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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีที่ 15 ฉบับเดือนกันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2555

การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13
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การแข่งขันกีฬา
และกรีฑานักเรียนโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2555 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียน
ในเครือมูลนิธฯิ ครัง้ ที่ 13 โดยมีพลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์
องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโครงการ
อัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร
การแข่ ง ขั น กี ฬ าระหว่ า งโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 นี้ มีนักกีฬาและ
นักกรีฑาชาย-หญิง ช่วงชั้นที่ 2, 3 และ 4 จ�ำนวนทั้งสิ้น
2,039 คน ใช้เวลาแข่งขัน 2 วัน ระหว่างวันที่ 21 - 22 ตุลาคม
2555 แบ่ ง การแข่ ง ขั น เป็ น ประเภทกี ฬ า ได้ แ ก่ ฟุ ต บอล
บาสเกตบอล เทเบิลเทนนิส เทนนิส เปตอง กอล์ฟ และ
หมากรุ ก ไทย และการแข่ ง ขั น ประเภทกรี ฑ าในรุ ่ น ต่ า งๆ
ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศจาก
การแข่งขันบาสเกตบอล ช่วงชั้นที่ 2 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ช่วงชั้นที่ 2 และการแข่งขันเทเบิลเทนนิส (ชาย) ช่วงชั้นที่ 4
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พิธีบรรพชาสามเณร

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชินี

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน - 7 ตุลาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดโครงการบรรพชาสามเณร และปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดสิรินธร
เทพรัตนาราม อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีพลต�ำรวจตรี ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บังคับการต�ำรวจจราจร และประธานเครือข่าย
ผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี การบรรพชาสามเณรครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมัครเข้าร่วมจ�ำนวน 123 คน
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ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญจ�ำนวน 211 คน ร่วมปฏิบัติธรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยแบ่งกิจกรรมปฏิบัติธรรมเป็น 3 ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ ณ หอประชุม Louis-Marie
Grand Hall ชั้น 6 ศาสนาคริสต์ ณ ห้อง Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
และศาสนาอิสลาม ณ ห้อง EP Conference ชั้น 1 อาคารกอลมเบต์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. การปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ช่วยให้
คณะครูที่เข้าร่วมกิจกรรมมีจิตใจสงบ พร้อมทั้งมีสติและก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต ตลอดจนสามารถประยุกต์ ใช้ในการท�ำงานให้เกิด
ประโยชน์กับนักเรียนต่อไป
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ประชุมคณะกรรมการ
จัดท�ำพิพิธภัณฑ์โรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดท�ำ
พิพิธภัณฑ์โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยได้รับเกียรติจากนางสุรีย์รัตน์
วงศ์ เ สงี่ ย ม รองอธิ บ ดี กรมศิ ล ปากร เป็ น ผู ้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ใ ห้
ค�ำปรึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัท Onedee Architects
Co., Ltd. ให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการจัดท�ำพิพิธภัณฑ์โรงเรียน
อัสสัมชัญ เพื่อเก็บรักษาวัตถุส�ำคัญต่างๆ ที่เป็นสมบัติของ
โรงเรี ย น ซึ่ ง แสดงถึ ง อั ต ลั ก ษณ์ แ ละเอกลั ก ษณ์ อั ส สั ม ชั ญ
ในรูปแบบของโบราณวัตถุ ศิลปะ และบันทึกทางประวัติศาสตร์
ณ ห้อง Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint
Louis-Marie Memorial Building พิพิธภัณฑ์โรงเรียนอัสสัมชัญ
จะแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556
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สัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
เมื่อวันที่ 3 - 4 กันยายน 2555 งานแนะแนวร่วมกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนที่มีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ จัดกิจกรรม
“งานสัปดาห์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ” ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญและนักเรียนโรงเรียนพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และมีแนวทางในการวางแผนเพื่อประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจ
ต่อไปในอนาคต โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

รางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบหน้าหนังสือพิมพ์
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำ� นวยการ ให้การต้อนรับ Mr. Andrew Gray, Managing Director
จาก CETA Worldwide Education Co., Ltd. และคณะ ในโอกาสเดินทางมามอบรางวัลการประกวดออกแบบหน้าหนังสือพิมพ์ให้แก่
เด็กชายรัฐพล ทวีวงศ์ทรัพย์ (52558) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา และได้เดินทางไปทัศนศึกษา
ที่โรงเรียน Eltham College ประเทศออสเตรเลีย และเด็กชายพงศธร ศักดิ์ชลาธร (46361) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัล
อันดับที่ 6 พร้อมทุนการศึกษา และได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่โรงเรียน The Scots School Albury ประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลา
3 สัปดาห์ โดยมีมาสเตอร์ปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ เป็นครูที่ปรึกษา
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เตรี ย มความพร้ อ มการทดสอบ GAT
เมื่อวันที่ 5 และ 12 กันยายน 2555 ฝ่ายวิชาการร่วมกับ
ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดติวเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการทดสอบ GAT (General Aptitude Test)
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M. 6 โดย
ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุเมธินท์ แสงไตรรัตน์นุกูล อัสสัมชนิก
เลขประจ�ำตัว 34521 รุ่น 113 จากวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
และสถาบัน Warwick เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การเตรียม
ความพร้อมสอบวิชาภาษาอังกฤษ (GAT เชือ่ มโยง) ณ หอประชุม
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ
TU-GET ครั้งที่ 2
เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2555 ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการ
เครือข่ายผูป้ กครองระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดการทดสอบ
ความรูภ้ าษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General
English Test) ครั้งที่ 2 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
4 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียง
ที่มีความสนใจเข้าร่วมการทดสอบ ณ สนามสอบโรงเรียน
อัสสัมชัญ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมการทดสอบจ�ำนวนทั้งสิ้น
468 คน เพือ่ น�ำผลการสอบ TU-GET ไปใช้ส�ำหรับการพิจารณา
เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ในคณะต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ซึ่งเกณฑ์คะแนนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะรับเข้าคือ 550
คะแนนขึ้นไป (ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี)

Mathematics Camp 2012
เมื่อวันที่ 2 - 3 ตุลาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิตศาสตร์จัดกิจกรรมค่าย Mathematics Camp 2012
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์
คิ ด สั ง เคราะห์ และคิ ด สร้ า งสรรค์ ด ้ า นคณิ ต ศาสตร์ โดยมี
มาสเตอร์ธรี ภัทร เสมาทอง ครูกลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
เป็นประธานจัดกิจกรรมค่าย กิจกรรมครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวน 97 คน โดยจัดกิจกรรมทั้งภายในโรงเรียน
อัสสัมชัญและกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ พร้อมทั้งปฏิบัติ
กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ด้วยการเก็บขยะริมชายหาดบางแสน
จังหวัดชลบุรี เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกในการเสียสละเพื่อส่วนรวม
ให้แก่นักเรียน และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ใน
ระหว่างปิดภาคเรียน
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รางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ประจ�ำปี 2555
เมือ่ วันที่ 4 กันยายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผูอ้ ำ� นวยการ มิสสุภาวดี เหลีย่ วเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และมิสนวลศรี ชืน่ ชม
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร)
ประจ�ำปีการศึกษา 2555 ในประเภทต่างๆ ดังนี้ ด้านกีฬา (หมากล้อม) : นายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ (44673) ชั้น EP-M. 5/3
ด้านนวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ : กลุม่ AC Robot Club โรงเรียนอัสสัมชัญ และด้านพัฒนาสังคมและสภาเยาวชน : ชมรม อย. น้อย โรงเรียนอัสสัมชัญ

กิจกรรมค่ายรักษ์สิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2555 ชมรมสิ่งแวดล้อม
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด กิ จ กรรมค่ า ยรั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มขึ้ น
ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว อ�ำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกให้นักเรียนมีความตระหนักในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนสนใจสมัครเข้าร่วม
กิจกรรมจ�ำนวนทั้งสิ้น 36 คน โดยมีมิสสุกัญญา พุกกะเวส
มิสละออ พลอยโพลงสุข และคณะ เป็นครูที่ปรึกษา
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พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนด้านภาษาและวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555 ฝ่ายวิชาการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนด้านภาษา
และวัฒนธรรม ไทย-เซาท์ ออสเตรเลีย ณ เมือง Adelaide จ�ำนวน 15 คน ที่ผ่านการคัดเลือก ให้เดินทางไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ด้านการเรียนรู้ ระหว่างวันที่ 6 - 21 ตุลาคม 2555 โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์
เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์

กิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ
“สมุนไพรและลายผ้า”

ค่ายพัฒนาศักยภาพ
ความเป็นผู้น�ำ รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
จัดกิจกรรมการสอนแบบบูรณาการ “สมุนไพรและลายผ้า” เพื่อ
ให้นกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้เรียนรูท้ งั้ ในส่วนทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ รวมถึงจัดนิทรรศการสมุนไพรในชีวิตประจ�ำวัน
ลายผ้าไทย และการแสดงนาฏศิลป์ 4 ภาค ณ ห้องประชุม 901
อาคารอัสสัมชัญ 2003

เมื่อวันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2555 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ� รุ่นที่ 6
ให้กบั นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 80 คน ประจ�ำปี
การศึกษา 2555 ณ สวนสัตว์เปิด ซาฟารี ปาร์ค อ�ำเภอบ่อพลอย
จังหวัดกาญจนบุรี กิจกรรมในครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียน
รู้จักบทบาทในการเป็นผู้น�ำและผู้ตามที่ดี ตลอดจนปลูกฝัง
แนวคิด ค่านิยม และทักษะในการท�ำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ
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โรงเรียนกลุ่มจตุรมิตรสามัคคี
ถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2555 โรงเรียนกลุ่มจตุรมิตรสามัคคี
ประกอบด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์
โดยมีตวั แทนคณะครู นักเรียน และวงดุรยิ างค์ของทัง้ 4 สถาบัน
ร่ ว มพิ ธี วางพวงมาลาถวายสั ก การะพระบรมราชานุ ส าวรี ย ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณลานพระบรมรูป
ทรงม้า ถนนราชด�ำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม “อย. น้อยสอนน้อง”
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 นักเรียนชมรม อย. น้อย
โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา จัดกิจกรรม
“อย. น้อยสอนน้อง” ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
5 - 6 ณ ใต้อาคารเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม เพื่อให้นักเรียนตระหนักและได้รับความรู้เกี่ยวกับ
การบริโภคอย่างปลอดภัยผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแสดงละคร
การเล่นเกม และการตอบค�ำถาม เป็นต้น

ค่าย AC Smart Health
เมื่อวันที่ 11 - 13 ตุลาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมค่าย AC Smart Health
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จ�ำนวน 52 คน
ณ โรงแรมยูเรเซีย ชะอ�ำ ลากูน อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ความรูแ้ ละประสบการณ์ในการดูแลสุขภาพ
ของตนเองอย่างถูกต้องตามหลักสุขอนามัยที่ดี
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การประกวดความสามารถทางดนตรี YA-AC Concert
เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2555 งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน และงานระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนดนตรี
สยามกลการจัดกิจกรรมการประกวดความสามารถทางดนตรีของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 และ EP-M. 2 เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั
ประสบการณ์ในการแสดงดนตรีบนเวที ฝึกความกล้าแสดงออก และพัฒนาทักษะความสามารถทางดนตรี ณ หอประชุม Louis-Marie
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Loius-Marie Memorial Building

กิจกรรมลานดนตรีอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม

ร่วมแสดงโขนกับศูนย์ศิลปะการแสดง
สถาบันคึกฤทธิ์

เมื่ อ วั น ที่ 28 กั น ยายน 2555 งานกิ จ กรรมพั ฒ นา
ผู้เรียนร่วมกับงานดนตรีและการแสดงจัดกิจกรรมลานดนตรี
“รักษ์นะ...AC” (Alternating Current) เป็นกิจกรรมหนึ่ง
เพื่อรณรงค์อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ณ ลานใต้อาคาร
อั ส สั ม ชั ญ 2003 กิ จ กรรมในครั้ ง นี้ มี ว งดนตรี ข องนั ก เรี ย น
เข้าร่วมการแสดงจ�ำนวน 7 วง โดยมีมาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว
เป็นครูที่ปรึกษา

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ น�ำนักเรียนจ�ำนวน 6 คน เข้าร่วม
การแสดงโขน ตอน ถวายลิง-ชูกล่องดวงใจ จัดโดยศูนย์ศิลปะ
การแสดงสถาบันคึกฤทธิ์ ณ โถงอเนกประสงค์ สถาบันคึกฤทธิ์
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ของศาสตราจารย์ พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ให้ชนรุ่นหลัง
ศึกษาและสืบทอดให้คงอยู่ต่อไป
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อบรมการแสดงละครเวที
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะน�ำนักเรียนจ�ำนวน 24 คน เข้าอบรมการแสดงละครเวทีกับคณะนักศึกษา
ภาควิชาการสือ่ สารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และชมการแสดงละครเวทีเรือ่ ง “Fill in the Blank รักนี้ 2 ช้อนชา”
ของคณะนักศึกษาภาควิชาสื่อสารการแสดง ณ อาคารสตูดิโอ ภาควิชาสื่อสารการแสดง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีมิสบุศริน ตั้งถาวรสกุล และมิสศศิธร นวลจันทร์ เป็นครูที่ปรึกษา

โครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคม

AC Music Contest

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรี ย นในเครื อ จตุ ร มิ ต รสามั ค คี ประกอบด้ ว ยโรงเรี ย น
อั ส สั ม ชั ญ โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย น
สวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ จ�ำนวน 40 คน
ร่วมกันด�ำเนินโครงการสร้างสรรค์พัฒนาสังคมกับโรงเรียนใน
เครือจตุรมิตร ในกิจกรรม “เปิดหมวกหาทุนเข้ากองทุนจตุรมิตร”
โดยนักเรียนทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รว่ มกิจกรรมเล่นดนตรีการกุศล
พร้อมรับบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจกรรมฟุตบอลจตุรมิตร
สามัคคี ครั้งที่ 26 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 10 - 17 พฤศจิกายน 2555
ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2555 คณะกรรมการสภานักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการแข่งขัน AC Music Contest รอบแรก
ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โดยมีวงดนตรีสมัคร
เข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวนทั้งสิ้น 28 วง และคัดเลือกวงดนตรี
เพือ่ เข้าแข่งขันรอบสุดท้ายจ�ำนวน 5 วง ไปแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในงาน AC Christmas Fair ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม
2555 กิจกรรม AC Music Contest มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนกล้าแสดงออก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดง
ความสามารถทางด้านดนตรี
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การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน “AC GAMES 2012”
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2555 นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน “AC GAMES” ประจ�ำปีการศึกษา 2555 โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ภราดาพิสตู ร วาปีโส ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาศักดา สกนธวัฒน์ รองผูอ้ ำ� นวยการ คณะผูร้ ว่ มบริหาร
คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
ร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาภายในโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

ชนะเลิศการแข่งขัน
CU Taekwondo Championships 2012
เด็กชายอินทัช รัตนาวังเจริญ (47194) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4 ชนะเลิศการแข่งขัน
เทควันโดเยาวชนชาย อายุ 15 - 17 ปี รุ่น C น�ำ้ หนักเกิน 48 กิโลกรัม แต่ไม่เกิน
51 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ ในรายการ CU Taekwondo Championships 2012 ระหว่าง
วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2555 ณ อาคารศูนย์กีฬาและนันทนาการ (CU Sports Complex)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ ครั้งที่ 26
เมื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เป็นเจ้าภาพจัดค่ายจตุรมิตรสัมพันธ์ ครัง้ ที่ 26 เพือ่ น�ำนักฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคีจ�ำนวน 99 คน จาก 4 สถาบัน ประกอบด้วย
โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ เข้าร่วมกิจกรรม
ค่าย โดยมี ดร.ปรเมษฐ์ โมลี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บ้านพักและศูนย์ฝึกอบรมปราณบุรี
อ�ำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
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ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญเตรียมทีมสู้ศึกฟุตบอล
เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2555 มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ รองผูอ้ ำ� นวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำมาสเตอร์
เชีย่ วชาญ แพรขุนทด หัวหน้าผูฝ้ กึ สอนทีมฟุตบอล พร้อมทีมงาน เดินทางไปหารือกับสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี ในการเตรียมแผน
การฝึกซ้อมทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญเพือ่ เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆ อาทิ ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครัง้ ที่ 26 ฟุตบอล
นักเรียน 7 คน แชมป์กฬี า 7 สี แชมเปีย้ นคัพ 2012 และฟุตบอลกรมพลศึกษา ประเภท ก โดยมี “โค้ชง้วน” สุรชัย จตุรภัทรพงศ์ หัวหน้า
ผูฝ้ กึ สอนสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี อาจารย์ณรงค์ สัยเกตุ ผูช้ ว่ ยผูฝ้ กึ สอน และทีมงาน ร่วมให้คำ� แนะน�ำและวางแผนในการเตรียมทีม
ณ สนามลีโอ สเตเดีย้ ม สโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี จังหวัดปทุมธานี

ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญจับมือ
บางกอกกล๊าส เอฟซี
เก็บตัวสู้ศึกจตุรมิตรสามัคคี
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 มาสเตอร์ โอภาส ธิราศักดิ์
รองผู้อ�ำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ
น�ำทีมฟุตบอล “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ เดินทางไปเก็บตัว
ฝึกซ้อม เพือ่ เตรียมทีมสูศ้ กึ ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครัง้ ที่ 26
โดยร่วมฝึกซ้อมกับสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส เอฟซี ณ แคมป์
ฝึกซ้อม สนามลีโอ สเตเดี้ยม ในโอกาสนี้ทางสโมสรได้ส่ง
“โค้ชล๊อต” สาธิต เบ็ญโสะ มาเป็นทีมงานผู้ฝึกสอนร่วมกับ
มาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุนทด หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ มาสเตอร์ประนุพงษ์ ปิน่ สุวรรณ นายเถลิงศักดิ์
ศิริประภา และนายชยันต์กร เกิดโต ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน จากนั้น
ทีมฟุตบอลอัสสัมชัญได้เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ศูนย์เก็บตัว
ของสโมสรบางกอกกล๊าส เอฟซี อ�ำเภอแกลง จังหวัดระยอง
ระหว่างวันที่ 5 - 17 ตุลาคม 2555 และเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อม
ทีจ่ งั หวัดสุพรรณบุรี รวมถึงโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2
จังหวัดสมุทรสาคร ตามล�ำดับ
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ผู้ฝึกสอนฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญดูงาน
โครงการนักกีฬาทุนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ รองผู้อ�ำนวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
มาสเตอร์เชีย่ วชาญ แพรขุนทด หัวหน้าผูฝ้ กึ สอนทีมฟุตบอล มาสเตอร์ประนุพงษ์ ปิน่ สุวรรณ ผูฝ้ กึ สอนฟุตบอล มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง
ประชาสัมพันธ์ฝ่ายกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำคณะผู้ฝึกสอนโครงการนักกีฬาช้างเผือกศึกษาดูงานการบริหารจัดการทีมฟุตบอลของ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และทีมสโมสรฟุตบอลอัสสัมชัญธนบุรี เอฟซี โดยมีภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี ให้คำ� แนะน�ำ พร้อมด้วยมาสเตอร์เศกศักดิ์ นิตวิ ฒ
ั นานนท์ หัวหน้าฝ่ายบริหารทัว่ ไป มาสเตอร์สาธิต วิโรจนะ หัวหน้างาน
นักกีฬาโครงการพิเศษ และทีมงาน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร

ทีมอัสสัมชัญ บี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฟุตบอลนักเรียน 7 คน
รายการ “อัสสัมชัญ คัพ 2012”
โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับชมรมฟุตบอลผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
รายการ “อัสสัมชัญ คัพ 2012” ณ สนามฟุตบอลภายในโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่
20 สิงหาคม - วันที่ 4 กันยายน 2555 โดยมีทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวน 10 ทีม ประกอบด้วยทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ เอ
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ บี ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า ทีมโรงเรียนสารวิทยา ทีมโรงเรียนราชวินิต
บางแก้ว ทีมโรงเรียนสุรศักดิม์ นตรี ทีมโรงเรียนพณิชยการราชด�ำเนิน ทีมโรงเรียนปทุมคงคา และทีมโรงเรียนฐานปัญญา ผลการแข่งขัน
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ บี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับถ้วยรางวัลจากภราดาพิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ พร้อมทุนการศึกษา 15,000.- บาท
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ประชุมคณะกรรมการจัดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน สายสัมพันธ์วันพ่อ AC”
เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 11 กันยายน 2555 นายณรัณ อมรสิริกุล ประธานเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ประธานจัดงาน “เทิดไท้องค์ราชัน สายสัมพันธ์วันพ่อ AC” ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จัดการประชุมเพื่อวางแผนและติดตามความคืบหน้าของการจัดงาน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ณ ห้อง Conference ชั้น 3
ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building และห้อง EP Conference อาคารกอลมเบต์

การประชุมประธานเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู ้ อ� ำ นวยการ เป็ น ประธานการประชุ ม ประธานเครื อ ข่ า ย
ผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2/2555 เพื่อชี้แจงและขอบคุณ
คณะกรรมการประธานเครือข่ายผู้ปกครองในการมีส่วนร่วม
ด�ำเนินการกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนในปีการศึกษา
ที่ผ่านมาบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ พร้อมทั้งชี้แจงกิจกรรม
ที่จะต้องด�ำเนินการต่อไป เช่น กิจกรรมวันพ่อ การแข่งขันกีฬา
และกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ณ ห้อง Conference ชั้น 3
ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
โดยมีประธานเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วม
ประชุมอย่างพร้อมเพรียง

AC Newsletter

คณะครูโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมือ่ วันที่ 14 กันยายน 2555 บาทหลวงจีระศักดิ์ ยงบรรทม
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา จังหวัดภูเก็ต น�ำคณะครู
จ�ำนวน 22 คน เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ
ในด้านการบริหารโรงเรียน การจัดการฝ่ายวิชาการ งานหลักสูตร
การเรียนการสอน การท�ำวิจยั ในชัน้ เรียน การวัดและประเมินผล
และกิ จ กรรมส่ ง เสริ ม นั ก เรี ย นในด้ า นต่ า งๆ โดยมี ค ณะครู
โรงเรียนอัสสัมชัญให้การต้อนรับ ณ ห้อง Conference ชั้น 3
ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

ตรวจสุขภาพครู ประจ�ำปีการศึกษา 2555
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2555 ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดโครงการตรวจสุขภาพครู ประจ�ำปีการศึกษา 2555 เพื่อตรวจสุขภาพ
ของคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบด้วยการตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์ผล การเอกซเรย์ปอด การตรวจ
คลืน่ หัวใจ และการวัดสายตา โดยมีทมี เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ แนล มาให้บริการ ณ ลานกิจกรรม
ชั้น 1 อาคาร ฟ. ฮีแลร์ และห้อง Pre-Function ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003

มอบเงินสมทบสวัสดิการครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
จ� ำ นวน 4 คน ได้ แ ก่ นายภาณุ พั ฒ น์ ดิ ษ ฐี (45761)
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/7 นายณั ฐ ชนน ลี้ ด ารา (45799)
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4/3 นายกุ ล เดช มหรั ต น์ (44722)
ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5/2 และนายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ (45673)
ชั้น EP-M. 4/7 มอบเงินรางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากล้อม
จ�ำนวน 10,000.- บาท เข้าสมทบสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมีมิสละออ พลอยโพลงสุข ประธานกรรมการสวัสดิการครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผูร้ บั มอบ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003
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การสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
เมื่อวันที่ 4 - 6 ตุลาคม 2555 ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดการสัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยจ�ำนวน 214 คน ในหัวข้อ
“การเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียลสู่ประชาคมอาเซียนปี 2015” และได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย
ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย และนายกสภามหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การศึกษา
กับอาชีพที่ได้รับผลกระทบจาก AEC” ในโอกาสนี้มีการเสวนาในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมหรือตระหนักถึงผลกระทบต่างๆ
ของการเข้าสู่ AEC ของประเทศไทย” โดยนายสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

การสัมมนาครูกลางปี
และกิจกรรมทัศนศึกษา
เมื่อวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดสัมมนาครูกลางปีระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2555 โดยมี
อาจารย์ นพ.สุริยเดว ทรีปาตี เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ
“การเตรียมนักเรียนให้มีต้นทุนชีวิตที่ดีสังคมเป็นสุข” ดร.จิรพล
สินธุนาวา บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมพร้อมรับมือกับภัย
จากสิ่งแวดล้อมและพลังงาน” และ ดร.จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์
บรรยายในหัวข้อ “พัฒนาผู้เรียนไปสู่การเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน
สากล” ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
และมีกิจกรรมพาคณะครูไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ เมือง
พัทยา จังหวัดชลบุรี
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อบรมการพัฒนา EQ
ตามแนวนีโอฮิวแมนนิส
เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 งานทรัพยากรมนุษย์จัดอบรม
เรื่อง “การพัฒนา EQ ตามแนวนีโอฮิวแมนนิส” ให้กับครูผู้สอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและบุคลากรที่สนใจ เพื่อส่งเสริม
และพัฒนาวิชาชีพครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษา โดยมี
รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติวรรณ อมาตยกุล อาจารย์ประจ�ำ
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร ณ ห้อง
ประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

โครงการแลกเปลี่ยนครูและนักเรียน
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 มาสเตอร์อาสา มรพงษ์
หัวหน้าส�ำนักผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
การประชุมคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน
ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญกับ NO. 1 High School of Jiujiang
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 14 ตุลาคม
2555 และร่วมงานในโอกาสครบรอบ 110 ปี แห่งการก่อตั้ง
NO. 1 High School of Jiujiang มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวน 10 คน

อบรมเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
เมื่อวันที่ 16 - 17 ตุลาคม 2555 งานทรัพยากรมนุษย์
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนแผนการจัดการ
เรียนรู้ด้วยรูปแบบวงจรการเรียนรู้ 5E” ให้กับคณะครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ เพื่อให้ครูผู้สอนได้รับความรู้และมีทักษะในการเขียน
แผนการจัดการเรียนรูอ้ ย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์
ดร.พิมพรรณ เดชะคุปต์ และรองศาสตราจารย์พเยาว์ ยินดีสุข
จากคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร
ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
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Pre-Test SAT
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 นายชนะโชติ รัตนรุจิกร
(อัสสัมชนิก 32757 : รุ่น 111 และ สพพ.) ในนามของสถาบัน
My College Think Tank ได้เสนอโครงการเสริมสร้างทุนทาง
ปัญญาให้กับนักเรียน EP-M. 4 - 6 เพื่อพัฒนานักเรียนที่มี
ศักยภาพสูงในการเตรียมตัวสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ในมหาวิทยาลัยระดับชั้นน�ำของโลก ตลอดจนให้ความรู้และ
จัดท�ำ Pre-Test การสอบ SAT ให้กับนักเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนการสอบจริง พร้อมทั้งให้ทุนการศึกษาในส่วน
ของ Coaching Program ส�ำหรับนักเรียนที่มีความประพฤติ
และผลการเรียนดี ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

สรุปผลงานนักเรียน
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท
น� ำ คณะกรรมการสภานั ก เรี ย นฝ่ า ยโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ
เข้าพบภราดาพิสตู ร วาปีโส หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ณ ห้องท�ำงาน ชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003 เพื่อรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของสภานักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ในภาคเรี ย นที่ 1/2555 พร้ อ มทั้ ง น� ำ เสนอโครงการที่ จ ะ
ด�ำเนินการต่อไปในภาคเรียนที่ 2/2555

อบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากร EP และ ENS
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษจัดอบรมครูต่างชาติโปรแกรม EP และ ENS จ�ำนวน 36 คน ในหัวข้อ
“Information and Communication Technology” บรรยายโดย Mr. Martin Hunter ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building ในโอกาสนี้
มาสเตอร์มนตรี มากรักษา ได้ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการต่อพ่วงสาย VGA ระหว่าง Notebook กับแผงควบคุม LCD Projector ภายใน
ห้องเรียน รวมถึงขั้นตอนการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่คณะครู เพื่อให้การใช้งานเทคโนโลยีสื่อการสอนมีประสิทธิภาพและป้องกัน
ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
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ค่ายทักษะชีวิตระดับชั้น EP-M. 4 - 6
เมื่อวันที่ 11 - 12 กันยายน 2555 นักเรียน EP-M. 4 - 6 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายทักษะชีวิต ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ต�ำบลสามพระยา อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนร่วมสานต่อแนวพระราชด�ำริให้เกิดความยั่งยืน นอกจากนี้ นักเรียน
ยังได้มโี อกาสไปศึกษาเรียนรูเ้ กีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของพระรามราชนิเวศน์ หรือพระราชวังบ้านปืน ตลอดจนร่วมกิจกรรมบริจาคอุปกรณ์
ทางการศึกษาให้กับโรงเรียนห้วยทรายประชาสรรค์ เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกที่ดีในการบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม

อบรมแนวทางการจัดการเรียนการสอนครูต่างชาติ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษจัดอบรมครูต่างชาติโปรแกรม EP และ ENS จ�ำนวน 36 คน ในหัวข้อ
“Understanding Students’ Learning Styles” บรรยายโดย ดร.สุรภี โสรัจจกุล ผู้อำ� นวยการโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต
ในโอกาสนี้ ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย Mr. Stephen Cheek เป็นผู้ด�ำเนินรายการ
ณ ห้อง Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
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เจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพส่งมอบบัตร Smart Card
เมือ่ วันที่ 21 กันยายน 2555 นางยุรี ศิรชิ ยั พัฒนา เจ้าหน้าทีบ่ ริหารระดับ Vice President สายลูกค้า ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน)
และนางสาววิมลรัตน์ สว่างพาณิชย์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาโอเรียนเต็ล พร้อมด้วยพนักงานธนาคารกรุงเทพ ส่งมอบบัตร
Smart Card ให้กับนักเรียนอัสสัมชัญทุกระดับชั้น ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ พร้อมทั้งชี้แจงเกี่ยวกับ
รายละเอียดของบัตรที่สามารถใช้เป็นบัตรประจ�ำตัวนักเรียน บัตร ATM บัตรซื้ออาหารใน AC Canteen บัตรซื้ออุปกรณ์การศึกษา
ที่ห้องจ�ำหน่ายเครื่องเขียนและอุปกรณ์การเรียน และบัตรยืม-คืนหนังสือในศูนย์วิทยบริการ ตลอดจนจะเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
ของบัตรให้มากขึ้นต่อไปในอนาคต
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ความคืบหน้า
โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2

ในช่วงเดือนกันยายน - ตุลาคม 2555 การก่อสร้างอาคารหอพักครูและนักกีฬามีการด� ำเนินงานต่อในส่วนงานโครงสร้าง
อาคารชั้นต่างๆ ดังนี้ ชั้นที่ 1 : งานปูกระเบื้องผนังห้องน�้ำและบริเวณทางเข้าหลัก งานติดตั้งแผ่นฝ้าเพดานบริเวณระเบียงนั่งเล่น
ชั้นที่ 2 : งานฉาบผนังภายนอก งานติดตั้งแผ่นคอนกรีตหล่อส�ำเร็จกันสาด ชั้นที่ 3 : งานฉาบผนังภายนอก งานปูกระเบื้องผนังห้องน�้ำ
ชั้นที่ 4 : งานฉาบผนังภายนอก งานติดตั้งราวระเบียงห้องนอนครู งานฉาบผนังห้องนอนครู ชั้นที่ 5 : งานฉาบผนังภายนอกและ
ห้องนอนครู งานขัดแต่งผิวฝ้าเพดานโถงทางเดิน งานติดตั้งฉนวนกันความร้อนห้องนอนครู และชั้นดาดฟ้า : งานก่อผนังโถงบันได
งานติดตั้งคานคอนกรีตหล่อส�ำเร็จรองรับระแนง ในส่วนของงานระบบ มีการร้อยสายระบบไฟฟ้า-ระบบสื่อสาร บริเวณโถงทางเดิน
ชั้นที่ 2 ชั้นที่ 4 และชั้นที่ 5
ส�ำหรับการก่อสร้างโซนนันทนาการ มีการติดตั้งบันไดไม้ ระเบียงไม้ ติดตั้งโคมไฟฟ้า ติดตั้งม่านและเฟอร์นิเจอร์ภายใน รวมถึง
ทาสีตกแต่งทั้งภายในและภายนอกบ้านพักครูลูกเสือ ส่วนห้องอาบน�้ำลูกเสือ มีการปูกระเบื้องโมเสกผนัง ฉาบผนัง ขัดแต่งผิวฝ้าเพดาน
ทาสีภายนอก และติดตั้งฝาราง Gutter ระบายน�้ำ
ในส่วนงานภูมสิ ถาปัตยกรรม มีการด�ำเนินงานปรับระดับดิน และจัดสวนบริเวณบ้านพักครูลกู เสือ งานปรับระดับพืน้ สนามฟุตบอลซ้อม
งานทาสีพื้นสนามกีฬา Arena และงานปลูกต้นไม้บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารบริหารกับสนามกีฬา Arena เป็นต้น
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“...คนรุ่นใหม่นี้จ�ำเป็นที่พ่อแม่ผู้ใหญ่จะต้องตั้งจิตตั้งใจของเขาให้เที่ยงตรงเหมือนเราตั้งนาฬิกา
เมื่อตั้งจิตเขาให้เที่ยงตรงได้แล้ว เขาก็จะเติบโตขึ้นเป็นคนตรง รักความดี คนมีธรรมะ
บ้านเมืองของเราจะได้พ้นกลียุค มีความปรกติสุขร่มเย็น...”
พระราชด�ำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสเสด็จฯ ไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย ประจ�ำ พ.ศ. 2517
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2518

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
“เที่ยวไปในอาเซียน”
เมือ่ วันที่ 13 กันยายน 2555 ศูนย์วทิ ยบริการและสือ่ การสอน
จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในหัวข้อ “เทีย่ วไปในอาเซียน” เพือ่
ส่งเสริมให้นกั เรียนมีความรูเ้ กีย่ วกับสถานที่ วัฒนธรรม อาหาร
ฯลฯ ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ ณ ศูนย์
วิทยบริการ ชัน้ 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

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

มาสเตอร์ธวัชชัย ชาญวิทยากุล
มิสรัชนีกร พวงมาลย์

