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1. ทางโรงเรี ยนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ขอขอบคุณสําหรับทุกๆ ความร่ วมมือที่มีส่วนทําให้กิจกรรม ACEP Bowling 2015
ในวันเสาร์ที่ 8 สิ งหาคม ณ สนาม TPD Bowling ที่ผา่ นมาประสบผลสําเร็ จลงด้วยดี ทั้งนี้จะมีพิธีมอบเงินรายได้
จากการจัดกิจกรรมครั้งนี้เข้าสมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพผูเ้ รี ยนในวันอังคารที่ 11 สิ งหาคมนี้
2. ในสัปดาห์น้ ี มีรายการกิจกรรม ดังนี้
2.1) กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ และ
กิจกรรม “ACEP น้อมใจภักดี สดุดีเทิดเกียรติพระคุณแม่” ประจําปี การศึกษา 2558 ในวันอังคารที่ 11 สิ งหาคม เวลา 8.10 - 10.20 น. ณ บริ เวณ
ลานชั้น 1 อาคารอาเว มารี อา จึงขอเชิญชวนให้นกั เรี ยน คุณครู และผูป้ กครอง สวมเสื้ อสี ฟ้าซึ่งแทนสัญลักษณ์งานวันแม่แห่งชาติมาร่ วมงาน
อย่างพร้อมเพรี ยงกัน ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมของกิจกรรม จึงขอประกาศงดแต่งเครื่ องแบบลูกเสื อ-เนตรนารี 1วัน
ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เวลา 14.00-15.30 น. จะมีการแข่งขันกีฬาแชร์บอลเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผูป้ กครอง(คุณแม่)กับ
ครู สตรี ไทยและต่างชาติ โดยนัดหมายนักเรี ยนระดับชั้นประถม Year 1-6 ให้ลงมาพร้อมกันที่บริ เวณชั้นล่างของอาคารเรี ยนในเวลา 14.10 น.
เพื่อร่ วมชมการแข่งขัน โดยมีคุณครู ประจําชั้นดูแลนักเรี ยนจนสิ้นสุดการแข่งขันและนํานักเรี ยนกลับห้องเรี ยนในเวลา 15.30 น. และต่อด้วยคาบ
homework help และ afterschool classes ตามปกติ
2.2) การแข่งขันกีฬาสี ประจําปี การศึกษา 2558 ในช่วงระหว่างนี้จะมีการจัดการแข่งขันกีฬา 3 ประเภท ได้แก่ ว่ายนํ้า แชร์บอล
และบาสเกตบอล โดยในกีฬาว่ายนํ้าจะทําการแข่งขันทั้งระดับชั้นประถมและมัธยม ส่วนกีฬาแชร์ บอลและบาสเกตบอลจะทําการแข่งขันเฉพาะ
ระดับชั้นมัธยมเท่านั้น สัปดาห์น้ ีขอความร่ วมมือคุณครู แม่สีทุกสี ติดต่อประสานงานกับ ม.สิ ชล ในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของทุกสี เพื่อ
เริ่ มทําการแข่งขันในสัปดาห์หน้า
2.3) วันพุธที่ 12 สิ งหาคม เป็ นวันหยุดราชการ เพื่อให้นกั เรี ยนได้ใช้เวลาวันหยุดกับครอบครัวเนื่องในเทศกาลวันแม่ ส่วนวัน
พฤหัสบดีที่ 13 และวันศุกร์ที่ 14 สิ งหาคม เป็ นวันเรี ยนตามปกติ
2.4) ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิ งหาคม เวลา 14.00 น. ทางโรงเรี ยนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จัดเตรี ยมต้อนรับคณะครู และ
ตัวแทนนักเรี ยนโรงเรี ยนจักรคําคณาทร จังหวัดลําพูน จํานวน 48 คน ในโอกาสมาเยีย่ มชมการดําเนินงานของโรงเรี ยน
2.5) วันศุกร์ที่ 14 สิ งหาคม นักเรี ยนทุกระดับชั้นมาเข้าแถวเคารพธงชาติที่บริ เวณลานชั้น 1 อาคารอาเว มารี อา
หลังเคารพธงชาติ งานอภิบาลจะเริ่ มวจนพิธีกรรมสมโภชแม่พระรับเกียรติข้ ึนสู่สวรรค์ท้ งั กายและวิญญาณ ประจําปี การศึกษา 2558 โดยในพิธี
ประกอบด้วยพิธีแห่รูปปั้นแม่พระฯ และการประกอบวจนพิธีกรรม จึงขอเชิญชวนผูป้ กครอง คณะครู และนักเรี ยนเข้าร่ วมในพิธีอย่างพร้อม
เพรี ยงกันในวันและเวลาดังกล่าว
2.6) การเข้าประชุมสี เพื่อเตรี ยมความพร้อมสําหรับ ACEP Games 2015 ที่จะมีข้ ึนในวันเสาร์ที่ 29 สิ งหาคมนี้ เพื่อเตรี ยมความ
พร้อมสําหรับกิจกรรมนี้ ทางงานกีฬาได้กาํ หนดให้ช่วงเวลา 14.00 - 15.30 น. ของวันที่ 14, 21, 24 และ 26 สิ งหาคม เป็ นการประชุมสี ใช้พ้นื ที่
บริ เวณลานชั้นล่างของอาคารอาเว มารี อาและเรยีนา เชลี โดยนักเรี ยนทุกระดับชั้นและคุณครู จะแยกเข้าประชุมตามสี ได้แก่ สี เขียว สี แดง สี
เหลืองและสี น้ าํ เงิน ทั้งนี้ฝ่ายวิชาการได้ปรับเวลาการเรี ยนในวันดังกล่าวเป็ นคาบเรี ยนละ 40 นาที เพื่อให้นกั เรี ยนได้เรี ยนตามตารางสอนปกติ
เลิกเรี ยนที่เวลา 13.40 น. แล้วต่อด้วย homework help / homeroom จนถึงเวลา 14.00 น. ในช่วงบ่ายเวลา 14.00 น. ของวันศุกร์น้ ีจะเป็ นการเข้า
ประชุมสี ครั้งแรก ให้นกั เรี ยนได้เข้าประชุมพบครู ที่ปรึ กษาประจําสี เพื่อจัดเตรี ยมกองเชียร์และนักกีฬา

ตารางเวลาเรียน คาบละ 40 นาที ใช้ เฉพาะวันที่มกี ารประชุมสี (วันที่ 14, 21, 24 และ 26 สิ งหาคม)
ชั้นประถม
ชั้นมัธยม

HR
8.20 - 8.30
HR
8.20 - 8.30

1
8.30 - 9.10
1
8.30 - 9.10

2
9.10 - 9.50
2
9.10 - 9.50

Break
9.50 -10.00
3
9.50 -10.30

3
10.00 -10.40
Break
10.30-10.40

4
10.40-11.20
4
10.40-11.20

** สามารถติดตามกําหนดการและรายละเอียดเพิม่ เติมได้ ในเว็บไซต์ ของโรงเรียน

Lunch
11.20-12.20
5
11.20-12.00

5
12.20-13.00
Lunch
12.00-13.00

6
13.00-13.40
6
13.00-13.40

Homework help / Get
ready to practice
HR / Get ready to
practice

3. ประกาศผลห้องเรี ยนดีเด่น ประจําเดือนกรกฎาคม จากการสรุ ปผลในสมุดบันทึกพฤติกรรมห้องเรี ยนเฉลี่ยในระยะเวลารวม 4
สัปดาห์ พิธีมอบธงประดับห้องเรี ยนจะมีข้ ึนในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิ งหาคม หลังเคารพธงชาติและสวดภาวนา สําหรับพิธีมอบของระดับชั้น
ประถมจะจัดที่อาคารอาเว มารี อา ส่วนระดับชั้นมัธยมจะจัดที่อาคารเรยีนา เชลี

ห้ องเรียนดีเด่ น
Y. 1/6
Y. 3/6
Y. 5/1
Y. 7/1
Y. 9/2

คะแนนเฉลีย่

ห้ องเรียนดีเด่ น

คะแนนเฉลีย่

50.37
47.63
48.55
52.63
52.26

Y. 2/3
Y. 4/3
Y. 6/3
Y. 8/2
Y. 10/1

50.47
48.96
47.56
57.20
42.65

