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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีที่ 15 ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 - มกราคม พ.ศ. 2556

งานเทิดไท้องค์ราชัน
สายสัมพันธ์วันพ่อ AC
ปีการศึกษา 2555
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งานเทิดไท้องค์ราชัน

สายสัมพันธ์วันพ่อ AC ปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับคณะกรรมการจัดงานเทิดไท้องค์ราชัน สายสัมพันธ์วันพ่อ AC (เครือข่าย
ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น) จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา พร้อมทั้งจัดกิจกรรมรำลึกพระคุณพ่อ เพื่อให้นักเรียนได้
แสดงความรักและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณพ่อ
กิ จ กรรมภายในงานประกอบด้ ว ย การแข่ ง ขั น กี ฬ าบาสเกตบอล ฟุ ต ซอล ชั ก เย่ อ สั ง สรรค์ เกมพ่ อ ลู ก ผู ก พั น การแสดง
มินิคอนเสิร์ตรักพ่อ การขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ และการมอบถ้วยรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอลและฟุตซอล กิจกรรมใน
ช่วงเย็นเป็นพิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะภราดา คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดกรวย ถวายพานพุ่มเงินพุ่มทอง การอ่านบทอาศิรวาทราชสดุดี และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ โรงยิมเนเซียม โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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AC Christmas Fair 2012
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดงาน
AC Christmas Fair 2012 ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี
ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดงาน
พร้อมด้วยภราดาพิสูตร วาปีโส รองผู้อำนวยการ ภราดา
นนทชา ศรี วิ ไ ล ที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยกิ จ การนั ก เรี ย น ตลอดจน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และ
นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุ ง เทพมหานคร ภายในงานมี ก ารจํ า หน่ า ยสิ น ค้ า ราคา
ประหยัดจากร้านขายของที่ระลึกและร้านค้าทั่วไป ซุ้มกิจกรรม
เกมของผู้ปกครองและนักเรียน อาทิ เกมสอยดาว เกมบิงโก
ฯลฯ และการแสดงคอนเสิร์ต ทั้งนี้ รายได้จากการจัดกิจกรรม
AC Christmas Fair 2012 คณะกรรมการจัดงานฯ มอบสมทบ
กองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
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ผู้แทนผู้ปกครองร่วมอวยพรปีใหม่
ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 ผู้แทนผู้ปกครองระดับชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6
และผู้แทนชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ
เข้าพบภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ภราดาพิสูตร
วาปี โ ส รองผู้ อ ำนวยการ และหั ว หน้ า ฝ่ า ยโปรแกรมภาษา
อั ง กฤษ และภราดานนทชา ศรี วิ ไ ล ที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยกิ จ การ
นักเรียน เพื่อกล่าวอวยพรและมอบกระเช้าของขวัญเนื่องใน
โอกาสวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่ 2556 พร้อมทั้งขอพรจาก
คณะภราดา เพื่อนำข้อคิดไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต
ณ ห้องทำงานผู้อำนวยการ ชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003
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ความคืบหน้าโครงการพิพิธภัณฑ์อัสสัมชัญ

ระหว่างเดือนกันยายน - ธันวาคม 2555 การดำเนินงานก่อสร้าง
และตกแต่งภายในโครงการพิพิธภัณฑ์อัสสัมชัญ บริเวณชั้นที่ 11 อาคาร
อัสสัมชัญ 2003 ในส่วนงานโครงสร้างหลักได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ คงเหลือ
เพียงงานเก็บรายละเอียด ได้แก่ งานตรวจสอบระบบปรับอากาศและ
ระบบป้องกันอัคคีภัย งานปูพื้นกระเบื้องยางสำเร็จรูป งานติดตั้งภาพ
Ink Jet ตามโซนต่างๆ งานเก็บรายละเอียดเพื่อความสวยงาม เช่น
ติดคิว้ สำเร็จ และติดผ้าม่าน งานติดตัง้ ระบบ Interactive วางระบบแสงสีเสียง
และวีดิทัศน์ และงานคัดเลือกจัดแสดงวัตถุในโซน 7 พร้อมทั้งกำหนด
การส่งมอบงานของบริษัท วันดี สถาปนิก จำกัด ผู้ดูแลในส่วนของการ
ดำเนินงานก่อสร้าง และบริษัท แปลน โมทีฟ จำกัด ผู้ดูแลในส่วนของ
การจัดทำประวัติและข้อมูลต่างๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญ และงานกราฟิก
ในส่วนต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์
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การทดสอบ TU-GET
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 เครือข่ายครูและผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ จัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University General English Test) ซึ่งเป็นการสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเรียนต่อในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หลักสูตรนานาชาติ ซึ่งเกณฑ์คะแนนที่มหาวิทยาลัยจะรับเข้าคือ 550 คะแนนขึ้นไป (ผลการสอบมีอายุไม่เกิน 2 ปี) หรือผู้ประสงค์จะ
ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง หรือใช้ประกอบการสมัครเข้าทำงาน ในครั้งนี้มีผู้เข้าสอบจำนวน
ทั้งสิ้น 300 คน ณ ศูนย์สอบโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รางวัลชมเชย ซูเปอร์กบจูเนียร์ ปี 4
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 นักเรียนชมรม NETAC
ในนาม G-Team 2 เข้าร่วมงานประกาศผลรางวัลซูเปอร์กบ
จูเนียร์ ปี 4 ในการประกวดผลิตสารคดี โครงการ “กบจูเนียร์
ปี 4 กบ Like ไทยแลนด์” ณ ห้องคริสตัล แกรนด์ บอลรูม
ศูนย์การค้าคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร จัดโดยรายการกบนอกกะลา บริษทั ทีวบี รู พา
จำกั ด ซึ่ ง ที ม G-Team 2 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ส่ ง ผลงาน
ร่วมประกวดในหัวข้อ “สรรพนามในความเป็นไทย” ได้รับ
รางวัลชมเชย พร้อมทุนการศึกษา 5,000.- บาท สมาชิกใน
ทีมประกอบด้วย นายณัฐกิตติ์ กาญจนะโภคิน (49637) ชั้น
EP-M. 5/2 นายภวัต ถาวรสภานันท์ (45112) ชั้น EP-M. 5/3
นายธนะเมศฐ์ รั ฐ อริ ย นนท์ (51888) ชั้ น EP-M. 5/3
นายพฤศรุทณ์ สวนสุจริต (51889) ชั้น EP-M. 5/3 นายกานต์
เหลียงกอบกิจ (44191) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 และนายกฤช
อรุณวัฒนาสกุล (43537) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 โดยมีภราดา
นนทชา ศรีวิไล เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และมาสเตอร์โสภณ
สกุลเรือง เป็นครูที่ปรึกษา
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Open House หลักสูตร Gifted
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2556 มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Open
House โครงการจั ด การเรี ย นการสอนสำหรั บ นั ก เรี ย นที่ มี
ความสามารถพิ เ ศษด้ า นคณิ ต ศาสตร์ และวิ ท ยาศาสตร์
(หลักสูตร Gifted) สำหรับผู้ปกครองและนักเรียนที่สนใจเข้ารับ
ฟังการชี้ แ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตร Gifted เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ตลอดจนร่วมรับฟัง
การเสวนาจากตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 - 2 หลักสูตร Gifted เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ในการเรียนหลักสูตร Gifted กิจกรรม Open House ในครั้งนี้
มีผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนทั้งสิ้น 183 คน
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003

โครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์
เมื่อวันที่ 9 และวันที่ 11 มกราคม 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จัดโครงการส่งเสริมความเป็นอัจฉริยะทางคณิตศาสตร์
ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น โดยจัดกิจกรรมแข่งขันความรู้เพื่อเสริมทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ กิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขัน
หมากกระดาน (หมากล้อม เอแม็ท และซูโดกุ) ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และการแข่งขันด้านวิชาการ
โดยแบ่งกลุ่มการแข่งขันตามระดับผลการเรียน ได้แก่ เกรด 0 - 1.5 เกรด 2 - 3 และเกรด 3.5 - 4 ณ หอประชุม Louis-Marie
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 460 คน
กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม รู้จักการใช้เวลาว่าง
เพื่อพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนฝึกทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
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กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 คณะครูและนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร่ ว มกิ จ กรรมทำความสะอาดบริ เ วณรอบโรงเรี ย น เรื่ อ ยไป
ตามถนนเจริ ญ กรุ ง ถนนสี ล ม บริ เ วณซอยเจริ ญ กรุ ง 40
สถานเอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสประจำประเทศไทย และมัสยิดฮารูณ
เพื่อเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง
ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนและสังคมโดยรวม

ลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์ร่วมงาน
“5 ธันวามหาราช”
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท
ผูก้ ำกับลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ นำลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์
จำนวน 21 คน เข้าร่วมงาน “5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 36
ณ มณฑลพิธที อ้ งสนามหลวง โดยปฏิบตั หิ น้าทีเ่ ป็นกำลังสำรอง
สำหรับรองรับการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ พร้อมทั้งร่วมเดิน
ในริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะเคลื่อนเข้าสู่มณฑลพิธี
ท้องสนามหลวง เพื่อถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร
โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
ในพิธี

บริจาคโลหิตเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล
80 พรรษา มหาราชินี ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 คณะครูและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M. 6 ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์
การธนาคารเลื อ ด คณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุ ศ ลเนื่ อ งในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยจัด
กิจกรรมต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 ในครั้งนี้มียอดรวมการบริจาค
โลหิตจำนวนทั้งสิ้น 42 ถุง (ถุงละ 450 ลูกบาศก์เซนติเมตร)
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กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ฝ่ายกิจการนักเรียนจัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อส่งเสริม
ให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์นอกห้องเรียนอันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบัน อีกทั้งยังมีส่วนช่วยเสริมสร้าง
ทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและปลูกฝังความรับผิดชอบต่อสังคม โดยจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มให้นักเรียนออกเดินทางไปทัศนศึกษายัง
แหล่งเรียนรูใ้ นสถานทีต่ า่ งๆ คือ กลุม่ ที่ 1 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี กลุม่ ที่ 2 พิพธิ ภัณฑ์บา้ นควาย
อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี กลุม่ ที่ 3 สวนนงนุช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี กลุม่ ที่ 4 ศูนย์พลังงานเพือ่ สิง่ แวดล้อม อุทยาน
สิง่ แวดล้อมนานาชาติสริ นิ ธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และกลุม่ ที่ 5 โครงการชัง่ หัวมัน ตามพระราชดำริ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ
รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

พิธีปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2555

เมื่อวันที่ 7 - 9 มกราคม 2556 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมประจำปี
การศึกษา 2555 ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อำเภอสามพราน
จังหวัดนครปฐม เพือ่ ฝึกทักษะในด้านการแก้ปญั หา การทำงาน
เป็นทีม ความสามัคคี ความเสียสละ และการกล้าแสดงออก
อย่ า งสร้ า งสรรค์ กิ จ กรรมภายในค่ า ยลู ก เสื อ ประกอบด้ ว ย
กิ จ กรรมผจญภั ย กิ จ กรรมสู ท กรรม กิ จ กรรมเดิ น ทางไกล
กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมตรวจเยี่ยมค่าย และการแสดง
รอบกองไฟ โดยได้รับเกียรติจากภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้อำนวยการ เป็นประธานในกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 มาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์
หั ว หน้ า ระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3 เป็ น ประธานในพิ ธี ปิ ด
กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมทั้ง
มอบเข็มบำเพ็ญประโยชน์ให้กับลูกเสือกองร้อยพิเศษผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยดีตลอดมา จำนวน 5 นาย และมอบเครื่องหมาย
วิ ช าพิ เ ศษให้ กั บ ลู ก เสื อ ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 - 2
ณ โรงยิมเนเซียม ใต้อาคาร Saint Louis-Marie Memorial
Building
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พิธีเสกถํ้าพระกุมาร และพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส
เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 งานอภิบาลจัดพิธีเสกถํ้าพระกุมาร เพื่อระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซู โดยมีบาทหลวงพรชัย
แก้วแหวน เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรม จากนั้นภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ ตลอดจนคณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร ผู้แทน
ครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ ผู้แทนผู้ปกครอง ประธานสภานักเรียน ประธานนักเรียนคาทอลิก ผู้แทนนักการ และผู้แทนพนักงาน
AC Canteen ร่วมมอบมาลัยกรแด่พระกุมาร หลังเสร็จสิ้นพิธีเสกถ้ำพระกุมาร ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ เป็นประธานทำพิธีเปิดไฟ
ต้นคริสต์มาส ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์

ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 14
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
นำคณะครู 7 คน และนักเรียน 27 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่าย
เพือ่ นนักบุญมงฟอร์ต ครัง้ ที่ 14 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 6 ธันวาคม 2555 ที่อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้
นักเรียนได้เรียนรู้แนวทางการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์ของ
นักบุญมงฟอร์ต พัฒนาทักษะทั้ง 5 มิติ คือ สังคม ร่างกาย
สติปญั ญา อารมณ์ และจิตวิญญาณ พร้อมทัง้ น้อมนำคุณธรรม
ของนักบุญมงฟอร์ตไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

กิ จ กรรมขั บ ร้ อ งเพลงเปิ ด เทศกาล
คริสต์มาส Joy, peace and gift 2012
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 คณะนักขับร้องประสานเสียง
นั ก เรี ย นคาทอลิ ก ร่ ว มกิ จ กรรมขั บ ร้ อ งเพลงเปิ ด เทศกาล
คริ ส ต์ ม าส Joy, peace and gift 2012 เพื่ อ เชิ ญ ชวนให้
นักเรียนอัสสัมชัญเตรียมพร้อมทั้งกายและใจในการระลึกถึง
คริสตสมภพของพระเยซูคริสต์ เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์
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กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม ในหัวข้อ “การนำธรรมะมาสร้าง
วินัยในชีวิต” โดยมีพระมหาวีรพล วีรญาโณ และพระมหาชาครินทร์ กิตติเมธี จากวัดยานนาวา เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอันเป็นพื้นฐานและแนวทาง
ในการดำเนินชีวิตของนักเรียนต่อไปในอนาคต

วัน ฟ. ฮีแลร์ รำลึก
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี วัน ฟ. ฮีแลร์ รำลึก เพื่อระลึกถึง
คุณปู การทีเ่ จษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ มีตอ่ โรงเรียนอัสสัมชัญและสังคมไทย ทัง้ ในด้านการวางรากฐานโรงเรียนและการประพันธ์ตำราเรียน
ภาษาไทย “ดรุณศึกษา” เป็นต้น พร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกในการแสดงความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณของโรงเรียน
กิจกรรมในพิธีประกอบด้วย ผู้แทนนักเรียนอ่านชีวประวัติและบทสดุดีเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ จากนั้นคณะภราดา คณะครู
นักเรียน และพนักงาน ร่วมวางแจกันดอกไม้คารวะเจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์
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ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงวาง
พานพุ่มถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ในโอกาสนี้ วงดุริยางค์
จตุ ร มิ ต รสามั ค คี เ ป็ น ตั ว แทนโรงเรี ย นในเครื อ จตุ ร มิ ต รสามั ค คี ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ โรงเรี ย น
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย และโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เข้าร่วมในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และร่วมบรรเลงเพลงรับเสด็จ-ส่งเสด็จ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณหน้าอาคารรัฐสภา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

AC Band ร่วมต้อนรับ
เอกอัครสมณทูตวาติกัน
ประจำประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 วง AC Band ร่วมบรรเลง
เพลง Pontifical March ในพิธีการต้อนรับ ฯพณฯ พระอัคร
สังฆราช พอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำ
ประเทศไทย ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ในโอกาสรับการแต่งตั้ง
การปฏิบัติหน้าที่เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
อย่างเป็นทางการ จากนั้นเป็นพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และ
งานเลี้ยงต้อนรับ ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
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AC Singing Contest 2012
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2555 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่ า งประเทศจั ด การประกวดร้ อ งเพลงภาษาอั ง กฤษ
“AC Singing Contest 2012” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
ประจำปีการศึกษา 2555 ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand
Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจภาษา
อังกฤษมากขึ้น รวมถึงมีความกล้าแสดงออกในการขับร้อง
และการแสดงบนเวที ผลการประกวด นายโสภณัฐ อาภาภรณ์
นพรัตน์ (51174) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
นายนันท์ธร พรกุลวัฒน์ (51178) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และนายนัทธพงศ์ ไชยรัตน์
(44642) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2

ละครเยาวชน
พลังบวกสร้างสรรค์ชุมชน
เมื่อวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2555 ชมรม AC Drama Club
จัดการแสดงละครเยาวชนพลังบวกสร้างสรรค์ชุมชน เรื่อง
“ตำนานเสาไห้” ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี
และอุทยานการเรียนรู้ TK Park เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โดยมี
มิ ส ศศิ ธ ร นวลจั น ทร์ หั ว หน้ า กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ
เป็นครูที่ปรึกษา กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอด
บทเรียนกระบวนการจัดทำละครเพื่อการพัฒนาเยาวชน และ
นำเสนอสู่สาธารณชน เพื่อฝึกความกล้าแสดงออกและพัฒนา
ทักษะด้านศิลปะการละครของนักเรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการคุณธรรมนำชีวิต
กิจกรรมพี่ช่วยน้อง
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 งานอภิบาลจัดกิจกรรม
พี่ช่วยน้อง เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส โดยการมอบเงินบริจาค
จำนวน 10,000.- บาท ของนักเรียนในโครงการคุณธรรม
นำชีวิต กิจกรรมพี่ช่วยน้อง เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
คริสต์มาสให้กับเด็กๆ วัดพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล ตำบล
บางสมบู ร ณ์ อำเภอองครั ก ษ์ จั ง หวั ด นครนายก โดยมี
บาทหลวงสมนึก ประทุมราช เจ้าอาวาสวัดพระนางมารีอา
ปฏิ ส นธิ นิ ร มล เป็ น ผู้ แ ทนรั บ มอบเงิ น จากภราดานนทชา
ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน ณ บริเวณใต้อาคาร
อัสสัมชัญ 2003
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รางวัลชนะเลิศฮอตสกอร์ สปอร์ตส์ คอลัมนิสต์ บาย พีทีที ซีซั่น 1
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2555 นายชวกร อัศวถาวรเศรษฐ์
(44369) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับชั้น
มัธยมศึกษาจากโครงการ “ฮอตสกอร์ สปอร์ตส์ คอลัมนิสต์
บาย พีทีที ซีซั่น 1” ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เพื่อสานฝันสู่เส้นทางการเป็นคอลัมนิสต์กีฬามืออาชีพ โดย
ได้รับเกียรติจากนายดนัย สุขุมวาท และนายรัชช์ รัตนวิจิตร
ตัวแทนจากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นผู้มอบรางวัล
แพ็ ก เกจทั ว ร์ มู ล ค่ า 200,000.- บาท เพื่ อ เดิ น ทางไปชม
ฟุตบอลศึกแดงเดือดระหว่างแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด กับลิเวอร์พลู
ณ สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ระหว่างวันที่
9 - 14 มกราคม 2556

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน ชิงแชมป์กีฬา 7 สี 2012 รอบ 10 ทีมสุดท้าย
ผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน ชิงแชมป์กฬี า 7 สี 2012 รอบ 10 ทีมสุดท้าย เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2555 ณ สนามฟุตบอล
โรงเรียนสารวิทยา เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญชนะโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 4-3 ประตู
สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอลประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ณ สนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ผลการ
แข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญเสมอโรงเรียนโพธินิมิตวิทยา 2-2 ประตู สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน ชิงแชมป์กีฬา 7 สี
2012 รอบ 10 ทีมสุดท้าย ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 ของสาย ไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน
กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 18 ปี ก
ผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รุน่ อายุ 18 ปี ก
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ณ สนามเทพหัสดิน กรีฑาสถาน
แห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผลการแข่งขัน โรงเรียน
อัสสัมชัญชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 7-2 ประตู สรุปผล
การแข่งขันฟุตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 18 ปี ก
ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญมีคะแนนรวมเป็นอันดับที่ 3 ของสาย
ไม่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศ
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Assumption Basketball Invitation 2012
ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 12 กุมภาพันธ์ 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุน่ อายุ 18 ปี
รายการ “Assumption Basketball Invitation 2012” ในโอกาสฉลอง 127 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ชิงถ้วยประธานมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมทุนการศึกษา การแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนพัฒนาทักษะ
การเล่นบาสเกตบอล มีใจรักในการออกกำลังกาย และมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง โดยมีทีมเข้าแข่งขันจำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย
โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย โรงเรียน
เซนต์ดอมินิก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ และโรงเรียนสายปัญญารังสิต
สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน “Assumption Basketball Invitation 2012” รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1 ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสายปั ญ ญารั ง สิ ต และรางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ได้ แ ก่ โรงเรี ย น
วัดสุทธิวราราม

บันทึกเทปรายการ “ชีพจรกีฬา”
เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธุ์ หัวหน้างานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยนางสาวยลดา วจีไกรลาศ
ผู้แทนชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ ร่วมบันทึกเทปรายการ “ชีพจรกีฬา” ณ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เพื่อให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน รุ่นอายุ 18 ปี รายการ “Assumption Basketball
Invitation 2012” ในโอกาสฉลอง 127 ปี แห่งการก่อตัง้ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีนายวรเทพ มากโภคา หรือ “บี บางปะกง” คอลัมนิสต์
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ รับหน้าที่เป็นพิธีกร การบันทึกเทปในครั้งนี้มีกำหนดออกอากาศในวันที่ 20 มกราคม 2556 เวลา 23.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ทรูวิชั่นส์ (ช่อง TNN2 และช่อง T-Sports)
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ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เพื่อถวายพระพร
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญจำนวน 28 คน เดินทางไปร่วมทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้เพื่อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
85 พรรษา และถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช ด้วยสำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง และทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน

กิจกรรมเทิดพระเกียรติ 85 พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เมื่อวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2555 งานแนะแนว โรงเรียน
อัสสัมชัญ ร่วมกับกองทัพบก และคลื่นวิทยุ 98 Fat Radio
จั ด กิ จ กรรมเทิ ด พระเกี ย รติ 85 พรรษา พระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู่ หั ว โดยมี นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
นิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ การประกวดการจัดแสดง
นิ ท รรศการ การแสดงเทิ ด พระเกี ย รติ และกิ จ กรรมบั น เทิ ง
ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint
Louis-Marie Memorial Building กิ จ กรรมในครั้ ง นี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี ใ นการทำงานร่ ว มกั น เป็ น หมู่ ค ณะ
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พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมีภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์
ครูผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ มิสนลินพร พรมแก้ว มิสเนติมา กมลเลิศ
มิสปราณิสา อ่ำทอง มิสผจงจิต จำนงสุทธิ์ มิสพึงพิศ บุญชูเลิศรัตน์ มิสวัชรารัสมิ์ ตรังคสันต์ และมิสวิไล รัตนพลที ส่วนครู
ผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นที่ 5 เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ได้แก่ มาสเตอร์โยแมน อิ่มถวิล มิสพูนธิวา ลาปะ
มิสหทัยรัตน์ ไพศาลพานิชย์ และมิสอรพิณ ปิ่นสุวรรณ

ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภา
เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้อำนวยการ เป็นประธานร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร
ช่อดอกไม้ และของที่ระลึกให้กับคณะครูที่ได้รับรางวัลจากคุรุสภา ณ เวทีชั่วคราว ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โดยมีคณะครู
ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
มิสวรรณศิริ ผลประมูล ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลหนึ่งโรงเรียน
หนึง่ นวัตกรรม ระดับเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษากรุงเทพมหานคร รางวัลครูผสู้ อนกลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทยดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา
และรางวัลหนึ่งแสนครูดี สำนักเลขาธิการคุรุสภา
มิสณัฏฐี เจริญเกียรติบวร ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลครูผู้สอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ดีเด่น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
นอกจากนี้ ยังมีคณะครู ได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี 2555 จากสำนัก เลขาธิการคุรุส ภา ได้แก่ มาสเตอร์ณ รงค์
วีระประจักษ์ มิสนวลศรี ชื่นชม มิสนิภา ต่างท้วม มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ มิสละออ พลอยโพลงสุข
มิสเหมพรรณ โนทะยะ มิสเตือนใจ หลายรัตน์ มิสสุขจิตต์ สุวรรณศร มิสสถิตย์ แตงเกษม มิสชลดา เถื่อนเนาว์ มิสผกาวัลย์
แทบประสิทธิ์ มิสศศิธร นวลจันทร์ และมาสเตอร์คณาคร อนันตวงศ์
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รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในโอกาสพิธีเปิดอาคาร “ซีเมออน”
เมือ่ วันที่ 12 ธันวาคม 2555 คณะภราดา คณะผูร้ ว่ มบริหาร และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “ซีเมออน” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดอาคาร คณะผู้ร่วมบริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดีกับภราดาเดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

พิธีต้อนรับ Rev. Bro. Paul Raj
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ภราดาอานันท์ ปรีชาวุฒิ
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครู
ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมต้อนรับ Rev. Bro. Paul Raj,
Assistant General ประจำศู น ย์ ก ลางการบริ ห ารกรุ ง โรม
ประเทศอิตาลี ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ หอประชุม Louis-Marie Grand
Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building

ร่วมอวยพรปีใหม่เลขาธิการ
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555 ภราดาศักดา สกนธวัฒน์
รองผูอ้ ำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำนวยการ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ และโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม
เข้าพบนายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ รักษาการ
เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เพื่อมอบ
กระเช้าของขวัญและอวยพรเนื่องในโอกาสวันคริสต์มาสและ
วันขึ้นปีใหม่ 2556
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การอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ
ขั้นความรู้เบื้องต้น
เมื่อวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2555 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ จัดอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้
เบื้องต้น (Basic Unit Leader Training Course: B.T.C.) ให้กับ
คณะครูทงั้ 3 โรงเรียน ณ ค่ายลูกเสือชัว่ คราว โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ จังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมในครั้งนี้
มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 37 คน ประกอบด้วย คณะครู
แผนกประถมจำนวน 18 คน คณะครูแผนกมัธยมจำนวน 10 คน
และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน 9 คน
เพือ่ ให้คณะครูได้รบั ความรูเ้ บือ้ งต้น และมีวฒุ ทิ างลูกเสือ เพือ่ นำไป
ใช้ ใ นการพั ฒ นากิ จ กรรมลู ก เสื อ ในแต่ ล ะระดั บ ชั้ น ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Digital Asset Management”
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “Digital Asset Management”
ให้กับครูงานประชาสัมพันธ์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และครูทั่วไปที่สนใจจำนวน 10 คน เพื่อให้คณะครูและบุคลากรนำความรู้ที่ได้จาก
การอบรมไปใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามความรับผิดชอบต่อไป โดยมีมาสเตอร์รงั สรรค์ พรพัฒนา หัวหน้างานเทคโนโลยีและสารสนเทศ
และครูงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นวิทยากร ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์วิทยบริการ อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building
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การอบรมสัมมนาพนักงาน AC Canteen
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 งาน AC Canteen จัดการอบรมสัมมนาให้กับ
พนักงาน AC Canteen จำนวน 54 คน ในหัวข้อ “การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
กับการให้บริการที่ประทับใจ” โดยได้รับเกียรติจากนางเยาวนิจ จรัญเวโรจน์ศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลและการบริหาร
ทั่วไป พร้อมทีมงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา เป็นวิทยากรให้ความรู้
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 กิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาองค์ความรูใ้ ห้บคุ ลากร AC Canteen และเพิม่ ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
และการให้บริการด้านสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

การตรวจประเมินการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 งานโภชนาการรับการตรวจ
ประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน จากเจ้าหน้าที่ฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตบางรัก พร้อมด้วย
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ และทีมงานจากศูนย์บริการ
สาธารณสุ ข 23 สี่ พ ระยา โดยใช้ แ บบฟอร์ ม การประเมิ น
การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน การสังเกต และการสอบถาม
ข้อมูลจากครูผู้รับผิดชอบและพนักงานโภชนาการ ตลอดจน
สุ่มเก็บตัวอย่างวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารและอาหารที่ปรุงสุก
แล้ว ตรวจมือของผู้ปรุง/ผู้เสิร์ฟที่สัมผัสอาหาร และตรวจสอบ
ภาชนะสำหรั บ ใส่ อ าหาร การตรวจประเมิ น ในครั้ ง นี้ มี
วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม การสุ ข าภิ บ าลอาหารในโรงเรี ย น
และป้องกันโรคที่เกิดจากอาหารและน้ำเป็นสื่อ ซึ่งจะนำไปสู่
การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภคด้ า นความปลอดภั ย ของอาหารต่ อ ไป
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คณะครูเข้าเยี่ยมอาการป่วยมิสนุกูล เกตุแก้ว
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะผู้ร่วมบริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญจำนวน 8 คน นำโดยมาสเตอร์อาสา มรพงษ์
หัวหน้าสำนักผูอ้ ำนวยการ และมาสเตอร์ววิ ฒ
ั น์ กิจเจริญ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน เดินทางไปเยีย่ มอาการป่วยของมิสนุกลู เกตุแก้ว
ครูฝ่ายธุรการ ณ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คณะครูเข้าเยี่ยมอาการป่วยผู้ปกครองอัสสัมชนิก รุ่น 126
เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2555 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญจำนวน 8 คน นำโดยมาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าสำนักผูอ้ ำนวยการ
เดินทางไปเยี่ยมอาการป่วยของนางใสสะอาด ล้ำเลิศสุข ผู้ปกครองอัสสัมชนิก รุ่น 126 ณ โรงพยาบาลบีเอ็นเอช เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร และเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 9 คน นำโดยมาสเตอร์ณรงค์
วีระประจักษ์ หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปเยี่ยมอาการป่วยของนางใสสะอาด ล้ำเลิศสุข ซึ่งย้ายมาทำการรักษา
ที่โรงพยาบาลลาดพร้าว เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
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ประชุมคณะกรรมการจัดงาน
“Talent Show and EP-M. 6 Farewell Party 2012”
เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2556 ภราดาพิสูตร วาปีโส หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ
ตัวแทนนักเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP) ณ ห้องประชุมสำนักผู้อำนวยการ ชั้น M อาคารอัสสัมชัญ 2003 เพื่อเตรียมความพร้อม
การจัดงาน “Talent Show and EP-M. 6 Farewell Party 2012” ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท
กรุงเทพฯ การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสามารถพิเศษและความกล้าแสดงออกของนักเรียน ตลอดจนร่วมแสดง
ความยินดีในโอกาสสำเร็จการศึกษาของนักเรียนระดับชั้น EP-M. 6 และปลูกฝังความรักและความสามัคคีให้แก่นักเรียน

กิจกรรมทัศนศึกษา ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
เมื่ อวั น ที่ 30 มกราคม 2556 ฝ่ า ยโปรแกรมภาษาอั ง กฤษจั ด กิ จ กรรมทั ศ นศึ ก ษาให้ แ ก่ นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น EP-M. 2 - 3
ณ ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และสวนสนุกซานโตรินี พาร์ค อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม กระบวนการเรี ย นรู้ ใ ห้ ผู้ เ รี ย นได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงจากแหล่ ง เรี ย นรู้ น อกห้ อ งเรี ย น ฝึ ก ทั ก ษะ
ให้ผู้เรียนศึกษาและแสวงหาคำตอบด้วยตนเอง พร้อมทั้งปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

AC Newsletter

การทดลองเรื่อง “กฎทรงมวล”
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 Mr. Michell Bergstresser
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ให้กบั นักเรียนระดับชัน้
EP-M. 2 ณ ห้อง Lab อาคารกอลมเบต์ โดยทำการทดลอง
เรื่อง “กฎทรงมวล” (Conservation of Mass) นำโซดาแห้ง
และน้ำส้มสายชูมาผสมกับสารเคมี ผลปรากฏว่าก่อนและหลัง
การทดลองทางเคมี ปริมาณของมวลสารไม่มคี วามเปลีย่ นแปลง
(เท่าเดิม) สิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้จากการทำการทดลองใน
ครั้งนี้คือ พลังงานและมวลสารไม่สามารถสร้างหรือทำลายได้
โดยปฏิกิริยาทางเคมี

การงอกของเมล็ดพันธุ์พืช
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 Mr. Daniel Wechselberger
จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนวิ ท ยาศาสตร์ ชี ว ภาพให้ กั บ
นักเรียนระดับชั้น EP-M. 5 โดยทำการทดลองการงอกของ
เมล็ดพันธุ์พืช (Germination) จากการให้นักเรียนปลูกเมล็ดถั่ว
และเฝ้าติดตามผลการเจริญเติบโตของพืช การทดลองครั้งนี้
ทำให้นักเรียนได้ทราบถึงปัจจัยหลักที่สำคัญในการเจริญเติบโต
ของเมล็ ด ซึ่ ง ต้ อ งประกอบด้ ว ยเมล็ ด พั น ธุ์ ที่ ส มบู ร ณ์ และ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่เหมาะสม

เรียนรู้การประดิษฐ์หน้ากากชนเผ่า
“Tribal Mask Project”
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556 Mr. Nicholas Keeping
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพให้แก่นักเรียน
ระดับชั้น EP-M. 3 โดยให้นักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาวัฒนธรรม
และประเพณี ข องประเทศหรื อ ชนเผ่ า ที่ นั ก เรี ย นสนใจ
ก่อนลงมือประดิษฐ์หน้ากากชนเผ่าต่างๆ โดยใช้เทคนิคทาง
ศิลปะและงานฝีมือที่สร้างสรรค์ กิจกรรมในครั้งนี้เปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีของชนเผ่าต่างๆ
จากทั่วโลก อีกทั้งยังสร้างความรู้สึกภาคภูมิ ใจในการลงมือ
ประดิษฐ์ผลงานจากฝีมือของตนเอง
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...ถ้าแต่ละครอบครัว โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย สามารถอบรมสั่งสอนฝึกฝนคน ให้เป็นผู้รู้จักใช้ความคิด
ใช้ ส ติ ปั ญ ญาของตนประกอบวิ ช าการให้ ส มกั บ คำยกย่ อ งว่ า เป็ น มนุ ษ ย์ ที่ ส มบู ร ณ์ เมื่ อ รวมกั น เข้ า แล้ ว
ก็จะเป็นกำลังสำคัญให้ชาติเจริญ เพราะชาติประกอบด้วยสังคมต่างๆ นั่นเอง...
พระราชดำรัส สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ในพิธีพระราชทานประกาศนียบัตรผดุงครรภ์ และอนุปริญญาบัตรพยาบาลและอนามัย
ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2513

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “เมืองหลวงนานาประเทศ”
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ศูนย์วิทยบริการ โดยมาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย และมิสปิยะวรรณ เจียมจิรชาติ จัดกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านประจำสัปดาห์ ในหัวข้อ “เมืองหลวงนานาประเทศ” เพื่อทดสอบทายปัญหาความรู้รอบตัวของนักเรียนเกี่ยวกับชื่อเมืองหลวง
และธงชาติของประเทศต่างๆ เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเตรียมพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ณ ศูนย์วิทยบริการ
ชั้น 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
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

