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พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M. 4 ประจำ�ปีการศึกษา 2556
เมือ่ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียน   
อัสสัมชัญ จัดพิธปี ระดับเข็ม AC ประจำ�ปีการศึกษา 2556 ให้กบั นักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ English Program-Mathayom 4 ซึง่ เข็ม AC
เป็นเข็มตราโรงเรียนอัสสัมชัญเพื่อแสดงวิทยฐานะการเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายทีส่ มบูรณ์แบบ มี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2556

เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ   จัดกิจกรรมพิธมี สิ ซาบูชาขอบพระคุณ เนือ่ งในโอกาส
เปิดปีการศึกษา 2556 เพือ่ ขอพรจากพระเป็นเจ้า ให้การบริหารการศึกษา
และการเรียนการสอนของโรงเรียน มีความเจริญก้าวหน้าตลอดปีการศึกษา
2556 และตลอดไป มีบาทหลวงสานิจ  สถะวีระวงส์ ประธานในพิธ  ี ภราดา

ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิรยิ ะ  
ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล คณะผูบ้ ริหาร และคณะครูระดับ
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 4 และ EP.-M. 4 ร่วมในพิธี ณ หอประชุม  Louis-Marie
Grand Hall ชัน้ 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดา
วิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล คณะครู นักเรียน เข้าร่วม
ในพิธี ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชัน้ 6 อาคาร Saint LouisMarie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธี ไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2556
เมือ่ วันที่ 20 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 คณะกรรมการสภานักเรียน ใน
การดูแลของฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธไี หว้ครูประจำ�
ปีการศึกษา 2556 “น้อมจิตวันทา บูชาครูของแผ่นดิน” เพือ่ ให้นกั เรียน
ปวารณาตัวเป็นศิษย์ทพ่ี ร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรูจ้ ากครู    พิธไี หว้ครู
ในปีน้ี แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น มี
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
ในพิธี และรอบสอง นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รบั เกียรติ
จากภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ
เป็นประธาน มีคณะครู นักเรียนและอัสสัมชนิก เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม
Louis-Marie Grand Hall ชัน้ 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial
Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ�ปีการศึกษา 2555
เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธมี อบ
เกียรติบตั รนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำ�ปีการศึกษา 2555 ได้รบั เกียรติ
จาก ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ อัสสัมชนิก เลขประจำ�ตัว 18537 รองประธาน
กรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายกสมาคมอัสสัมชัญ เป็นประธานใน
พิธี มีนกั เรียนทีไ่ ด้รบั เกียรติบตั รดีเด่นด้านวิชาการ จำ�นวนทัง้ สิน้ 623 คน
แยกประเภทรางวัล Diploma 129 รางวัล Certificate จำ�นวน 442 รางวัล
ยอดเยีย่ มรายวิชา 177 รางวัล เกียรติบตั ร 31 รางวัล รางวัลยอดเยีย่ มวิชา
ภาษาไทยจากมูลนิธบิ ราเดอร์ฮแี ลร์ 5 รางวัล และรางวัล The Harvard Prize

Book 1 รางวัล สำ�หรับรางวัล The Harvard Prize Book ได้แก่ นายกรวิชญ์
เทีย่ งธีระธรรม เลขประจำ�ตัว 44993 มี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์  
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย คณะกรรมการสมาคม
อัสสัมชัญ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
คณะครู ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ หอ
ประชุม Louis- Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4, EP.-M. 4 และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2556 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ        
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา
2556 แบ่งออกเป็น ช่วงเช้า สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
ช่วงบ่าย สำ�หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4, EP.-M. 4 และนักเรียนเข้า
ใหม่ มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
เป็นประธาน พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างาน

อภิบาล คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมการประชุม เพื่อชี้แจงนโยบาย
ของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลด้านการศึกษา การบริหาร
จัดการด้านการศึกษาและการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2556 ณ     
หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

4 AC NEWSLETTER

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมรณรงค์ในสัปดาห์ต่อ
ต้านสิ่งเสพติด เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงโทษและภัยของการเข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด กิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย ตัวแทนนักเรียนมาให้
ความรู้เกี่ยวกับภัยจากยาเสพติด กิจกรรมแฟนซีหน้ากากต่อต้านสิ่งเสพ
ติด ณ ลานแดง โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และใน
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับ งานอภิบาล
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

4 (นักเรียนใหม่) เพื่อไม่ให้นักเรียนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการ
พนันทุกชนิด โดยศาสนาพุทธ จัดพิธีปฏิญาณตนและแสดงตนเป็นพุทธ
มาฆกะ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 มีมาสเตอร์
บันลือ จินดาศรี ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในพิธี
ศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) จัดขึ้น ณ วัดน้อย ชั้น 10 อาคารอัสสัมชัญ
2003 มีบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน ปลัดอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็น
ประธานในพิธีมิสซา ส่วนศาสนาอิสลาม จัดขึ้น ณ มัสยิดฮารูณ เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2556

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียน      
อัสสัมชัญ จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำ�ปีการศึกษา
2556 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน และ
ฝึกให้นักเรียนได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำ�อย่างถูกต้องเหมาะสม ตาม
ระเบียบของโรงเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โดยมีผู้สมัคร จำ�นวน 4 คน
สรุปคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556
ผู้สมัครหมายเลข 1 นายเอกกมล สิงห์ศิฬ  เลขประจำ�ตัว 49593 ม.6/6  
ได้ 894 คะแนน ลำ�ดับที่ 1
ผู้สมัครหมายเลข 2 นายกฤตพจน์  รัตนเกื้อกังวาน เลขประจำ�ตัว 44930
ม.6/3  ได้ 745 คะแนน ลำ�ดับที่ 2
ผู้สมัครหมายเลข 3  นายสรัล   เทียนเงิน  เลขประจำ�ตัว 44731 ม.6/5
ได้  399 คะแนน ลำ�ดับที่ 4
ผู้สมัครหมายเลข 4  นายณัชพล   แซ่ตั๊น  เลขประจำ�ตัว 44925 ม.6/3  
ได้ 443  คะแนน ลำ�ดับที่ 3
สรุปจำ�นวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 2,932 คน
มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 2,835 คน ผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 97 คน บัตรเสีย
354 ใบ

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ซึ่งจะระบาดมากในช่วงฤดูฝน ให้กับนักเรียน
คุณครู และเจ้าหน้าที่พนักงานของโรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ มีทีม
แพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล บีเอ็นเอช (BNH Hospital) มาให้
บริการ ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ บริเวณโถงชั้นล่าง
อาคาร ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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นโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2556  
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมประชุม ณ
ห้องประชุมอำ�นวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ชัน้ M อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ซึง่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
อัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2556 ประกอบด้วย
1. ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูแ้ ทนผูร้ บั ใบอนุญาต/ผูอ้ �ำ นวยการ
2. ภราดา ดร.เลอชัย ลวสุต
ผูท้ รงคุณวุฒิ
3. ภราดา  ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์  ผูท้ รงคุณวุฒิ
4. ภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด
ผูท้ รงคุณวุฒิ
5. ดร.ชวลิต
หมืน่ นุช
ผูท้ รงคุณวุฒิ
6. คุณสักกะพงษ์ บุญมี
ผูแ้ ทนผูป้ กครอง
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2556
7. มิสนิภา
ต่างท้วม ผูแ้ ทนครู
เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพจิ ารณ์ ล่าสุดมีค�ำ สัง่ แต่งตัง้ เพิม่ เติมให้ ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม เป็นผูท้ รงคุณวุฒิ
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ ครัง้ ที่ 1 ประจำ�ปีการศึกษา 2556 เพือ่ พิจารณา

กิจกรรมงานวันสุนทรภู่

เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาไทย  
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่ ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2556 โดยมีกจิ กรรมดังนี้ เล่นเกมสอยดาว ตอบคำ�ถามเกีย่ วกับ
ประวัตแิ ละผลงานของครูกลอนสุนทรภู่ กิจกรรมชมภาพยนตร์สารคดีเกีย่ ว
กับประวัตแิ ละผลงานของสุนทรภู  
่ การแสดงประกอบเพลงคำ�มัน่ สัญญา
และการแสดงละครเรือ่ ง พระอภัยมณี  ชุดผีเสือ้ สมุทร ให้กบั นักเรียนระดับ
ชัน้ ม. 1 - ม. 3 และ EP.-M. 3  ณ  หอประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชัน้ 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building การแข่งขันภายในของ

งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ ประจำ�เดือนมิถุนายน 2556
เมือ่ วันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 งานสัมพันธ์ชมุ ชน ฝ่ายกิจการ
นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ จัดงานเลีย้ งสังสรรค์
ครูเกษียณ ประจำ�เดือนมิถนุ ายน 2556 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
โรงเรียน คณะครูอาวุโส และอัสสัมชนิก โดยได้รบั เกียรติจาก ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดา
วิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมรับ
ประทานอาหาร นอกจากนีป้ ระธานชมรมครูเกษียณ ได้มอบกระเช้าดอกไม้
แสดงความยินในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่งให้กบั คณะภราดาทัง้ 2 ท่านด้วย ณ
ห้องประชุม 901 ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

นักเรียนระดับชัน้ ม. 1 ประกวดโปสการ์ดสุนทรภู่ ม. 2 ประกวดวาดภาพ
ตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี ม. 3 ผลงานสร้างสรรค์ครูกลอนสุนทรภู่
ม. 4 ประกวดจัดทำ�ปฏิทินตั้งโต๊ะตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี         
ม. 5 ประกวดสร้างภาพตามจินตนาการในวรรคทองของสุนทรภู่ ม. 6
จัดประกวดคำ�ขวัญประกอบภาพสุนทรภู่ นอกจากนี้ ยังจัดนิทรรศการ
ผลงานของนักเรียนบริเวณ ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร

6 AC NEWSLETTER

มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คุณชูเกียรติ   รัตนชัยชาญ
อัสสัมชนิก เลขประจำ�ตัว   24065 รุ่น 2514 นำ�หนังสือมามอบให้          
โรงเรียนอัสสัมชัญไว้ในห้องสมุด มาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลสำ�หรับครู นักเรียน ประกอบด้วยชุด
หนังสือ พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จำ�นวน 8 เล่ม 8
ภาษา อาทิ ภาษาอังกฤษ จีน ฝรั่งเศส ฯลฯ หนังสือ “Queen Sirikit”
จำ�นวน 2 ชุด และหนังสือ “ธรรมดีเพื่อพ่อ” จำ�นวน 2 ชุด มีภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้รับมอบ
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดี 109 ปี สมาคมอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล มาสเตอร์สุทิน  นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน นำ�ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมแสดงความ
ยินดีในโอกาส 109 ปีการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ ณ สมาคมอัสสัมชัญ
ถนนพระรามสี่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ภายในงาน สมาคมอัสสัมชัญ ได้ประกอบพิธที างศาสนาคริสต์
พุทธ อิสลาม และซิกซ์ เพือ่ อุทศิ ส่วนกุศลให้กบั ผูม้ พี ระคุณกับโรงเรียน
และสมาคมอัสสัมชัญ อาทิ คุณพ่อกอลมเบต์ ผูก้ อ่ ตัง้ โรงเรียน คณะ
ภราดา ครู ศิษย์เก่า รวมถึงศิษย์ปจั จุบนั ผูล้ ว่ งลับไปแล้ว โดยมี ดร.วัลลภ            
เจียรวนนท์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี ณ สมาคม             
อัสสัมชัญ ถนนพระรามสี่ แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ฟ.ฮีแลร์
เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 มูลนิธิ ฟ.ฮีแลร์ จัดประชุม  
คณะกรรมการ ประจำ�ปีการศึกษา 2556 มีภราดาสุรสิทธิ  ์ สุขชัย ประธาน
มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน พร้อมด้วย  
ภราดาวิรยิ ะ  ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.เดชาชัย  
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิ ฟ.ฮีแลร์ ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอำ�นวยการ ชัน้ M 2 อาคาร
อัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ร่วมยินดี ในโอกาสเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียน   อัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ผู้แทนคณะครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ และผู้แทนคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสเสด็จ
พระราชดำ�เนินทรงเปิดอาคารเรียน “เซนต์ปีเตอร์” และอาคาร “โกลเด้น
จูบิลี่” และร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดา ดร.วีรยุทธ   บุญพราหมณ์   
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในโอกาสเปิดอาคารเรียน 2 อาคาร
ดังกล่าวด้วย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
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ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2556

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2556 สมาคมผู้ปกครองและครู    
โรงเรียนอัสสัมชัญ (ACPTA) จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2556 มี ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะกรรมการสมาคมฯ คณะภราดา ครู และผู้แทนผู้ปกครอง ร่วมการ
ประชุม โอกาสนี้ ศ.ดร.เกิ้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและ

ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคณะภราดาใน
โอกาสเข้ารับตำ�แหน่ง ประกอบด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/
หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์   
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์          
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร
อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของผู้อำ�นวยการ

ช่วงบ่าย ตัวแทนจากส่วนต่าง ๆ เข้าอวยพรผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียน
ประกอบด้วย คุณวิมลรัตน์ สว่างพาณิชย์ ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ
จำ�กัด (มหาชน) สาขาโอเรียนเต็ล, คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธาน
ชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ พร้อมด้วย สมาชิกชมรมฯ และ
ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ, มิสสุทัศน์ษา  เกิดปราโมทย์
หัวหน้างานโภชนาการ พร้อมตัวแทนพนักงาน AC Canteen นำ�เค้ก  
เข้าอวยพร ณ ห้องทำ�งานผู้อำ�นวยการ ชั้น M 2 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ช่วงเย็น คณะครูจดั งานฉลองศาสนนาม ให้แก่ ภราดา ดร.เดชาชัย  
ศรีพิจารณ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์    
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และแสดงความยินดีใน
โอกาสรับตำ�แหน่งของ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างาน
อภิบาล ภราดานนทชา  ศรีวิไล หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม มีตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน  
อัสสัมชัญ ตัวแทนสมาคมอัสสัมชัญ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
และคุณครูร่วมงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธี
ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวก (Saint Peter the Apostle) องค์อุปถัมภ์ของภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ�นวยการ              
โรงเรียนอัสสัมชัญ มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างาน
อภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี พร้อมด้วย
คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่และพนักงาน เข้าร่วมในพิธี ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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อบรมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum
Pathways”

งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมกับ งานทรัพยากรมนุษย์
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum Pathways” ให้กับคุณครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ เพื่อให้คุณครูได้นำ�
เทคโนโลยีสื่อการสอนมาใช้ในการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด โดยมีมาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา หัวหน้างานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ พร้อมคุณครูงานเทคโนโลยีและสารสนเทศเป็นวิทยากร
ในการอบรม ระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ณ ห้องปฏิบัติ
การคอมพิวเตอร์ ชั้น 5 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building      
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัสสัมชัญได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการใช้บทเรียน SAS
Curriculum Pathways ในประเทศไทย โดยฝ่ายเลขานุการ โครงการ สยามบรมราชกุมารี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้บทเรียน
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำ�ริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    ออนไลน์ และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู

เยี่ยมอาการป่วยมิสดอกรัก บุญชมภู
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มิสไพบูรณ์  สิงห์ครุ หัวหน้า
สำ�นักผู้อำ�นวยการ พร้อมผู้แทนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เดินทางไปเยี่ยม
อาการป่วย มิสดอกรัก บุญชมภู คุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ (Assumption College English Program) อดีตคุณครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเข้ารับการรักษาอาการป่วยเนื่องจากเข้าผ่าตัดใน
ช่องท้อง ณ ห้อง 1002 ชั้น 10 ตึกนวมินทร์   โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถนนพระรามที่ 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ นำ�คณะครูฝ่ายธุรการ-การเงิน งานวัดผล
ฝ่ายวิชาการ จำ�นวน 9 ท่าน ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการงานธุรการ
งานการเงิน งานวัดผล ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง เพื่อนำ�มาประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของโรงเรียนอัสสัมชัญ
มี ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญวงศ์กุล ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง พร้อมคณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง อำ�เภอ
เมือง จังหวัดระยอง
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สัมมนาครู โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดปีการศึกษา 2556
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัด
สัมมนาครูเปิดปีการศึกษา 2556 หัวข้อ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญสู่มาตรฐานสากล ให้กับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรง
เรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เพื่อรับฟังนโยบายและเตรียมความพร้อม
ในการเปิดปีการศึกษาใหม่ โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์   สุขชัย ประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มาชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย
และทิศทางของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ มา
ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำ�งานและการดูแลนักเรียน ภราดา ดร.เดชาชัย  
ศรีพิจารณ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มาสร้างความเข้าใจและ
การเตรียมตัวในการดูแลนักเรียนอัสสัมชัญ การทำ�งานของคุณครู ใน
ปีการศึกษา 2556 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายมูลนิธิฯ
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี
พิจารณ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการประชุมชี้แจง
นโยบายการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้กับคณะครูที่สอนในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วย
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้า
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่เกี่ยวข้องและ
คุณครูงานหลักสูตรและการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ ซึ่งในปีการศึกษา
2556 นี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับความร่วมมือจากโรงเรียนภาษาศิริ
ปัญญารักษ์ (Siriphanyarak Language School) นำ�คุณครูฟิลิปปินส์มา

สอนร่วมกับครูไทย เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับครูไทยด้าน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการห้องเรียน
ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์    
ผู้อำ�นวยการ ได้มอบรางวัลแก่คุณครูที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ ในปีการศึกษา
2555 เพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจแก่คุณครูทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มศักยภาพต่อไป ณ ห้องประชุม  Conference ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์
ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน Energy Mind Award 2012
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2556 มิสนงลักษณ์  สีนิลแท้ หัวหน้า
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และนายปริย ต๊ะวิชัย เลขประจำ�ตัว 44963
นักเรียน ชั้น ม.6/2 โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้ารับโล่ประทานรางวัลสถาน
ศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ 3 ดาว และนักเรียนแกนนำ�อนุรักษ์

พลังงาน Energy Mind Award 2012 จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า       
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง ณ
การไฟฟ้านครหลวง อาคารสำ�นักงานใหญ่เพลินจิต เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร

ชมรม NETAC ร่วมงานแถลงข่าว กบจูเนียร์ ปี 5
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนชมรม NETAC เข้าร่วมงานแถลงข่าว การ
ประกวดสารคดี ในโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 ของ บริษัท ทีวีบูรพา
จำ�กัด ผู้ผลิตรายการ “กบนอกกะลา” รายการสารคดีให้สาระความรู้
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา 14.00-15.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์โม
เดิร์นไนน์ มีมาสเตอร์โสภณ  สกุลเรือง เป็นครูที่ปรึกษา ณ สถานีโทร
ทัศน์โมเดิร์นไนน์ พระราม 9 กรุงเทพมหานคร
สำ�หรับการประกวดสารคดี ในโครงการ “กบจูเนียร์” ปี 5 ของ
บริษัท ทีวีบูรพา จำ�กัด ผู้ผลิต รายการ “กบนอกกะลา” สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ รายการกบนอกกะลา โทรศัพท์ 089-815-9809
หรือที่ บริษัท ทีวีบูรพา จากัด โทรศัพท์ 0-2158-6122 ต่อ 621 โทรสาร
0-2158-6141 หรือที่แฟนเพจ http://www.facebook.com/kobnokkala.junior

ชมรม อย.น้อย ได้รับเกียรติบัตร
โครงงานแก้ ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียนชมรม อย.น้อย        
โรงเรียนอัสสัมชัญ
เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานแก้ไขปัญหา
สุขภาพในโรงเรียน ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานคร จัด
โดยคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข ผลการประกวด
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำ�นวน 3,000.บาท (สามพันบาทถ้วน) มีมิสชลดา เถื่อนเนาว์ เป็นผู้ดูแล
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พิธปี ระดับอินธนูลกู เสือสามัญรุน่ ใหญ่ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 และพิธเี ข้าประจำ�กองลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่
เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คณะผู้กำ�กับลูกเสือสามัญ    
รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดพิธีประดับอินธนูลูกเสือสามัญ      
รุ่นใหญ่ ให้กับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ บริเวณชั้นล่างอาคาร
Saint Louis - Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
และในวันเดียวกัน งานลูกเสือ ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียน        

อบรมลูกเสือจราจร

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มาสเตอร์ศรัณย์ สีนิลแท้
หัวหน้างานลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดอบรมจาราจรตามโครงการ
“ลูกเสือจราจร” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือจราจร ปลุกจิตสำ�นึกให้รู้จักการช่วยเหลือ
ผู้อื่น และสามารถนำ�ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรใน
สถานศึกษา ให้ลูกเสือได้รู้จักการเสียสละ มีจิตอาสา บำ�เพ็ญตนให้เป็น

อัสสัมชัญ จัดพิธีเข้าประจำ�กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยม
ศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M. 3 ประจำ�ปีการศึกษา 2556 โดยได้รับเกียรติ
จากมิสศิริพร ศุระศรางค์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น เป็นประธานในพิธีเปิด มีคณะผู้กำ�กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  
ร่วมในพิธี ณ บริเวณใต้อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม มีลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมทั้งหมด
123 นาย โดยแบ่งเป็นลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์ จำ�นวน 42 นาย
ประธานกองลูกเสือทุกระดับชั้น จำ�นวน 31 นาย และเนตรนารี จากโรง
เรียน   อัสสัมชัญศึกษา จำ�นวน 50 คน และผู้กำ�กับ 5 ท่าน มีเจ้าหน้าที่
ตำ�รวจจากสถานีตำ�รวจบางรัก จำ�นวน 8 ท่าน เป็นวิทยากรให้การอบรม
ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธีรับมอบเกียรติบัตร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)
เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ  
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติ
บัตร ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net) ให้
โรงเรียนในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)          
ทั่วประเทศทีม่ ผี ลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขน้ั พืน้ ฐาน (O-Net)
ตามเกณฑ์ที่กำ�หนดปีการศึกษา 2554 ผลการทดสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้รับรางวัลประเภทเหรียญเงิน คะแนนเฉลี่ยรวมตั้งแต่ 60-69 คะแนน
มี นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็นประธานพิธี ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์
กรุงเทพมหานคร  

คุณครูอัสสัมชัญ ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ด้วยคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กำ�ลังดำ�เนินการจัด
ทำ�โครงการ BUCA the Leading Visionary: Creative Convergence
Model ในการปรับกระบวนทัศน์และทิศทางในการดำ�เนินปรับการเรียน
การสอนของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดย ดร.พีรยา
หาญพงศ์พันธ์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้
ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอบุคลากร ได้แก่ มาสเตอร์
โสภณ สกุลเรือง บุคลากรงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นที่
ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ใน
การกำ�หนดทิศทางและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ร่วมกับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ทั้งนี้ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ�นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้อนุมัติให้ตามที่คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ ขอความอนุเคราะห์มา ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
เป็นต้นไป

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลองครักษ์
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยมิสไพบูรณ์
สิงห์ครุ หัวหน้าสำ�นักผู้อำ�นวยการ มาสเตอร์รังสรรค์ พรพัฒนา หัวหน้า
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ จำ�นวน 3 เครื่อง
ให้กับโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) ตำ�บลองครักษ์  
อำ�เภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียน
ร่วมระหว่างนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษที่มีความบกพร่องทางด้าน
ร่างกายและสติปัญญา เพื่อนำ�ไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนต่อไป โดยมีคณะครูและนักเรียนมารับมอบ ณ ห้องประชุม
สำ�นักผู้อำ�นวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
บางรัก กรุงเทพมหานคร
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ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดามิสเพ็ญศรี แก้วพรหม
เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อชำ�นาญ มีภิปราย  บิดามิสเพ็ญศรี
แก้วพรหม ณ วัดอุดมรังสี เขตหนองแขม   กรุงเทพมหานคร ในนาม
คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดง
ความเสียใจมา ณ โอกาสนี้

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสสุภา พร้อมสถิตย์
เมือ่ วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วม
งานสวดพระอภิธรรมศพ นางเซาะเตียง  แซ่โอ มารดามิสสุภา  พร้อม
สถิตย์ ณ วัดดอนเจดีย์  ต.ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ในนาม    
คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดง
ความเสียใจมา ณ โอกาสนี้
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ประกวดวงดนตรี Smart Teen Love Say Play ปี 2
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 งานดนตรีและการแสดง
โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งวงดนตรีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมการ
แข่งขันประกวดดนตรี ในโครงการ Smart Teen Love Say Play ปี 2
ณ Creatimage Studio ในนาม วงซี๊ด.. มั้ยจ๊ะ สมาชิกในวงประกอบ
ด้วย
1. นายธาวิน ทีวะกุล
ชั้น ม. 3/5 เลขประจำ�ตัว 46939

2. นายณัฐชนน วีระพงษ์วัฒนกุล ชั้น ม. 3/2 เลขประจำ�ตัว 46961
3. นายบรรณวิทย์ ศรีสันต์
ชั้น ม. 6/4 เลขประจำ�ตัว 45052
4. นายพฤศรุทณ์ สวนสุจริต
EP.-M. 6/3 เลขประจำ�ตัว 51889
มีมาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว หัวหน้างานดนตรีและการแสดง
เป็นครูที่ปรึกษา

จัดทำ�บทเพลงฉลองภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 111 ปี
มาสเตอร์วิริยะ เกตุแก้ว หัวหน้างานดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 มาสเตอร์วิริยะ  เกตุแก้ว และมิสลภัสนันท์  
ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น คณะทำ � งานในการจั ด ทำ � บทเพลงฉลอง จันทน์โรจน์ ได้เดินทางไปบันทึกเสียง ณ ห้องบันทึกเสียง โรงเรียน
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครบรอบ 111 ปี เมื่อวันที่ อัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

การแสดงดนตรี รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 งานดนตรีและการแสดง
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการแสดงดนตรีของ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงภัยจาก
บุหรี่และผลกระทบไปสู่ผู้ใกล้ชิด โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
วันงดสูบุหรี่โลกที่กำ�หนดขึ้นในวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี รวมถึง
การไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน     
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธี ไหว้ครูดนตรี ไทย นาฏศิลป์ ไทย
เมื่อวันที่ื 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยประจำ�ปีการ
ศึกษา 2556 ขึ้น ให้กับนักเรียน ครู และผู้ที่สนใจ ได้รับเกียรติจาก  
ครูสมบัติ แก้วสุจริต รองอธิบดีกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็น
ผู้ประกอบพิธี ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การแสดงละคร จากชมรม AC Drama Club
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ชมรม AC Drama Club จัด
แสดงละครเรื่อง พระอภัยมณี   ชุดผีเสื้อสมุทร เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ผลงานบทประพันธ์ของสุนทรภู่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้ชม
ช่วงเช้า จัดแสดงให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาชม ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และช่วงบ่าย จัด
แสดงให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ชม ณ หอประชุม LouisMarie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building      
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสต์เจ้า

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2556 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันสมโภช
พระวรกายและพระโลหิตพระคริสต์เจ้า ได้รับเกียรติจากพระสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์  โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
ประกอบวจนพิธีกรรม มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างาน
อภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ นำ�นักเรียนคาทอลิกชัน้ มัธยมปีท่ี 1-6, EP.-M.

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

เมือ่ วันที่ 15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทัง้ 2 แผนก ได้เรียนเชิญผูป้ กครองนักเรียนคาทอลิก
เข้าร่วมประชุม เพือ่ ทำ�ความรูจ้ กั ความเข้าใจ และชีแ้ จงกิจกรรมต่าง
ๆ รวมทัง้ การเรียนการสอนทีโ่ รงเรียนจัดให้นกั เรียนคาทอลิกในโรงเรียน     
มีภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล เป็นประธานในการ

3-6 และนักเรียนลูกเสือระดับชัน้ มัธยมปีท่ี 2/4, 2/6 และ 2/9 ลูกเสือกอง
ร้อยพิเศษ พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมในพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ขบวน
แห่ผา่ นบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ตามลำ�ดับ เพือ่ ความสวัสดิมงคลเป็นการถวายเกียรติ
สูงสุดแด่พระคริสต์เจ้า

ประชุมในครัง้ นี  ้ พร้อมทัง้ มอบหมายให้หวั หน้างานอภิบาลทัง้ 2 แผนก คือ
มิสหทัยวรรณ  สิทธิเดช หัวหน้างานอภิบาล แผนกประถม มิสปรีดารัตน์  
ไชยพัฒน์ ผูช้ ว่ ยหัวหน้างานอภิบาล แผนกมัธยม  เป็นผูร้ ายงานกิจกรรม
ต่าง ๆ ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ม.1 ร่วมกิจกรรมแสดงความคารวะคุณพ่อกอลมเบต์ และ
ภราดา ฟ.ฮีแลร์

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คุณครูระดับชั้น ม. 1
นำ�นักเรียนชั้น ม. 1 ร่วมกิจกรรมแสดงคารวคุณต่อคุณพ่อกอลม
เบต์ และภราดา ฟ.ฮีแลร์ และผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ
บริเวณลานพระรูปแม่พระอัสสัมชัญ, นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง
เดอ มงฟอร์ต, อนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้ก่อตั้งโรงเรียน, เจษฎา
จารย์ ฟ.ฮีแลร์ ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทั้งนำ�นักเรียนร่วม
วจนพิธีกรรมรำ�ลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ มี
บาทหลวงสุวนารถ   กวยมงคล เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรม หลัง
จากนั้น คณะนักเรียนชั้น ม.1 เข้าฟังการอบรมด้านจิตใจจาก
บาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคาร
อัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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มิสซาบูชาขอบพระคุณ “ไตรอัสสัมชัญ” เปิดปีการศึกษา
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการ
นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ นำ�นักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2556 ของโรงเรียน “ไตรอัสสัมชัญ”
ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เพื่อขอพรจากพระเป็นเจ้า
ให้การบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียนมีความเจริญ
ก้าวหน้าตลอดปีการศึกษา 2556 และตลอดไป มีบาทหลวงสานิจ  
สถะวีระวงส์  ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม

การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้นกั เรียน
คาทอลิกระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 เข้ารับการอบรมฟืน้ ฟูจติ ใจ เพือ่ ให้
นักเรียน มีศาสนาเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจ เป็นผูม้ จี ริยธรรม คุณธรรม
และปฏิบตั ศิ าสนกิจตามหลักธรรมทางศาสนา และนำ�ไปสัมผัสชีวติ บ้าน      
คนชราคณะคามิลเลียนให้เกิดความเอือ้ อาทรกับสังคมมนุษย์ ระหว่างวันที่
21-23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ณ บ้านสวนยอแซฟ อำ�เภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม มีคณุ พ่อสุวนารถ  กวยมงคล และบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน
มาให้การอบรมฟืน้ ฟูจติ ใจในครัง้ นี้

ผู้ปกครองคาทอลิก แสดงความยินดีกับคณะภราดา
เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 คุณโกวิท   จันทรกิตวิ ฒุ ิ
ประธานผูป้ กครองคาทอลิก นำ�คณะผูป้ กครองคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญ
เข้าแสดงความยินดีกบั ภราดา ดร.เดชาชัย   ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ �ำ นวยการ    
โรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดาวิรยิ ะ   ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างาน
อภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่งทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญ
ณ ห้องทำ�งาน ชัน้ M อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร
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ชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันหุ่นยนต์
Thailand Robofest Junior 2013
เมือ่ วันที่ 14-15 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 งานการสอนคอมพิวเตอร์
ฝ่ายวิชาการ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุน่ ยนต์บงั คับมือแบบพืน้ ฐาน
Thailand Robofest Junior 2013 และการแข่งขันหุน่ ยนต์ยวุ ชนชิงแชมป์
ประเทศไทย ครัง้ ที่ 2 ณ Convention Hall สถาบันการจัดการปัญญา     
ภิวฒั น์ ถนนแจ้งวัฒนะ ปากเกร็ด นนทบุรี
ผลการแข่งขันมีดงั นี้
1. ประเภทการแข่ ง ขั น หุ่ น ยนต์ ว่ิ ง จั บ เส้ น ความเร็ ว สู ง ไม่ มี          
สิง่ กีดขวางแบบไม่จ�ำ กัดอุปกรณ์ ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยรางวัล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมาชิกในทีม ได้แก่        
นายพงศธร วีระทัตพันธ์ ชัน้ ม. 4/1
นายธัชดล สุทธิสมบูรณ์ ชัน้ ม. 4/3
2. ประเภทการแข่งขันหุน่ ยนต์อตั โนมัติ “วิง่ วิบาก” : Off Road
วิง่ จับเส้นความเร็วผ่านสิง่ กีดขวาง ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รบั
โล่รางวัล สมาชิกในทีม ได้แก่
นายเจตนันท์ หอมจันทนากุล ชัน้ ม. 6/2
นายภูมพิ ฒั น์  ไตรย์พชื น์ ชัน้ ม. 6/5
รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รบั เหรียญรางวัล สมาชิกในทีม ได้แก่         
นายกิตติธชั อุดมโชคสกุล EP.-M. 5/1
นายคณิณ อุดมโชคสกุล ชัน้ ม. 5/4
ครูผคู้ วบคุมดูแล ม.ประยุทธ  น้อยแก้ว และมิสจิรฐั ติ  กิจสมุทร์

แสดงความยินดี นักเรียนเคมีโอลิมปิกระดับชาติ

เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี
พิจารณ์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มิสสุภาวดี เหลีย่ วเจริญ  หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย มิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ ร่วมแสดงความ
ยินดีกบั นายกฤตภาส บัวจีบ ชัน้ ม. 5/3 เลขประจำ�ตัว 45561 ทีไ่ ด้
รับรางวัลดีเยีย่ ม จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติครัง้ ที่ 9 (The
Ninth Thailand Chemistry Olympiad) ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 3
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทัง้ ได้
รับเลือกเป็น “เยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย รุน่ ที่ 3” จากสมาคมเคมีแห่ง
ประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “AC Saving Energy”

เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน ร่วม
กับ กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ กลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และกลุม่
สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ  
จัดการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “AC Saving Energy” เพือ่ กระตุน้ ให้
นักเรียนมีจติ สำ�นึกในการอนุรกั ษ์พลังงานในโรงเรียน ณ บริเวณชัน้ 1 ตึก
ฟ. ฮีแลร์  โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “AC Saving Energy”  
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ ทีม วิทย์ศลิ ป์ ห้อง ม. 4/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม T.T.B.K.Na.  ห้อง ม. 5/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีมศิลปะ ห้อง ม. 4/3
รางวัลชมเชย มี 3 รางวัล ได้แก่
• ทีม AC heals the world ห้อง ม. 4/5
• ทีม 4/7 ร่วมอนุรกั ษ์สง่ิ แวดล้อม
• ทีม ไกลแค่ไหนคือใกล้ ห้อง ม. 4/9
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แสดงความยินดี นักเรียนคอมพิวเตอร์ โอลิมปิก ระดับชาติ
ครั้งที่ 9
เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี
พิจารณ์ ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มิสสุภาวดี เหลีย่ วเจริญ หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย มิสศิรพิ ร อ่อนกล่� 
ำ หัวหน้างานการสอน
คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกบั นายกรวิชญ์  
เทีย่ งธีระธรรม ชัน้ ม. 6/1 เลขประจำ�ตัว 44993 ทีไ่ ด้รบั รางวัลเหรียญทอง
และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด อันดับที่ 2 พร้อมได้รบั ทุนสนับสนุน 4,000.บาท และ นายกิตพิ งษ์    ศิรเิ รืองสกุล ชัน้ ม. 6/1 เลขประจำ�ตัว 45113
ทีไ่ ด้รบั เหรียญเงินจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครัง้ ที่ 9
ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รงั สิต จ.ปทุมธานี

ผลการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game
เมือ่ วันที่ 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 กลุม่ สาระการเรียนรูค้ ณิตศาสตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม Standard
Rating & Friendship Game ครัง้ ที่ 1 ปี 2556 ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ กรุงเทพมหานคร สรุปผลการแข่งขันมีดงั นี้
ประเภท Premier Gold
รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่ นายกฤษฎิ   
์ แจ่มขจรเกียรติ EP-M. 6/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิชญ์  เสวตรวิทย์ ม. 5/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ได้แก่ นายกุลเดช  มหาเหมรัตน์ ม. 6/2
ประเภท Premier Silver
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ม. 1/4
Standard C
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ด.ช.พันธุเ์ พรช พืน้ ผล ม. 3/9

Friendships Game
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Ac4 สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. ด.ช.ภูสทิ ธิ์
เอือ้ นันตา ม. 2/6      
2. ด.ช.ชัพวิชญ์
เรืองวิวรรธน์ ม. 2/6      
3. ด.ช.สายฟ้า   สถาพร ม. 2/6    
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่
1. ด.ช.ปิตพิ นั ธ์
กัมพูศริ ิ ม. 1/5
2. ด.ช.อัศพล
จิราภิรมย์ ม. 1/5
3. ด.ช.ชนุตร์  
เย็นสมุทร ม. 1/10
มี ม.ชณัฐ กะปิตถา เป็นครูผดู้ แู ล มิสนวลศรี ชืน่ ชม เป็นครูทป่ี รึกษา
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EP Big Brothers
เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ     
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ของ
ตนเองซึง่ ได้แสดงออกโดยการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรูท้ ผ่ี า่ นมา เพือ่
เป็นประโยชน์อย่างยิง่ แก่รนุ่ น้องระดับชัน้ EP.-M. 4-5-6 ในกิจกรรม
พีพ่ บน้อง (Big Brothers) ณ ห้องประชุม Auditorium ชัน้ 9 อาคาร            
อัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย
ได้เชิญศิษย์เก่า โปรแกรมภาษาอังกฤษ รุน่ ที่ 6 (AC127) ทีไ่ ด้ส�ำ เร็จการ
ศึกษาในปี 2555 กิจกรรมพีพ่ บน้อง (Big Brothers) จะช่วยให้นกั เรียนรุน่
น้องมีความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อใน

ระดับอุดมศึกษา ชีวติ การเรียน สังคมในรัว้ มหาวิทยาลัย และความรูด้ า้ น
ต่าง ๆ รวมถึง การปรับตัว หรือแม้แต่การเรียนในแต่ละสถาบัน และยัง
ได้สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างรุน่ พีก่ บั รุน่ น้อง ครู และสถาบัน ทัง้ ยัง
ทำ�ให้นกั เรียนรุน่ น้องเกิดแรงบันดาลใจทีด่ ี ได้มแี นวทางในการทีจ่ ะเลือก
ศึกษาต่อและเลือกอาชีพของตนเองในอนาคตได้ถกู ทาง จึงขอขอบใจรุน่ พี่
ทุกคนทุกสถาบัน ได้รบั เกียรติจาก มิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็นประธานในงาน พร้อมมอบของทีร่ ะลึกแก่ศษิ ย์
เก่า และร่วมถ่ายภาพ มี Mr. Stephen Cheek ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ร่วมงานในครัง้ นีด้ ว้ ย

ชนะเลิศ การแข่งขันดนตรี EP Talent Show and EP6
Farewell Party ประจำ�ปีการศึกษา 2555
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ขอแสดงความยินดีกบั ผูช้ นะการ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่
แข่งขันดนตรีในงาน EP Talent Show and EP6 Farewell Party ประจำ�ปี นายจิรายุส
พรจรูญ EP. -M. 3/4 เลขประจำ�ตัว 46007		
การศึกษา 2555 เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ โรงแรมแอมบาสซาเด นายพัชรพล จาตนิลพันธุ์ EP.-M. 3/4 เลขประจำ�ตัว 49708
อร์ สุขมุ วิท กรุงเทพฯ ผลการแข่งขันมีดงั นี้
นายกิตติน์ ธิ ิ กุลสิรนิ นั ท์ EP.-M. 3/4 เลขประจำ�ตัว 50535
ชนะเลิศ ได้แก่
นายธนภรรศ สวนสุจริต EP.-M. 3/4 เลขประจำ�ตัว 52059
ด.ช. พัสกร  วิจกั ษณ์วชิ ชากร EP.-M. 2/2 เลขประจำ�ตัว 46695
นายพฤศรุทณ์ สวนสุจริต EP.-M. 5/3 เลขประจำ�ตัว 51889		
ด.ช. สิรฤิ กษ์  กิจกำ�จาย
EP.-M. 2/2 เลขประจำ�ตัว 46710		
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่
ด.ช. ธาวิน  ตัง้ ศิรวิ านิช
EP.-M. 2/2 เลขประจำ�ตัว 46820
ด.ช. ธนบดี เลิศถาวรกิจ EP.-M. 2/3 เลขประจำ�ตัว 46703
ด.ช. ธนทรรศนช์  ทองคำ�  EP.-M. 2/2 เลขประจำ�ตัว 46973		
ด.ช. สหัสวรรษ วีระมงคลกุล EP.-M. 2/4 เลขประจำ�ตัว 46674
ด.ช.บุญนิมติ   สามัตถิยดีกลุ EP.-M. 2/4 เลขประจำ�ตัว 46712		
ด.ช. ปฏิภาณ วงศ์อปุ ราช EP.-M. 2/4 เลขประจำ�ตัว 51875
ด.ช.นวนนท์  ปฐมศิริ
EP.-M. 2/4 เลขประจำ�ตัว 51900		
ด.ช. อรันตชา พงศ์เรืองรอง EP.-M. 2/4 เลขประจำ�ตัว 51898
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New teacher Mr James Gulgecer
This month we welcomed a new teacher here at the
Bell centre. His name is Mr James Gulgecer and he comes from     
Scotland in the UK. He graduated from UWS studying Law. He
has been teaching for 3 years having taught previously in Taiwan
and Korea. His teaching interests are in task based learning and       
motivating the students.

Visit from Mr Bruce Milne, Bell Cambridge
In June Mr Bruce Milne travelled to Thailand to conduct his
bi-annual inspection of the Bell. Mr Bruce Milne is the heas of overseas contract in Bell Cambridge and is responsible for maintaining
standards for all Bell centres around the world. He said “it is always
great to travel to Thailand because the people are so friendly and
the food is so great!”

Teacher training by Mrs Vanessa Hughes,
Bell Training in Cambridge
In the same week Vanessa Hughes, a professional teacher
trainer from Bell Training Cambridge, flew over from the UK to give
management training to all Bell centres. The 3 day course was very
useful and some of the new ideas and methodologies we learnt
will surely be of benefit to our students over the next year.

Bell clubs - Football Cricket and Guitar
This year we have lots of Bell activity clubs for the students
to enjoy. Mr. Christian, Mr. Dononvan, Mr. James and Mr. David are
running a football club for all students between M1 and M3, while
Mr. Rob and Mr. Ray are running the cricket club. Cricket is a British
sport – very similar to baseball. Finally Mr. John is running a guitar
club up in the Bell centre for his M1 students.
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ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู 4 สถาบัน
ครั้งที่ 22
เมือ่ วันที่ 10 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์
ผูอ้ �ำ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการประชุมเพือ่ เตรียมการ
จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู 4  สถาบัน  ครัง้ ที  ่ 22 ประจำ�ปี  2556  โดย
โรงเรียนอัสสัมชัญได้รบั เกียรติให้เป็นเจ้าภาพ มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ อัสสัมชัญธนบุรี อัสสัมชัญสมุทรปราการ
และอัสสัมชัญระยอง มีคณะกรรมการทัง้ 4 สถาบันเข้าร่วมประชุม ณ
สำ�นักผูอ้ �ำ นวยการ ห้องประชุมชัน้ M อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน  
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญ แชมป์บาสเกตบอลสปอนเซอร์ 2013 รุ่น 13 ปี
เมือ่ วันที่ 13 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ ส่ง
ทีมบาสเกตบอล รุน่ อายุ 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
สพฐ. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ์ิ พระบรมราชินนี าถ
SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2013 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
นครหลวง เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ระหว่างทีมบาสเกตบอล  
โรงเรียนอัสสัมชัญ พบ โรงเรียนนานาชาติ บางกอกพัฒนา

ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ 51-27 คะแนน ได้
แชมป์ในรุน่ อายุ 13 ปี มาครองได้ส�ำ เร็จ ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียน
สตรีวทิ ยา 2 กรุงเทพมหานคร พร้อมได้สทิ ธิเ์ ป็นทีมตัวแทนภาคนครหลวง
ไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยทีจ่ งั หวัดนครพนมต่อไป มีมาสเตอร์ธงไชย
มุขพันธ์ เป็นผูค้ วบคุมทีม มาสเตอร์ภรู พิ นั ธ์ โชติหริ ญั ธนนนท์ และ คุณ
เกียรติวฒั น์  ศรีจนั ทร์วนั เพ็ญ เป็นผูฝ้ กึ สอน

ชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ
แสดงความยินดีกับผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่ง
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556 คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
ประธานชมรมบาสเกตบอลผูป้ กครองอัสสัมชัญ มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์
หัวหน้างานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ แสดง
ความยินดีกับ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียน         
อัสสัมชัญธนบุรี ในโอกาสเข้ารับตำ�แหน่งผู้อำ�นวยการ พร้อมทั้งเข้าเยี่ยม
ชมกิจการของโรงเรียน และขอยืมตัวนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 13 ปี
เพื่อร่วมทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ (ตัวแทนภาคนครหลวง) ใน
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP
2013 ที่จังหวัดนครพนม โดยมีมาเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีให้การต้อนรับ ณ โรงเรียน   
อัสสัมชัญธนบุรี เขตบางแค กรุงเทพฯ
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ECO SPORT มอบชุดแข่งขันบาสเกตบอล ให้กับทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ
เมือ่ วันที่ 5 มิถนุ ายน พ.ศ. 2556 มาสเตอร์ธงไชย  มุขพันธ์ หัวหน้า
งานกีฬา พร้อมด้วย มาสเตอร์ภรู พิ นั ธ์   โชติหริ ญั ธนนนท์ ผูฝ้ กึ สอนทีม
บาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบชุดแข่งขันบาสเกตบอล โรงเรียน
อัสสัมชัญ จาก คุณสุวทิ ย์  จารุมณีโรจน์ ตัวแทนจาก บริษทั อีโก้ สปอร์ต
อินเตอร์เนชัน่ แนล จำ�กัด เพือ่ ใช้ในการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน

SPONSOR THAILAND CHAMPIONSHIP 2013 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
นครหลวง ประกอบด้วย ชุดแข่งขัน รุน่ 13 ปี รุน่ 18 ปี เสือ้ คลุม รุน่ 13 ปี
และ 18 ปี ชุดผูฝ้ กึ สอน  เป็นมูลค่า 23,000.- บาท ณ สนามบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ชมรมฟุตบอลผู้ปกครอง มอบกระเช้าแสดงความยินดี
แก่ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2556 ชมรมฟุตบอลผู้ปกครอง         
อัสสัมชัญ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสเข้ารับ
ตำ�แหน่งกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องทำ�งาน ชั้น M 2 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก  กรุงเทพฯ

อินทัช รัตนาวังเจริญ คว้าแชมป์เทควันโด มหานครเกมส์ และ
ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ผลการแข่งขันกีฬามหานครเกมส์ ประจำ�ปี 2556 ประเภทกีฬา
เทควันโด ด.ช.อินทัช   รัตนาวังเจริญ นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญได้รบั
รางวัลชนะเลิศ รุน่ อายุ 13-14 ปี ชาย น้�ำ หนัก 50-53 กิโลกรัม ระดับ
OPEN ประเภทต่อสู้ รุน่ F ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2556 ณ อาคา
รกีฬาเวศน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทยญีป่ นุ่ -ดินแดง) และ ได้
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน GH BANK เทควันโดยุวชน-เยาวชน ชิงชนะ
เลิศแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2556 รุน่ อายุ 13-14 ปี ชาย น้�ำ หนัก 4750 กิโลกรัม ประเภทต่อสู้ รุน่ E ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2556 ณ ไอส์
แลนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าแฟชัน่ ไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ ไพร์มินิสเตอร์ รุ่น 18 ปี

เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ผลการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุน่ 18 ปี เพือ่ เป็นตัวแทนเขต 10
กรุงเทพมหานคร ณ สนามเทพหัสดิน รอบชิงชนะเลิศ อัสสัมชัญ ชนะ   
ลูกโทษ อัสสัมชัญธนบุรี 7-5 ประตู (เสมอในเวลา 2-2 ประตู อัสสัมชัญ ได้
ประตูจาก เจษฎา  สวัสดี นาทีท่ี 14 และ 26) คว้าแชมป์เป็นตัวแทน เขต
10 ไปครอง โดยมีอาจารย์กอ้ งเกียรติ   ก้องแดนไพร จากสโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าส เอฟซี เป็นผูฝ้ กึ สอน มาสเตอร์ประนุพงษ์  ปิน่ สุวรรณ และ
นายชยันต์กร  เกิดโต เป็นผูช้ ว่ ยผูฝ้ กึ สอน มาสเตอร์โอภาส  ธิราศักดิ์ เป็น
ผูค้ วบคุมทีม
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กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1 “เกมไวพจน์ ซ่อนคำ�”

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์ และ
มิสปรานอม ฉัตรโชคไพศาล ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำ�
สัปดาห์ “เกมไวพจน์ ซ่อนคำ�” ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร
Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้คำ�
ศัพท์และความหมายของคำ�ในภาษาไทย เป็นคำ�ที่มีความหมายเหมือน
กันหรือหมายถึงสิ่งเดียวกัน เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับทั้งความรู้ และ
ความบันเทิง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2 “มรดกโลกในอาเซียน”

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 มิสปราณิสา อ่ำ�ทอง และ ม.ชนินทร์
อังสุโวทัย ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำ�สัปดาห์ “มรดก
โลกในอาเซียน” ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมรดก
โลกของประเทศสมาชิกในอาเซียนและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ
ประชาคมอาเซียน

ชั่วโมงการอ่าน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 3 “เกมอิคคิวซัง”

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน จัดชั่วโมง
การอ่านขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่าน รู้จักการอ่าน คิดวิเคราะห์
โดยมีสมุดบันทึก ให้นักเรียนบันทึกหนังสือเล่มที่อ่าน ในแต่ละสัปดาห์
โดยมีรายละเอียดการแบ่งนักเรียนเข้าอ่านหนังสือ ณ ห้องสมุดมาร์ติน     
เดอ ตูรส์ ชั้น 4 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียน     
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นระดับชั้น ดังนี้
วันจันทร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
วันอังคาร
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
วันพฤหัสบดี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
วันศุกร์
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556  มิสอรัญญา  ทองรับใบ และ
มิสปิยะวรรณ เจียมจิรชาติ ร่วมกันจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำ�
สัปดาห์ “เกมอิคคิวซัง” ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint
Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ทั่วไปให้
นักเรียนเกิดความคิดวิเคราะห์
โรงเรียนอัสสัมชัญ

เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 โทรสาร 0-2237-7769
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บรรณาธิการ
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ม.กายสิทธิ์ ร่มไมล์

กองบรรณาธิการ
ม.ประดิษฐ์ ชัยปรีชา
มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้
มิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์
มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท
มิสชนากานต์ ศรีชมภู
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