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Assumption College-Bell English Programmes  
Mathayom 3 Graduation 2011  

	 เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2555	ภราดาอานันท์	ปรีชาวุฒิ	ผู้อำนวยการ	เป็นประธานในงาน		Assumption	College-Bell	English	
Programmes	Mathayom	3	Graduation	2011	เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	แผนการเรียน	Bell	
ที่จบหลักสูตรภาษาอังกฤษจากสถาบันภาษา	Bell	 ประเทศอังกฤษ	 โดยมี	Mr.	Keith	Parnell,	Director	of	Operations,	Head	of	
Contracts	Bell,	UK	 และ	Mr.	Anthony	Hancock,	Director	of	Studies,	Assumption	College-Bell	English	 พร้อมด้วยคณะครู	 
ผู้สอนจากสถาบันภาษา	Bell	ร่วมแสดงความยินดี	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	 

 เมื่อวันที่	16	 มีนาคม	2555	 ภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 ผู้อำนวยการ	 เป็นประธาน	 
ในพิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี	 ครั้งที่	 57	 ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	6	 รุ่น	126	 และนักเรียน	EP-M.	6	 รุ่นที่	5	 ประจำปีการศึกษา	2554		 
โดยมีนักเรียนจบหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	หลักสูตรสถานศึกษา	และหลักสูตร
โปรแกรมภาษาอังกฤษ	จำนวนทั้งสิ้น	485	คน	ณ	หอประชุม	Louis-Marie	Grand	Hall	
ชั้น	6	 อาคาร	Saint	 Louis-Marie	Memorial	Building	 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก	 
ภราดาพสิตูร	วาปโีส	รองผูอ้ำนวยการ/หวัหนา้ฝา่ยโปรแกรมภาษาองักฤษ	ภราดาทกัษบตุร 
ไกรประสิทธิ์	 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	 และ	 ดร.เขมภูมิ	 ภูมิถาวร	
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา	 พร้อมด้วยผู้ปกครอง	 เข้าร่วมพิธี	 พร้อมกันนี้ผู้แทน
นักเรียนโครงการ	 อสช.	 และผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	 มอบของที่ระลึก
ให้แก่โรงเรียน 

พิธีมอบประกาศนียบัตรและรางวัลเรียนดี ครั้งที่ 57 
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วันคล้ายวันสถาปนา 
โรงเรียนอัสสัมชัญครบรอบ 127 ปี 
 
 เมือ่วนัที	่16	กมุภาพนัธ	์2555	โรงเรยีนอสัสมัชญัจดังานวนัคลา้ยวนัสถาปนาโรงเรยีน 
โดยมีภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 ผู้อำนวยการ	 ภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 รองผู้อำนวยการ/
หวัหนา้ฝา่ยโปรแกรมภาษาองักฤษ	พรอ้มดว้ยคณะกรรมการสมาคมอสัสมัชญั	คณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	ผู้แทนจากโรงเรียนต่างๆ	คณะครู	ผู้ปกครอง	
นักเรียน	 และนักการ	 เข้าร่วมในพิธี	 ณ	 ลานอนุสาวรีย์บาทหลวงกอลมเบต์	 หน้าอาคาร	
อัสสัมชัญ	2003		
	 กจิกรรมภายในงานประกอบดว้ย	พธิตีกับาตรขา้วสารอาหารแหง้แดพ่ระภกิษ-ุสามเณร 
จำนวน	29	 รูป	 พิธีสดุดีบาทหลวงเอมิล	 กอลมเบต์	 ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ	 และ	 
พิธีบำเพ็ญกุศล	4	 ศาสนา	(ศาสนาคริสต์	 ศาสนาพุทธ	 ศาสนาซิกข์	 และศาสนาอิสลาม)	
อุทิศแด่บาทหลวงกอลมเบต์	 คณะเจษฎาธิการ	 เจษฎาจารย์	 คณะครู	 และผู้มีพระคุณ	 
ต่อโรงเรียนที่ล่วงลับไปแล้ว	
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พิธีมุทิตาจิต ครูเกษียณ
ปีการศึกษา 2554

	 เมื่อวันที่	8	 มีนาคม	2555	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 

จดัพธิมีทุติาจติ	ครเูกษยีณ	ปกีารศกึษา	2554	โดยมภีราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ ิ

ผูอ้ำนวยการ	 เปน็ประธานมอบชอ่ดอกไมแ้สดงความยนิดีใหก้บัคณุครเูกษยีณ

จำนวน	9	 ท่าน	 โดยคณะครูที่เกษียณอายุราชการในปีนี้เป็นครูระดับชั้น

ประถมศึกษาจำนวน	2	คน	ได้แก่	มิสนลิน	ศรินทุ	มิสมาลัย	ธรรมภักดีพงศ์	

และครูระดับชั้นมัธยมศึกษาจำนวน	7	 คน	 ได้แก่	 มิสศุภมาส	 ชัยประสิทธิ์	

มาสเตอร์ธนศักดิ์	ศรีพิทักษ์พาณิชย์	มิสสมศรี	จีนสุข	มิสมนทิรา	พานิชยิ่ง	

มิสอัมพวัน	 จิตรจิระวาณิชย์	 มิสภาวรรณ	 กลิ่นขจาย	 และมิสเสาวณี		 

กำเหนิดงาม	 ในโอกาสนี้มีคณะภราดา	 คณะครู	 นักเรียน	 และอัสสัมชนิก	 

ร่วมแสดงความยินดีรดน้ำอวยพรแด่คุณครูเกษียณ	 ณ	 หอประชุม	Louis-

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

	 นอกจากนี้	 เมื่อวันที่	26	 เมษายน	2555	 คณะกรรมการสวัสดิการครู	 

โรงเรียนอัสสัมชัญจัดงานเลี้ยงอำลาครูเกษียณ	ณ	หอประชุม	Louis-Marie		 

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

ภราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ	ิผูอ้ำนวยการ	เปน็ประธานในพธิแีละมอบของทีร่ะลกึ

แด่ครูเกษียณ	 พร้อมด้วยมิสละออ	 พลอยโพลงสุข	 ประธานคณะกรรมการ

สวัสดิการครู โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เป็นตัวแทนกล่าวอวยพรครูเกษียณ	 

ทั้ง	9	คน	จากนั้นเป็นกิจกรรมการแสดงจากคณะครู	บรรยากาศภายในงาน	 

เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น		
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ครบรอบ 40 ปีพิธีเปิดอาคาร ฟ. ฮีแลร์  

 เมื่อวันที่	 22	 -	23	 กุมภาพันธ์	 2555	 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น

มธัยมศกึษาปทีี	่1	-	3	รว่มกบัฝา่ยกจิการนกัเรยีน	จดันทิรรศการประมวลภาพถา่ย

และประวัติอาคาร	 ฟ.	 ฮีแลร์	 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

เสดจ็พระราชดำเนนิมาทรงเปดิอาคาร	ฟ.	ฮแีลร	์เมือ่วนัที	่21	กมุภาพนัธ	์2515	

โอกาสนี้มีการจัดกิจกรรม	Big	Cleaning	Day	 ณ	 อาคาร	 ฟ.	 ฮีแลร์	 

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ในวาระ	 

ครบรอบวันมหามงคลนี้	 

งานแถลงขา่วเปดิตวั Smart Student Card และพธิลีงนามออกบตัรประจำตวันกัเรยีน 

 เมื่อวันที่	24	เมษายน	2555	ภราดาอานันท์	ปรีชาวุฒิ	ผู้อำนวยการ	ภราดาพิสูตร	วาปีโส	รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรม

ภาษาอังกฤษ	 และมาสเตอร์วิวัฒน์	 กิจเจริญ	 หัวหน้าฝ่ายธุรการและการเงิน	 ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ลงนามความร่วมมือกับ	 

นายชาติศิริ	 โสภณพนิช	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	 ธนาคารกรุงเทพ	 จำกัด	(มหาชน)	 พร้อมด้วยนายสุวรรณ	 แทนสถิตย์	 กรรมการ	 

รองผู้จัดการใหญ่	 และ	 ดร.ทวีลาภ	 ฤทธาภิรมย์	 กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่	 ธนาคารกรุงเทพ	 จำกัด	(มหาชน)	 ณ	 ห้องประชุม	

Auditorium	 ชั้น	9	 อาคารอัสสัมชัญ	2003	 ในโอกาสดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียน	Smart	Student	Card	 ซึ่งเป็น		 

บัตรอเนกประสงค์	 โดยสามารถใช้เป็นบัตรประจำตัวนักเรียน	 บัตรเอทีเอ็ม	 บัตรบันทึกเวลาเรียน	 บัตรใช้บริการห้องสมุด	 และ	 

บัตรชำระค่าอาหารและสินค้ากับร้านค้าภายในโรงเรียน	 นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกของประเทศไทยที่ใช้บัตร	Smart	Student	Card		 

โดยจะเริ่มเปิดใช้บัตรอย่างเป็นทางการ	ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา	2555	เป็นต้นไป	
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AC Band ร่วมกิจกรรม 
งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 68   

 เมื่อวันที่	25	กุมภาพันธ์	2555	วงโยธวาทิต	โรงเรียนอัสสัมชัญ	(AC	Band)	ร่วมกิจกรรม

ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์	ครั้งที่	68	ณ	สนามศุภชลาศัยกรีฑาสถานแห่งชาติ	

เขตปทุมวัน	 กรุงเทพมหานคร	 โดยร่วมเดินขบวนพาเหรดและบรรเลงดนตรีในช่วงพิธีการ		 

โดยมีมาสเตอร์วิชัย	ยงวานิชจิต	และมิสพรภัทร์	ยงวานิชจิต	เป็นผู้ควบคุมวง 

คอนเสิร์ต AC Band Centennial Celebration  

 เมื่อวันที่	10	 กุมภาพันธ์	2555	 งานโยธวาทิต	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดการแสดงดนตรี		 

AC	Band	Centennial	Celebration	 ในโอกาสฉลองครบ	100	ปี	การก่อตั้งวงดุริยางค์โรงเรียน

อัสสัมชัญ	 โดยมีภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 ผู้อำนวยการ	 เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดง		 

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

AC Newsletter
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การแสดงดนตรโีดยสถาบนัดนตรยีามาฮา่ 

 เมื่อวันที่	24	 กุมภาพันธ์	2555	 ภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ		 

ผู้อำนวยการ	 มอบของที่ระลึกให้แก่	 ดร.สุวรรณา	 วังโสภณ		 

ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส	 สถาบันดนตรียามาฮ่า	 (สยามกลการ)	

พร้อมด้วยอาจารย์	 ดร.คาซูโอะ	 อิโนะอุเอะ	(Dr.	Kazuo	Inoue)	

ผู้อำนวยการสถาบันดนตรี	 และคณะอาจารย์	 นำเสนอและ	 

สร้างเสริมประสบการณ์ทางด้านดนตรีคลาสสิกแก่นักเรียน	 

ระดับชั้นมัธยมศึกษา	 ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องเครื่องดนตรี	

เช่น	เปียโน	อิเล็กโทน	และไวโอลิน	ตลอดจนการรวมวงรูปแบบ

ต่างๆ	 ณ	 หอประชุม	Louis-Marie	Grand	Hall	 ชั้น	6	 อาคาร	

Saint	Louis-Marie	Memorial	Building 

งานสืบสานประเพณีสงกรานต์  
ปีการศึกษา 2554  

 เมื่อวันที่	 12	 เมษายน	 2555	 คณะครู โรงเรียน	 

อัสสัมชัญจัดงานสืบสานวัฒนธรรมไทยประเพณีสงกรานต์	

ปีการศึกษา	2554	 โดยจัดให้มีพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำ	 

ขอพรจากคณะภราดา	ตลอดจนคณะครอูาวโุสของโรงเรยีน 

ณ	 บริเวณสนามบาสเกตบอล	 ใต้อาคาร	Saint	Louis-

Marie	Memorial	Building	

	 ในโอกาสนี้มีการประกวดหนุ่มน้อยสงกรานต์		 

การแสดงศิลปะป้องกันตัว	 การแสดงขบวนกลองยาว		 

และร่วมเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณสนามบาสเกตบอล	 

อย่างสนุกสนาน	
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อบรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   

 เมื่อวันที่	2	 เมษายน	2555	 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1		 

โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดการอบรมปฐมนิเทศนักเรียนขึ้น	ณ	ห้อง	Auditorium	 ชั้น	9	

อาคารอัสสัมชัญ	2003	 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในโรงเรียนอัสสัมชัญ	

สถาบันการศึกษาอันมีประวัติศาสตร์ยาวนาน	 โดยปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้	

ความสามารถ	 มีความประพฤติดีงาม	 และเป็นผู้ที่มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย	

จิตใจ	 อารมณ์	 สังคม	 และสติปัญญา	 เป็นประชากรที่ดีมีคุณภาพของประเทศชาติ	 

ในอนาคต	

อบรมการป้องกันอัคคีภัยและสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น  

 เมื่อวันที่	17	-	18	เมษายน	2555	มาสเตอร์วิโรจน์	สุขประเสริฐ	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	และมาสเตอร์ประเมียด	สมานพร้อม	

หวัหนา้ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4	 เปน็ประธานเปดิการอบรมความรูด้า้นการปอ้งกนัอคัคภียัและสาธติการชว่ยเหลอืผูป้ระสบภยัเบือ้งตน้		 

เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวัน	 สามารถช่วยป้องกันอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้	 โดยมี	 

นายสมโภชน์	 ทองชอุ่ม	 ผู้ช่วยหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางรัก	 กองปฏิบัติการดับเพลิง	1	 และคณะ	 เป็นวิทยากร	 การอบรมครั้งนี้

ประกอบด้วย	 การบรรยายการป้องกันอัคคีภัย	 การสาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 และการฝึกปฏิบัติปิดเตาแก๊สในขณะที่	 

ไฟกำลงัลกุไหม	้พรอ้มทัง้สาธติวธิกีารใชถ้งัดบัเพลงิชนดิตา่งๆ	ใหก้บันกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปทีี	่1	และนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษาปทีี	่4 

EP-M.	4	ณ	ลานสนามบาสเกตบอล	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building					
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กิจกรรมกาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน  

 เมื่อวันที่	 13	 กุมภาพันธ์	 2555	 มิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ	

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 เป็นประธานเปิดกิจกรรมกาพย์ เห่ชม	 

เครื่องคาวหวาน	 จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย	 ให้กับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 และ	EP-M.	1	 เพื่อให้นักเรียน	 

ได้เรียนรู้วิธีการท่องกาพย์	 ในหัวข้อเกี่ยวกับอาหารชนิดต่างๆ		 

ในโอกาสนี้นักเรียนยังได้ฝึกปฏิบัติการทำอาหารคาวและหวาน	

พร้อมทั้งจัดนิทรรศการแสดงผลงานของตนเอง	 ณ	 บริเวณโถง	 

ชั้นล่าง	อาคาร	ฟ.	ฮีแลร์	 

การนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นสูง 

 เมื่อวันที่	9	มีนาคม	2555	มิสสุภาวดี	เหลี่ยวเจริญ	หัวหน้าฝ่าย

วิชาการ	 เป็นประธานและคณะกรรมการกิจกรรมการนำเสนอ	 

โครงงานวิทยาศาสตร์ชั้นสูงของนักเรียนโครงการ	 อสช.	 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	5/1	และ	5/2	 โดยมีมิสจันทร์เพ็ญ	คุณวัฒนสุขสันติ	

และมิสจิราวัฒน์	 วงศ์เล็ก	 เป็นคณะกรรมการให้คะแนน	 ณ	 ห้อง	

Conference	 อาคารกอลมเบต์	 ในการนำเสนอโครงงานครั้งนี้	

นักเรียนนำผลงานจากการศึกษาทดลองด้วยกระบวนการทาง

วิทยาศาสตร์	 อาทิ	 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำหมักชีวภาพ		 

EM	Ball	และ	Bio	Ball	ลดน้ำเสีย	การทดลองการทำราวตากผ้าวิ่งได้	

การทดลองทำหมึกปากกาจากดอกกระเจี๊ยบ	เป็นต้น			 

อบรมนักเรียนแกนนำ อย.น้อย   

 เมื่อวันที่	19	-	21	 มีนาคม	2555	 มาสเตอร์วีรวัฒน์	 สุวรรณศร	 เปิดการอบรมแกนนำ	 อย.น้อย	 จัดโดยกลุ่มสาระการเรยีนรู	้ 

สุขศึกษาและพลศึกษา	 โดยมีนักเรียนแกนนำ	 อย.น้อยรุ่นพี่ถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ให้กับนักเรียนแกนนำ	 อย.น้อยรุ่นน้อง		 

เพือ่ใหน้กัเรยีนวเิคราะหถ์งึปัญหาสุขภาพในโรงเรียน	

วางแผนการทำงานโดยการทำ	Project	Design	

และกำหนดวิธีการดำเนินงานกิจกรรม	 อย.น้อย		 

ในปีการศึกษา	2555	 ณ	 ห้อง	Auditorium	 ชั้น	9	

อาคารอัสสัมชัญ	2003	 ในโอกาสนี้นักเรียนแกนนำ

ไดม้โีอกาสเดนิทางไปศกึษาดงูานวธิีการผลติอาหาร 

ณ	บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	จำกัด	(มหาชน)	

และเยี่ยมชมฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค	 จังหวัด

สระบุรี	 
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์    

	 เมื่อวันที่	22	กุมภาพันธ์	2555	นายวริศ	ลิขิตอนุสรณ์	(44866)	

นายพงศธร	 นทีธำรงสุทธิ์	 (44772)	 นายจิรเมธ	 โง้วศิริ	 (44552)		 

และนายอิระณัฎฐ์	 จารุโรจน์ปกรณ์	 (45055)	 นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	 4/9	 เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบโปสเตอร์	 

ในรายการ	“MSM	&	E	Competition	2011”	จดัโดยคณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 ผลการแข่งขัน	 โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ณ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 วิทยาเขต

สุวรรณภูมิ	จังหวัดสมุทรปราการ	

 

การแขง่ขนัตอบปญัหาสนกุกบั 
ภาษาไทย  

	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	2555	 มิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ	

หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 แสดงความยินดีกับนายภูบดี	 วจีไกรลาศ	

(45311)	 นายอรรถพันธ์	 อนรรฆพร	 (45759)	 นายโดม		 

พงษ์ชาญเดช	(50301)	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	

นายจริวชัร	์เตชะวรนิทรเ์ลศิ	(44813)	นายวรศลิป	์ชวีอคัรพนัธุ ์

(44597)	 นายทศพร	 โลหะชุนสิริ	 (51992)	 นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	5/1	 จากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา

สนุกกับภาษาไทย	 และได้รับรางวัลชมเชยอันดับที่	 2		 

ณ	มหาวิทยาลัยสยาม	เขตภาษีเจริญ	กรุงเทพมหานคร	

การทดสอบภาษาอังกฤษของ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 

 เมื่อวันที่	25	 กุมภาพันธ์	2555	 ฝ่ายวิชาการร่วมกับ	

Universi ty	 of	 Cambridge	 ESOL	 Examinat ions		 

(KET/PET	TEST)	 จัดทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ	 

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 โปรแกรมภาษา

อังกฤษ	 (EP)	 แผนการเรียน	BELL	 และแผนการเรียน	

ENS	 เพื่อนำผลการทดสอบมาปรับปรุงการเรียนการสอน	 

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	 ณ	 ห้องประชุม	Louis-Marie	

Grand	Hall	 ชั้น	6	 อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	

Building 
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 เมื่อวันที่	13	 กุมภาพันธ์	2555	 มิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 พร้อมด้วยมิสนวลศรี	 ชื่นชม	 หัวหน้ากลุ่มสาระ	 

การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมเยาวชนชิงชนะเลิศ	 

แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	15	 จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	 ณ	MCC	HALL	 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์	 บางกะปิ		 

ผลการแข่งขัน	นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลประเภทต่างๆ	ดังนี้			

	 ประเภท	Premier	Gold:		 นายกฤษฎิ์	แจ่มขจรเกียรติ	(44673)	ชั้น	EP-M.	4/3	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3			

	 ประเภท	Premier	Silver:	 เด็กชายจุน	 เทชิโรกิ	 (51285)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/4	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 และ	 

เด็กชายภาณุพัฒน์	ดิษฐี	(45761)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/8	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	4			

	 ประเภท	Standard	Rating	Standard	A:		 นายณัฐภัทร	วัฒนกุลชาติ	(44598)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/1	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	2	

	 ประเภท	Standard	Rating	Standard	B:	 เด็กชายนัฐชนน	 ลี้ดารา	(45799)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/5	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	1	

	 ประเภท	Standard	Rating	Standard	D:		 เด็กชายธาวิน	 กฤตสรรควงศ์	 (45344)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/8	 ได้รับรางวัล	 

รองชนะเลิศอันดับ	2	และเด็กชายเจน	จันทร์ทวีสมบูรณ์	(50526)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/8	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	4	

การแข่งขันหมากล้อม
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 15
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ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ EP-M. 2  

	 เมื่อวันที่	9	-	10	 กุมภาพันธ์	2555	 งานลูกเสือจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม	 

ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	 และ	EP-M.	2	 เพื่อฝึกให้

นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย	 รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น	 มีจิตใจโอบอ้อมอารี	 มีความคิด

ริเริ่มสร้างสรรค์และภาวะความเป็นผู้นำ	 กิจกรรมประกอบด้วย	 การใช้เข็มทิศ	 

ในการอ่านค่าพิกัด	 การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย	 การตรวจเยี่ยมค่าย		 

การแสดงรอบกองไฟ	ณ	ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ	อำเภอสามพราน	จังหวัดนครปฐม	

การฝึกเตรียมความพร้อม 
เพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร  

	 เมื่อวันที่	 3	 เมษายน	 2555	 งานรักษาดินแดน		 

ฝ่ายกิจการนักเรียน	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดการฝึกเตรียม

ความพร้อมเพื่อสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารรักษาดินแดน	

ในปกีารศกึษา	2555	สำหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4 

และ	 EP-M.	 4	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	

กรุงเทพมหานคร	 เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมทางด้าน

ร่างกายและเรียนรู้เทคนิคต่างๆ	 ในการสอบเข้าเป็นนักศึกษา

วิชาทหารรักษาดินแดน	 โดยมีคณะครูฝึกจากศูนย์ฝึก	 

วิชาทหารรักษาดินแดน	เป็นวิทยากร 

พิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
ลูกเสือกองร้อยพิเศษ   

	 เมือ่วนัที	่23	กมุภาพนัธ	์2555	มาสเตอรอ์าสา	มรพงษ ์

หวัหนา้สำนกัผูอ้ำนวยการ	เปน็ประธานในพธิมีอบเกยีรตบิตัร

เชิดชูเกียรติให้กับลูกเสือกองร้อยพิเศษจำนวน	25	 คน		 

ซึ่งเป็นผู้มีระเบีบบวินัยที่ดีและปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ

กิจกรรมต่างๆ	 ของโรงเรียนด้วยความเสียสละตลอดมา		 

ณ	ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์	ฟ.	ฮีแลร์ 
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มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ 
โรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว  

	 เมื่อวันที่	3	กุมภาพันธ์	2555	มาสเตอร์อาสา	มรพงษ์	หัวหน้า

สำนักผู้อำนวยการ	 พร้อมด้วยมิสไพบูรณ์	 สิงห์ครุ	 ผู้ช่วยหัวหน้า

สำนักผู้อำนวยการ	 และมาสเตอร์รังสรรค์	 พรพัฒนา	 ครูงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศ	 เป็นผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญมอบ	 

เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน	10	 ชุด	 ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไผ่แก้ว	

ตำบลหนองเหียง	 อำเภอพนัสนิคม	 จังหวัดชลบุรี	 ณ	 ห้องศูนย์

คอมพิวเตอร์	อาคารอัสสัมชัญ	2003 

มอบเงินให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก 
บ้านครูน้อย 

	 เมื่อวันที่	 6	 มีนาคม	2555	 มาสเตอร์ประเสริฐ	 สวัสดีมงคล	

พร้อมด้วยผู้แทนครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	 

และแผนกมัธยม	 นำเงินที่ได้รับจากการบริจาคของครู	 ผู้ปกครอง	

และนักเรียน	 ในโครงการพี่ช่วยน้องจำนวน	20,000.-	 บาท	 และ	 

เงนิบรจิาคจากการแสดงดนตรจีำนวน	5,000.-	 บาท	 ซึง่คณะครกูลุม่

สาระการเรียนรู้ศิลปะและการแสดงร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	 แสดงดนตรีเปิดกล่องรับบริจาค	 มอบให้กับ

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านครูน้อย	เขตราษฎร์บูรณะ	กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรม AC Music For All   

 งานกิ จกรรมพัฒนาผู้ เ รี ยน	 และงานระดับชั้ น

มัธยมศึกษาปีที่	3	 จัดการแสดงดนตรี	AC	Music	For	All	

โดยมวีงดนตรเีขา้รว่มการแสดงจำนวน	10	วง	เพือ่เปดิกลอ่ง

รับบริจาคเงินมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ	 สรุปยอดเงิน

บริจาคจำนวนทั้งสิ้น	 31,420.-	 บาท	 จากนั้นได้นำเงิน

บริจาคมอบให้วัดพระบาทน้ำพุจำนวน	10,000.-	 บาท		 

ศนูยก์ารศกึษาตามอธัยาศยัไทยภเูขาจำนวน	10,000.-	บาท 

สถานสงเคราะห์เด็กบ้านครูน้อยจำนวน	5,000.-	 บาท	

สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีจำนวน	5,000.-	 บาท	

และมูลนิธิมิตรภาพบำบัดจำนวน	1,420.-	บาท	 
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	 เมื่อวันที่	1	มีนาคม	2555	ภราดาอานันท์	ปรีชาวุฒิ	ผู้อำนวยการ	ลงนามความร่วมมือกับนายปวิณ	ภิรมย์ภักดี	ประธานสโมสร

ฟตุบอลบางกอกกลา๊ส	 เอฟซ	ี เพือ่พฒันาศกัยภาพและทกัษะทางการกฬีาฟตุบอลของทมีฟตุบอลโรงเรยีนอสัสมัชญั	 ในปกีารศกึษา	2555 

โดยมภีราดาพสิตูร	วาปโีส	ผูอ้ำนวยการโครงการนกักฬีาชา้งเผอืก	โรงเรยีนอสัสมัชญั	พรอ้มดว้ยนายศภุสนิ	ลลีาฤทธิ	์รองประธานสโมสรฯ 

และนายสุรชัย	 จตุรภัทรพงศ์	 หัวหน้าผู้ฝึกสอนสโมสรฯ	 และมาสเตอร์โอภาส	 ธิราศักดิ์	 รองผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก	

ร่วมงาน	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	1	 อาคาร	The	Trinity	Building	 โครงการอัสสัมชัญ	 แคมปัส	 พระราม	2	 จังหวัดสมุทรสาคร	 

	 ในโอกาสนี้ทางสโมสรได้มอบเงินสนับสนุนจำนวน	500,000.-	 บาท	 เพื่อใช้ในการพัฒนาทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ		 

นอกจากนี้	 ทีมโรงเรียนยังสามารถใช้สนามฟุตบอลลีโล	 สเตเดียม	 เป็นสนามฝึกซ้อม	 จัดการแข่งขัน	 และเป็นที่พักเก็บตัวนักกีฬา	

พร้อมกันนี้ทางสโมสรยังร่วมสนับสนุนจัดหาผู้ฝึกสอน	และพัฒนาระบบของทีมร่วมกับทีมผู้ฝึกสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญ	

สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี 
ลงนามสนับสนุนและพัฒนาทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
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อัสสัมชัญ  
บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2011  
 เมื่อวันที่	 10	 กุมภาพันธ์	 2555	 ภราดาศิริชัย	 ฟอนซีกา	

ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 เป็นประธาน

มอบรางวัลและปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน	 “อัสสัมชัญ	

บาสเกตบอล	 อินวิเตชั่น	 2011”	 รุ่นอายุ	 17	 ปี	 และ	 “เอซีพี	

บาสเกตบอล	 แชมเปียนชิพ	2011”	 รุ่นอายุ	12	 ปี	 โดยมีภราดา

อานนัท	์ปรชีาวฒุ	ิผูอ้ำนวยการ	ภราดาพสิตูร	วาปโีส	รองผูอ้ำนวยการ/

ผูอ้ำนวยการโครงการนกักฬีาชา้งเผอืก	และนายสุรศักดิ์	ชินวงศ์วัฒนา	

นายกสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย	 ร่วมงาน	 ณ	 สนาม

บาสเกตบอล	โรงเรียนอัสสัมชัญ	

	 ผลการแข่งขัน	 “อัสสัมชัญ	 บาสเกตบอล	 อินวิเตชั่น	2011”		 

รุ่นอายุ	17	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัล	 

ชนะเลศิ	 ทมีโรงเรยีนวดัสทุธวิรารามไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1 

ทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	จงัหวดัชลบรุ	ี ไดร้บัรางวลัรองชนะเลศิ

อันดับ	2		

	 สำหรับผลการแข่งขันในรายการ	 “เอซีพี	 บาสเกตบอล		 

แชมเปียนชิพ	2011”	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 ทีมโรงเรียนวชิราวุธ

วิทยาลัย	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ	 

แผนกประถม	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 ทีมโรงเรียน	 

อัสสัมชัญสมุทรปราการ	 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	 ได้แก่		 

ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย		
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ศึกษาดูงานสโมสรบางกอกกล๊าส 
เอฟซี 

 เมือ่วนัที	่13	มนีาคม	2555	มาสเตอร์โอภาส	ธริาศกัดิ ์

รองผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก	 นำผู้ฝึกสอน

ซึง่ประกอบดว้ย	มาสเตอรเ์ชีย่วชาญ	แพรขนุทด	มาสเตอร์

ประนุพงษ์	 ปิ่นสุวรรณ	 และมาสเตอร์โสภณ	 สกุลเรือง	

ประชาสมัพนัธท์มีฟตุบอลอสัสมัชญั	เดนิทางไปศกึษาดงูาน

และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดการทีมฟุตบอลของ	 

โรงเรยีนอสัสมัชญัจากสโมสรฟตุบอลบางกอกกลา๊ส	 เอฟซี	

โดยมีนายสุรชัย	 จตุรภัทรพงศ์	 หัวหน้าผู้ฝึกสอน	 และ	 

ทีมงานให้การต้อนรับ	 ณ	 สนามฟุตบอลลีโอ	 สเตเดียม	

จังหวัดปทุมธานี 

เปิดคลินิกฟุตบอล 

	 เมื่อวันที่	20	-	22	 เมษายน	2555	 ภราดาพิสูตร	 วาปีโส		 

ผู้อำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก	 นำนักฟุตบอลโรงเรียน

อัสสัมชัญ	พร้อมด้วยทีมงานผู้ฝึกสอนนักฟุตบอล	 และผู้ฝึกสอน

ผู้รักษาประตูจากสโมสรบางกอกกล๊าส	 เอฟซี	 เดินทางไปเปิด

คลนิกิฟตุบอล	 พรอ้มมอบอปุกรณก์ฬีาใหก้บัเยาวชนบา้นโนนแกว้ 

จังหวัดนครราชสีมา	นอกจากนี้	ยังได้นำนักฟุตบอลและทีม	VIP	

อัสสัมชัญร่วมแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ	 เนื่องในโอกาสฉลอง	 

วัดเทเรซา	บ้านโนนแก้ว	จังหวัดนครราชสีมา 
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อัสสัมชัญคว้าแชมป์บาสเกตบอลสามจีน-ไตรมิตร 
ครั้งที่ 3   

 ระหว่างวันที่	15	-	31	 มีนาคม	2555	 โรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมการแข่งขัน

บาสเกตบอลสามจีน-ไตรมิตร	 ครั้งที่	3	 ประจำปี	2555	 “โลสุโก้คัพ	2012”	 ชิงถ้วย

รางวัลเกียรติยศ	 พล.อ.พิจิตร	 กุลละวณิชย์	 องคมนตรี	 ณ	 สนามบาสเกตบอล	

โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	การแข่งขันแบ่งออกเป็นประเภทนักเรียน	ประชาชนทั่วไป	

และรุ่นอาวุโส	40	 ปี	45	 ปี	50	 ปี	 และ	55	 ปี	 ผลการแข่งขัน	 ทีมบาสเกตบอล	 

โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ชนะทีมโรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย	68-49	

คะแนน	 

พิธีมอบรางวัล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เดิน-วิ่ง 84 รอบ 84 ปี ทำดีเพื่อพ่อ  

 เมือ่วนัที	่13	กมุภาพนัธ	์2555	ภราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ	ิผูอ้ำนวยการ	เปน็ประธานในพธิมีอบรางวลัโครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ 

ในกิจกรรม	 “เฉลิมพระเกียรติ	 เดิน-วิ่ง	84	รอบ	84	ปี	ทำดีเพื่อพ่อ”	ณ	ลานใต้อาคารอัสสัมชัญ	2003	กิจกรรมดังกล่าวเริ่มโครงการ	 

ตั้งแต่วันที่	 1	 สิงหาคม	 -	30	 กันยายน	2554	 เป็นเวลาเกือบ	2	 เดือน	 โดยมีผู้รับรางวัลจากกิจกรรมครั้งนี้ในประเภทต่างๆ		 

ได้แก่	 ประเภทครูผู้สอน	:	 มิสดอกรัก	 บุญชมภู	 ประเภทบุคลากรทางการศึกษา	:	 มิสนุกูล	 เกตุแก้ว	 ประเภทนักเรียนช่วงชั้นที่	3	:		 

นายธนวิชญ์	 กิจบำรุง	 (45690)	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/4	 ประเภทนักเรียนช่วงชั้นที่	 4	 :	 นายเฉลิมชนม์	 เจริญพร	 (44740)		 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/8	และประเภทจำนวนรอบสูงสุด	:	เด็กชายสรณ์สิริ	พนานิธิ	(46775)	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/9	จำนวน	252	รอบ				
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การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา  
ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2554  

 เมื่อวันที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2555	 ภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ		 

ผู้อำนวยการ	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา		 

ครั้งที่	2	 ประจำปีการศึกษา	2554	 โดยมีภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 และ	 

ภราดาศักดา	สกนธวัฒน์	รองผู้อำนวยการ	พร้อมด้วยคณะกรรมการ

ร่วมประชุม	 วาระการประชุมครั้งนี้มีการรายงานผลการดำเนินงาน

ตา่งๆ	ของโรงเรยีน	พรอ้มทัง้รบัขอ้เสนอแนะตา่งๆ	จากคณะกรรมการ

เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนในปีการศึกษา	2555	 ในโอกาสนี้	 

มีหัวหน้าฝ่ายต่างๆ	 จากแผนกประถมและมัธยมเข้าร่วมประชุม		 

ณ	 ศูนย์วิทยบริการ	 ชั้น	3	 อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	

Building	 

อวยพรวันฉลองศาสนนามนักบุญยอแซฟ 
องค์อุปถัมภ์ของภราดาพิสูตร วาปีโส  

 เมื่อวันที่	16	 มีนาคม	2555	 มาสเตอร์อาสา	 มรพงษ์	 หัวหน้า

สำนักผู้อำนวยการ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

โรงเรยีนอสัสมัชญั	 เขา้อวยพรภราดาพสิตูร	วาปโีส	รองผูอ้ำนวยการ/ 

หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 ณ	 ห้องทำงาน	 ชั้น	 M		 

อาคารอัสสัมชัญ	2003	 เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญ	 

ยอแซฟองค์อุปถัมภ์	 และร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับ

ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	

(English	Program)	 ที่โครงการอัสสัมชัญ	 แคมปัส	 พระราม	2	

จังหวัดสมุทรสาคร	ในปีการศึกษา	2555	นี้ 

คณะครูจากโรงเรียนเพลินพัฒนา 
ศึกษาดูงาน  

 เมื่อวันที่	3	 มีนาคม	2555	 มิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ	 หัวหน้า

ฝ่ายวิชาการ	 พร้อมด้วยมิสวิไล	 รัตนพลที	 หัวหน้างานหลักสูตรฯ	

และมสิภสัสร	นนทเภท	หวัหนา้งานวดัผล	ใหก้ารตอ้นรบัคณะผูบ้รหิาร

และคณะครูจากโรงเรียนเพลินพัฒนา	 ในโอกาสศึกษาดูงานด้าน	 

การบริหารจัดการงานวิชาการ	 และเยี่ยมชมศูนย์วิทยบริการ		 

ณ	ห้องวิชาการ	ชั้น	2	อาคารอัสสัมชัญ	2003 
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สัมมนาครูกลุ่มอายุงานไม่เกิน 10 ปี   

 เมื่อวันที่	23	 มีนาคม	2555	 มาสเตอร์อาสา	 มรพงษ์	

หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ	 เป็นประธานเปิดการสัมมนาครู	 

ในหัวข้อ	 “สองมือคือพลัง	 ร่วมสร้างสรรค์	 AC	 สู่ความ	 

เป็นหนึ่ง”	 ให้กับครูที่มีอายุงานไม่เกิน	10	ปี	 เพื่อเป็นการฝึก

การคิดวิเคราะห์	 และการแก้ปัญหาในการทำงานให้สำเร็จ	 

และมปีระสทิธภิาพ	โดยมอีาจารยป์ระยรู	วงศเ์ลก็	เปน็วทิยากร 

ณ	 ห้องประชุม	 อาคาร	The	Trinity	Building	 โครงการ	 

อัสสัมชัญ	แคมปัส	พระราม	2	จังหวัดสมุทรสาคร 

การสัมมนา “การพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรด้านการบริการ”  

 เมื่อวันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2555	 คณะครูสนับสนุน	 

การเรียนการสอนจากฝ่ายต่างๆ	 เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ	

“การพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านการบริการ”	 โดยมี		 

รศ.	ดร.เกียรติวรรณ	อมาตยกุล	เป็นวิทยากร	ณ	ห้องประชุม	

Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	 

ครูแกนนำคณิตศาสตร์ 
อบรมโปรแกรม  
The Geometer’s Sketchpad    

 เมื่อวันที่	20	-	21	 มีนาคม	2555	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

คณิตศาสตร์	 โรง เรี ยนอัสสัมชัญ	 จัดอบรมในหัวข้อ 

“คณิตศาสตร์กับโปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad”	

โดยมี	 รศ.กมล	 เอกทองไทย	 เป็นวิทยากรให้ความรู้กับ	 

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 และนักเรียน

โครงการ	Gifted	 เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมการศึกษา

คณิตศาสตร์	ณ	ห้องประชุม	1/10	 ชั้น	10	 อาคารอัสสัมชัญ	

2003	 โปรแกรม	The	Geometer’s	Sketchpad	 เป็นระบบ

ซอฟต์แวร์ที่ใช้สำหรับสร้าง	 สำรวจ	 และวิเคราะห์สิ่งต่างๆ		 

ที่เกี่ยวกับเนื้อหาคณิตศาสตร์ในหลายด้าน	 และสามารถ	 

ใช้สร้างรูปเรขาคณิตได้อย่างหลากหลาย	 ตั้งแต่ในระดับ	 

พื้นฐานไปจนถึงการสร้างภาพขั้นสูงที่มีความซับซ้อนและ

เคลื่อนไหวได้ 
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การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ  
ระดับมัธยมศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 6   

 เมื่อวันที่	 11	 กุมภาพันธ์	2555	 ภราดาอานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 ผู้อำนวยการ		 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ	 ระดับมัธยมศึกษาแห่งชาติ	
ครั้งที่	6	(6th	Thailand	High	Schools	National	Debating	Championships)		 
โดยมีภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	
ร่วมในพิธี	 ในโอกาสนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการจัด	 
การแข่งขัน	 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น	13	 โรงเรียน	 ผู้ชนะเลิศ	 
การแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ	 ระดับมัธยมศึกษาแห่งชาติ	 ครั้งที่	 6		 
ได้แก่	 โรงเรียนแองโกล	 สิงคโปร์	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 รองชนะเลิศ	 ได้แก่		 
โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา	 และโรงเรียนที่เข้ารอบรองชนะเลิศ	 ได้แก่	 โรงเรียน	 
เตรียมอุดมศึกษา	และโรงเรียนอัสสัมชัญ	

การประกวดจริยธรรม World-PEC 

 เมื่อวันที่	8	 กุมภาพันธ์	2555	 นักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 ระดับชั้น	EP-M.	1	-	3	 เข้าทำการทดสอบโครงการประกวด
จริยธรรม	The	4th	World	Peace	Ethics	Contest	for	Young	People	ณ	อาคารกอลมเบต์	 โดยการประสานงานของมิสอรวรานันท์	
ทอดสนิท	 ครูงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/กิจกรรมพิเศษ	EP	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ซึ่งคะแนนจากการสอบข้อเขียนครั้งนี้จะนำไปรวมกับ
คะแนนการเขียนไดอารี่	30	วันของการทำความดี		
	 โครงการประกวดจริยธรรม	World-PEC	 เป็นโครงการที่ริเริ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนหนุ่มสาวได้เรียนรู้หลักคุณธรรมพื้นฐาน	 
ที่เป็นสากล	 และปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์	 เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีความรอบรู้และมีคุณธรรม	 โครงการนี้จัดขึ้นจากความร่วมมือ

ของสนัตภิาพโลกจรยิธรรมคลบั	มลูนธิธิรรมกาย	และศนูยท์ัว่โลก  
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EP Talent Show and  
Farewell Party

	 เมื่อวันที่	9	 มีนาคม	2555	 คณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้น	EP-M.	5	 และระดับชั้น	EP-M.	6	 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ		 
ร่วมกันจัดกิจกรรม	“EP	Talent	Show	and	EP-M.	6	Farewell	Party”	ประจำปีการศึกษา	2554	เพื่อแสดงความยินดีในความสำเร็จ
ของนักเรียน	EP-M.	6	 และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ	 ณ	 โรงแรมนารายณ์	 กรุงเทพมหานคร	 โดยมีภราดา
อานันท์	 ปรีชาวุฒิ	 ผู้อำนวยการ	 เป็นประธานเปิดงาน	 พร้อมด้วยภราดาพิสูตร	 วาปีโส	 รองผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรม	 
ภาษาองักฤษ	 ในโอกาสนีภ้ราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ	ิมอบชอ่ดอกไมแ้ดม่าสเตอรธ์นศกัดิ	์ ศรพีทิกัษพ์าณชิย	์และมสิเสาวณ	ีกำเหนดิงาม
ครูฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษที่เกษียณอายุราชการในปีการศึกษา	2554		
	 นอกจากนี้	 ผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น	EP-M.	6	 ยังได้จัดทำแก้วน้ำที่ระลึกเพื่อจำหน่ายภายในงาน	 โดยรวบรวมเงินได้เป็น
จำนวน	100,000.-	 บาท	 ซึ่งรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปมอบให้มาสเตอร์อารัณย์	 โพธิอ๊ะ	 ในวันที่	15	 มีนาคม	2555		 
โดยมีคุณพ่อกำปั่น	 พานิชาภรณ์	 และคุณแม่ชนันธี	 เอี่ยมพัฒนาสุข	 ตัวแทนผู้ปกครอง	 พร้อมด้วยนายถิรวิทย์	 ดิสภานุรัตน์	(50377)	
และนายพิรุฬห์	นีรพิทักษ์	(43770)	ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น	EP-M.	6	เป็นผู้มอบเงิน	
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ปฐมนิเทศผู้ปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ    

	 เมือ่วนัที	่31	มนีาคม	2555	ภราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ	ิผูอ้ำนวยการ 

เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครอง

นักเรียนใหม่	 ปีการศึกษา	 2555	 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1		 

ชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	ชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่1	และชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่4 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	(English	Program)	

เพื่อแนะนำคณะครูผู้สอน	 พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการและ	 

ข้อบังคับของโรงเรียน	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	1	 อาคาร	The	Trinity	

Building	โครงการอสัสมัชญั	แคมปสั	พระราม	2	จงัหวดัสมทุรสาคร 

การสัมมนา Work Shadowing 
Program 

 เมื่อวันที่	 3	 เมษายน	2555	Mr.	Marcin	Kempka		 

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 จัดสัมมนาเรื่อง	

Work	Shadowing	Program	 เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

จากการไปศกึษาดงูาน	ณ	เมอืง	Adelaide	ประเทศออสเตรเลยี 

เมื่อเดือนมีนาคม	2555	 ที่ผ่านมา	 ในการประชุมครั้งนี้มี	 

คณะครูชาวตา่งประเทศ	คณะครชูาวไทย	และคณะครสูนบัสนนุ

เขา้รว่มการสมัมนา	ซึง่ชว่งแรกของการสมัมนาไดเ้ปดิโอกาสให้

ครชูาวตา่งประเทศและครชูาวไทยไดแ้นะนำตวัทำความรูจ้กักนั 

ภายหลังการสัมมนาคณะครูได้แบ่งกลุ่มตามสายการเรียนรู้	

เพื่อประชุมเตรียมพร้อมสำหรับหลักสูตรการเรียนการสอน		 

ณ	ห้อง	Training	&	Seminar	3	อาคาร	The	Trinity	Building	

โครงการอัสสัมชัญ	แคมปัส	พระราม	2	จังหวัดสมุทรสาคร 

ปฐมนิเทศครูต่างชาติ โรงเรียน 
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

 เมื่อวันที่	2	 เมษายน	2555	Mr.	Marcin	Kempka		 

ผูช้ว่ยหวัหนา้ฝา่ยโปรแกรมภาษาองักฤษ	และ	Mr.	Graham 

Lonie	 ที่ปรึกษาและประชาสัมพันธ์ฝ่ายโปรแกรมภาษา

อังกฤษ	 จัดปฐมนิเทศครูต่างชาติในหัวข้อ	 “กฎระเบียบ	

และข้อบังคับการปฏิบัติตนในโรงเรียน”	 เพื่อให้การปฏิบัติ

หน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีระเบียบแบบแผน	

รวมทั้งการบรรยายสรุปหลักสูตรภาคฤดูร้อน	 ในภาคบ่าย	

Mr.	Richard	Winter	 งานพัฒนาหลักสูตร	 ได้เปิดอบรม	 

ครูต่างชาติ	 เรื่องการสอนภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนไทย	

ตามหลักสูตร	TESOL-Teachers	of	English	to	Speakers	

of	Other	Languages	 เพื่อให้การเรียนการสอนภาษา

อังกฤษเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 ณ	 ห้อง	Training	&	

Seminar	 3	 อาคาร	The	Trinity	Building	 โครงการ	 

อัสสัมชัญ	แคมปัส	พระราม	2	จังหวัดสมุทรสาคร	 



23AC Newsletter

เปิดการเรียนการสอนคอร์สเตรียมความพร้อมผู้เรียน  
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

 วันที่	10	 เมษายน	2555	 ถือเป็นวันแรกของการเปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน	 ระดับชั้น	

EP-P.	1,	EP-P.	4,	EP-M.	1	และ	EP-M.	4	โรงเรยีนอสัสมัชญัหลกัสตูรภาษาองักฤษ	จงัหวดัสมทุรสาคร 

ในโอกาสนีภ้ราดาอานนัท	์ปรชีาวฒุ	ิผูอ้ำนวยการ	กลา่วตอ้นรบัคณะผูป้กครอง	พรอ้มดว้ยภราดาพสิตูร 

วาปีโส	 ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	 กล่าวแนะนำ	Mr.	Marcin	Kempka	

(Assistant	Head	of	School)	and	Mr.	Sompoch	Posinsomwong	(Head	of	Student	Welfare)	

	 การเรียนการสอนในช่วงภาคฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่วันที่	10	 เมษายน	-	4	 พฤษภาคม	2555		 

ซึ่งนักเรียนจะได้รับการปรับพื้นฐานความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเรียนหลักสูตร		 

English	Program	รวมทั้งการเรียนดนตรี	กีฬา	และการจัดกิจกรรมเข้ากลุ่ม	

	 ในวันจบการศึกษาคอร์สเตรียมความพร้อมผู้เรียน	 มีการมอบประกาศนียบัตร	 ณ	 ห้องประชุม

อเนกประสงค์	 ชั้น	1	 อาคาร	The	Trinity	Building	 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ		 

จังหวัดสมุทรสาคร	 และมีการจัด	Activity	Day	 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้แสดง	 

ความสามารถตามที่ตนเองถนัด	 เช่น	 การเล่นเปียโนและกีตาร์	 การร้องเพลงไทย	 อังกฤษ	 และจีน	

การเต้นและการจัดแสดงผลงานนักเรียน	 ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม	 ทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพ	 

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันผู้ปกครอง	ครู	และนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้		

ความคืบหน้าของโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 

	 ในส่วนบ้านพักครูลูกเสือ	 มีการติดตั้งเสาไม้รองรับหลังคา	 พร้อมทั้งฉาบผนัง	 และร้อยสายระบบไฟฟ้า-สื่อสาร	 สำหรับอาคาร

หอพกัครแูละนกักฬีา	มกีารจดัทำเหลก็เสรมิและไมแ้บบทางเขา้หลกั	และจัดทำเหล็กเสริมและไม้แบบในส่วนของผนังลิฟต์ 
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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   
 

บริจาคเงินและหนังสือช่วยเหลือ 
ศนูยก์ารศกึษาตามอธัยาศยัไทยภเูขา 

	 เมื่อวันที่	 1	 มีนาคม	 2555	 ศูนย์การศึกษาตาม

อัธยาศัยไทยภูเขารับมอบหนังสือจากศูนย์วิทยบริการ	 

และสือ่การสอน	และรบัมอบเงนิบรจิาคจำนวน	10,000.-	บาท 

เนื่องในกิจกรรมหนังสือดีจากพี่สู่น้อง	 และกิจกรรม		 

AC	Music	For	All	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	 เพื่อนำ

หนังสือและเงินบริจาคไปใช้ในการพัฒนาศูนย์การศึกษา

ตามอัธยาศัยไทยภูเขา	อำเภอสังขละบุรี	จังหวัดกาญจนบุรี	

โดยมีพิธีรับมอบ	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 

กิจกรรมหนังสือดีจากพี่สู่น้อง 

	 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนร่วมด้วยศูนย์วิทยบริการ	

และงานอภิบาล	 เชิญชวนครูและนักเรียนร่วมกันบริจาค

หนังสือ	 ในกิจกรรม	 “หนังสือดีจากพี่สู่น้อง”	 โดยรับบริจาค

ตลอดปีการศึกษา	 เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ประสบ

ปัญหาอุทกภัย	 หรือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร	 โดยนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	-	5	และชมรม	AC	Band	ได้ให้

ความร่วมมือบริจาคหนังสือมาเป็นจำนวนมาก	 ขณะนี้	 

มีโรงเรียนที่รับบริจาคหนังสือไปแล้วทั้งสิ้น	15	 โรงเรียน	

และจะทยอยแจกจ่ายไปตามโรงเรียนต่างๆ	ต่อไป 

“...เด็กๆ นอกจากจะต้องเรียนความรู้แล้ว ยังต้องหัดทำการงานและทำความดีด้วย เพราะการทำงาน  

จะช่วยให้มีความสามารถ มีความขยันอดทนพึ่งตนเองได้ และการทำดีนั้นจะช่วยให้มีความสุขความเจริญ 

ทั้งป้องกันตนไว้ไม่ให้ตกต่ำ...” 
 

 พระบรมราโชวาท 

พระราชทานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ประจำปี 2530  
 
 


