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เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ประจำปีการศึกษา 2555  ณ โรงยิมเนเซียม อาคาร   
Saint Louis-Marie Memorial Building โดยมีบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน ประธานในพิธี เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรมขอพระพร  
จากแม่พระอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน   
ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนคุณแม่ ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนนักการ ถวายดอกไม้แด่แม่พระอัสสัมชัญ  

จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วยภราดานนทชา ศรีวิไล ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนคุณแม่ ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนนักการ ถวายพานพุ่มทอง-
พานพุ่มเงินหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประธานในพิธีกล่าวคำอาศิรวาทสดุดี วงดุริยางค์บรรเลง
เพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมทั้งมีกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณและ  
แสดงความรักความผูกพันที่มีต่อแม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่จำนวน 80 ท่าน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมประกอบด้วย 
นายวชิรวิทย์ วิถีพานิชย์ (44453) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ผู้แทนลูกกล่าวบทรำลึกพระคุณแม่ นางสาวยลดา วจีไกรลาศ ผู้แทนคุณแม่
กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูก ประธานในพิธีให้โอวาทแก่นักเรียน กล่าวขอบคุณ และมอบหนังสือ “100 เรื่องพระราชินีของฉัน”   
แก่ผู้แทนคุณแม่ที่มาร่วมงาน 

กิจกรรม
วันแม่
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
และกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ 
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เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 คณะครู ผู้ปกครอง และ
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 รว่มกบัภาควชิาเวชศาสตร์
การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริ ราชพยาบาล 
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ หอประชุม 
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie 
Memorial Building โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ถวายเปน็พระราชกศุล 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และส่งเสริมให้นักเรียน
รู้จักการเสียสละเพื่อสังคม กิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้  
ไดจ้ำนวนโลหติรวมทัง้สิน้ 68 ถงุ (ถงุละ 450 ลกูบาศกเ์ซนตเิมตร) 

กิจกรรมบริจาคโลหิต 

เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล
80พรรษามหาราชินี
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เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 เครือข่ายโรงเรียนจตุรมิตร
สามคัครีว่มกบัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย จดักจิกรรม
ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ และเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรม  
โอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร เจรญิพระชนมาย ุ60 พรรษา 
โดยมี พล.ต.ท.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ผู้ช่วยผู้บัญชาการ
ตำรวจแหง่ชาต ิเปน็ประธานเปดิกจิกรรม จากนัน้คณะผูบ้รหิาร 
คณะคร ู ผูป้กครอง และนกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืจตรุมติรสามคัค ี
ไดแ้ก ่โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน 200 คน 
นำพันธุ์ไม้ป่าชายเลนจำนวน 1,500 ต้น ร่วมปลูกป่าชายเลน 
ณ เกาะธรรมชาติท่าข้าม (เกาะนก) ตำบลท่าข้าม อำเภอ
บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อช่วยสร้างความสมดุลให้แก่
ธรรมชาติ และเป็นการสร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากร  
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
เฉลิมพระเกียรติ
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เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้  
สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง เทิดพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ   
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีภราดาอานันท์ 
ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดกิจกรรม กิจกรรมใน
ครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้นักเรียน ผู้ปกครอง และ
บคุลากรโรงเรยีนอสัสมัชญัรกัการออกกำลงักายเพือ่สขุภาพที่ดี 
โดยกิจกรรมจัดขึ้นตลอดเดือนสิงหาคม ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ 
เวลา 16.00 - 17.30 น. ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะไดร้บั
เกียรติบัตร และผู้ที่ เดิน-วิ่งได้จำนวนรอบสูงสุดจะได้รับ  
ถ้วยรางวัลจากกิจกรรมในครั้งนี้  

กิจกรรมเดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ
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ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ และภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการ
นักเรียน พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินมาตรฐานการศึกษา ฝ่ายการศึกษา
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ที่เข้ามาประเมินมาตรฐานคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ และเตรียม  
ความพร้อมรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษารอบสามจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) หรือ สมศ. ผลการตรวจประเมินโรงเรียนอัสสัมชัญอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก 4 ตัวบ่งชี้ และระดับคุณภาพดี 3 ตัวบ่งชี้   
จาก 12 ตัวบ่งชี้ 

การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 งานแนะแนวร่วมกับคณะ
แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม
แนะแนวการศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลให้กับ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา รองคณบดีและ  
ผู้อำนวยการคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อาจารย์ 
นพ.วีระเทพ ฉัตรธนโชติกุล ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายการศึกษาก่อน
ปริญญา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.อัครพล มุ่งนิรันดร์ อาจารย์ 
นพ.กิตติพงษ์ พินธุ โสภณ และอาจารย์ นพ.สืบวงศ์   
จุฑาภิสิทธิ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand 
Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building 
เพือ่ใหน้กัเรยีนไดว้างแนวทางในการศกึษาตอ่คณะแพทยศาสตร์ 
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กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียน
โครงการGifted

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นำนักเรียนในโครงการ 
Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 ร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แห่งชาติ ประจำปี 2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
ศึกษาค้นคว้าและเพิ่มพูนประสบการณ์ตรงจากการเข้าชม
สาระความรูภ้ายในงาน ซึง่มทีัง้การจดัแสดงผลงานทางวชิาการ 
กิจกรรมการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ และการแข่งขัน
ตอบปัญหาด้านวิชาการ ฯลฯ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง
แรงบันดาลใจและกระตุ้นความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีให้แก่นักเรียน 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการดำเนินงาน
โครงการจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนที่มีความ
สามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (Gifted) และ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์จัดการอบรมทักษะ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียน
โครงการ Gifted และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
ครั้งที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ 
และอาจารย์สุบรรณ ตั้ งศรี เสรี ผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะ  
ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้อง 
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้
ช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และนำเทคนิคจาก  
การอบรมไปประยุกต์ใช้ ในการเรียน ต่อยอดการเรียนรู้
คณติศาสตรข์ัน้สงูอยา่งมปีระสทิธภิาพ เพือ่เตรยีมความพรอ้ม
เข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศและระดับนานาชาติ  

การอบรมทักษะกระบวนการคิด
แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์
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เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการโครงการ
แลกเปลีย่นนกัเรยีนดา้นภาษาและวฒันธรรม ระหวา่งโรงเรยีน
อัสสัมชัญกับโรงเรียนในรัฐ South Australia ดำเนินการสอบ
สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ และทดสอบความสามารถพิเศษ
นักเรียนที่สอบผ่านข้อเขียน ณ ห้อง Conference ชั้น 3   
ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial 
Building โดยโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนด้านภาษาและ
วฒันธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 5 ที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 15 คน ได้เรียนรู้  
และศึกษาวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมในต่างแดน 
ตลอดจนมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดและวิสัยทัศน์กับ  
เพื่อนชาวต่างชาติ อันจะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
ที่มีค่าให้แก่นักเรียนต่อไป 

โครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน
ด้านภาษาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดกิจกรรมบูรณาการวันอาเซียน ในโครงการ
อาเซียนศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียนในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 
และวัฒนธรรม ตลอดจนมีทักษะและกระบวนการในการก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ และมีเจตคติที่ดีต่อประชาคม
อาเซียน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ การขับร้องเพลงประชาคมอาเซียน การสาธิตกีฬาพื้นเมืองอาเซียน   
กิจกรรมบูรณาการ “ONE ASEAN DAY” กิจกรรมการแสดงพันธุ์ไม้และระบบนิเวศในอาเซียน การประกวดสารคดีอาเซียน   
การประกวดคำขวัญภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ การประกวดสื่อผสมและสื่อสร้างสรรค์ในหัวข้อ “Thai Life Styles in the ASEAN 
Community” กิจกรรมสาธิตวิถีชีวิตชาวอาเซียน และกิจกรรม Debate ในหัวข้อ “ASEAN in Thailand: Who gets the advantages?” 

กิจกรรมบูรณาการวันอาเซียน
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ในเดือนสิงหาคม 2555 ฝ่ายวิชาการจัดติวให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M. 6 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ
นักเรียนในการทดสอบ PAT (Professional and Academic Aptitude Test) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก  
ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์จากสถาบันกวดวิชาต่างๆ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน เมื่อวันที่   
1 สิงหาคม 2555 : อาจารย์สุธี อัศววิมล (พี่โหน่ง) จากสถาบันกวดวิชา OnDemand (วิชาฟิสิกส์ PAT 2/PAT 3) และอาจารย์ชวลิต 
กุลกีรติการ (พี่กอล์ฟ) จากสถาบันกวดวิชา เดอะ เบรน (วิชาคณิตศาสตร์ PAT 1) และวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2555 : อาจารย์ทศพร 
เอี่ยมประไพ (พี่แบงค์) จากสถาบันกวดวิชา Brain Bank (วิชาความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์ PAT 3)  

จัดติวเตรียมความพร้อมการทดสอบPAT

เมื่อวันที่ 20 - 21 สิงหาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ร่วมกับชมรมการอนุรักษ์พลังงาน กลุ่มสาระ  
การ เรี ยนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี จั ดกิ จกรรม  
วันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 โดยมีภราดาอานันท์ 
ปรีชาวุฒิ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะครูและ
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร  
อัสสัมชัญ 2003 กิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการ
และผลงานนักเรียน การตอบคำถามทักษะทางชีววิทยา เคมี 
ฟิสิกส์ และดาราศาสตร์ กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  
เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์
และทักษะในการทำงาน แสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ ด้วย

ตนเอง รวมถึงรักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา2555
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ค่ายทักษะชีวิตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-5

เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม และ 28 - 29 สิงหาคม 2555 คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ร่วมกิจกรรม
ทัศนศึกษาในโครงการค่ายทักษะชีวิต เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4: กลุ่มที่ 1 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี กลุ่มที่ 2 พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน สถาบันวิทยาศาสตร์
ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา กลุ่มที่ 3 วัดถ้ำเสือ และสวนไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้งานพัฒนาชุมชน
บ้านจำรุง และเขายายดา จังหวัดระยอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5: กลุ่มที่ 1 โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา และอุทยาน
สามก๊ก จังหวัดชลบุรี กลุ่มที่ 2 ศูนย์ฝนหลวงหัวหินและการบินเกษตร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มที่ 3 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย จังหวัดชลบุรี กลุ่มที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้งานพัฒนาชุมชนบ้านจำรุง และเขายายดา จังหวัดระยอง และกลุ่มที่ 5 
หมู่บ้านไทยทรงดำ จังหวัดเพชรบุรี 

การประชุมคณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองช่วงชั้นที่3

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 นายณรัณ อมรสิริกุล 
ประธานเครือข่ายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร่วมกับ  
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 27 ท่าน 
ร่วมประชุม ณ ห้อง ม. 1/3 อาคาร ฟ. ฮีแลร์ เพื่อเตรียมการ
จัดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน สายสัมพันธ์วันพ่อ AC ครั้งที่ 1”   
ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั ในโอกาสทีท่รงเจรญิพระชนมพรรษา 
85 พรรษา และสร้างความรักความผูกพันในครอบครัว 

กิจกรรมBigCleaningDay
ป้องกันโรคมือเท้าปาก

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรม
ทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) เพื่อป้องกัน  
พิษภัยจากโรคมือเท้าปาก โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู
และนักเรียนร่วมกันทำความสะอาดภายในห้องเรียนและ  
ตามสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ  
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การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2-3

ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2555 งานอภิบาล  
จัดกิจกรรมอบรมฟื้นฟูจิตใจให้กับนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - 3 ณ ยุวลัยเซนต์หลุยส์ แมรี่ อำเภอ
ศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา และมีศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ในโอกาสนี้ยังได้นำนักเรียนเข้าเยี่ยม
และให้กำลังใจเด็กด้อยโอกาส ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา 
จังหวัดชลบุรี 

โครงการปลูกฝังคุณธรรมนำชีวิต
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

พิธีถวายเทียนจำนำพรรษา
ประจําปีการศึกษา2555

เมื่อวันที่ 6, 7 และ 10 สิงหาคม 2555 งานอภิบาลจัด
กิจกรรมในโครงการคุณธรรมนำชีวิต ประกอบด้วยการบรรยาย
ธรรมเรื่อง “ความกตัญญูกตเวที” ให้กับนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 การบรรยายธรรมเรื่อง “พระคุณแม่” ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปทีี ่5 ตามลำดบั โดยมพีระมหาศรพียคัฆ ์สริวิญิญ ู
จากวัดวิมุตยาราม เป็นวิทยากร ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 
อาคารอัสสัมชัญ 2003 กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรักและความกตัญญูกตเวที
ต่อผู้มีพระคุณ เช่น พ่อแม่ ครูอาจารย์ ตลอดจนน้อมนำ  
หลักธรรมต่างๆ มาเป็นหลักในการประพฤติและปฏิบัติในการ
ดำเนินชีวิตต่อไป  

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดพิธี
ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจําปีการศึกษา 2555 โดยนำ
เทียนจำนำพรรษาไปถวายวัด 2 แห่ง ได้แก่ วัดม่วงแค และ
วัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีมาสเตอร์สุชาติ 
พินธุรักษ์ และมิสมลวิภา เผ่าจินดา เป็นประธานในพิธีถวาย
เทียนจำนำพรรษา ตามลำดับ 
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ละครเยาวชนพลังบวก

นักเรียนชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ จำนวน   
9 คน เข้าร่วม Work Shop กระบวนการสร้างสรรค์ละคร   
ในกิจกรรม “ละครเยาวชนพลังบวก” จัดโดยเครือข่าย  
หน้ากากเปลือย แผนเยาวชน ระหว่างวันที่ 3 - 5 สิงหาคม 
2555 ณ โรงแรมบ้านสบาย Youth Hostel ลาดพร้าว 71 
กิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำองค์ความรู้กระบวนการ
ละครมาถ่ายทอดและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในด้าน  
การสื่อสาร การเรียนรู้ ทักษะชีวิต การสร้างพลังใจให้กับ
ตนเองและผู้อื่น ตลอดจนการสร้างจิตสาธารณะเพื่อพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 งานดนตรีและการแสดง  
นำนักเรียนในนามวงดนตรี Babe เข้าร่วมการแข่งขันดนตรี
รายการ SG Music Competition 2012 เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความสามารถ ฝึกความกล้าแสดงออก และ
เพิ่มพูนประสบการณ์ด้านดนตรีให้กับนักเรียน ณ หอประชุม
เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โดยมีมาสเตอร์วิริยะ 
เกตุแก้ว เป็นครูที่ปรึกษา 

การแข่งขันดนตรี
SGMusicCompetition2012
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เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 นายกษิดิศ วจีไกรลาศ   
(44095) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ประธานสภานักเรียน  
โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2555 และนายพีรวิชญ์   
ชื่นวจีธรรม (44332) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ประธานเชียร์
และแปรอักษร ปีการศึกษา 2554 พร้อมด้วยสภานักเรียน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์   
และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ร่วมเข้าสัมภาษณ์   
ฯพณฯ พลเรือ เอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี   
(อัสสัมชนิก เลขประจำตัว 18171) ณ ทำเนียบองคมนตรี   
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และในโอกาสเดียวกันนี้ได้เข้า
สัมภาษณ์ ฯพณฯ พลเอก พิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี 
(ศิษย์เก่าโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย) ณ อาคาร  
สยามกลการ เขตปทมุวนั กรงุเทพมหานคร เพือ่ใชป้ระกอบการ
จัดทำหนังสือ “Unseen จตุรมิตร” ในโอกาสครบรอบ 48 ปี

โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี 

สภานักเรียนเข้าสัมภาษณ์องคมนตรี
เพื่อจัดทำหนังสือ“Unseenจตุรมิตร”

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 นายกษิดิศ วจีไกรลาศ 
(44095) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ประธานสภานักเรียน และ  
คณะกรรมการสภานักเรียนมอบตู้ล็อกเกอร์ตามนโยบายของ
สภานักเรียนปีการศึกษา 2555 ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ 
2003 โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากเครือข่ายผู้ปกครอง
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6 โครงการนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ชว่ยให้
นักเรียนไม่ต้องนำหนังสือและอุปกรณ์การเรียนมาโรงเรียนเป็น
จำนวนมาก อกีทัง้ยงัเปน็การฝกึใหน้กัเรยีนมรีะเบยีบวนิยั รูจ้กัใช้
และดูแลรักษาสมบัติส่วนรวม โดยสภานักเรียนได้ดำเนินการ  
นำตู้ล็อกเกอร์จำนวน 52 ตู้ มาติดตั้งไว้ในห้องเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น ณ อาคาร ฟ. ฮีแลร์ 

สภานักเรียนมอบตู้ล็อกเกอร์
ให้โรงเรียนอัสสัมชัญ
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เด็กชายณัฐพัฒน์ ตฤณขจี (47620) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/10 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันแบดมินตัน
ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 12 ปี รายการ “บีทีเอส-คาร์ลตัน-เสนา 
แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ ครั้งที่ 9” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ฯพณฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 
2555 ณ ยิมเนเซียม 5 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และระหว่างวันที่ 9 - 14 สิงหาคม 2555 เด็กชายณัฐพัฒน์ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี จากการแข่งขันรายการ “ธนบุรีอินวิเตชั่นแชมเปี้ยนชิพ 
2012” ณ สนามแบดมินตันธนบุรี ซอยวัดราชวรินทร์ กรุงเทพมหานคร  

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 มาสเตอร์สุทิน นิติวัฒนานนท์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมด้วยมาสเตอร์วิโรจน์   
สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชายธนวัต กิตติวชิระ (47967) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 ที่ได้รับ
รางวลัชนะเลศิจากการแขง่ขนัเทนนสิประเภทชายเดีย่ว และประเภทชายคู ่รุน่อาย ุ12 ป ีในการแขง่ขนักฬีานกัเรยีนชงิถว้ยผูบ้ญัชาการ
ทหารอากาศ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม 2555 ณ สนามกีฬากองทัพอากาศจันทรุเบกษา เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ เด็กชายธนวัตยังได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทนนิสประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี   
ในรายการ “HEAD Junior Circuit 4/2012” ระหว่างวันที่ 2 - 6 สิงหาคม 2555 ณ สนามเทนนิสปิรามิด เอฟบีที สปอร์ตพาร์ค 
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขัน
เทนนิส
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ขอแสดงความยินดีกับนายกานตนิติ การเสนารักษ์ (52070) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 นักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ได้รับ  
คัดเลือกเป็น 1 ใน 25 นักฟุตบอลทีมนักเรียนไทย ชุดสู้ศึกลูกหนังชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 40 ซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่างวันที่ 16 - 26 
ตุลาคม 2555 ณ กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน 

ตัวแทนนักฟุตบอลทีมนักเรียนไทย

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดการ
แข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน รายการ “อัสสัมชัญ คัพ 2012” 
ชิงถ้วยผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทุนการศึกษากว่า 
50,000.- บาท ณ สนามฟุตบอลภายในโครงการอัสสัมชัญ 
แคมปสั พระราม 2 จงัหวดัสมทุรสาคร ผลการแขง่ขนัรอบแรก 
โรงเรียนปทุมคงคาชนะโรงเรียนฐานปัญญา 3-1 ประตู   
ส่วนทีมโรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 5-3 
ประตู ส่งผลให้ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญอยู่ในอันดับ 1 ของสาย 
รอเข้าไปแข่งขันในรอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะพบกับทีมโรงเรียน
พาณิชยการราชดำเนิน ในวันที่ 4 กันยายน 2555 

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน7คน
รายการ“อัสสัมชัญคัพ2012”
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เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญส่งทีม
ฟุตบอลรุ่นอายุ 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 6 คน ใน
รายการ “รวมพลคนรักกีฬา” จัดโดยหนังสือพิมพ์กีฬารายวัน
ฮอตสกอร์ ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียม เดอะ แพค สปอร์ต 
เซ็นเตอร์ ศูนย์กีฬาหญ้าเทียม ถนนพระราม 2 ผลการแข่งขัน 
ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
โดยมีมาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ เป็นผู้ควบคุมทีม มาสเตอร์
เชี่ยวชาญ แพรขุนทด และนายธนากร ปราณี เป็นผู้ฝึกสอน 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ฟุตบอลรวมพลคนรักกีฬา

โครงการมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ ฟุตบอลแคมป์ 2012 ดำเนินการคัดเลือกนักฟุตบอลเยาวชนประจำภาคตะวันออก เพื่อคัด   
11 นกัเตะยอดเยีย่มเขา้ไปสูร่อบสดุทา้ยระดบัประเทศ โดยเกณฑก์ารคดัเลอืกพจิารณาจากทกัษะการเลีย้งบอล การรบับอล การจา่ยบอล 
การยิงประตู และการคัดเลือกผู้รักษาประตู ซึ่งในรอบเเรกจะคัดเลือกนักฟุตบอล 50 คนที่มีคะแนนดีที่สุด เพื่อลงแข่งขันเป็นทีม  
และคัดเหลือ 11 คนเข้าสู่รอบสุดท้ายในระดับประเทศ การคัดเลือกนักฟุตบอลครั้งนี้มีนักฟุตบอลอัสสัมชัญผ่านเข้ารอบสุดท้าย 2 คน   
คือ นายรวีวัฒน์ คำจันทร์ (51972) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 และนายรังสิมันต์ สรวมประคำจันทร์ (51984) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 

การคัดเลือกนักฟุตบอลโครงการมูลนิธิไทยคม เอฟเอคัพ ฟุตบอลแคมป์ 2012
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เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2555 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียน  
อัสสัมชัญ รุ่นอายุ 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล
นกัเรยีนรายการ “กฬีามหานครเกมส ์ป ี2555” รอบชงิชนะเลศิ 
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ บางมด กรุงเทพมหานคร  
โดยพบกับทีมโรงเรียนราชวินิตบางเขน ผลการแข่งขัน   
โรงเรยีนอสัสมัชญัชนะโรงเรยีนราชวนิติบางเขน 52-44 คะแนน
คว้าแชมป์รายการนี้ไปครอง 

บาสเกตบอลมหานครเกมส์ ปี 2555

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 นักกีฬาบาสเกตบอล  
โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 18 ปี พร้อมด้วยมาสเตอร์ธงไชย 
มขุพนัธ ์ หวัหนา้งานกฬีา และมาสเตอรภ์รูพินัธ ์ โชตหิริญัธนนนท ์
ครูผู้ฝึกสอน เข้าพบภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ 
ก่อนเดินทางไปแข่งขันในรายการ Sponsor รอบระดับประเทศ 
ระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2555 ณ จังหวัด
นครราชสีมา ในโอกาสนี้ท่านผู้อำนวยการได้มอบโอวาทและ  
ให้พรแก่ทีมนักกีฬาบาสเกตบอล พร้อมทั้งมอบเสื้อทีมให้แก่
นักกีฬาและครูผู้ฝึกสอน จากนั้นนางสาวยลดา วจีไกรลาศ   
ผู้แทนประธานชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครอง มอบเงิน
สนับสนุนทีมนักกีฬาบาสเกตบอลจำนวน 10,000.- บาท   

ณ ห้องสำนักผู้อำนวยการ อาคารอัสสัมชัญ 2003 

ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลเข้ารับพร
จากผู้อำนวยการ
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เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญเข้า  
ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน 
ครัง้ที ่21 ประจำปกีารศกึษา 2555 โดยมภีราดาศริชิยั ฟอนซกีา 
ประธานมลูนธิคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย เปน็ประธาน
ในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง โดยมี  
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียน
อสัสมัชญัสมทุรปราการ และโรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง เขา้รว่ม
กิจกรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของครูทั้ง 4 สถาบัน และ
สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้
บุคลากรครูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและรักการออกกำลังกาย 

กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ4สถาบัน
ครั้งที่21

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยมาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ 
และมาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและคณะครูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ถนอมพร เลาหจรัสแสง   
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ 25 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการ  
จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้อง Conference ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building 

ต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่



19AC Newsletter

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2555 งานทรัพยากรมนุษย์จัดการ
อบรมในหัวข้อ “Positive Thinking” โดยมีอาจารย์ยงยุทธ   
พีรพงศ์พิพัฒน์ และทีมวิทยากรจากสถาบัน D4 มาให้ความรู้
กับบุคลากรสนับสนุนการสอนทั้งแผนกประถมและมัธยม   
ณ ห้องประชุมหลุยส์ มารีย์ ชั้น 2 อาคารพระนางพรหมจารี  
มารีอา โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม การอบรมครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรฝ่ายสนับสนุนการสอนมีแนวคิด
เชิงบวกในการบริการและการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

อบรมบุคลากรสนับสนุนการสอน
หัวข้อ“PositiveThinking”

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 งานทรัพยากรมนุษย์  
จัดอบรมในหัวข้อ “แนวคิดการจัดการศึกษาสู่ประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน” ใหก้บัคณะครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์เกียรติชัย พงษ์พาณิชย์ เป็น
วิทยากร ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003  

การอบรม “แนวคิดการจัดการศึกษา
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
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เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ประกอบด้วย การประกวดเขียน
เรียงความภาษาอังกฤษ และการออกแบบการ์ดวันแม่ เพื่อ  
ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน และ
ความกตัญญูต่อคุณแม่ โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลจากกิจกรรม
ครัง้นี ้ไดแ้ก ่นายถริะเดช วริยิยตุตพนัธุ ์(44636) ชัน้ EP-M. 5/1 
ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ และ
เด็กชายภัทร กำลูนเวสารัช (48095) ชั้น EP-M. 3/2 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศจากการออกแบบการ์ดวันแม่ 

กิจกรรมประกวดผลงานวันแม่

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับนักเรียน
ระดับชั้น EP-M. 4 - 6 โดยมีนายเอกธนา ฝ่ายซ้ายคราม 
กรรมการผูอ้ำนวยการ บรษิทั เอกธนา เอด็ยเูคชัน่ เซอรว์สิเซส 
เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคาร  
อัสสัมชัญ 2003 เพื่อแนะแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศ 
และการประกอบอาชพีดา้นการบรหิารธรุกจิโรงแรม การทอ่งเทีย่ว 
การบริการ รวมถึงด้านศิลปะและการออกแบบ อันจะเป็นการ
เตรยีมความพรอ้มใหน้กัเรยีนไดม้วีสิยัทศัน์ในดา้นการศกึษาตอ่
ในระดับอุดมศึกษา ตลอดจนได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องและ
ครบถ้วนสำหรับประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือก
อาชีพตามความถนัดและความต้องการต่อไป 

แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ
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เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดกิจกรรมการสอน
ทำอาหาร Basil Pesto Penne with Chicken ณ ห้องแล็บ
วิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารกอลมเบต์ โดยมี Mr. Nicholas 
James Keeping เปน็ครผููส้อน กจิกรรมการเรยีนการสอนครัง้นี้
เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีโอกาสลงมือปฏิบัติจริง
ด้วยตัวเอง ตั้งแต่การเตรียมวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบ ตลอดจน
ขั้นตอนการประกอบอาหาร อันจะเป็นทักษะที่จำเป็นต่อการ

ดำรงชีวิตต่อไป 

กิจกรรมการสอนทำอาหาร
BasilPestoPennewithChicken

เมื่อวันที่ 6 - 7 สิงหาคม 2555 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษร่วมกับงานสภานักเรียนจัดติวให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
4 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ให้กับนักเรียนสำหรับการทดสอบ CU-TEP ในวันที่ 17 สิงหาคม 2555 โดยมีอาจารย์จากสถาบัน St. Thomas Institute เป็นวิทยากร 
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building 

การทดสอบ CU-TEP เปน็การสอบวดัระดบัความสามารถการใชภ้าษาองักฤษของผูท้ีป่ระสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษาตอ่ระดบัปรญิญาตรี
และปริญญาโทในสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง   
โดยข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ Part 1 Listening 30 ข้อ Part 2 Reading 60 ข้อ และ Part 3 Writing 30 ข้อ รวมคะแนนเต็ม 
120 คะแนน โดยเกณฑ์คะแนน CU-TEP สำหรับการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีอยู่ที่ 550 คะแนนขึ้นไป (ในใบรายงานผลการสอบ
จะเทียบเป็นคะแนน TOEFL โดยคะแนน CU-TEP 75 คะแนน = TOEFL 550 คะแนน) และผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี 

จัดติวเตรียมความพร้อมการทดสอบCU-TEP
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เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดวจนพิธีกรรมเสกอาคารเรียน Regina Coeli โดยมี  
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานในพิธีเสกอาคาร พร้อมด้วยภราดา
ศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน คณะภราดา ข้าราชการ ผู้ปกครอง 
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี 

พิธีเสกอาคารเรียนReginaCoeli

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจัดพิธีถวายเกียรติแด่แม่พระอัสสัมชัญ โดยมีบาทหลวง  
ธีรพล กอบวิทยากุล ภราดาพิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการ ผู้แทนครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ ผู้ปกครอง นักเรียน และนักการ   
ถวายดอกไมแ้ดแ่มพ่ระ จากนัน้ภราดาพสิตูร วาปโีส ประธานในพธิถีวายพระพรเนือ่งในโอกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนแม่ทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้แสดงความรัก ความผูกพัน และความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่  

Mothers’DayCeremony
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ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 บริษัท ฤทธา จำกัด   
ได้ดำเนินงานก่อสร้างอาคารหอพักครูและนักกีฬา โดยในส่วน
ของงานโครงสร้างดำเนินการแล้วเสร็จดังนี้ งานโครงสร้าง  
ชั้น Basement งานโครงสร้างชั้นที่ 1 - 5 และงานโครงสร้าง
ชั้นดาดฟ้าและหลังคาประกอบด้วย งานพื้นคอนกรีตอัดแรง 
งานเทคอนกรีตเสริมเหล็กเสา งานเทคอนกรีตผนังลิฟต์   
งานติดตั้งไม้แบบรับท้องพื้นหลังคา และงานเทคอนกรีต  
เสริมเหล็กถังเก็บน้ำดี 

ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 1 - 5 ประกอบด้วย
งานก่อผนังห้องต่างๆ ผนังภายนอก งานฉาบผนังโถงทางเดิน
และห้องต่างๆ และงานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานห้องโถงพักผ่อน 
นอกจากนี้ ในส่วนของงานระบบ บริษัท เฟิร์ส เทคโนโลยี่ 
จำกัด ได้ดำเนินการในส่วนของงานติดตั้งท่อระบบสุขาภิบาล
ห้องน้ำชั้นที่ 1 - 5 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารชั้นที่ 1 - 5   
งานติดตั้งท่อระบบระบายน้ำฝน และงานระบบปรับอากาศ  

ชั้นที่ 1 จนถึงหลังคา 

ความคบืหนา้โครงการอสัสมัชญั
แคมปสัพระราม2
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ที่ปรึกษา 
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ภราดาพิสูตร วาปีโส
ภราดานนทชา ศรีวิไล

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

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  
มาสเตอร์ธวัชชัย ชาญวิทยากุล
มิสรัชนีกร พวงมาลย์

คณะผู้จัดทำ


“มือของแม่นั้นคือมือช่างปั้น ขึ้นรูปอันอ่อนลออจนหล่อเหลา  

อยากให้เป็นงานดีที่งามเงา อยู่ที่คอยขัดเกลา แต่เบามือ” 

 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

พระราชทานคำขวัญเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2555 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 

กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 27
“รักการอ่านเทิดไท้มหาราชินี”

ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2555 ศูนย์วิทยบริการ  
และสื่อการสอนจัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 27   
“รักการอ่าน เทิดไท้มหาราชินี” เนื่องในโอกาสมหามงคล 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ   
ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย  
ภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน เข้าร่วม
กิจกรรม ณ ศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน ชั้น 3 อาคาร 
Saint Louis-Marie Memorial Building โดยกิจกรรมสัปดาห์
หอ้งสมดุมวีตัถปุระสงคเ์พือ่เทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจา้สริกิติิ ์
พระบรมราชินีนาถ และส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าและ
ความสำคญัของวนัแม ่ ตลอดจนไดร้บัการปลกูฝงันสิยัรกัการอา่น
และการค้นคว้า 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ 80 พรรษา
มหาราชินี นิทรรศการ “สิบกลวิธีสร้างนิสัยรักการอ่านใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” นิทรรศการ
ประชาคมอาเซียน กิจกรรมประดิษฐ์ “มาลัยพวงน้อย...ร้อยรัก
จากลูก” และการ์ดวันแม่ การประกวดคัดลายมือ “บทกลอน  
วันแม่” การประกวดออกแบบโปสการ์ดหัวข้อ “รักแม่ให้โลกรู้” 
กิจกรรมจิตอาสาเพื่อคนตาบอดและเด็กด้อยโอกาส กิจกรรม
ส่งเสริมเชาวน์ปัญญา และการออกร้านจำหน่ายหนังสือ  
สำนักพิมพ์ต่างๆ ในราคาพิเศษ 


