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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีที่ 15 ฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555

พิธีสดุดีเทิดเกียรติ
นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
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พิธีสดุดี

นักบุญหลุยส์มารีย์ กรีญอง
เดอ มงฟอร์ต
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 งานอภิบาล จัดพิธีสดุดี
นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เนื่องในวันคล้าย
วันสถาปนาเป็นนักบุญ (Canonization Day) ครบรอบ 65 ปี
โดยมีบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน จิตตาธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ
เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ
คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู นักเรียน และพนักงานโรงเรียน
อัสสัมชัญเข้าร่วมพิธี ณ ลานอนุสาวรียเ์ จษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงและปฏิบัติตาม
จิตตารมณ์ของนักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
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ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
สนับสนุนการพัฒนาระบบ Smart Student Card

เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผูร้ บั ผิดชอบ
ฝ่ายผลิตภัณฑ์สายบัตรเครดิตและช่องทางบริการเป็นตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มอบเงินจำนวน 3,000,000.- บาท
ให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อนำไปพัฒนาระบบและกระบวนการใช้งาน Smart Student Card ซึ่งนำเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของ
บัตรเงินสด (Prepaid ATM Card) ผสมผสานกับเทคโนโลยี Mifare และบาร์โค้ด เชื่อมโยงเข้ากับฐานข้อมูลของทางโรงเรียนเพื่อใช้
เป็นบัตรประจำตัวนักเรียน บัตร ATM บัตรบันทึกเวลาเรียน บัตรใช้บริการห้องสมุด และบัตรชำระค่าอาหารและสินค้าภายในโรงเรียน
โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำนวยการ เป็นผูร้ บั มอบ พร้อมด้วยภราดาพิสตู ร วาปีโส รองผูอ้ ำนวยการ และภราดานนทชา ศรีวไิ ล
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ตลอดจนคณะครูและนักเรียนร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 งานอภิบาล (พระพุทธศาสนา) ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา และให้นักเรียน
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทยในโอกาสเทศกาลวันเข้าพรรษา กิจกรรมประกอบด้วยการนิมนต์พระภิกษุ
จำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวามาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยได้รับเกียรติจากนายกฤษณะ วจีไกรลาศ ผู้แทนผู้ปกครอง
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี ณ บริเวณโถงใต้อาคาร ฟ. ฮีแลร์

วันภาษาไทยแห่งชาติ
เมื่ อวั น ที่ 27 กรกฎาคม 2555 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
ภาษาไทยจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (ซึ่งตรงกับวันที่
29 กรกฎาคมของทุ ก ปี ) ณ ลานอนุ ส าวรี ย์ เ จษฎาจารย์
ฟ. ฮีแลร์ เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าและ
ร่วมกันอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นมรดกของชาติ โดยกิจกรรม
ภายในงานประกอบด้ ว ยการแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หาภาษาไทย
การประกวดคำขวัญ การประกวดคัดลายมือ การประกวด
แต่ ง คำประพั น ธ์ การประกวดจั ด กระดานนิ เ ทศเกี่ ย วกั บ
พระราชนิ พ นธ์ แ ละพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว และการแสดงประกอบเพลง “ยื่นหมูยื่นแมว”
ของคณะครูและนักเรียน เป็นต้น
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พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนกิจกรรมดีเด่น
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนที่มีผลงาน
กิจกรรมดีเด่นและสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ รวมเป็นเงินทุนการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น
1,336,800.- บาท จำแนกเป็นทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ดังนี้
• ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์จำนวน
4 คน สาขาวิชาเคมีจำนวน 1 คน และสาขาวิชาชีววิทยาจำนวน 1 คน
• ทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนนเต็มจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2554 จำนวน 3 คน
• ทุนการศึกษานักเรียนโครงการ อสช. คัดเลือกจากนักเรียนโครงการ อสช. ที่มีผลการเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554
ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนด นักเรียนที่ได้รบั ทุนการศึกษามีจำนวนทัง้ สิน้ 73 คน ประกอบด้วยนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
จำนวน 28 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 16 คน และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 29 คน

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2554
ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5 และ EP-M. 1 - 5 จำนวนทั้งสิ้น 772 คน โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ ดร.ธีระ
สูตะบุตร อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (อัสสัมชนิก เลขประจำตัว
17443) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน
เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
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การทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษ TU-GET
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 ฝ่ายวิชาการและเครือข่าย
ผู้ ป กครองระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ร่วมกับสถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการทดสอบ
TU-GET (Thammasat University General English Test)
ให้ กั บ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 - 6 โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ และโรงเรียนอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงที่มีความสนใจ
เข้าร่วมโครงการ ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญ
การทดสอบ TU-GET เป็นการสอบวัดระดับความรู้ภาษา
อั ง กฤษของผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะสมั ค รเข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้
ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง โดย
ข้อสอบแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Part 1 Structure 25 ข้อ Part 2
Vocabulary 25 ข้อ และ Part 3 Reading 50 ข้อ ข้อละ
10 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน ซึ่งเกณฑ์คะแนน
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะรับเข้าคือ 550 คะแนนขึ้นไป
(ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี)

จัดติวเตรียมความพร้อมการทดสอบ PAT
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2555 ฝ่ายวิชาการร่วมกับผู้แทนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดติวให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับชั้น EP-M. 6 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการทดสอบ PAT (Professional and
Academic Aptitude Test) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมีอัสสัมชนิก
และอาจารย์จากสถาบันกวดวิชามาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม - 12 กันยายน 2555 ได้แก่ อาจารย์
ณัฐวัฒน์ ธนสารโชคพิบูลย์ อัสสัมชนิก สพพ. รุ่น 11 จากสถาบันกวดวิชา GENIUS CHEM (วิชาเคมี : PAT 2/PAT 3) และอาจารย์
วิเศษ กี่สุขพันธ์ (พี่เอ๋) จากสถาบันกวดวิชา เดอะ เบรน (วิชาคณิตศาสตร์ : PAT 1)
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การทดสอบวัดระดับทักษะ
ภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับ
สถาบัน iStudy จัดการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
3 ทั ก ษะ ได้ แ ก่ Listening, Reading and Writing
และการสอบสั ม ภาษณ์ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
โดยอาจารย์ชาวต่างประเทศจากสถาบัน iStudy ณ ห้องเรียน
อาคารอัสสัมชัญ 2003
แบบทดสอบที่ใช้ในการสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ
ครั้ ง นี้ เ ป็ น แบบทดสอบขององค์ กร Educational Testing
Service (ETS) ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสถาบันจัดทำ
ข้ อ สอบเพื่ อวั ด ระดั บ ทั ก ษะภาษาอั ง กฤษให้ กั บ นั ก เรี ย นและ
นักศึกษาทุกระดับจากทุกประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
ที่สอง นักเรียนที่มีคุณวุฒิและคะแนนสอบดีเด่นจะได้รับการ
คั ด เลื อ กเป็ น ตั ว แทนประเทศไทยในการเข้ า ร่ ว มโครงการ
นักเรียนทุนมัธยมรัฐบาลอเมริกัน

การสอบประมวลความรู้ระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4
เมื่อวันที่ 17 - 20 กรกฎาคม 2555 ฝ่ายวิชาการจัดการสอบประมวลความรู้ระดับช่วงชั้นที่ 3 - 4 ภาคเรียนที่ 1/2555
ของนักเรียนหลักสูตรสถานศึกษา และนักเรียนหลักสูตรโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) ณ สนามสอบโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร เพื่อนำผลการทดสอบที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุงผู้เรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
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การแข่งขันอัสสัมชัญ
บอร์ดเกมส์ 2012 ครั้งที่ 8
เมื่อวันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2555 ฝ่ายวิชาการจัดการ
แข่ ง ขั น กี ฬ าเพื่ อ การศึ ก ษา “อั ส สั ม ชั ญ บอร์ ด เกมส์ 2012”
ครัง้ ที่ 8 ชิงถ้วยเกียรติยศ ฯพณฯ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์
องคมนตรี โดยมี ภ ราดาอานั น ท์ ปรี ช าวุ ฒิ ผู้ อ ำนวยการ
เป็นประธานในพิธเี ปิด ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชั้ น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
กิ จ กรรมภายในงานประกอบด้ ว ยการแข่ ง ขั น เกมต่ อ ศั พ ท์
ภาษาอังกฤษ ครอสเวิรด์ การแข่งขันเกมต่อเลขคำนวณ เอแม็ท
การแข่งขันเกมต่อตัวอักษรภาษาไทย คำคม การแข่งขันกีฬา
หมากล้อม การแข่งขันกีฬาซูโดกุ และการแข่งขันกีฬาต่อจิก๊ ซอว์

รางวัลการประกวดสุนทรพจน์
และความสามารถด้านภาษาจีน
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 นายกฤษฎา หล่อกอบ
(52082) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รับรางวัลชมเชยจาก
การประกวดสุนทรพจน์และความสามารถด้านภาษาจีน ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2555 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ในหัวข้อ
“พูดภาษาจีน มีเพือ่ นไปทัว่ โลก” เพือ่ รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน
นักเรียนไทยไปแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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รางวัลชนะเลิศ “เถ้าแก่นอ้ ย ซูโดกุเยาวชน
ชิงแชมป์ประเทศไทย” ครั้งที่ 5

แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท
คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 7 - 8 กรกฎาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย และชมรมคำคม โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งตัวแทน
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ “แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิรด์ เกม
เอแม็ ท คำคม และซู โ ดกุ ” ระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น
ชิงแชมป์ประเทศไทย ครัง้ ที่ 6 ประจำปี 2555 ณ ห้างสรรพสินค้า
เซ็นทรัล พลาซา พระราม 2 จัดโดยสมาคมครอสเวิร์ดเกม
เอแม็ท คำคม และซูโดกุแห่งประเทศไทย
ผลการแข่งขันเด็กชายณัฐชนน สุตัณฑวิบูลย์ (46363)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 เด็กชายชัยวัฒน์ ฉัตรกอบกูล (46428)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 และเด็กชายพีรสิชฌ์ แสงมณีธรรม
(46576) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 พร้อมถ้วยรางวัล โดยมีมิสปรานอม ฉัตรโชคไพศาล
เป็นครูที่ปรึกษา

รางวั ล ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขั น หมากล้ อ ม
เมื่ อวั น ที่ 21 กรกฎาคม 2555 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
คณิตศาสตร์สง่ นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Standard
Rating & Friendship Game ครั้ ง ที่ 1 ประจำปี 2555
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันนายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ (44673) ชัน้ EP-M. 5/3
ได้รบั รางวัลชนะเลิศประเภท Premier Gold นายภาณุพฒ
ั น์ ดิษฐี
(45761) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อั น ดั บ 1 ประเภท Premier Silver นายณั ฐ ชนน ลี้ ดารา
(45799) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 3 ประเภท Standard Rating: Standard A และนายนิตพิ ฒั น์
วุฒิศศิวัฒน์ (45663) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Standard Rating: Standard C
โดยมีมสิ พูนธิวา ลาปะ เป็นครูที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ ส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น มหกรรมกี ฬ า
ทางวิชาการ “เถ้าแก่น้อย ซูโดกุเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย”
ครั้ ง ที่ 5 ประจำปี 2555 ณ ศู น ย์ การค้ า แฟชั่ น ไอส์ แ ลนด์
รามอินทรา ผลการแข่งขันเด็กชายสิรภพ คูณาภินันท์ (46296)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทซู โดกุ
ระดับช่วงชั้นที่ 3 และได้รับรางวัล Champ of the Champ
จากการแข่งขันครั้งนี้ โดยมีมิสนวลศรี ชื่นชม เป็นครูที่ปรึกษา
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กิจกรรมการเรียนการสอน
บูรณาการระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เมื่อวันที่ 2 - 5 กรกฎาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบูรณาการ
ภายใต้ หั ว ข้ อ “ต่ อ ชี วิ ต ให้ โ ลก” ให้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้เล็งเห็น
ความสำคัญของสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันในระบบนิเวศ
และเพือ่ เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ โครงการ
อั ส สั ม ชั ญ แคมปั ส พระราม 2 อำเภอเมื อ งสมุ ท รสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร

นิทรรศการบูรณาการ
ภูมิปัญญาไทย 4 ภาค
เมื่ อวั น ที่ 10 กรกฎาคม 2555 กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ กลุ่ ม สาระ
การเรียนรูศ้ ลิ ปะ จัดนิทรรศการบูรณาการภูมปิ ญั ญาไทย 4 ภาค
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 เพื่อเป็น
การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามความสามารถและความสนใจ
ของผู้เรียน กิจกรรมต่างๆ ภายในนิทรรศการประกอบด้วย
การสาธิตการทำอาหารไทยและขนมไทย 4 ภาค ประกอบการ
บรรยายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนการแสดง
นาฏศิลป์ 4 ภาค เป็นต้น
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รับสมัครนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 3 และ 6 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เปิ ด รั บ สมั ค รนั ก เรี ย นเข้ า ใหม่ ร ะดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1
ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรสถานศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ
ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

Open House
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน วันที่ 4 และ 12 กรกฎาคม 2555
ภราดาอานั น ท์ ปรี ช าวุ ฒิ ผู้ อ ำนวยการ เป็ น ประธาน
ในวัน Open House นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2556 หลักสูตรสถานศึกษา ครั้งที่ 3 เพื่อชี้แจง
หลักการและนโยบายของทางโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบ
ณ ห้อง Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint
Louis-Marie Memorial Building

มอบตัวนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เมื่อวันที่ 13 - 14 และวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดกิจกรรมมอบตัวนักเรียนเข้าใหม่ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 หลักสูตรสถานศึกษา ณ ห้อง Conference ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial
Building
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ประชุมประธานเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 4
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผูอ้ ำนวยการ เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายผูป้ กครอง
นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 - 4 หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 1/2555 ณ ห้อง Conference
ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial
Building เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย การจัดการศึกษา และ
การดำเนินกิจกรรมต่างๆ พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากประธาน
และคณะกรรมการเครือข่ายผูป้ กครองฯ ในการให้ขอ้ เสนอแนะ
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและประสิ ท ธิ ผ ลตาม
จุดมุ่งหมายที่วางไว้

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง
จตุรมิตรสามัคคี ซึ่งประกอบด้วยผู้ปกครองจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
และโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้งานฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26 ในปีนี้ ดำเนินการให้สำเร็จลุล่วง
ไปด้วยดี และเต็มไปด้วยบรรยากาศของความสมัครสมานสามัคคี ณ ห้อง Conference ชัน้ 3 ศูนย์วทิ ยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building
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กิจกรรมการแปรอักษรวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนในเครือจตุรมิตร
สามั ค คี ประกอบด้ ว ยโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ โรงเรี ย น
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
และโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกิจกรรมการแปรอักษรในวันคล้าย
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัยกรีฑา
สถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อน้อมรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเพื่อ
แสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดช พระผู้ทรงเป็นประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เมื่อวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2555 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับคณะครู นักเรียนทุกระดับชั้น และพนักงาน ณ ห้อง Pre-function อาคารอัสสัมชัญ 2003
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โครงการคุณธรรมนำชีวิต
เมื่อวันที่ 6, 11 และ 13 กรกฎาคม 2555 งานอภิบาล
จัดโครงการคุณธรรมนำชีวิต สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 - 3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม
Auditorium ชั้ น 9 อาคารอั ส สั ม ชั ญ 2003 เพื่ อ ปลู ก ฝั ง
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมและค่ า นิ ย มอั น พึ ง ประสงค์ แ ก่ นั ก เรี ย น
ในโอกาสนี้ มี การจั ด แสดงธรรมในหั ว ข้ อ “ศี ล ธรรมสำหรั บ
นักเรียน” หัวข้อ “ธรรมะอารมณ์ดี” และหัวข้อ “วินัยชีวิต
การเรียน ความรัก” ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1 - 3 ตามลำดับ โดยมีพระอาจารย์ธงไชย อภินนฺทญาโร
จากวัดยานนาวา เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา

มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ผู้แทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและแผนกมัธยมนำเงินที่ได้รับบริจาค
จากนักเรียนโครงการคุณธรรมนำชีวิต กิจกรรมพี่ช่วยน้อง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ต ครบรอบ 65 ปี (20 กรกฎาคม 2555) เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,000.- บาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสถานสงเคราะห์
เด็กอ่อนรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
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มอบเงินสนับสนุนมิสซังกรุงเทพฯ
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นผู้แทนมอบเงินสนับสนุนมิสซังกรุงเทพฯ ในนาม
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท โดยมีบาทหลวงอดิศักดิ์ สมแสงสรวง
จากฝ่ายงานบัญชี-ทรัพย์สิน มิสซังกรุงเทพฯ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารที่ทำการสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
เมื่อวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2555 งานอภิบาลนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 - 5 จำนวน 42 คน ในหัวข้อ “การอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติสขุ สัจธรรมความจริงนำไปสูช่ วี ติ ทีด่ ี คุณค่าพืน้ ฐานในการดำเนินชีวติ คริสตชน”
โดยมีบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน เป็นวิทยากรอบรม ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กิจกรรมครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะอันพึงประสงค์ ตลอดจนฝึกให้นักเรียนมีจิตใจที่เอื้ออาทร
ต่อผู้อื่น และได้ไปเยี่ยมผู้ด้อยโอกาส ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา จังหวัดชลบุรี
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โครงการศิลปวัฒนธรรมไทยเทิดไท้องค์ราชัน
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวาดภาพระบายสี โครงการศิลปวัฒนธรรม
ไทยเทิดไท้องค์ราชัน ในหัวข้อ “84 พรรษา มหาราชา” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โดยมีนกั เรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการจำนวน 5 คน ได้แก่ นายณัฐณภัทร กุลนานันท์ (44428) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 นายหฤษฎ์ ธรรมประชา
(44282) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 นายมนขนิษฐ์ มากรักษา (44052) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 นายธนวัฒน์ เต็มถาวรกุล (51196)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 และนายจิรวัฒน์ พิมา (51206) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 โดยมีมาสเตอร์ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ เป็นครูที่ปรึกษา

กิจกรรมถวายราชสักการะ “60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม 2555 วง AC Band โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะ “60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
เพือ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนือ่ งในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา
60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ณ ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ
ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี
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มหกรรมกีฬานักเรียนอาเซียน 2012
นายธนพล สันติวฒ
ั นธรรม (48918) ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ได้รบั รางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสประเภททีมชาย
รุ่นอายุ 18 ปี และรางวัลเหรียญเงินจากประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี ในรายการ “มหกรรมกีฬานักเรียนอาเซียน 2012”
(4th ASEAN Schools Games 2012) ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2555
จากนั้นในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 บริษัท แก๊งค์ ซูเปอร์ จำกัด ผู้ผลิตรายการ “ปล่อยของ” ทางสถานีโทรทัศน์ Modern 9 TV
นำทีมงานมาถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์นายธนพล สันติวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ตัวอย่างเยาวชนที่มีผลงานโดดเด่นในฐานะนักกีฬา
เทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย

รางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันแบดมินตัน
เด็กชายณัฐพัฒน์ ตฤณขจี (47620) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
1/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการแข่งขันแบดมินตันชายคู่
รุ่นอายุ 12 ปี ในรายการกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ ประจำปี 2555 (Airforce Junior Open 2012)
ซึง่ จัดขึน้ ระหว่างวันที่ 7 - 12 กรกฎาคม 2555 ณ สนามธูปะเตมีย์
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

รายการ ม.มันส์ซ่า
สัมภาษณ์นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บริษัท โมโน เจเนอเรชั่น
จำกั ด ผู้ ผ ลิ ต รายการ ม.มั น ส์ ซ่ า ทางช่ อ งเคเบิ ล ที วี Zaa
Network และ www.zaanetwork.com นำทีมงานมาถ่ายทำ
รายการและสั ม ภาษณ์ นั ก กี ฬ าโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ แ ก่
นายธนพล สันติวัฒนธรรม (48918) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
นักกีฬาเทเบิลเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย และนายศุภวิชญ์
ศุ ภ กรพิ ช าญ (45928) ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/2 นั ก กี ฬ า
ควงปากกา อันดับ 3 ของโลก เพือ่ เผยแพร่ผลงานของนักกีฬา
ทัง้ สองคน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ฟุตบอล 18 ปี ACS CUP 2012
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน - 10 กรกฎาคม 2555 โครงการ
นักกีฬาช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักฟุตบอลรุน่ อายุ 18 ปี
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรายการ ACS CUP ครัง้ ที่ 11
“EAST WATER ACS CUP 2012” จัดโดยโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชาร่วมกับกรมพลศึกษา ณ สนามสิรนิ ธร โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผลการแข่งขันทีมฟุตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และนายมันโซร
สาและ (51265) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ได้รับรางวัลดาวซัลโว
สูงสุด 6 ประตู

รางวัลรองชนะเลิศฟุตบอล 16 ปี ทอ.
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 โครงการนักกีฬาช้างเผือก
โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี เข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 41
รอบรองชนะเลิศ รุ่นอายุ 16 ปี ระหว่างทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ
กับโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ณ สนามธูปะเตมีย์ เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขันทีมโรงเรียนอัสสัมชัญแพ้
จุดโทษทีมโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 4-5 ประตู (เสมอในเวลา
0-0 ประตู ) ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ โดยมี ม าสเตอร์
ประนุพงษ์ ปิ่นสุวรรณ และนายชยันต์กร เกิดโต เป็นผู้ฝึกสอน

ทีมฟุตบอล 16 ปี อุ่นเครื่องกับ
ทีม Nagoya Grampus Eight
เมื่ อวั น ที่ 29 กรกฎาคม 2555 ที ม ฟุ ต บอลโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ รุ่นอายุ 16 ปี เดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีม Nagoya
Grampus Eight จากประเทศญี่ปุ่น ณ สนามฟุตบอลชลบุรี
สเตเดียม จังหวัดชลบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียน ปีการศึกษา 2555 โดยมีนายชยันต์กร เกิดโต
และนายธนากร ปราณี เป็นผู้ฝึกสอน

AC Newsletter

จัดทำห้อง Fitness
โครงการนักกีฬาช้างเผือก
โครงการนักกีฬาช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดทำห้อง
Fitness ภายในหอพักนักกีฬา นิคมอุตสาหกรรมฯ สินสาคร
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อใช้ประโยชน์
ในด้ า นการเสริ ม สร้ า งสมรรถภาพและความแข็ ง แกร่ ง ของ
ร่ า งกายให้ นั ก กี ฬ า โดยเฉพาะนั ก ฟุ ต บอลที่ จ ะเข้ า ร่ ว มการ
แข่งขันในรายการต่างๆ ของปีการศึกษา 2555 และเมื่อวันที่
9 มิถุนายน 2555 ภราดาพิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโครงการ
นั ก กี ฬ าช้ า งเผื อ ก เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด ห้ อ ง Fitness
อย่างเป็นทางการ

ผู้ฝึกสอนสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี
ให้คำแนะนำทีมฟุตบอลอัสสัมชัญ
เมื่ อ วั น ที่ 26 กรกฎาคม 2555 ที ม ผู้ ฝึ ก สอนสโมสร
บางกอกกล๊ า ส เอฟซี นำโดยนายสุ ร ชั ย จตุ ร ภั ท รพงศ์
(โค้ชง้วน) หัวหน้าผู้ฝึกสอน อาจารย์ณรงค์ สัยเกตุ ผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอน และทีมงาน เดินทางมาฝึกซ้อมและให้คำแนะนำแก่
ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ สนามฟุตบอลภายในโครงการ
อัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี
มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ รองผู้อำนวยการโครงการนักกีฬา
ช้ า งเผื อ ก และมาสเตอร์ เ ชี่ ย วชาญ แพรขุ น ทด หั ว หน้ า
ผู้ฝึกสอนฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ
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อบรมการจัดการเรียนรู้แบบ 12 ขั้นตอน สะท้อนความคิด
เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม 2555 คณะครูกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยเข้ารับการอบรมความรูเ้ รือ่ ง “การจัดการเรียนรูแ้ บบ 12 ขัน้ ตอน
สะท้อนความคิด” เพื่อประยุกต์ใช้ในการนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนแบบใหม่ โดยมีมิสวรรณศิริ ผลประมูล
ครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2554
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 10/1 ชั้น 10 อาคารอัสสัมชัญ 2003

การอบรมความรู้เกี่ยวกับ
พิษภัยของโรคมือเท้าปาก

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินงาน
การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม โรงเรียน
อัสสัมชัญ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนอย่างเป็นระบบ Mobile Workshop”
เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของโรงเรี ย นตระหนั ก ถึ ง ภั ย ธรรมชาติ แ ละ
การขาดแคลนพลั ง งาน ตลอดจนแนวทางในการอนุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศันสนีย์ กีรติวิริยาภรณ์
เลขาธิการสมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไปร่วมกับ
งาน AC Canteen จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับโรคมือเท้าปาก
ให้แก่นักการภารโรงและพนักงาน AC Canteen เพื่อให้ทุกคน
ตระหนักถึงพิษภัยของโรคมือเท้าปาก รวมถึงได้รับความรู้
เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน
การประกอบอาหารที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ การให้บริการ
การทำความสะอาดภาชนะที่ ใส่อาหาร ตลอดจนการจัดเก็บ
พร้อมทัง้ ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดเชือ้ ไวรัสเพือ่ ป้องกันโรคมือเท้าปาก
โดยมีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม สำนักงาน
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร ณ ห้อง Conference
EP ชั้น 1 อาคารกอลมเบต์
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ครูอสั สัมชัญร่วมกิจกรรมโขนนวลนรดิศ
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ
ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับเชิญจากสมาคม
นักเรียนเก่านวลนรดิศ ให้ร่วมเป็นผู้ฝึกซ้อมการแสดงในงาน
“โขนนวลนรดิศ” เรื่องรามเกียรติ์ ชุดศึกวิรุญมุข ราชนัดดา
ปิตุลาโรมรัน ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองปีมหามงคล พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา และ
เพื่อเป็นการสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ในการฟื้นฟูการแสดงโขน รวมทั้งส่งเสริม
และเผยแพร่นาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยให้เป็นที่แพร่หลาย

การประชุมปฏิบัติการนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านศิลปะ
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 มาสเตอร์ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ และมาสเตอร์เสกสรรค์ พันธุ์เลิศ ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สาระทัศนศิลป์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการนำเสนอนวัตกรรมการเรียนรู้และประชุมปฏิบัติการด้านศิลปะศึกษา ในหัวข้อ
“Contemplative Approach to Art Education” และหัวข้อ “เทคโนโลยีการออกแบบด้านศิลปะศึกษา” ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมหาแนวทางในการจัดทำนวัตกรรมการเรียนการสอน

รางวัลครูสอนดี
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555 มิสภร คำทองสุข ครูผสู้ อน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และหัวหน้ารับระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 10,000.- บาท
จากโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้ศิษย์ เชิดชู ยกย่อง
“ครูสอนดี” โดยมีนายเสือชนะ สุดเจริญ ผูอ้ ำนวยการเขตบางรัก
เป็นผู้มอบรางวัล ณ สำนักงานเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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การสกัดดีเอ็นเอในพืช (Plant DNA extraction)
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 Mr. Mitchell Bergstresser ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ บรรยายความรู้
เกี่ยวกับการนำเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ในการพัฒนาและประยุกต์ ใช้ ในด้านต่างๆ ให้แก่นักเรียนระดับชั้น EP-M. 3/1 - 3/4
ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ อาคารกอลมเบต์ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยี
ชี ว ภาพ การศึ ก ษาวิ จั ย เพื่ อ ให้ เ กิ ด องค์ ความรู้ ใ หม่ ๆ ตลอดจนได้ รั บ ความรู้ เ กี่ ย วกั บ หน่ ว ยควบคุ ม พั น ธุ กรรม หรื อ “ดี เ อ็ น เอ”
ของสิ่งมีชีวิต และการสกัดแยกดีเอ็นเอออกมาใช้ประโยชน์ เป็นต้น

อบรมการใช้งานระบบกรอกคะแนน
ผ่านเว็บไซต์ ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม 2555 งานศู น ย์ เ ทคโนโลยี
และสารสนเทศ จัดการอบรมการใช้งานระบบกรอกคะแนน
ผ่านเว็บไซต์ให้กับครูฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เพื่อให้การ
วัดประเมินผลมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีมาสเตอร์อรรถกร
ศิรบิ ญุ เป็นวิทยากร ณ ห้องเรียน EP-M. 2/1 อาคารกอลมเบต์

แสดงความยินดีกับนักเรียน
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1
เมื่ อวั น ที่ 21 กรกฎาคม 2555 มิ ส รั ต นา รั ศ มี ม ารี ย์
มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท และมิสกฤติยาพร สีเมฆ เป็นผู้แทน
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ รุน่ ที่ 1 ทีส่ ำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์
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ความคืบหน้าโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2
ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2555 การก่อสร้างอาคารหอพักครูและนักกีฬา มีความคืบหน้าเป็นลำดับ โดยในส่วนของงานโครงสร้าง
ได้ดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ งานโครงสร้างชัน้ Basement ประกอบด้วยงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กฐานราก งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กพืน้
และผนังลิฟต์ และงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้นและผนังบ่อเก็บน้ำใต้ดิน และงานโครงสร้างอาคารชั้นที่ 1 - 5 และชั้นดาดฟ้า
ประกอบด้วยงานเทคอนกรีตเสริมเหล็กพื้น งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กเสา งานเทคอนกรีตผนังลิฟต์ งานติดตั้งไม้แบบรับท้องพื้น
งานพื้นคอนกรีตอัดแรง งานก่อผนังห้องต่างๆ ในอาคาร และงานฉาบผนังโถงทางเดิน ทั้งนี้ ในส่วนของงานระบบ ได้ดำเนินการติดตั้ง
ท่อระบบสุขาภิบาลห้องน้ำชัน้ ที่ 1 - 3 งานระบบไฟฟ้าและสือ่ สารบริเวณชัน้ ที่ 1 - 3 และงานติดตัง้ ปลอกท่อระบบระบายน้ำฝนชัน้ ที่ 1 - 5

นอกจากนี้ ในส่วนของงาน
ก่ อ สร้ า งบ้ า นพั ก ครู ลู ก เสื อ ได้
ดำเนินการตกแต่งภายใน ติดตั้ง
พื้นระเบียงไม้ ติดตั้งฝ้าเพดาน
ไม้ ร ะแนงภายนอก ทาสี ผ นั ง
บ้านพัก ติดตั้งท่อร้อยสายระบบ
ไฟฟ้ า -สื่ อ สาร ติ ด ตั้ ง ท่ อ ระบบ
สุ ข าภิ บ าล รวมถึ ง ปู กระเบื้ อ ง
ห้องน้ำลูกเสือ ก่อผนังห้องอาบน้ำ
ลูกเสือ และติดตั้งแผ่นคอนกรีต
หล่อสำเร็จ (Precast) บริเวณ
หลังคา

23

24

AC Newsletter

“...เยาวชนในปัจจุบันคือผู้ที่จะทำให้การพัฒนาประเทศเจริญเป็นผลสำเร็จ ข้าพเจ้าเป็นแม่ผู้หนึ่ง ที่ต้องการ
เห็นเด็กทุกคนเจริญเติบโต และได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตั้งแต่ยังเล็กๆ เมื่อโตขึ้นจะได้สามารถทำประโยชน์
ให้ประเทศบ้านเมือง และโลกเป็นส่วนรวม...”
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสเสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารขององค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2507

กิจกรรม
ส่งเสริม
การอ่าน

เมื่ อวั น ที่ 26 กรกฎาคม 2555 ศู น ย์ วิ ท ยบริ การและ
สื่อการสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจำ
สัปดาห์ ครั้งที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2555 เรื่อง “เกมฝึกสมอง
ประลองความไว” ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint
Louis-Marie Memorial Building เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ฝึกการคิด การแก้ปัญหา เพิ่มพูนทักษะทางคณิตศาสตร์ และ
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

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

บรรณาธิการบริหาร

ที่ปรึกษา

บรรณาธิการ

ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ภราดาพิสูตร วาปีโส
ภราดานนทชา ศรีวิไล

มาสเตอร์อาสา มรพงษ์
มาสเตอร์บันลือ จินดาศรี
กองบรรณาธิการ

มาสเตอร์ประดิษฐ์ ชัยปรีชา
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้
มิสศิริรัตน์ ศิริชีพชัยยันต์
มิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์

มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท
มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง
มิสชนากานต์ ศรีชมภู
มิสบุศริน ตั้งถาวรสกุล
มาสเตอร์วิชัย ยงวานิชจิต
มิสปรีดารัตน์ ไชยพัฒน์

ถ่ายภาพ 	

มาสเตอร์กายสิทธิ์ ร่มไมล์
มาสเตอร์ธวัชชัย ชาญวิทยากุล
มิสชฏาภรณ์ แก้วเหลี่ยม
มาสเตอร์ประยุทธ น้อยแก้ว
มาสเตอร์ประจวบ ภาลุน
มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว
มาสเตอร์นพคุณ สุขสวัสดิ์
มิสสุปรียา เอกอินทร์

พิสูจน์อักษร 	

มิสวรรณศิริ ผลประมูล
มาสเตอร์เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต
รูปเล่ม 		

มิสศรียา ศรีจันทร์โพธิคุณ
มิสรัชนีกร พวงมาลย์

