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พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระและกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัด พิธีบูชาขอบพระคุณสมโภชแม่พระได้รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ โดย
คุณพ่อพรชัย แก้วแหวน เจ้าอาวาสวัดพระบิดาเจ้า ณ Sport Center และในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้อำ�นวยการ คณะครู ผู้แทนสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้แทนชุมชน และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมกิจกรรม “วันแม่แห่งชาติ” ในช่วงเช้ามีกิจกรรมตักบาตร
ข้าวสารอาหารแห้ง พิธีอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และพิธีรำ�ลึกพระคุณแม่
ณ หอประชุมรัชตสมโภช และในช่วงบ่ายผู้ปกครองและครูร่วมแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล ณ Center Court

The Celebration of Thanksgiving Mass in honor of the Blessed Virgin Mary’s Assumption
And Mother’s Day Activities
On August 10, 2017 the Campus Ministry Sector of Assumption Samutprakarn School held the Thanksgiving Mass in honor of the
Blessed Virgin Mary’s Assumption by Father Pornchai Kaewwaen, the parish priest, at the school Sport Center and On August 11,
2017 Brother Director, teachers, representatives of Parents’ and Teachers’ Association and Alumni Association, the community and
all students participated in Mother’s Day activities in the morning with an offering of rice and packaged food to monks, the ceremony
to honor HM the Queen and the ceremony to express gratitude to mothers at Ratchata Sompoj Hall. In the afternoon, parents and
teachers participated in a volleyball match at the school Center Court.

สารจากผู้อำ�นวยการ
ผู้ปกครอง คณะครู และนักเรียนที่รักทุกท่าน 
นับตั้งแต่วันที่ผู้หญิงคนหนึ่งรู้ตัวว่าตนกำ�ลังตั้งครรภ์ ความรู้สึกผูกพัน
หรือสายใยแห่งความรักระหว่างเด็กน้อยกับตนซึ่งกำ�ลังเป็นแม่เกิดขึ้นมา
ความสุขระคนทุกข์เกิดขึ้นในใจของเธอทันที ความสุขแห่งความชื่นชมยินดี
ที่ตนกำ�ลังมีลูก ชีวิตน้อยๆ ที่บอบบางต้องการการทะนุถนอมเอาใจใส่ ความ
ทุกข์หมายถึงความห่วง กังวล ที่หวนนึกถึงช่วงสำ�คัญเดือนแรกๆ ที่ตนยังไม่
ทราบว่าได้ตั้งท้องแล้ว เพราะไม่แน่ใจว่าการใช้ชีวิตช่วงนั้นไม่ว่าจะเป็น การ
รับประทานยา การรับประทานอาหาร อาการเจ็บไข้ได้ป่วยของตนฯลฯ จะส่ง
ผลกระทบรุนแรงอย่างไรต่อลูกในท้องหรือไม่ แต่ละวัน แต่ละเดือนที่ท้องเริ่ม
ใหญ่ขึ้น ความรับผิดชอบย่อมเพิ่มมากขื้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นการไปหา
แพทย์ ฝากครรภ์ การรับประทานอาหาร การเดิน การนอน การใช้ชีวิตทุกลม
หายใจที่ต้องระมัดระวังตลอด 9 เดือนจวบจนถึงวันคลอด
วั น สำ � คั ญ ที่ สุ ด วั น หนึ่ ง ในชี วิ ต ของผู้ ห ญิ ง ที่ กำ � ลั ง จะได้ เ ป็ น แม่ ก็ ม าถึ ง
ไม่ว่าจะเป็นการคลอดแบบธรรมชาติหรือการผ่าออกล้วนแล้วแต่เป็นความ
เสี่ยงถึงชีวิตด้วยกันทั้งสิ้นได้ยินมาว่าการคลอดท้องแรกของผู้หญิงจะมีความ
เจ็บปวดครรภ์ที่ยาวนานหลายชั่วโมงเมื่อถึงเวลาคลอดคำ�พูดให้กำ�ลังใจของ
หมอและพยาบาลดังก้องห้องทำ�คลอด ผู้เป็นแม่หลายคนจดจำ�ช่วงเวลานั้นได้
ดี จนลูกน้อยคลอดออกมาสำ�เร็จ คำ�พูด คำ�ถามที่แม่อยากทราบเป็นอย่างยิ่ง
จากพยาบาล อันเกิดจากความกังวลตลอด 9 เดือน คือลูกมีอวัยวะครบ 32
หรือไม่แม่หลายคนเป็นลมสลบหมดแรงบางคนตื่นเต้นดีใจที่ได้เห็นและกอด
ลูกเป็นครั้งแรกความสุขอย่างเปี่ยมล้นนี้ทำ�ให้ความเจ็บปวดจากการคลอด
เมื่อครู่หายไปสิ้น
ลู ก ๆนั ก เรี ย นทุ ก คนวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ ที่ โ รงเรี ย นเราเชิ ญ ตั ว แทนคุ ณ แม่
ทุกระดับชั้นมาร่วมงานเป็นกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับคุณแม่ของ
นักเรียนหลายคน แต่บราเดอร์เชื่อว่า คุณแม่ของพวกเราที่ไม่ได้มาร่วมงาน
ในวั นนั้ นความรั ก ความผู ก พั น ระหว่ า งเรากั บ แม่ ก็ มี ไม่ น้ อ ยกว่ า เพื่ อ นของ
เราอย่างแน่นอน เคยมีผู้กล่าวว่า หน้าที่ของความเป็นแม่ จะหมดคือวัน
สุดท้ายของลมหายใจของท่าน เมื่อเรารักแม่ของเรา เราต้องแสดงออก
ทำ � ให้ ท่ า นภาคภู มิ ใ จให้ ส มกั บ ความรั ก ความทุ่ ม เทที่ แ ม่ ให้ กั บ เราตั้ ง แต่
ตั้งท้องจนคลอดเรามา จงให้และแสดงความรักของเราที่มีต่อแม่ ด้วยการ
เป็ นคนดี แ ละกระทำ � ดี ให้ ส มกั บ ที่ แม่ ข องเรามี ชี วิ ต อยู่ เพื่ อ พวกเราทุ ก คน
ทุกวัน



(ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์)
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

MESSAGE FROM
DIRECTOR


Dear all ACSP parents, teachers and students



The first moment that a woman perceived that she is pregnant,
she naturally feels closely connected with mutual love between
her and that little life growing inside her. There are mixed feelings
of happiness and sorrow. The happiness of giving birth to a child
that needs attention and tender care. The sorrow that comes from
uncertainty about the pregnancy, fear that whatever she may eat or
drink could affect the baby. These mixed feelings torture her days,
weeks and months; a growing responsibility of visiting the doctor
punctually, eating healthful meals, being careful in movement , going
to bed, her way of spending her life, she worries about all these for
almost nine months until the day of her delivery. Not a single passes
without her worrying about the tiny being growing inside her.
Then comes the most important day; giving birth to a child or by
a caesarian section. Both are equally risky. It is well known that the
first baby delivery is the longest and most painful of all. During the
labor hours, the delivery room is filled with encouraging words from
both the tending doctor and nurses which the mother remembers
well. The first question that the mother often asks the doctor is
whether her child is healthy and functioning fully. Some mothers are
unconscious because of pain but all of them forget all the pain and
become ecstatic when they hold her new-born child in shaking arms.
Dear students, on Mother’s Day the school invited mothers from
every level to participate in the Mother’s Day ceremony. It was such
a touching occasion for both mothers and children alike. Brother
is sure that even those mothers who could not make it were not
less closely connected to you. It is said that a mother’s love and
responsibility towards her children will stop when she breathes her
last breath. If we really love our mothers and care for them, we
must show them this by making them feel proud of us in the same
measure as their love and dedication to us, from the time that they
conceived us to the time of our painful births. Let us give and show
our love to our mothers by behaving as good children to them.
We can study hard and get good results in order to return their love
towards all of us. May God bless you all.

(Bro.Thaksabutr Kraiprasit)
Director of Assumption Samutprakarn School

STUDENT AWARDS

BORN TO BE THE STAR SWIMMING COMPETITION
ผลการแข่งขันว่ายน้ำ� รายการ BORN TO BE THE STAR สระว่ายน้ำ�โรงเรียนช่างฝีมือทหาร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2560
BORN TO BE THE STAR Swimming competition at the Swimming Pool of the Military Craftsman School on July 23, 2017:
เหรียญทอง 9 เหรียญ (Gold Medals)  เหรียญเงิน 10 เหรียญ (Sliver Medals) เหรียญทองแดง 20 เหรียญ (Bronze Medals)

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

The list of participating students is as follows.
ด.ช.พลภัทร
สายแก้ว
ป.4/5 ด.ช.ปองภพ 			
Master POLPAT SAIKAEW
P.4/5 Master PONGPOP
ด.ช.เอกพัฒน์
ปุุ้ยธนภัทร
ป.6/1 ด.ช.แทนธิติ 			
Master AKKAPAT PUITHANAPAT P.6/1 Master THANTHITI 		
ด.ช.พลกฤต
มุสิกุล
ป.5/3 ด.ช.สงนภัส 			
Master POLKRIT MUSIKULl
P.5/3 Master SONGNAPAT
		
ด.ช.วงศกร 		
สุวรรณฤทธิ์
		
Master WONGSATORN
SUWANNARIT
		

รอดภัย
RODPHJAI
นิลเพ็ชร
NILPET
ม่วงศรี
MUANGSRI
ม.1/8
M.1/8

ป.5/4
ด.ช.ณาธาร 			 เอียดเกลี้ยง
P.5/4
Master NATARN
EIADKLIANG
ป.5/4
ด.ช.อินทัช 			 มุสิกะโปดก
P.5/4
Master INTOUCH MUSIKAPODOK
ป.5/6
ด.ช.รักษ์เกียรติ 			 เกียรติชูสกุล
P.5/6
Master RAKKIERT KIERTCHUSAKUL
ด.ช.สิทธิโชค		
สิทธิเดชธนศักดิ์		 ป.5/6
Master Sitthichoke Sittidejthanasak P.5/6

ป.5/5
P.5/5
ป.5/4
P.5/4
ป.5/3
P.5/3

ด.ช.พสิษฐ์ กาญจนนิยด ป.6/2 และ ด.ช.นันธวัฒน์ อ่อนโพธิ์แก้ว ป.6/2

Master PASITT KANJANANIYOT P.6/2 AND Master NUTTAWAT ONPHOKEAW P.6/2

ได้รับ ถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยมประเภท EXTRA
(Extra Outstanding Sportsman Trophy)

Chom Fah Swimming Extra Mind
ผลการแข่งว่ายน้ำ� รายการ ชมฟ้า Extra Mind สระว่ายน้ำ�ชมฟ้า
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2560 โดยสมาคมว่ายน้ำ�แห่งประเทศไทย


 Chom Fah Swimming Extra Mind at Chom Fah Swimming Pool
on June 4, 2017 organized by the Swimming Association of Thailand:

ด.ช.พลกฤต มุสิกุล ป.5/3 (Master POLKRIT MUSIKULl P.5/3)
ได้รับ เหรียญทองแดง 2 เหรียญ (Bronze Medals)
และ ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 5
(4th Runner-up Trophy)
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ด.ช.แทนธิติ นิลเพ็ชร ป.5/4 (Master THANTHITI NILPET P.5/4)
ได้รับ เหรียญเงิน 2 เหรียญ (Sliver Medals)
		เหรียญทองแดง 2 เหรียญ (ฺBronze Medals)
		 และ ถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม อันดับที่ 3 (2nd Runner-up Trophy)


ASSUMPTION SAMUTPRAKARN SCHOOL

รางวัลนักเรียน

Bangkok Basketball 2017
 ผลการแข่งขัน Bangkok Basketball 2017 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ สนามกีฬาเวสน์ 2 ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
 The 2017 Bangkok Basketball competition on July 15, 2017 at Keela Vasana 2 Japanese-Thai Dindaeng: The Assumption Samutprakarn
School team was awarded the 2nd firunner in the category of U-11 years-old.

รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน

The list of participating students is as follows.

ด.ช.อชิตะ 		ภูครองแง่

ป.4/2 ด.ช.กัณฑ์เอนก 		 คำ�ตั๋น 				ป.4/3 ด.ช.ธัชชัย 		 สุขสำ�ราญทวี 		 ป.5/3

ด.ช.มาร์ค มทนะ 		ฟานเดออา

ป.5/4 ด.ช.ธีราทร 			 อมรเดโช 				ป.5/4 ด.ช.วิริทธิ์พล 		 ฉิมพิทักษ์ 			 ป.5/6

ด.ช.ภูริพล

บุญสอน 		

ป.6/3 ด.ช.เมธวัจน์ 			 เมธีรัฐเจริญกุล 				ป.6/4 ด.ช.พชรณัฎฐ์ 		 เยียระติกานต์ 		 ป.6/4

ด.ช.กมลวิช 		ปลายเนิน		

ป.6/6 ด.ช.ปริชญ์นนท์ 		 เสาร์แก้ว 				ป.6/6 ด.ช.การัณยภาส 		 ด่านพิทักษ์กุล 		 ป.6/7

Master ACHITA 		PHOOKRONGAE P.4/2
Master MARKMATHANA VAN DER AA
Master PURIPOL

BOONSON

Master KAMOLWICH PLAINOEN

P.5/4

Master KANANEK KHAMTAN 				 P.4/3

Master TEERATORN AMONDECHO 				 P.5/4

P.6/3			 Master METAVAJ
P.6/6

METEERATCHAREONKUL P.6/4

Master PARITNON SAOKAEW 				 P.6/6

Master TATCHAI 		 SUKSAMRANTAVEE P.5/3

Master VIRITPOL 		 CHIMPHITAK 		 P.5/6

Master PATCHARANAT YEARRATIKARN P.6/4
Master GARUNYAPAS 		 DANPITAKKUL 		 P.6/7

2nd Muang Municipality
Pu Chao Saming Ply Badminton
 ผลการแข่ ง ขั น แบดมิ น ตั น เทศบาลเมื อ งปู่ เ จ้ า สมิ ง พลาย
ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี 2560 ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2560



ด.ช.กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์ ป.4/5

ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี
The 2017 2nd Muang Municipality Pu Chao Saming
Ply Badminton competition from 9 -11 June, 2017




Master KITIPAT KARNNITHIWAT P.4/5 was

The Winner of Men’s Single under-12 year-old category.

LABOR OMNIA VINCIT
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STUDENT AWARDS
ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียน ของ
กรมพลศึกษา ประจำ�ปี 2560 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560


รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
ประเภททีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี
ด.ช.ธีธัช
จินตมุทธา
ด.ช.กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์
ด.ช.รวินทร์
โกวิทวณิช
ด.ช.เก็จจ์พรหม เล็กยิ้ม 		
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี



ด.ช.ธีธัช
จินตมุทธา
คู่กับ ด.ช.เก็จจ์พรหม เล็กยิ้ม

2017 Inter School
Badminton Competition

ป.4/2
ป.4/5
ป.4/7
ป.5/5

ป.4/2
ป.5/5

The 2017 Inter School Badminton Competition of the Physical Education Department on June 14, 2017


1st Runners-up prize for Men Team in under 10 year-old category:
Master THITHAT
JINTAMUTTHA P.4/2
Master KITIPAT
KARNNITHIWAT P.4/5
Master RAWIN
KOWITWANICH P.4/7
Master KEJJPHROM LEKYIM 		
P.5/5



2nd Runners-up prize for Men’s Doubles
10 year-old category:
Master THITHAT JINTAMUTTHA
P.4/2
With Master KEJJPHROM LEKYIM
P.5/5

STACK FIGHTER 2017
ผลการแข่งขัน Stack Fighter 2017 ณ ศูนย์การค้าซีคอนบางแค เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2560
2017 Stack Fighter at Seacon Bangkae Trade Center on July 2, 2017
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 3-3-3,3-6-3 และ Cycle
นายขวัญชัย เกรียงวิทยากุล
ม.3/6
ด.ช.ณฐนนท์ รัตนเรืองศักดิ์
ป.5/2
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทเดี่ยว 3-3-3,3-6-3 และ Cycle 		
ด.ช.ปภังกร ตติยพรวารี
ป.4/5
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทเดี่ยว 3-3-3,3-6-3 และ Cycle 		
ด.ช.คุณานนต์ อสุนี ณ อยุธยา
ป.5/2
 ชนะเลิศ ประเภททีม Timed 3-6-3 Relay รุ่นอายุ 15 ปี
นายณัฏฐพล ไพรพนาเวศน์
ม.3/2
นายขวัญชัย เกรียงวิทยากุล
ม.3/6
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The Winners of 3-3-3, 3-6-3 and Cycle single are:
Mr. KWANCHAI
KRIENGWITTAYAKUL
Master NATHANONT RATANARUANGSAK

M.3/6
P.5/2

Master PAPANGKORN TATIYAPORNVAREE

P.4/5

1st Runner-up of 3-3-3, 3-6-3 and cycle single is:

 2nd

runner-up of 3-3-3, 3-6-3 and cycle single is:

Master KUNANON 		ASUNEE NA AYUTTHAYA P.5/2


The Winners of Timed 3-6-3 Relay Team of category U-15
are:

Mr.NATTAPOL
Mr.KWANCHAI

PHAIPANAVET
KRIENGWITTAYAKUL

M.3/2
M.3/6

ASSUMPTION SAMUTPRAKARN SCHOOL

รางวัลนักเรียน
ผลการแข่งขัน Stack Fast ณ ศูนย์การค้า Century
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2560
 รางวัลชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 3-3-3,3-6-3 และ Cycle
		
ด.ช.รักษ์ชากร โชคแว่นทอง
ป.4/6
 รางวัลรองชนะเลิศ ประเภทเดี่ยว 3-3-3,3-6-3 และ Cycle 		
		
ด.ช.หฤษฏ์
เดชดำ�รงค์
ป.3/8
		 ด.ช.โชติวัฒน์ เวียงสมุทร
ป.4/5
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทเดี่ยว 3-3-3,3-6-3 และ Cycle 		
ด.ช.เกียรติรัชต์ ภวัฒน์จิระโชติ
ป.3/8
		 ด.ช.อินทัช
มุสิกะโปดก
ป.5/4
		 นายขวัญชัย เกรียงวิทยากุล
ม.3/6






STACK FAST 2017

Stack Fast at Century Trade Center on June 17, 2017:
The Winner of 3-3-3, 3-6-3 and Cycle single is:
Master RAKCHAKORN CHOKVANTONG P.4/6
1st Runners-up of 3-3-3, 3-6-3 and cycle single are:
Master HARIT
DEJTHAMRONG P.3/8
Master CHOTIWAT WIANGSAMUT P.4/5



2nd runners-up of 3-3-3, 3-6-3 and cycle single are:
Master KIATIRUCH PHAWATJIRACHOT
P.3/8
Master INTOUCH
MUSIKAPODOK 		
P.5/4
Mr. KWANCHAI
KRIENGWITTAYAKUL
M.3/6

The 2017 Singapore Open Gymnastics Championships

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ปานิกา ตันทิกุล ป.2/8 ที่ได้รับรางวัล
Category A Team Event อันดับ 2 จากการแข่งขันยิมนาสติก รายการ
Singapore Invitational Championship 2016 และรางวัล Trampoline Gymnast 10 & Under อันดับ 4 จากรายการ Singapore Open
Gymnastics Championships 2017 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่
3 - 25 มิถุนายน 2560

Congratulations to Ms.PALIKA TONTIKUN P.2/8 on winning
the runner-up prize in Category A Team Event of Gymnastics
Competition of 2017 Singapore Invitational Championship and the 4th
place prize in Trampoline Gymnast of 10 and under category at the
2017 Singapore Open Gymnastics Championships in Singapore from
June 3 – 25, 2017.


ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ปุญญพัฒน์ ถนอมรอด ป.6/4 และ
ด.ช.ศิวกร นาคราช ป.6/6 ที่ได้รับรางวัล True Sportmanship
จากการเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปประกวดภาพยนตร์สั้น ใน
รายการ “Panasonic KWN Global Awards Ceremony 2017”
ณ ประเทศญี่ปุ่น


Panasonic KWN Global Awards
Ceremony 2017

Congratulations to Mr.PUNYAPHAT THANOMROD
P.6/4 and Mr SIWAKON NAKARACH P.6/6 on winning the
True Sportsmanship as representatives from Thailand in the
short film competition of 2017 Panasonic KWN Global Awards
Ceremony in Japan.
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STUDENT AWARDS
Yamaha Thaliand
Music Festival 2017

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.ภัชภิชา เอี่ยมเอก ป.6/8 และ
ด.ช.เทพไท เจือวานิช ป.6/2 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภท
Piano Duet รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี จากการแข่งขัน Yamaha Thaliand
Music Festival 2017 วันที่ 10 มิถุนายน 2560 ณ ห้องดร.ถาวร พรประภา
อาคารสยามกลการ กรุงเทพมหานคร


 Congratulations to Ms.PATPICHA IAM-EAK

P.6/8 and

Master TEPTAI JUEWANIT P.6/2 on winning The 2nd runner-up
prize for Piano Duet of under 10 years old category at 2017
Yamaha Thailand Music Festival on June 10, 2017 at Dr. Thavorn
Pornprapha Hall in Siam Motors building, Bangkok.

The 5th Thailand Mathematics Contest of the Membership of IMC Union of Thailand

ผลการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยThailand Mathematics
Contest ครั้งที่ 5 ของ สมาชิกภาพสหภาพ IMC ประจำ�ประเทศไทย ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
ด.ช.กันตินันท์ พุกบุญมี
ป.4/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช.สรชัช
ภูมิดาธนาพร ป.4/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ช.อิทธิกร บุปผาสุวรรณ ป.5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ด.ช.กุลชาต ตั้งวงษ์ไชย ป.6/1 ได้รับรางวัลเหนียญทองแดง


		The 5th Thailand Mathematics Contest of the membership of IMC

Union of Thailand at Thammasart University Bangkok:
Master KANTINAN POOKBUNMEE
P.4/2
Master SORRACHAT POOMIDATHANAPORN P.4/2
Master ITTHIKORN BUBPHASUWUN
P.5/2
Master KULLACHAT TANGWONGCHAI
P.6/1

received The Gold Medal
received The Bronze Medal
received The Bronze Medal
received The Bronze Medal

		ผลการแข่ ง ขั น คณิ ต ศาสตร์ แ ละคณิ ต คิ ด เร็ ว จั ด โดย
สมาคมลูกคิดและคณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย) ชิงถ้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560
ณ สวนสนุกดรีมเวิล์ด จ.ปทุมธานี

ด.ช.วีรภัทร์ สี ป.6/2
ได้รับ รางวัลเหรียญทอง คณิตคิดเร็ว รุ่นอายุ 10-12 ปี



		

รางวัลเหรียญทอง

จินตคณิตวัดระดับ รุ่นเกรด 9

Rapid-Thinking
Mathematics Contest
 Mathematics and Rapid-Thinking Mathematics Contest of the Association of the International Abacus and Mathematics of Thailand for
the Minister of Education Ministry’s Trophy on April 6, 2017 at Dream World Fun Park, Prathumthani

Master VEERAPAT XU P.6/2 received Gold Medal for Rapid-thinking Mathematics in 10 – 12 year-old category
			
Gold Medal for Mental Mathematics Measuring Level in Grade 9.
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รางวัลนักเรียน

The Competition of 2017 Mathematics and Science Talent Development Project
		
ผลการแข่งขัน โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำ�ปีการศึกษา 2559 ของ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
 The competition of 2016 Mathematics and Science Talent Development Project of the Institute for Promotion of Science and Technology
Teaching on March 28, 2017 at the Exhibition and Conference Center Bitech, Bangna, Bangkok.




วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ด.ช.กันตินันท์ พุกบุญมี ป.4/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ด.ช.กฤตภาส เศรษฐ์โชฎึก ป.4/1 ได้้รับรางวัลเหรียญเงิน
ด.ช.นฤสรณ์
จุลบล
ป.4/3 ได้้รับรางวัลเหรียญเงิน
วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ด.ช.ทยากร
สุวานิช ป.5/6 ได้้รับรางวัลเหรียญเงิน



Primary 3 Mathematics, the award receiving candidates were:
Master KANTINAN
POOKBUNMEE P.4/2 received a Gold Medal Prize.
Master KRITTAPAS SAIDCHODUK P.4/1 received a Silver Medal Prize.
Master NARUESORN JULABOL
P.4/3 received a Silver Medal Prize.



Primary 6 Mathematics, the award receiving candidate was:
Master TAYAKORN

SUWANICH

P.5/6 received a Silver Medal Prize.

World Championship of
Performing Arts
นายกิตติภูมิ กาญจนภาณุรัช ม.4/6 ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันประกวด
ร้องเพลง World Championship of Performing Arts ณ Long Beach, Los Angels USA ซึ่งได้รับรางวัล 2 เหรียญ
เงิน และ รางวัล Scholarship เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย จาก 6 ประเทศ ที่ได้รับเลือกและอยากร่วมงานด้วย และ
ได้รับทุนการศึกษาทางด้านดนตรี มูลค่า US$ 5,000
		
ขอแสดงความยินดีกับ

Congratulations to Mr.KITTIPUM KANJANAPANURAT M.4/6 who represented Thailand to compete
in World Championship of Performing Arts at Long Beach, LA, USA and received 2 Silver Medals and
scholarship prize. He was the only representative from Thailand among six countries who was selected to
to compete for a scholarship in music worth US$ 5,000.
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Lego Mindstorms EV3
 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดอบรมหลักสูตร “Lego Mindstorms EV3” เพื่อเตรียมความ
พร้อมให้กับครูไทย ครูต่างชาติและนักเรียนที่เป็นตัวแทนจากชมรมหุ่นยนต์ โดยได้เชิญวิทยากร จากบริษัทแกมมาโก้ ประเทศไทย (จำ�กัด)
 From July 20 – 21, 2017, the Career and Technology Subject Group organized a training on the “Lego Mindstorms EV3” syllabus to prepare
Thai teachers and students who are the representatives of the Robot Club by inviting an quest speaker from Grammaco Company of Thailand.

Awards Of Pride
		เมื่อวันที่

4 สิงหาคม 2560 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์
ผู้อำ�นวยการ ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ มอบรางวัลแก่คณะครู
และพนักงานใน พิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีแด่ คณะครูและ
พนักงานที่มาปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำ�เสมอประจำ�ปีการศึกษา 2559 ณ
หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี

		On

August 4, 2017 Brother Surasit Sukchai, the President of
St.Gabriel’s Foundation of Thailand,Brother Taksabutr Kraiprasit, the
school Director in collaboration with Parents and Teacher’s Association
presented awards to teachers and workers and congratulated them on their
hardworking and dedicated service to the school in the 2016 academic year
in the Ratchata Sompoj Hall, Louis Marie Building.
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The Kanchanaburi Excellence
 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัด สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “The Kan Assumption Samutprakarn School organized “The Kanchanaburi Excellence กิจกรรมเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานสากล” chanaburi Excellence workshop activities leading towards International
ณ พาวีเลี่ยน ริเวอร์ แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี โดยมีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้ Standards” at Pavilion River Kwai Resort in Kanchanaburi.


วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 “พัฒนาครูผ่านกระบวนการสุนทรียภาพ”



อ.อภิสิรี จรัลชวนะเพท อ.อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี และ อ.ณภัทร ชัยสุบรณ์กนก
เป็นวิทยากรในกิจกรรมฐาน “โครงการพัฒนาครูผ่านกระบวนการสุนทรียภาพ” โดย
ใช้การวาดรูปและการร้องเพลงเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพจิตใจ




วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 “World Class Education provide”
Bro.Anthony Tan Kim Hock เป็นวิทยากรในหัวข้อ “World Class
Education provide” เพื่อศึกษาและนำ�ไปสู่การดำ�เนินการจัดการเรียน
การสอนในรูปแบบที่เป็นมาตรฐานสากล
วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 “Don’t Ask what acsp can do for you 		
but What you can do for acsp?”
ภราดา ดร.อนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ ที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ ให้ความรู้ใน		
หัวข้อ “Don’t Ask what acsp can do for you but What you can do
for acsp?” และปิดท้ายด้วย ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา กล่าวให้โอวาท		
พร้อมปิดการสัมมนา
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July 28, 2017 “Teachers’ Development Project through Aesthetics
Process”
Aj.Apisiri Charalvajanapate, Aj.Anupan Prukpankajee and
Aj.Naphat Chaisupankanok were guest speakers at the “Teachers’
Development Project through Aesthetics Process” and used
drawing and singing for spiritual development.
July 29, 2017 “World Class Education Provision”
Bro.Anthony Tan Kim Hock was the guest speaker on
“World Class Education Provision” to study and pave the way
to the learning the process of the International Style.
July 30, 2017 “Don’t Ask What ACSP Can Do For You, But
What You Can Do For ACSP”
Bro.Anusak Nidhibhadhrabhorn,the Director’s Academic Advisor,
delivered a speech on “Don’t Ask What ACSP Can Do For You, But
What You Can Do For ACSP” Brother Sirichai Fonseka closed the
workshop with a speech.
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Tokyo International University
		เมื่อวันที่

4 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ได้ต้อนรับ Mr.Shunsuke Sekiguchi จากมหาวิทยาลัย Tokyo
International University ซึ่งได้ มอบทุนการศึกษา 100%
จำ�นวน 1 ทุนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ให้กับนักเรียนที่สนใจและผ่าน
คัดเลือก โดยทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอนในหลักสูตร ภาษาอังกฤษ 2
สาขาคือ บริหารธุรกิจด้านเศรษฐศาสตร์ และความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ

On August 4, 2017 Assumption Samutprakarn School
welcome Mr.Shunsuke Sekiguchi, the representative from Tokyo International
University, who offered a 100% scholarship for to any interested undergraduate
students who can pass the selection examination. The University has offered
2 English Courses of Economics
Business Administration and
International Relations.


มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

2 สิงหาคม 2560 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและคณะกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการครูฯ
มอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน ประจำ�ปี 2560 ณ ห้องประชุมมาลีนนท์
		เมื่อวันที่

		
On

August 2, 2017 Bro. Thaksabutr Kraprasit, Director of Assumption Samutprakarn School and Teachers’ welfare fund distributed
annual education scholarships to the childen of school workers at Maleenont Meeting Hall.
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Open House 2017
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัด
งาน “Open House 2017 เปิดประตู สู่ ACSP” ประจำ�ปีการศึกษา 2560
ภายในงานมี การแสดงความสามารถของนักเรียน ชมวิดีทัศน์กิจกรรมต่างๆ
ของโรงเรียน และรับฟังนโยบายจากคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ
ณ หอประชุมรัชตสมโภช จากนั้น ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1


On August 5, 2017 Assumption Samutprakarn School
organized the 2017 academic year “Open House to Assumption”.
The fair includes an exhibition of students’ abilities, a video of the
school, various activities, and a lecture on the policies of the school
delivered by the school director’s advisor at Rattachta Sompoj Hall.
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UNITY CAMP M.5
ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ได้เข้าร่วม กิจกรรมทักษะชีวิต Unity Camp ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสริม
ความสัมพันธ์เพื่อความเป็ น อั น หนึ่ งอั น เดี ยวกั น ระหว่ างนั กเรี ยนและครู
ณ ทวาราวดี รีสอร์ท อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และร่วมกันจัด
กิจกรรมพี่เยือนน้อง ซึ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รู้จักคุณค่าของการแบ่งปัน
ให้กับนักเรียน โรงเรียนท่าตูมวิทยา จ.ปราจีนบุรี


From August 6 – 8, 2017. M. 5 students took part in
a life-skill titled: “Unity Camp”. This activity was organized to
encouraging unity among students and teachers. It was held at
Thavarawadee Resort. Amphur Srimahapho Prachinburi Province.
Elder brothers visiting younger brothers to provide the opportunity
for our students to learn the value of sharing to students of Thatoom Withaya School Prachinburi Province.
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Sport Day 2017
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัด
พิธีเปิดกีฬาสีนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ณ Sport Center

On August 18, 2017 the students’ affairs department of
Assumption Samutprakarn School organized the opening ceremony of 2017
academic year Sports Games at the school Sports Center.
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Science Exhibition
 ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และหน่วยงานห้องสมุด จัดกิจกรรมบูรณาการ นิทรรศการสัปดาห์
วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติ ด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ก้าวสู่ความเป็นสากล” โดยจัดกิจกรรม
ทุกระดับดังนี้
 From August 17 – 18, 2017 Science Subject Group, Thai Language and Library Sector held a science exhibition to “spark scientific
thinking, and develop life with science, and promote nation with technology to innovative way toward International stardard” for every level
 ชั้น ป.1 (P.1)
กิจกรรมแข่งขันระบายสี (Painting competition activity)
		
 ชั้น ป.2 – ป.5
กิจกรรมการแสดงร้องเพลงไทย (Thai singing show)
			 (P.2-P.5)
กิจกรรมแข่งขันพับจรวดกระดาษ (Folding paper rocket competition)
			
กิจกรรมประดิษฐ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างง่าย (Easy electric appliance invention)
					
ป้ายนิเทศภาวะโลกร้อน (Display board showing global warming)
		
 ชั้น ป.6 (P.6)
กิจกรรม อย. น้อย (Mini FD activity)
		
 ชั้น ม.1 (M.1)
กิจกรรมสร้าง Infographic หัวข้อ ไฟฟ้า น้ำ� ขยะ
					
(Info-graphic making on the topics of electricity, water and garbage.)
		
 ชั้น ม.2-ม.3
กิจกรรมแข่งขันเครื่องบินพลังยาง (Elastic band-powered plane competition)
			 (M.2-M.3)
กิจกรรม STOP MOTION VIDEO OF DIGESTIVE SYSTEM
					
(STOP MOTION VIDEO OF DIGESTIVE SYSTEM)
		
 ชั้น ม.4-ม.5
กิจกรรม โครงงานวิทยาศาสตร์ (Science project activity)
			 (M.4-M.5)
นิทรรศการ Astronomy (Astronomy exhibition)
		
 ชั้น ม.6 (M.6)
กิจกรรม สนุกกับ Miniphaenometa (Have fun with Miniphaenomenta activity)
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PRIMARY 1 EP.

 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 EP ทัศนศึกษา ณ ท้องฟ้าจำ�ลอง กรุงเทพฯ / Bangkok Planetarium and The Science Centre
for Education On 1 August 2017

FIELD TRIP


วันที่ 21 สิงหาคม 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทัศนศึกษา ณ Siam Ocean World กรุงเทพฯ / Siam Ocean Word On 21 August 2017

PRIMARY 1
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The ceremony to pay respect to HM King Maha Vachiralongkorn Bordinthara Thepayavarangkul
27 กรกฎาคม 2560 ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ คณะที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ ผู้แทนคณะครูและนักเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ ร่วม
พิธีอาเศียรวาทเพื่อถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา
ณ อาคารอำ�นวยการ
			
เมื่อวันที่

 On July 27, 2017 Bro. Thaksabutr Kraiprasit, Director of Assumption Samutprakarn School, administrators, teachers’ representatives and Special Company of school boy-scouts participated in the ceremony to pay respect to HM King Maha Vachiralongkorn Bordinthara
Thepayavarangkul on the auspicious 65th anniversary of His birthday at the Administration Building.
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A merit making ceremony to celebrate Her Majesty Queen Sirikit
		ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 10 ส.ค. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดกิจกรรม การสวดมนต์ เจริญภาวนา ถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2560 ซึ่งมี พระครูโกศลพัฒนาภรณ์และทีม
งาน เป็นวิทยากร โดยมีนักเรียนเข้าร่วมตั้่งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ ห้องปฏิบัติธรรม อาคารหลุยส์ ชาแนล และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึง 6 ณ หอประชุมรัชตาสมโภช
From July 31 to August 10, 2017, Assumption Samutprakarn School organized a merit making ceremony to
celebrate Her Majesty Queen Sirikit on Her Royal Birthday anniversary on August 12, 2017 participating under the lead of Phra Kru Kosol
Pattanaporn and his team as guest speakers with students from P.1 to M.3 at Dhamma Room, Louis Chanel Building. and M.4 to M.6 at
Rattachta Sompoj Hall.
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Merit for the late King Bhumibol Adulyadej
 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่า และผู้แทนครู โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
การบำ�เพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
 On July 15, 2017, the Parents’ Association, the Alumni Association and teachers of Assumption Samutprakarn School made merit for
the late King Bhumibol Adulyadej at the Dusit Throne Hall of the Grand Palace

Made paper flffllowers flfor HM the late King Bhumiphol’s Royal cremation ceremony
คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ดอกไม้จันทน์ ร่วมใจถวายพ่อ” โดยร่วมกัน
เป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณหน้า
ห้องปกครอง อาคารมงฟอร์ต ตลอดเดือนสิงหาคม


The Committee of M.1 – 3 Students’ and Parents’ Network of Assumption Samutprakarn School made paper flowers for HM the late King
Bhumiphol’s Royal cremation ceremony in front of the Disciplinary Office, Montfort Building.
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ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 และสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัด ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2560 ภายในงานมีการ
รายงานผลการดำ�เนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูฯให้แก่สมาชิกทราบพร้อมมอบเงินสนับสนุนกองทุนบำ�เหน็จบำ�นาญครูเกษียณ จำ�นวน 747,855.99 บาท
ณ หอประชุมรัชตสมโภช หลังจากนั้น ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประชุมกับครูประจำ�ชั้น เนื่องใน งานสายสัมพันธ์บ้าน
และโรงเรียนครั้งที่ 2


On August 27,2017 Parents and Teacher Association of Assumption Samutprakran organized the Annual General Meeting for 2017 to
report on the overall operations to all member and to donate the proceeds to the Fund for Retired Teachers. The Association raised 747,855.99
Baht for the Fund. After that parents of students P.3,P.6 and M.3 met class teachers occasion of 2017/2 Relationship Program between Homes
and School.


โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอแสดงความเสียใจ
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 ผู้อำ�นวยการ ตัวแทนที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ และตัวแทนคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมพิธีปลงศพ
มารีอา แก้ว ศักดิ์สงค์ มารดาของ ม.สายยศ ศักดิสงค์ ณ วัดอัครเทวดามีคาแอล จ.ปราจีนบุรี
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ระเบียบการ รับสมัครชั้นป.1 ปการศึกษา 2561
Application Information for P.1 Students
Academic year 2018

สอบขอเขียน

Criteria Evaluation

