มีการฉาบผนังชั้น 1 และติดตั้งโครงเหล็กหลังคาอาคารบ้านพักครูแบบ Type A   

มีการก่อผนังและทำเสาเอ็นทับหลังอาคารแบบ Type B และการติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาลห้องน้ำลูกเสือ สำหรับการก่อสร้างหอพัก

นักกีฬา มีการตัดเสาเข็ม Footing และเปิดหน้าดินเพื่อปรับระดับเทคอนกรีต    
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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
 

คณะผู้จัดทำ   
 

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 16 
ภาคเรียนที่ 2/2554 

 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2555 ศูนย์วิทยบริการและ  

สื่อการสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้

ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 16 ในหัวข้อ “ผจญภัย...กับการอ่าน” 

เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะ และฝึกการใช้สมาธิในการอ่าน

คำหรือประโยคภาษาไทย พร้อมทั้งได้รับความสนุกสนาน

และรับของรางวัลมากมายจากกิจกรรมครั้งนี้ ณ ศูนย์  

วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial 

Building  

คณะครูศูนย์วิทยบริการศึกษาดูงาน
มหาวิทยาลัยคริสเตียน  
จังหวัดนครปฐม 

 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 คณะครูจากศูนย์  

วิทยบริการและสื่อการสอน โรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน   

4 คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัย

คริสเตียน จังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งเข้ารับการอบรม  

ในหัวข้อ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีในห้องสมุดโรงเรียน” 

โดยมีอาจารย์เมฆินทร์ ลิขิตบุญฤทธิ์ นักพัฒนาระบบ  

ห้องสมุด โครงการศูนย์ความรู้กินได้ เป็นวิทยากร 

“...ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็ก เพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบาก ไปประสบ

อุปสรรคใดๆ ถ้าไม่มีความเข้มแข็ง ไม่มีความรู้ ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้ เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรค

อะไร ก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้ แต่ถ้ามีความรู้ มีอัธยาศัยที่ดี และมีความเข้มแข็งในกาย ในใจ ก็สามารถ  

ที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆ นั้นได้ ความเข้มแข็งในใจนั้น หมายความว่า ไม่ท้อถอย และไม่เกิดอารมณ์  

มาทำให้โกรธ อารมณ์นั้นก็คือ ความโกรธ ความฉุนเฉียว ความน้อยใจ ทั้งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้คิดไม่ออก...” 
 

 พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชวินิต 
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2518  

 


