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การแข่งขัน

ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ประกอบด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายอรรถนิติ ดิษฐอ�านาจ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ กรีฑาสถาน
แห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

ผลการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั ครองแชมป์ฟตุบอลจตรุมติรสามคัค ีครัง้ที ่26 ร่วมกนั และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ได้แก่ ทมีโรงเรยีนอสัสมัชญั ทมีฟตุบอล 
ที่ได้รับรางวัลเข้ารับถ้วยพระราชทานและโล่เกียรติยศในพิธีปิดการแข่งขันเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 โดยมีนายชาลี ถาวรานุรักษ์ 
อดีตรองเลขาธิการคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ/อดีตผู้อ�านวยการและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โรงเรียนเทพศิรินทร์  
เป็นประธานในพิธีปิด ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
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เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 นางชลาธิป ตุลย์วัฒนจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท สากลเบเวอร์เร็ดจ์ จ�ากัด ผู้ผลิตและจัดจ�าหน่าย
น�้าอัดลม RC Cola น�้าส้ม น�้าองุ่น เครื่องดื่มชูก�าลัง และน�้าดื่ม พร้อมด้วยนางชนันธี เอี่ยมพัฒนาสุข และนายก�าปั่น พานิชาภรณ์  
ในฐานะผู้ปกครองนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษเข้ามอบกระเช้าของขวัญแสดงความยินดีในโอกาสหิรัญสมโภชการปฏิญาณตน 
เป็นนักบวชของภราดายอแซฟ พิสูตร วาปีโส รองผู้อ�านวยการ ณ ห้องท�างาน ชั้น M 2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 

แสดงความยินดีในโอกาสหิรัญสมโภช
การปฏิญาณตนเป็นนักบวชของภราดายอแซฟ พิสูตร วาปีโส
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เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 
ผู้อ�านวยการ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน
โครงการอัสสัมชัญส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สู ่ระดับชาติ (อสช.) ที่มี 
ผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2555 ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โดยมีนักเรียน 
ที่ได้รับทุนการศึกษาจ�านวน 116 คน ประกอบด้วยนักเรียน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4/1 จ�านวน 36 คน ระดบัชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่ 5/1 จ�านวน 16 คน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ�านวน 
30 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 จ�านวน 34 คน  
รวมเป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 1,891,800.- บาท 

พิธีมอบทุนการศึกษา
นักเรียนโครงการ อสช.
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เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศกึษา ศาสนา และวฒันธรรม กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกิจกรรม 
พฒันาผูเ้รยีน จดักจิกรรมบรูณาการเนือ่งในเทศกาลวนัลอยกระทง 
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการประดิษฐ์กระทงจาก 
วัสดุธรรมชาติ และกิจกรรมการประกวดกระทงขอนักเรียน 
แต่ละระดับชั้น เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย
ให้แก่นักเรียน โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวยการ  
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวด 
การประดษิฐ์กระทง จากนัน้คณะครแูละนกัเรยีนร่วมกนัลอยกระทง
และขอขมาพระแม่คงคา ณ สระน�้าจ�าลองภายในโรงเรียน  
พร้อมทั้งชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีของนักเรียน เช่น  
การแสดงนาฏศิลป์ 4 ภาค และการแสดงของวงสตริง เป็นต้น 
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขและความสนุกสนาน
ของนักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กิจกรรมบูรณาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
“วันลอยกระทง” 
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ประชุมสรุปผลโครงการ
นักเรียนอัสสัมชัญแลกเปลี่ยนภาษา
และวัฒนธรรม ไทย-เซาท์ ออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 
ผู้อ�านวยการ เป็นประธานในการประชุมสรุปผลการเข้าร่วม
โครงการนักเรียนอัสสัมชัญแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม 
ไทย-เซาท์ ออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ 6 - 21 ตุลาคม 2555 
ณ เมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย การประชุมในครั้งนี้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจ�านวน 15 คน 
น�าเสนอความรูแ้ละแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รบัจากการเข้าร่วม 
โครงการดังกล่าว โดยน�าเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ในรูปแบบ 
VDO Presentation และ PowerPoint รวมถึงมีผู้แทนนักเรียน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษให้แก่คณะภราดา คณะครู และ 
ผู้ปกครองได้รับฟัง ณ ห้อง Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ
อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการ Gifted รุ่นที่ 2/2555

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
โครงการจัดการเรียนการสอนส�าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (หลักสูตร Gifted)  
รุ ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 เพื่อให้ 
ผู้ปกครองได้รับฟังการชี้แจงรายละเอียดการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การน�าเสนอกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติมให้แก่นักเรียน รวมทั้ง 
ลงนามในข้อตกลงการเข้าร่วมโครงการ ในโอกาสนี้ ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวยการ ได้ให้เกียรติเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้ง 
เสนอข้อคิดเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ปกครอง
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รางวัลการประกวดสุนทรพจน์
ระดับภาค

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ  
ผูอ้�านวยการ ร่วมแสดงความยนิดกีบันายกฤษณ์ ภทัรวงศ์วสิตูร  
(44247) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 พร้อมโล ่ เกียรติบัตร และเงินรางวัลจ�านวน  
5,000.- บาท จากการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ในโอกาสทรงเจรญิพระชนมพรรษา  
84 พรรษา (ระดับภาค) ในหัวข้อ “พัฒนาประชาธิปไตย  
ให้ก้าวไกลเพื่อองค์ราชัน” จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการ 
การเลือกตั้งประจ�ากรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนสิรินธร
ราชวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555  
ที่ผ่านมา โดยมีมิสวรรณศิริ ผลประมูล เป็นครูที่ปรึกษา

อบรมการใช้งาน Samsung Galaxy Tab 2 10.1 

เมื่อวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน 2555 ฝ่ายวิชาการจัดอบรมการใช้งาน Samsung Galaxy Tab 2 10.1 เพื่อรองรับการเรียนการสอน
นักเรียนหลักสูตร Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 จ�านวน 17 เครื่อง (ส�าหรับครูผู้สอน 2 เครื่อง และส�าหรับนักเรียน 15 เครื่อง) 
โดยมีวิทยากรจากบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จ�ากัด และบริษัท เพ็นทินั่ม คอมพิวเตอร์ แอนด์ แอ็คเซ็สโซรี่ จ�ากัด มาอบรม 
การใช้งาน เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้รบัความรูแ้ละทกัษะทางด้านวชิาการและด้านเทคโนโลย ีอนัจะช่วยเพิม่ประสทิธภิาพและประสทิธผิล
ในการเรียนรู้ ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ยังได้ด�าเนินการติดตั้งระบบ Wi-Fi ภายในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
ชั้น 3 อาคาร ฟ. ฮีแลร์ เพื่อรองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ Samsung Galaxy Tab 2 10.1 ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์
ส�าหรับการเรียนรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
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รางวัลรองชนะเลิศ “CU Sudoku Challenge”

เมือ่วนัที ่17 พฤศจกิายน 2555 เดก็ชายสริภพ คณูาภนินัท์ (46296) ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมทุนการศึกษา 1,000.- บาท จาก 
การแข่งขนัซูโดกรุายการ “CU Sudoku Challenge” ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น-ตอนปลาย 
ในงานจุฬาฯ วิชาการ ครั้งที่ 14 จัดโดยภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การแข่งขัน Standard Rating 
& Friendship Game ครั้งที่ 2/2555

เมือ่วนัที ่24 พฤศจกิายน 2555 นกัเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญั
เข้าร่วมการแข่งขัน Standard Rating & Friendship Game  
ครั้งที่ 2/2555 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลจากการแข่งขันดังนี้  
นายกฤษฎิ์ แจ่มขจรเกียรติ (44673) ชั้น EP-M. 5/3 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศประเภท Premier Gold ทีม AC 1 และทีม AC 4  
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และอันดับ 2 ตามล�าดับ  
ในประเภท Friendship 

การแข่งขนัหมากล้อมในครัง้นีจ้ดัขึน้โดยความร่วมมอืของ
สมาคมกฬีาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บรษิทั ซพี ีออลล์ จ�ากดั 
(มหาชน) และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รางวัลชนะเลิศ “ไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม 
เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 24”

เมื่อวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2555 เด็กชายสิรภพ คูณาภินันท์ (46296)  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันซูโดกุ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ในรายการ “ไซเบอร์ดิก ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 24” ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา บางนา จัดโดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับสมาคม 
ครอสเวร์ิดเกม เอแมท็ ค�าคม และซูโดก ุแห่งประเทศไทย
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พิธีมอบเข็มผู้น�าเยาวชนต�ารวจจตุรมิตร

กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลก

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ผู้แทนคณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองจตุรมิตรสามัคคี ประกอบด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ 
โรงเรยีนเทพศรินิทร์ โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั และโรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั ร่วมพธิมีอบเขม็และเกยีรตบิตัรโครงการผูน้�า
เยาวชนต�ารวจจตรุมติร รุน่ที ่1 ให้แก่นกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืจตรุมติรสามคัคจี�านวนทัง้สิน้ 106 คน โดยม ีพล.ต.อ.เฉลมิเกยีรต ิศรวีรขาน 
ที่ปรึกษา (ปป 4) ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
พธิมีอบเขม็ผูน้�าเยาวชนต�ารวจจตรุมติรมวีตัถปุระสงค์เพือ่สร้างความเป็นผูน้�าทีด่ ีตลอดจนสร้างทศันคตทิีด่ีในการท�างานร่วมกนัเป็นทมี
และมีความอดทนทางร่างกายและจิตใจ อันเป็นพื้นฐานสู่การเป็นผู้น�าประเทศชาติและสังคมต่อไปในอนาคต

เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2555 ชมรม อย. น้อย โรงเรยีนอสัสมัชญั ร่วมกบักลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษา จดักจิกรรม
รณรงค์วันเอดส์โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วยการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ ความรุนแรง 
การป้องกัน และการปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอดส์ ผ่านทางเสียงตามสาย แผ่นพับ และการจัดป้ายนิเทศบริเวณใต้อาคาร ฟ. ฮีแลร์  
เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงสถานการณ์เอดส์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเอดส์
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และร่วมอวยพร
พระอัครสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวยการ น�าคณะครูผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน “ไตรอัสสัมชัญ” 
ได้แก่ โรงเรยีนอสัสมัชญั โรงเรยีนอสัสมัชญัศกึษา และโรงเรยีนอสัสมัชญัคอนแวนต์ ร่วมพธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ พร้อมทัง้ร่วมอวยพร
และมอบของขวญัแด่พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซสิเซเวยีร์ เกรยีงศกัดิ ์โกวทิวาณชิ พระอคัรสงัฆราชแห่งอคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ ในโอกาส
ฉลองศาสนนามนักบุญฟรังซิสเซเวียร์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คณะลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์
ถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา
วันมหาธีรราชเจ้า

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 คณะลูกเสือกองร้อย
พิเศษสุรสีห์ โรงเรียนอัสสัมชัญจ�านวน 47 คน ร่วมกิจกรรม 
ถวายราชสดดุแีละวางพวงมาลาเนือ่งในโอกาสวนัมหาธรีราชเจ้า  
บรเิวณลานพระบรมราชานสุาวรย์ีพระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้า
เจ้าอยู่หัว ณ สวนลุมพินี เพื่อน้อมร�าลึกถึงวันคล้ายวันเสด็จ
สวรรคตของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ผู้พระราชทานก�าเนิด
ลูกเสือไทย โดยมีนางพนิตา ก�าภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี

ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2555 นักเรียนระดับ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 ร่วมกจิกรรมเข้าค่ายพกัแรมลกูเสอืสามญั 
รุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อ�าเภอสามพราน จังหวัด 
นครปฐม การจัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน ในด้าน
ระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับหมู่คณะ การรู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  
และการเป็นผูน้�าและผูต้ามทีด่ ีเพือ่ให้เกดิทกัษะทีส่ามารถน�าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ 
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การประชุมประธานเครือข่าย
ผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2555

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ  
ผู ้อ�านวยการ เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่าย 
ผู้ปกครอง ครั้งที่ 3/2555 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ  
ทีต้่องด�าเนนิการในปีการศกึษา 2555 อาท ิงานเทดิไท้องค์ราชนั 
อัสสัมชัญวันพ่อ AC และงาน AC Christmas Fair 2012 
ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร  
Saint Louis-Marie Memorial Building

คณะกรรมการจัดงานเทิดไท้
องค์ราชันฯ จัดจ�าหน่ายเสื้อวันพ่อ

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 คณะกรรมการจัดงาน
เทิดไท้องค์ราชัน สายสัมพันธ์วันพ่อ AC (เครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น) เปิดบูทจ�าหน่ายเสื้อวันพ่อจ�านวน  
150 ชุด แต่ละชุดประกอบด้วย เสื้อส�าหรับคุณพ่อ 1 ตัว และ
ส�าหรับลูก 1 ตัว จ�าหน่ายราคาชุดละ 299.- บาท ณ หน้าห้อง 
ประชาสัมพันธ์ ใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยรายได้จาก 
การจ�าหน่ายเสื้อครั้งนี้ คณะกรรมการจัดงานฯ ได้มอบสมทบ
กองทุนพัฒนาศักยภาพนักเรียน

ผู้ปกครองมอบเงินสนับสนุน
กิจกรรม AC Christmas Fair

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ  
ผูอ้�านวยการ เป็นประธานในพธิรีบัมอบเงนิจากผูแ้ทนผูป้กครอง
และองค์กรต่างๆ ได้แก่ นายสรุชยั กจิก�าจาย จ�านวน 100,000.- 
บาท นายกฤษณะ วจีไกรลาส จ�านวน 100,000.- บาท  
บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จ�ากัด (ไวไว) จ�านวน 
50,000.- บาท บรษิทั อาซาฮ-ีไทยอลัลอย จ�ากดั (ซนัวา) จ�านวน 
30,000.- บาท บรษิทั สือ่สากล จ�ากดั จ�านวน 50,000.- บาท และ
นิตยสาร Superstar จ�านวน 30,000.- บาท รวมเป็นเงินจ�านวน
ทั้งสิ้น 360,000.- บาท ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003  
เพื่อใช้เป็นเงินทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรม AC Christmas  
Fair 2012 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 
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AC Band ร่วมกิจกรรมเดินการกุศล

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 วงดนตรี AC Band ร่วมบรรเลงเปิดงาน และน�าขบวนพาเหรดในกิจกรรม “เดินการกุศล  
เพื่อช่วยเหลืองานสาธารณกุศล สังฆมณฑลทั่วประเทศ” ตามหนังสือเชิญจากสมาคมคาทอลิกแห่งประเทศไทย โดยมีพระคาร์ดินัล  
ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

AC Band ร่วมงาน 
“อัสสัมชัญรวมรุ่นประสานมิตร”

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 วงดนตรี AC Band 
พร้อมด้วยผู้แทนนักเรียนอัสสัมชัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จ�านวน 20 คน ได้รับเชิญให้ไปบรรเลงและขับร้องเพลงในงาน 
“อัสสัมชัญรวมรุ่นประสานมิตร” จัดโดยคณะศิษย์เก่าโรงเรียน 
อัสสัมชัญ (รุ ่นจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  
ปีการศกึษา 2490 - 2499) โดยมพีลเรอืตร ีประพฤตพิร อกัษรมตัิ  
(เลขประจ�าตัว 22439 : อัสสัมชัญรุ่นหลุยส์อ�าลา 2515) เป็น 
ประธานจัดงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอก กันต์  
พมิานทพิย์ (เลขประจ�าตวั 14867) อดตีผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
เป็นประธานในพิธี ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร
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การแข่งขันวงดนตรี “AC Music Contest 2012” 
รอบรองชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 สภานักเรียนจัดการแข่งขันวงดนตรี “AC Music Contest  
2012” รอบรองชนะเลิศ ณ โรงแรมเดอะ แลนด์มาร์ค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรีและมีความกล้าแสดงออก การแข่งขัน 
ในรอบนีม้วีงดนตรเีข้าแข่งขนัจ�านวนทัง้สิน้ 11 วง และผ่านการคดัเลอืกเข้ารอบชงิชนะเลศิ 5 วง ได้แก่ 
วง “Unleash in” วง “The thurf” วง “Babe tribute to powerbridge 2010” วง “ถดัไป” และวง “Xenon” 
ส�าหรบัการแข่งขนัในรอบชงิชนะเลศิจดัขึน้ในงาน AC Christmas Fair 2012 วนัที ่22 ธนัวาคม 2555  
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยวงดนตรีที่ชนะเลิศการแข่งขันอันดับที่ 1 
ได้รับเงิน 3,000.- บาท อันดับที่ 2 ได้รับเงิน 2,000.- บาท และอันดับที่ 3 ได้รับเงิน 1,000.- บาท 
ตามล�าดับ

ประชุมสภานักเรียน 4 สถาบัน

เมือ่วนัที ่30 พฤศจกิายน 2555 คณะกรรมการสภานกัเรยีน  
โรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมประชุมสภานักเรียน 4 สถาบัน 
ประกอบด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล  
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สภานักเรียนของแต่ละโรงเรียนได้ 
มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และพัฒนาการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมมาลีนนท์ ชั้น 3 
อาคารหลุยส์ มารี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ
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ผู้อ�านวยการโครงการนักกีฬาช้างเผือก
ให้โอวาทนักฟุตบอลชุดจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26

เปิดตัวทีมนักฟุตบอลชุดจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 26 

เมือ่วนัที ่1 พฤศจกิายน 2555 ภราดาพสิตูร วาปีโส ผูอ้�านวยการโครงการนกักฬีาช้างเผอืก โรงเรยีนอสัสมัชญั ให้โอวาทนกัฟตุบอล
ชดุจตรุมติรสามคัค ีครัง้ที ่26 เพือ่ให้นกัฟตุบอลมกี�าลงัใจและมคีวามทุม่เทในการฝึกซ้อม พร้อมทัง้ได้มอบรองเท้าล�าลองให้แก่นกัฟตุบอล
และทีมงานผู้ฝึกสอน ณ สนามฟุตบอลภายในโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร

เมือ่วนัที ่9 พฤศจกิายน 2555 โรงเรยีนอสัสมัชญัจดังานเปิดตวัทมีนกัฟตุบอลชดุจตรุมติรสามคัค ี ครัง้ที ่26 โดยมภีราดาอานนัท์  
ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวยการ เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อ�านวยการ ภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการ 
นักเรียน ผู้ร่วมบริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักฟุตบอลจ�านวน 25 คน ประกอบด้วยนักฟุตบอล 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 จ�านวน 20 คน และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 จ�านวน 5 คน โดยมีนายกนกพันธุ์ จุลเกษม  
ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้จัดการทีม และมาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุนทด เป็นหัวหน้าทีมผู้ฝึกสอน
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การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน ชิงแชมป์กีฬา 7 สี 2012 รอบ 10 ทีมสุดท้าย

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน ชิงแชมป์กีฬา 7 สี 2012 
รอบ 10 ทีมสุดท้าย ณ สนามฟุตบอลภายในโครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 จังหวัดสมุทรสาคร ผลการแข่งขันนัดแรก  
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนสารวิทยา 3-1 ประตู

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 
กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 16 ปี 

สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 
กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 18 ปี

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ส่งนกัฟตุบอลเข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอลนกัเรยีน กรมพลศกึษา 
ประจ�าปี 2555 รุ่นอายุ 16 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยประทาน 
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ สนาม
ฟุตบอลเทพหัสดิน กรีฑาสถานแห่งชาติ ผลการแข่งขัน 
รอบแรก ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2  
ในสาย ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ 8 ทีมสุดท้าย โดยมีมาสเตอร์
ประนุพงษ์ ปิ่นสุวรรณ และนายชยันต์กร เกิดโต เป็นผู้ฝึกสอน

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ส่งนกัฟตุบอลเข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอลนกัเรยีน กรมพลศกึษา 
ประจ�าปี 2555 รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ก ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนาม
ศุภชลาศัย และสนามเทพหัสดิน กรีฑาสถานแห่งชาติ ผลการ
แข่งขันรอบแรก นัดที่ 1 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญแพ้โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี 0-1 ประตู นัดที่ 2 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญชนะ
โรงเรียนกีฬานครสวรรค์ 6-2 ประตู และนัดที่ 3 ทีมโรงเรียน 
อัสสัมชัญแพ้ลูกโทษโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบ
วิทยาลัย ปทุมธานี 5-4 ประตู (เสมอในเวลา 0-0 ประตู)
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เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 งานทรัพยากรมนุษย์  
ฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการ น�าบุคลากรครูเข้าใหม่จ�านวน 7 คน 
เข้าพบภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวยการ ณ ห้องประชุม 
ส�านักผู้อ�านวยการ ชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003 ในโอกาสนี้ 
ภราดาอานันท์ได้ชี้แจงให้บุคลากรครูเข้าใหม่ทราบถงึแนวทาง
การปฏิบัติหน้าที่ครู สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ ตลอดจน
ระเบียบต่างๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อให้บุคลากรครูยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

บุคลากรครูเข้าพบผู้อ�านวยการ

การนิเทศติดตามผลการใช้ต�ารากลาง มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

เมือ่วนัที ่7 พฤศจกิายน 2555 ฝ่ายการศกึษา มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย จดัการนเิทศชัน้เรยีนครผููส้อนคอมพวิเตอร์ 
ทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อติดตามการใช้ต�ารากลางของมูลนิธิฯ ของครูผู ้สอนที่จัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ และด�าเนินการทดสอบวัดความรู้ทักษะการฟังภาษาอังกฤษให้แก่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาต่างประเทศ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม และงานการสอนคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งด�าเนินการทดสอบ 
วดัคณุภาพนกัเรยีน (Pre-test Mock Test) ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่2 จ�านวน 96 คน เพือ่ประเมนิคณุภาพของนกัเรยีนทีใ่ช้ต�ารากลาง
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม และแผนกมธัยม จ�านวน 27 คน พร้อมด้วยคณะครู 
จากโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุจี�านวน 9 คน เข้าเยีย่มชมและศกึษา
ดูงานการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ของบริษัท แปลน กราฟิค จ�ากัด และ 
บรษิทั แปลน พริน้ท์ติง้ จ�ากดั ภายในนคิมอตุสาหกรรมการพมิพ์
และบรรจภุณัฑ์ “สนิสาคร” จงัหวดัสมทุรสาคร โดยมทีมีงานจาก 
กลุ่มบริษัทแปลนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้
และน�าคณะครูศึกษาดูงานกระบวนการผลิตหนังสือ วารสาร 
และสื่อสิ่งพิมพ์ตามวาระพิเศษต่างๆ ตลอดจนถ่ายทอดเทคนิค 
การถ่ายภาพส�าหรับใช้ในงานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อให้คณะครูที่มา
ศกึษาดงูานสามารถน�าความรูท้ี่ได้รบัมาปรบัใช้ในการปฏบิตังิาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะครูศึกษาดูงาน
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

คณะครูร่วมงานมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2555

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวยการ น�าคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญจ�านวน 5 คน จากฝ่ายส�านัก 
ผู้อ�านวยการและฝ่ายวิชาการ ร่วมงานมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 30 ประจ�าปี 2555 จัดโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย  
โดยได้รับเกียรติจากพระสังฆราชโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล ประธานสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล  
ณ ห้องรอยัล บอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล รางวัลสื่อมวลชนดีเด่น แบ่งเป็นประเภทรายการโทรทัศน์ 5 รางวัล และประเภท
ภาพยนตร์โฆษณา 4 รางวัล การเข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่นในครั้งนี้ ท�าให้คณะครูได้รับความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ 
สื่อดีที่มีแนวคิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนได้ต่อไป
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เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 นางสาวปัญญ์ชลี พิมลวงศ์ ผู้สื่อข่าว และทีมงานผู้สื่อข่าวโต๊ะการศึกษา หนังสือพิมพ์ประชาชาติ
ธุรกิจ เข้าสัมภาษณ์ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวยการ ในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการบริหารโรงเรียน กลวิธีการสร้างนักเรียน 
ให้เป็นคนเก่งและคนดี และการด�าเนินงานของโรงเรียนในอนาคต ณ ห้องท�างานผู้อ�านวยการ ชั้น M 2 อาคารอัสสัมชัญ 2003

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจเข้าสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการ

กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับสมาคมอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์ 
ครูเกษียณประจ�าเดือนพฤศจิกายน โดยได้รับเกียรติจากคณะครูปัจจุบันและศิษย์เก่า มาร่วมรับประทานอาหารกับคณะครูเกษียณ 
จ�านวน 47 ท่าน เพื่อให้ครูเกษียณได้ร่วมสังสรรค์และพบปะกับครูปัจจุบันและศิษย์เก่า ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
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พิธีฌาปนกิจคุณแม่ค�า กุลนอก

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 คณะครูฝ่ายบริหารทั่วไปและผู้แทนนักการโรงเรียนอัสสัมชัญเดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจ  
คุณแม่ค�า กุลนอก มารดาของนายยูน-นายแก้ว กุลนอก นักการโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ วัดบ้านงิ้วเก่า ต�าบลงิ้วเก่า อ�าเภอสีดา  
จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกุลนอกมา ณ โอกาสนี้

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 นายกษิดิศ วจีไกรลาศ 
(44095) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ประธานสภานักเรียน น�าเงิน
รางวัลจ�านวน 50,000.- บาท ที่ได้จากการประกวดคัดเลือก
พิธีกรและนักแสดงหน้าใหม่ในโครงการ “Jele Beautie M Star  
Search” จัดโดย M Channel (เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง)  
และผลิตภัณฑ์เจเล่ บิวตี้ มอบสมทบสวัสดิการครูโรงเรียน 
อัสสัมชัญ โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อ�านวยการ และ 
มสิละออ พลอยโพลงสขุ ประธานกรรมการสวสัดกิารครูโรงเรยีน
อัสสัมชัญ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 

มอบเงินสมทบสวัสดิการครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ
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อบรม “การบริหารความสัมพันธ์
เชิงบูรณาการขององค์การ
สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

Election Watch 2012 

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท  
ครูฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เข้ารับการอบรมหลักสูตร  
“การบรหิารความสมัพนัธ์เชงิบรูณาการขององค์การสูป่ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน” เพื่อศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีแนวคิด 
เกี่ยวกับการบริหารความสัมพันธ์ และการมองภาพรวมของ 
การบริหารความสัมพันธ์เชิงบูรณาการ ณ ห้องสโมสรอาจารย์ 
ชัน้ 2 อาคาร F มหาวทิยาลยัเทคโนโลยมีหานคร เขตหนองจอก 
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ 
ผู้อ�านวยการ น�าผู้แทนนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
จ�านวน 40 คน เข้าร่วมงาน “Election Watch 2012” ณ โรงแรม
พลาซ่าแอทธินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร จัดโดยสถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�าประเทศไทย การจัดงาน 
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความส�าคัญกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
ต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย อันจะช่วยให้ 
นกัเรยีนมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบัการเลอืกตัง้และกระบวนการ
ทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตยของประเทศสหรฐัอเมรกิา  
ผ่านกจิกรรมต่างๆ เช่น การทดลองหย่อนบตัรเลอืกตัง้ กจิกรรม
ตอบค�าถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การพูดคุยสอบถามข้อสงสัย 
กับเจ้าหน้าที่สถานทูตโดยตรง พร้อมทั้งเกาะติดสถานการณ์ 
ผลการนับคะแนนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2555 สภานักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครู และนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจ�านวน 50 คน ร่วมกับบริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน) จัดกิจกรรมปลูกป่า 
ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ณ พื้นที่ป่าชายเลนแหลมใหญ่ ต�าบลแหลมใหญ่ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม 
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเห็นถึงความส�าคัญของระบบนิเวศป่าชายเลน และมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 
อย่างยั่งยืน ตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อีกทั้งยังเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

โครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี 
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การทดลอง
การระเหยของน�้าบนผิวใบไม้

เมื่อวนัที ่5 พฤศจิกายน 2555 Mr. Daniel Wechselberger 
และนกัเรยีนระดบัชัน้ EP-M. 5/1 ร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอน 
วิชาชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 
กอลมเบต์ โดยท�าการทดลองเกี่ยวกับการระเหยของน�้าบน 
ผิวใบไม้ในระหว่างวัน พร้อมทั้งเปรียบเทียบผลการระเหยของ
ใบไม้ที่น�าไปตากแดดกับใบไม้ที่อยู่ในที่ร่ม การทดลองครั้งนี้ 
ช่วยให้นักเรียนได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พร้อมๆ กับ 
การฝึกทักษะในการสังเกต การเปรียบเทียบ และการสรุปผล 
การทดลองอย่างเป็นระบบด้วยตนเอง

การเรียนรู ้เรื่องปฏิกิริยาของสารเคมี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 Mr. Jason Bixby และ
นักเรียนระดับชั้น EP-M. 5/1 ท�าการทดลองเกี่ยวกับวิธีการ 
ระบุและจ�าแนกประเภทของปฏิกิริยาเคมี โดยส ่งเสริม 
การเรียนรู ้เป็นรายบุคคลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของปฏิกิริยา 
และก�าหนดประเภทของปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น เช่น ปฏิกิริยา 
การรวมกัน ปฏิกิริยาการสลายตัว ปฏิกิริยาเดียวแทน ปฏิกิริยา 
คู่ทดแทน และปฏิกิริยาการเผาไหม้ โดยให้นักเรียนได้ลงมือ
ทดลองด้วยตัวเอง กิจกรรมในครั้งนี้ช่วยส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับประเภทของสารเคมี อีกทั้งยังช่วยกระตุ้น 
ให้นักเรียนมีความสนใจในวิชาวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น

การทดสอบคุณสมบัติของน�้า

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 Mr. Mitchell Bergstresser 
และนกัเรยีนระดบัชัน้ EP-M. 2/1 ร่วมกจิกรรมการเรยีนการสอน 
วิชาชีววิทยา ณ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ อาคาร 
กอลมเบต์ โดยท�าการทดสอบคณุสมบตัขิองน�า้ ได้แก่ จดุเดอืด-
จุดหลอมเหลว การละลายของสารต่างๆ และความหนาแน่น 
นอกจากนี้ นักเรียนยังได้ท�าการทดลองตรวจสอบความตึงของ
ผวิน�า้โดยการหยดน�า้ลงบนเหรยีญ 1 บาท เพือ่ทดสอบคณุสมบตัิ
ของน�า้ว่าจะท�าให้เกดิการตดิหรอืรวมตวักนั การทดลองในครัง้นี้ 
ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการท�างานเป็นทีม และได้รับความรู้ 
จากการสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติของน�้า
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กิจกรรมบูรณาการ “สายน�้าแห่งวัฒนธรรม”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 มาสเตอร์อุทัย ธารีจิตร และมิสประภัสสร จันทร์แดง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม น�านกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1/9 และ 1/10 จ�านวน 88 คน ร่วมกจิกรรมบรูณาการในหวัข้อ “สายน�า้แห่งวฒันธรรม” 
กิจกรรมประกอบด้วยการแบ่งกลุ่มประดิษฐ์กระทงของนักเรียนและร่วมกันลอยกระทง ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 
จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังจิตส�านึกให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของสายน�้าที่มีความเชื่อมโยง 
และผูกพันกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
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ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 การก่อสร้างอาคารหอพักครูและนักกีฬามีความก้าวหน้าดังนี้ บริเวณชั้นที่ 1 : งานเทคอนกรีต 
เสริมเหล็กรองรับถังบ�าบัดน�้าเสีย งานติดตั้งแบบเหล็กผนังครีบ (Fin) ลานหม้อแปลงและห้อง MDB งานเทคอนกรีตหินขัดพื้น
ห้องโถงนั่งเล่น และงานฉาบฝ้าเพดานบริเวณห้องโถงนั่งเล่น ชั้นที่ 2 : งานเทคอนกรีตทับหน้า (Topping) บริเวณโถงทางเดิน  
และงานปูกระเบื้องพื้นบริเวณระเบียงส่วนเพิ่มเติม ชั้นที่ 3 : งานปูกระเบื้องผนังห้องน�้า T.8 งานติดตั้งเส้นอะลูมิเนียมพื้นหินขัด 
บริเวณโถงทางเดิน และงานติดตั้งกระจกห้องนอนครู ชั้นที่ 5 : งานปูไม้ปาร์เกต์พื้นห้องนอนครู และชั้นดาดฟ้า : งานติดตั้งฉนวน 
กันความร้อนห้องฟิตเนส 

ในส่วนของงานระบบ มีการร้อยสายระบบไฟฟ้า-สื่อสารบริเวณโถงทางเดิน ชั้น 5 การติดตั้งงานระบบไฟฟ้า-สื่อสารของอาคาร 
และติดตั้งเหล็กเสริมฝาบ่อไฟฟ้า-สื่อสาร รวมถึงมีการขุดดินเพื่อติดตั้งงานระบบไฟฟ้าแรงสูง และติดตั้งท่อลอดระบายน�้า 
บริเวณด้านหลังอาคาร

ส�าหรับอาคารหอพักนักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ (ACEP) มีการด�าเนินงานในส่วนงานตอกเสาเข็ม  
งานปรับระดับ-บดอัดถนนทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง และงานติดตั้งรั้วลวดหนามบริเวณถนนทางเข้าอาคาร

ความคืบหน้า

โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2
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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
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

คณะผู้จัดท�า 

“...การฝึกฝนอบรมให้เด็กมีความรู้และความประพฤติตัวดี รู้ถึงคุณค่าของการบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม 

เป็นสิ่งส�าคัญที่จะท�าให้ชาติบ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้า และเป็นกุศลสงเคราะห์อันน่าอนุโมทนา...”

พระราชด�ารัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พระราชทานแก่สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2505

กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ 
“Where’s the Wonder ?”

กิจกรรมส่งเสริม
การอ่านและการเรียนรู้ 
“ทายค�าขวัญประจ�าจังหวัด”

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์วิทยบริการและ 
สื่อการสอนจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ประจ�า
สัปดาห์ ในหัวข้อ “Where’s the Wonder ?” เพื่อทดสอบความรู้ 
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์  
ตลอดจนความรู้รอบตัวเกี่ยวกับประเทศ ธงชาติ และสถานที่
ส�าคัญ ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie 
Memorial Building

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ศูนย์วิทยบริการและ 
สือ่การสอนจดักจิกรรมส่งเสรมิการอ่านประจ�าสปัดาห์ ในหวัข้อ 
“ทายค�าขวัญประจ�าจังหวัด” เพื่อทดสอบความรู ้นักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเกี่ยวกับค�าขวัญของแต่ละจังหวัด 
ในประเทศไทย ซึ่งจะท�าให้นักเรียนได้รับความรู ้เกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และของดีของเด่นประจ�าจังหวัด ตลอดจนได้รับการ
ปลกูฝังให้มคีวามภาคภมูิใจในความเป็นไทย ณ ศนูย์วทิยบรกิาร 
ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building


