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	 เม่ือวันท่ี	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	ฝ่ายกิจการนักเรียน	โรงเรียน			
อัสสัมชัญ	 จัดพิธีประดับเข็ม	AC	ประจำาปีการศึกษา	2556	 ให้กับนักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	4	และ	English	Program-Mathayom	4	ซ่ึงเข็ม	AC	
เป็นเข็มตราโรงเรียนอัสสัมชัญเพ่ือแสดงวิทยฐานะการเป็นนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีสมบูรณ์แบบ	 มี	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M. 4 ประจำาปีการศึกษา 2556
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมด้วยภราดาวิริยะ		
ฉันทวโรดม	 อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล	 คณะผู้บริหาร	 และคณะครูระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	4	และ	EP.-M.	4	ร่วมในพิธี	ณ	หอประชุม		Louis-Marie	
Grand	Hall	ช้ัน	6	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building	โรงเรียน
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร		

	 เม่ือวันท่ี	7	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	งานอภิบาล	ฝ่ายกิจการนักเรียน	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 	 จัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	 เน่ืองในโอกาส
เปิดปีการศึกษา	 2556	 เพ่ือขอพรจากพระเป็นเจ้า	 ให้การบริหารการศึกษา
และการเรียนการสอนของโรงเรียน	 มีความเจริญก้าวหน้าตลอดปีการศึกษา	
2556	และตลอดไป	มีบาทหลวงสานิจ		สถะวีระวงส์	ประธานในพิธี		ภราดา	

	 เม่ือวันท่ี	20	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	คณะกรรมการสภานักเรียน	ใน
การดูแลของฝ่ายกิจการนักเรียน	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดพิธีไหว้ครูประจำา
ปีการศึกษา	 2556	 “น้อมจิตวันทา	 บูชาครูของแผ่นดิน”	 เพ่ือให้นักเรียน
ปวารณาตัวเป็นศิษย์ท่ีพร้อมรับการถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู			พิธีไหว้ครู
ในปีน้ี	แบ่งเป็น	2	รอบ	รอบแรก	 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น	 มี	
ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	เป็นประธาน
ในพิธี	 และรอบสอง	 นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ได้รับเกียรติ
จากภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล	โรงเรียนอัสสัมชัญ	
เป็นประธาน	มีคณะครู	นักเรียนและอัสสัมชนิก	เข้าร่วมในพิธี	ณ	หอประชุม	
Louis-Marie	Grand	Hall	 ช้ัน	6	 อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	
Building	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2556

พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2556

ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	พร้อมด้วย	ภราดา
วิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล	 คณะครู	 นักเรียน	 เข้าร่วม
ในพิธี	ณ	หอประชุม	Louis-Marie	Grand	Hall	ช้ัน	6	อาคาร	Saint	Louis-
Marie	Memorial	Building	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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	 เม่ือวันท่ี	29	 มิถุนายน	พ.ศ.	2556	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดพิธีมอบ
เกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ	ประจำาปีการศึกษา	2555	ได้รับเกียรติ
จาก	ดร.วัลลภ	เจียรวนนท์	อัสสัมชนิก	เลขประจำาตัว	18537	รองประธาน
กรรมการ	เครือเจริญโภคภัณฑ์	และนายกสมาคมอัสสัมชัญ	เป็นประธานใน
พิธี	 มีนักเรียนท่ีได้รับเกียรติบัตรดีเด่นด้านวิชาการ	 จำานวนท้ังส้ิน	623	 คน	
แยกประเภทรางวัล	Diploma	129	รางวัล	Certificate	จำานวน	442	รางวัล	
ยอดเย่ียมรายวิชา	177	รางวัล	เกียรติบัตร	31	รางวัล	รางวัลยอดเย่ียมวิชา
ภาษาไทยจากมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์	5	รางวัล	และรางวัล	The	Harvard	Prize	

	 เมื่อวันที่	 22	 มิถุนายน	 พ.ศ.	2556	 งานแนะแนว	 ฝ่ายวิชาการ								
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน	 ประจำาปีการศึกษา	
2556	 แบ่งออกเป็น	 ช่วงเช้า	 สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	 และ
ช่วงบ่าย	สำาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4,	EP.-M.	4	และนักเรียนเข้า
ใหม่	 มีภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	
เป็นประธาน	พร้อมด้วย	ภราดาวิริยะ		ฉันทวโรดม	อธิการ/หัวหน้างาน

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจำาปีการศึกษา 2555

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4, EP.-M. 4  และนักเรียนแทรกชั้น ปีการศึกษา 2556

พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา 2556

Book	1	รางวัล	สำาหรับรางวัล	The	Harvard	Prize	Book	ได้แก่	นายกรวิชญ์	
เท่ียงธีระธรรม	เลขประจำาตัว	44993	มี	ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์		
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 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

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
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	 เมื่อวันที่	17	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ฝ่ายกิจการนักเรียน	โรงเรียน						
อัสสัมชัญ	 จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำาปีการศึกษา	
2556	 เพื่อส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน	 และ
ฝึกให้นักเรียนได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำาอย่างถูกต้องเหมาะสม	 ตาม
ระเบียบของโรงเรียน	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	
โดยมีผู้สมัคร	จำานวน	4	คน
สรุปคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2556           
ผู้สมัครหมายเลข	1	นายเอกกมล	สิงห์ศิฬ		เลขประจำาตัว	49593	ม.6/6		
ได้	894	คะแนน	ลำาดับที่	1
ผู้สมัครหมายเลข	2	นายกฤตพจน์		รัตนเกื้อกังวาน	เลขประจำาตัว	44930	
ม.6/3		ได้	745	คะแนน	ลำาดับที่	2	
ผู้สมัครหมายเลข	3		นายสรัล			เทียนเงิน		เลขประจำาตัว	44731	ม.6/5	
ได้		399	คะแนน	ลำาดับที่	4	
ผู้สมัครหมายเลข	4		นายณัชพล			แซ่ตั๊น		เลขประจำาตัว	44925	ม.6/3		
ได้	443		คะแนน	ลำาดับที่	3	
สรุปจำานวนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง	ทั้งสิ้น	2,932	คน
มีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	2,835	คน	ผู้ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง	97	คน	บัตรเสีย	
354	ใบ

	 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

	 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	

การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำาปีการศึกษา 2556

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด  และพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
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
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	 เม่ือวันท่ี	17	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ภราดา	ดร.เดชาชัย		ศรีพิจารณ์	
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ	คร้ังท่ี	1	 ประจำาปีการศึกษา	2556	 เพ่ือพิจารณา

	 เม่ือวันท่ี	26	 มิถุนายน	พ.ศ.	2556	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย		
ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดกิจกรรมงานวันสุนทรภู่	 ประจำาปีการ
ศึกษา	 2556	 โดยมีกิจกรรมดังน้ี	 เล่นเกมสอยดาว	 ตอบคำาถามเก่ียวกับ
ประวัติและผลงานของครูกลอนสุนทรภู่	 กิจกรรมชมภาพยนตร์สารคดีเก่ียว
กับประวัติและผลงานของสุนทรภู่	 	 การแสดงประกอบเพลงคำาม่ันสัญญา	
และการแสดงละครเร่ือง	พระอภัยมณี		ชุดผีเส้ือสมุทร	ให้กับนักเรียนระดับ
ช้ัน	ม.	1	-	ม.	3	และ	EP.-M.	3		ณ		หอประชุม	Louis-Marie	Grand	Hall	
ช้ัน	6	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building	การแข่งขันภายในของ

	 เม่ือวันท่ี	28	 มิถุนายน	พ.ศ.	2556	งานสัมพันธ์ชุมชน	 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ร่วมกับ	สมาคมอัสสัมชัญ	จัดงานเล้ียงสังสรรค์
ครูเกษียณ	ประจำาเดือนมิถุนายน	2556	เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
โรงเรียน	 คณะครูอาวุโส	 และอัสสัมชนิก	 โดยได้รับเกียรติจาก	 ภราดา	
ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยภราดา
วิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ/หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ร่วมรับ
ประทานอาหาร	นอกจากน้ีประธานชมรมครูเกษียณ	ได้มอบกระเช้าดอกไม้
แสดงความยินในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งให้กับคณะภราดาท้ัง	2	ท่านด้วย	ณ	
ห้องประชุม	901	ช้ัน	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ปีการศึกษา 2556

กิจกรรมงานวันสุนทรภู่

งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ ประจำาเดือนมิถุนายน 2556

นโยบาย	และแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ	ปีการศึกษา	2556		
มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 ร่วมประชุม	 ณ	
ห้องประชุมอำานวยการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ช้ัน	M	 อาคารอัสสัมชัญ	2003	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	 กรุงเทพฯ	 ซ่ึงคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
อัสสัมชัญ	ปีการศึกษา	2556	ประกอบด้วย
1.	ภราดา	ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำานวยการ
2.	ภราดา	ดร.เลอชัย	 ลวสุต	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
3.	ภราดา		ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์		ผู้ทรงคุณวุฒิ
4.	ภราดาเกรียงศักด์ิ	 มายอด	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
5.	ดร.ชวลิต	 หม่ืนนุช	 ผู้ทรงคุณวุฒิ
6.	คุณสักกะพงษ์	 บุญมี	 ผู้แทนผู้ปกครอง
7.	มิสนิภา	 ต่างท้วม	 ผู้แทนครู
ล่าสุดมีคำาส่ังแต่งต้ังเพ่ิมเติมให้	ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ

นักเรียนระดับช้ัน	ม.	1	ประกวดโปสการ์ดสุนทรภู่	ม.	2	ประกวดวาดภาพ
ตัวละครจากเรื่องพระอภัยมณี	 ม.	3	 ผลงานสร้างสรรค์ครูกลอนสุนทรภู่	
ม.	 4	 ประกวดจัดทำาปฏิทินตั้งโต๊ะตัวละครในวรรณคดีเรื่องพระอภัยมณี									
ม.	 5	 ประกวดสร้างภาพตามจินตนาการในวรรคทองของสุนทรภู่	 ม.	 6	
จัดประกวดคำาขวัญประกอบภาพสุนทรภู่	 นอกจากนี้	 ยังจัดนิทรรศการ
ผลงานของนักเรียนบริเวณ	 ใต้อาคาร	 ฟ.ฮีแลร์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขต
บางรัก	กรุงเทพมหานคร
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	 เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ภราดา	ดร.เดชาชัย		ศรีพิจารณ์	
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วย	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	
อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล	มาสเตอร์สุทิน		นิติวัฒนานนท์	หัวหน้าฝ่าย
กิจการนักเรียน	 นำาตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมแสดงความ
ยินดีในโอกาส	109	ปีการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ	ณ	สมาคมอัสสัมชัญ	
ถนนพระรามสี่	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ	
	 ภายในงาน	 สมาคมอัสสัมชัญ	 ได้ประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์	
พุทธ	 อิสลาม	 และซิกซ์	 เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้มีพระคุณกับโรงเรียน
และสมาคมอัสสัมชัญ	 อาทิ	 คุณพ่อกอลมเบต์	 ผู้ก่อต้ังโรงเรียน	 คณะ
ภราดา	ครู	ศิษย์เก่า	รวมถึงศิษย์ปัจจุบันผู้ล่วงลับไปแล้ว	โดยมี	ดร.วัลลภ												
เจียรวนนท์	 นายกสมาคมอัสสัมชัญ	 เป็นประธานในพิธี	 ณ	 สมาคม													
อัสสัมชัญ	ถนนพระรามส่ี	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวันท่ี	10	 มิถุนายน	 พ.ศ.	2556	 มูลนิธิ	 ฟ.ฮีแลร์	 จัดประชุม		
คณะกรรมการ	ประจำาปีการศึกษา	2556	มีภราดาสุรสิทธ์ิ		สุขชัย	ประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 เป็นประธาน	 พร้อมด้วย		
ภราดาวิริยะ		ฉันทวโรดม	อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ	ภราดา	ดร.เดชาชัย		
ศรีพิจารณ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิ	ฟ.ฮีแลร์	 ร่วมประชุม	ณ	ห้องประชุมอำานวยการ	ช้ัน	M	2	อาคาร	
อัสสัมชัญ	2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ภราดา	ดร.เดชาชัย		ศรีพิจารณ์	
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วย	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	
อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล	ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์	ผู้อำานวยการ
โรงเรียน	 	 อัสสัมชัญแผนกประถม	 ภราดานนทชา	 ศรีวิไล	 หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ-การเงิน	 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	 ผู้แทนคณะครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ	และผู้แทนคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	เฝ้ารับเสด็จฯ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ในวโรกาสเสด็จ
พระราชดำาเนินทรงเปิดอาคารเรียน	“เซนต์ปีเตอร์”	และอาคาร	“โกลเด้น	
จูบิลี่”	 และร่วมแสดงความยินดีกับ	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 	 บุญพราหมณ์			
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ในโอกาสเปิดอาคารเรียน	2	อาคาร
ดังกล่าวด้วย	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันที่	10	 มิถุนายน	 พ.ศ.	2556	 คุณชูเกียรติ	 	 รัตนชัยชาญ	
อัสสัมชนิก	 เลขประจำาตัว	 	 24065	 รุ่น	 2514	 นำาหนังสือมามอบให้										
โรงเรียนอัสสัมชัญไว้ในห้องสมุด	 มาร์ติน	 เดอ	 ตูรส์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	
เพื่อประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลสำาหรับครู	 นักเรียน	 ประกอบด้วยชุด
หนังสือ	พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	จำานวน	8	เล่ม	8	
ภาษา	อาทิ	ภาษาอังกฤษ	จีน	ฝรั่งเศส	ฯลฯ	หนังสือ	“Queen	Sirikit”	
จำานวน	2	ชุด	และหนังสือ	“ธรรมดีเพื่อพ่อ”	จำานวน	2	ชุด	มีภราดา	
ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	เป็นผู้รับมอบ	
ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดี 109 ปี สมาคมอัสสัมชัญ

ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ ฟ.ฮีแลร์

ร่วมยินดีในโอกาสเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  

มอบหนังสือเข้าห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ 
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	 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

	 เมื่อวันที่	28	 มิถุนายน	 พ.ศ.	2556	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดพิธี
ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร	 อัครสาวก	 (Saint	 Peter	 the	 Apos-
tle)	 องค์อุปถัมภ์ของภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อำานวยการ														
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 มีภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ/หัวหน้างาน
อภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ให้เกียรติกล่าวแสดงความยินดี	 พร้อมด้วย	
คณะครู	 นักเรียน	 เจ้าหน้าที่และพนักงาน	 เข้าร่วมในพิธี	 ณ	 โรงเรียน	
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2556  

ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร 
อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของผู้อำานวยการ

ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับคณะภราดาใน
โอกาสเข้ารับตำาแหน่ง	 ประกอบด้วย	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ/
หัวหน้างานอภิบาลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์			
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 และ	 ภราดา	 ดร.ศักดา	 สกนธวัฒน์										
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	ณ	ห้องประชุม	901	ชั้น	9	
อาคารอัสสัมชัญ	2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 ช่วงบ่าย	 ตัวแทนจากส่วนต่าง	 ๆ	 เข้าอวยพรผู้อำานวยการโรงเรียน	
ประกอบด้วย	 คุณวิมลรัตน์	 สว่างพาณิชย์	 ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ	
จำากัด	 (มหาชน)	 สาขาโอเรียนเต็ล,	 คุณกฤษณะ	 วจีไกรลาศ	 ประธาน
ชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ	พร้อมด้วย	 สมาชิกชมรมฯ	 และ	
ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ,	มิสสุทัศน์ษา		เกิดปราโมทย์	
หัวหน้างานโภชนาการ	 พร้อมตัวแทนพนักงาน	 AC	 Canteen	 นำาเค้ก		
เข้าอวยพร	ณ	ห้องทำางานผู้อำานวยการ	ชั้น	M	2	อาคารอัสสัมชัญ	2003	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
 ช่วงเย็น	คณะครูจัดงานฉลองศาสนนาม	ให้แก่	ภราดา	ดร.เดชาชัย		
ศรีพิจารณ์	ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์				
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	 และแสดงความยินดีใน
โอกาสรับตำาแหน่งของ	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ/หัวหน้างาน
อภิบาล	ภราดานนทชา		ศรีวิไล	หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน	 โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม	 มีตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน		
อัสสัมชัญ	 ตัวแทนสมาคมอัสสัมชัญ	 คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา	
และคุณครูร่วมงาน	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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	 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 ร่วมกับ	 งานทรัพยากรมนุษย์	
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 หัวข้อ	 “การใช้บทเรียนออนไลน์	SAS	Curricu-
lum	 Pathways”	 ให้กับคุณครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระ	 เพื่อให้คุณครูได้นำา
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
เทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ			

อบรมเชิงปฏิบัติการ “บทเรียนออนไลน์ SAS Curriculum 
Pathways” 

	 เมื่อวันที่	11	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	นำาคณะครูฝ่ายธุรการ-การเงิน	งานวัดผล	
ฝ่ายวิชาการ	 จำานวน	9	 ท่าน	 ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการงานธุรการ	
งานการเงิน	งานวัดผล	ของโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	 เพื่อนำามาประยุกต์
ใช้ในการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของโรงเรียนอัสสัมชัญ	
มี	 ภราดา	 ดร.สุรกิจ	 ศรีสราญวงศ์กุล	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระยอง	พร้อมคณะครู	ให้การต้อนรับ	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	อำาเภอ
เมือง	จังหวัดระยอง

	 เมื่อวันที่	3	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	มิสไพบูรณ์		สิงห์ครุ	หัวหน้า
สำานักผู้อำานวยการ	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  

เยี่ยมอาการป่วยมิสดอกรัก บุญชมภู

สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเข้าใช้บทเรียน
ออนไลน์	และเพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพครู
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	 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
ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำางานและการดูแลนักเรียน	ภราดา	ดร.เดชาชัย		
ศรีพิจารณ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 มาสร้างความเข้าใจและ
การเตรียมตัวในการดูแลนักเรียนอัสสัมชัญ	 การทำางานของคุณครู	 ใน
ปีการศึกษา	2556	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	
2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

สัมมนาครู โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดปีการศึกษา 2556

	 เมื่อวันที่	 7	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2556	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรี
พิจารณ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 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)	นำาคุณครูฟิลิปปินส์มา

ประชุมชี้แจงนโยบายการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ตามนโยบายมูลนิธิฯ  
สอนร่วมกับครูไทย	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับครูไทยด้าน
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนและการบริหาร
จัดการห้องเรียน
	 ทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุม	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์				
ผู้อำานวยการ	 ได้มอบรางวัลแก่คุณครูที่สอนเป็นภาษาอังกฤษในรายวิชา
คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์	สังคมศึกษา	และคอมพิวเตอร์	ในปีการศึกษา	
2555	 เพื่อเป็นขวัญและกำาลังใจแก่คุณครูทุกท่านได้ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มศักยภาพต่อไป	ณ	ห้องประชุม		Conference	ชั้น	3	ห้องสมุดมาร์
ติน	เดอ	ตูรส์	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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	 เมื่อวันที่	21	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	ส่งนักเรียนชมรม	NETAC	เข้าร่วมงานแถลงข่าว	การ
ประกวดสารคดี	 ในโครงการ	 “กบจูเนียร์”	 ปี	5	 ของ	 บริษัท	 ทีวีบูรพา	
จำากัด	 ผู้ผลิตรายการ	 “กบนอกกะลา”	 รายการสารคดีให้สาระความรู้	
ออกอากาศทุกวันอาทิตย์	 เวลา	 14.00-15.00	 น.	 ทางสถานีโทรทัศน์โม
เดิร์นไนน์	 มีมาสเตอร์โสภณ	 	สกุลเรือง	 เป็นครูที่ปรึกษา	ณ	สถานีโทร
ทัศน์โมเดิร์นไนน์	พระราม	9	กรุงเทพมหานคร
	 สำาหรับการประกวดสารคดี	 ในโครงการ	 “กบจูเนียร์”	ปี	5	 ของ	
บริษัท	ทีวีบูรพา	จำากัด	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/kobnok-
kala.junior

	 เมื่อวันที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา
และพลศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้ส่งนักเรียนชมรม	 อย.น้อย								
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เข้าร่วมแข่งขันประกวดโครงงานแก้ไขปัญหา
สุขภาพในโรงเรียน	ณ	โรงแรมมารวย	การ์เด้น	กรุงเทพมหานคร	จัด
โดยคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข	ผลการประกวด
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำานวน	3,000.-	
บาท	(สามพันบาทถ้วน)	มีมิสชลดา	เถื่อนเนาว์	เป็นผู้ดูแล

ชมรม NETAC ร่วมงานแถลงข่าว กบจูเนียร์ ปี 5

ชมรม อย.น้อย ได้รับเกียรติบัตร 
โครงงานแก้ ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน

	 เมื่อวันที่	26	มีนาคม	พ.ศ.	2556	มิสนงลักษณ์		สีนิลแท้	หัวหน้า
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 และนายปริย	 ต๊ะวิชัย	 เลขประจำาตัว	44963	
นักเรียน	 ชั้น	 ม.6/2	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เข้ารับโล่ประทานรางวัลสถาน
ศึกษาดีเด่นด้านพลังงานระดับ	 3	 ดาว	 และนักเรียนแกนนำาอนุรักษ์

สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน  Energy Mind Award 2012

พลังงาน	Energy	Mind	Award	2012	จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า							
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ	 จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง	 ณ	
การไฟฟ้านครหลวง	 อาคารสำานักงานใหญ่เพลินจิต	 เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร
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	 เมื่อวันที่	 26	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2556	 มาสเตอร์ศรัณย์	 สีนิลแท้	
หัวหน้างานลูกเสือ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดอบรมจาราจรตามโครงการ	
“ลูกเสือจราจร”	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกเสือมีความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือจราจร	 ปลุกจิตสำานึกให้รู้จักการช่วยเหลือ
ผู้อื่น	 และสามารถนำาความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติหน้าที่ด้านการจราจรใน
สถานศึกษา	 ให้ลูกเสือได้รู้จักการเสียสละ	 มีจิตอาสา	 บำาเพ็ญตนให้เป็น

อบรมลูกเสือจราจร

	 เมื่อวันที่	 5	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2556	 คณะผู้กำากับลูกเสือสามัญ				
รุ่นใหญ่	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 จัดพิธีประดับอินธนูลูกเสือสามัญ						
รุ่นใหญ่	ให้กับลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	ณ	บริเวณชั้นล่างอาคาร	
Saint	Louis	-	Marie	Memorial	Building	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร
	 และในวันเดียวกัน	 งานลูกเสือ	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 โรงเรียน								

พิธีประดับอินธนูลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 และพิธีเข้าประจำากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

อัสสัมชัญ	 จัดพิธีเข้าประจำากองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 ระดับชั้นมัธยม	
ศึกษาปีที่	1-3	และ	EP-M.	3	ประจำาปีการศึกษา	2556	โดยได้รับเกียรติ
จากมิสศิริพร	ศุระศรางค์	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 มีคณะผู้กำากับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่		
ร่วมในพิธี	ณ	บริเวณใต้อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ประโยชน์ต่อชุมชน	 และสังคม	 มีลูกเสือและเนตรนารีเข้าร่วมทั้งหมด	
123	 นาย	 โดยแบ่งเป็นลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์	 จำานวน	 42	 นาย	
ประธานกองลูกเสือทุกระดับชั้น	จำานวน	31	นาย	และเนตรนารี	จากโรง
เรียน			อัสสัมชัญศึกษา	จำานวน	50	คน	และผู้กำากับ	5	ท่าน	มีเจ้าหน้าที่
ตำารวจจากสถานีตำารวจบางรัก	จำานวน	8	ท่าน	เป็นวิทยากรให้การอบรม
ในครั้งนี้	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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	 เมื่อวันที่	 1	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2556	 มิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ		
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เข้าร่วมพิธีรับมอบเกียรติ
บัตร	 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน	 (O-net)	 ให้
โรงเรียนในสังกัดสำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	(สช.)										
ทั่วประเทศท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ันพ้ืนฐาน	 (O-Net)	
ตามเกณฑ์ที่กำาหนดปีการศึกษา	2554	ผลการทดสอบ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	
ได้รับรางวัลประเภทเหรียญเงิน	 คะแนนเฉลี่ยรวมตั้งแต่	 60-69	 คะแนน	
มี	 นายพงศ์เทพ	 เทพกาญจนา	 เป็นประธานพิธี	 ณ	 โรงแรมริเวอร์ไซด์	
กรุงเทพมหานคร		

	 เมื่อวันที่	29	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	2556	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	
อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยมิสไพบูรณ์	
สิงห์ครุ	หัวหน้าสำานักผู้อำานวยการ	มาสเตอร์รังสรรค์	พรพัฒนา	หัวหน้า
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 	 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์	 จำานวน	3	 เครื่อง	
ให้กับโรงเรียนอนุบาลองครักษ์	 (ผดุงองครักษ์ประชา)	 ตำาบลองครักษ์		
อำาเภอองครักษ์	 จังหวัดนครนายก	 ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบจัดการเรียน
ร่วมระหว่างนักเรียนปกติและนักเรียนพิเศษที่มีความบกพร่องทางด้าน
ร่างกายและสติปัญญา	 เพื่อนำาไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนของ
โรงเรียนต่อไป	 โดยมีคณะครูและนักเรียนมารับมอบ	 ณ	 ห้องประชุม
สำานักผู้อำานวยการ	 ชั้น	M2	 อาคารอัสสัมชัญ	2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	
บางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 ด้วยคณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	กำาลังดำาเนินการจัด
ทำาโครงการ	BUCA	the	Leading	Visionary:	Creative	Convergence	
Model	 ในการปรับกระบวนทัศน์และทิศทางในการดำาเนินปรับการเรียน
การสอนของคณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 โดย	 ดร.พีรยา	
หาญพงศ์พันธ์	 คณบดีคณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	 จึงได้
ขอความอนุเคราะห์ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ	ขอบุคลากร	ได้แก่	มาสเตอร์
โสภณ	สกุลเรือง	บุคลากรงานประชาสัมพันธ์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เป็นที่
ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์	คณะนิเทศศาสตร์	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ใน
การกำาหนดทิศทางและกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์	 ร่วมกับคณาจารย์ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	ทั้งนี้	ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ผู้อำานวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้อนุมัติให้ตามที่คณะนิเทศศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ	ขอความอนุเคราะห์มา	ตั้งแต่วันที่	17	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	
เป็นต้นไป

พิธีรับมอบเกียรติบัตร
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-net)  

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้กับโรงเรียนอนุบาลองครักษ์

คุณครูอัสสัมชัญ ได้รับเลือกเป็นที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์ 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
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	 เม่ือวันท่ี	22	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 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

	 เม่ือวันท่ี	29	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	
ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ	คุณพ่อชำานาญ	มีภิปราย		บิดามิสเพ็ญศรี	
แก้วพรหม	 ณ	 วัดอุดมรังสี	 เขตหนองแขม	 	 กรุงเทพมหานคร	 ในนาม
คณะผู้บริหาร	ครู	ผู้ปกครอง	และนักเรียน	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ขอแสดง
ความเสียใจมา	ณ	โอกาสนี้

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพมารดามิสสุภา พร้อมสถิตย์

ร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพ บิดามิสเพ็ญศรี แก้วพรหม
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	 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	เลขประจำาตัว	46939

ประกวดวงดนตรี Smart Teen Love Say Play ปี 2

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

	 มาสเตอร์วิริยะ	 เกตุแก้ว	 หัวหน้างานดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญ	
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคณะทำางานในการจัดทำาบทเพลงฉลอง
ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยครบรอบ	111	ปี	 เมื่อวันที	่

	 เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	 งานดนตรีและการแสดง	
ร่วมกับฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดการแสดงดนตรีของ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนตระหนักถึงภัยจาก
บุหรี่และผลกระทบไปสู่ผู้ใกล้ชิด	 โดยสอดแทรกเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ
วันงดสูบุหรี่โลกที่กำาหนดขึ้นในวันที่	 31	 พฤษภาคมของทุกปี	 รวมถึง
การไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ	2003	โรงเรียน					
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

จัดทำาบทเพลงฉลองภราดาคณะเซนต์คาเบรียล 111 ปี

การแสดงดนตรี รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

4	กรกฎาคม	พ.ศ.	2556	มาสเตอร์วิริยะ		เกตุแก้ว	และมิสลภัสนันท์		
จันทน์โรจน์	 ได้เดินทางไปบันทึกเสียง	 ณ	 ห้องบันทึกเสียง	 โรงเรียน	
อัสสัมชัญธนบุรี	เขตบางแค	กรุงเทพมหานคร
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	 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	 Louis-
Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building						
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันที่ื	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยนาฏศิลป์ไทยประจำาปีการ
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

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

	 เม่ือวันท่ี	15	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	งานอภิบาล	ฝ่ายกิจการนักเรียน	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ท้ัง	2	 แผนก	 ได้เรียนเชิญผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก
เข้าร่วมประชุม	 เพ่ือทำาความรู้จัก	 ความเข้าใจ	 และช้ีแจงกิจกรรมต่าง	
ๆ	 รวมท้ังการเรียนการสอนท่ีโรงเรียนจัดให้นักเรียนคาทอลิกในโรงเรียน					
มีภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล	เป็นประธานในการ

	 เมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	คุณครูระดับชั้น	ม.	1	
นำานักเรียนชั้น	 ม.	 1	 ร่วมกิจกรรมแสดงคารวคุณต่อคุณพ่อกอลม
เบต์	 และภราดา	ฟ.ฮีแลร์	 และผู้มีพระคุณต่อโรงเรียนอัสสัมชัญ	ณ	
บริเวณลานพระรูปแม่พระอัสสัมชัญ,	 นักบุญหลุยส์-มารีย์	 กรีญอง	
เดอ	มงฟอร์ต,	อนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์	ผู้ก่อตั้งโรงเรียน,	เจษฎา
จารย์	 ฟ.ฮีแลร์	 ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมทั้งนำานักเรียนร่วม
วจนพิธีกรรมรำาลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต์	 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

วันสมโภชพระวรกายและพระโลหิตพระคริสต์เจ้า

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก

ม.1 ร่วมกิจกรรมแสดงความคารวะคุณพ่อกอลมเบต์ และ
ภราดา ฟ.ฮีแลร์  

3-6	และนักเรียนลูกเสือระดับช้ันมัธยมปีท่ี	2/4,	2/6	และ	2/9	 ลูกเสือกอง
ร้อยพิเศษ	พร้อมด้วยคณะครูเข้าร่วมในพิธี	ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญ	ขบวน
แห่ผ่านบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 และโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ตามลำาดับ	 เพ่ือความสวัสดิมงคลเป็นการถวายเกียรติ
สูงสุดแด่พระคริสต์เจ้า

ประชุมในคร้ังน้ี		พร้อมท้ังมอบหมายให้หัวหน้างานอภิบาลท้ัง	2	แผนก	คือ	
มิสหทัยวรรณ		สิทธิเดช	หัวหน้างานอภิบาล	แผนกประถม	มิสปรีดารัตน์		
ไชยพัฒน์	 ผู้ช่วยหัวหน้างานอภิบาล	แผนกมัธยม		เป็นผู้รายงานกิจกรรม
ต่าง	ๆ 	ท่ีผ่านมา	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ช้ัน	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2556	 งานอภิบาล	 ฝ่ายกิจการ
นักเรียน	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 นำานักเรียนคาทอลิกร่วมพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณในโอกาสเปิดปีการศึกษา	2556	ของโรงเรียน	“ไตรอัสสัมชัญ”	
ประกอบด้วย	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	 และโรงเรียน
อัสสัมชัญคอนแวนต์	ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญ	เพื่อขอพรจากพระเป็นเจ้า	
ให้การบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียนมีความเจริญ	
ก้าวหน้าตลอดปีการศึกษา	 2556	 และตลอดไป	 มีบาทหลวงสานิจ		
สถะวีระวงส์		ให้เกียรติประกอบวจนพิธีกรรม

	 งานอภิบาล	ฝ่ายกิจการนักเรียน	โรงเรียนอัสสัมชัญ	จัดให้นักเรียน
คาทอลิกระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	1-3	เข้ารับการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจ	เพ่ือให้
นักเรียน	 มีศาสนาเป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ	 เป็นผู้มีจริยธรรม	 คุณธรรม
และปฏิบัติศาสนกิจตามหลักธรรมทางศาสนา	 และนำาไปสัมผัสชีวิตบ้าน						
คนชราคณะคามิลเลียนให้เกิดความเอ้ืออาทรกับสังคมมนุษย์	ระหว่างวันท่ี	
21-23	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ณ	บ้านสวนยอแซฟ	อำาเภอสามพราน	จังหวัด
นครปฐม	มีคุณพ่อสุวนารถ		กวยมงคล	และบาทหลวงพรชัย	แก้วแหวน	
มาให้การอบรมฟ้ืนฟูจิตใจในคร้ังน้ี

	 เม่ือวันท่ี	 23	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2556	 คุณโกวิท	 	 จันทรกิติวุฒิ	
ประธานผู้ปกครองคาทอลิก	นำาคณะผู้ปกครองคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญ	
เข้าแสดงความยินดีกับภราดา	 ดร.เดชาชัย	 	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อำานวยการ				
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 และภราดาวิริยะ	 	 ฉันทวโรดม	 อธิการ/หัวหน้างาน
อภิบาล	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญ	
ณ	 ห้องทำางาน	 ช้ัน	M	 อาคารอัสสัมชัญ	2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขต
บางรัก	กรุงเทพมหานคร

มิสซาบูชาขอบพระคุณ “ไตรอัสสัมชัญ” เปิดปีการศึกษา

การอบรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  

ผู้ปกครองคาทอลิก แสดงความยินดีกับคณะภราดา
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	 เม่ือวันท่ี	14-15	 มิถุนายน	พ.ศ.	2556	 งานการสอนคอมพิวเตอร์	
ฝ่ายวิชาการ	 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือแบบพ้ืนฐาน	
Thailand	Robofest	Junior	2013	 และการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์
ประเทศไทย	 คร้ังท่ี	 2	 ณ	Convention	Hall	 สถาบันการจัดการปัญญา					
ภิวัฒน์	ถนนแจ้งวัฒนะ	ปากเกร็ด	นนทบุรี
ผลการแข่งขันมีดังน้ี
	 1.	 ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์ว่ิงจับเส้นความเร็วสูงไม่มี									
ส่ิงกีดขวางแบบไม่จำากัดอุปกรณ์	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	ถ้วยรางวัล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	สมาชิกในทีม	ได้แก่								
	 นายพงศธร	 วีระทัตพันธ์	 ช้ัน	ม.	4/1
	 นายธัชดล	 สุทธิสมบูรณ์	 ช้ัน	ม.	4/3
	 2.	 ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ	 “ว่ิงวิบาก”	:	Off	Road	
ว่ิงจับเส้นความเร็วผ่านส่ิงกีดขวาง	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้รับ
โล่รางวัล	สมาชิกในทีม	ได้แก่	
	 นายเจตนันท์	 หอมจันทนากุล	 ช้ัน	ม.	6/2
	 นายภูมิพัฒน์		ไตรย์พืชน์		 ช้ัน	ม.	6/5
รองชนะเลิศอันดับ	3	ได้รับเหรียญรางวัล	สมาชิกในทีม	ได้แก่									
	 นายกิตติธัช	 อุดมโชคสกุล		 EP.-M.	5/1
	 นายคณิณ	 อุดมโชคสกุล		 ช้ัน	ม.	5/4
ครูผู้ควบคุมดูแล	ม.ประยุทธ		น้อยแก้ว	และมิสจิรัฐติ		กิจสมุทร์

ชนะเลิศถ้วยรางวัลพระราชทาน การแข่งขันหุ่นยนต์ 
Thailand Robofest Junior 2013  

	 เม่ือวันท่ี	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	ร่วม
กับ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	และกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ		
จัดการแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ	 “AC	 Saving	 Energy”	 เพ่ือกระตุ้นให้
นักเรียนมีจิตสำานึกในการอนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน	ณ	บริเวณช้ัน	1	ตึก	
ฟ.	ฮีแลร์		โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขันวาดภาพ	หัวข้อ	“AC	Saving	Energy”		
รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่	ทีม	วิทย์ศิลป์	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	ร่วมอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม	
	 •	ทีม	ไกลแค่ไหนคือใกล้	ห้อง	ม.	4/9

	 เม่ือวันท่ี	 27	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2556	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรี
พิจารณ์	ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	มิสสุภาวดี	เหล่ียวเจริญ		หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ	พร้อมด้วย	มิสจันทร์เพ็ญ	คุณวัฒนสุขสันติ	ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ	 นายกฤตภาส	 บัวจีบ	 ช้ัน	 ม.	5/3	 เลขประจำาตัว	45561	 ท่ีได้
รับรางวัลดีเย่ียม	 จากการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติคร้ังท่ี	 9	 (The	
Ninth	Thailand	Chemistry	Olympiad)	 ระหว่างวันท่ี	29	 เมษายน	-	3	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ท้ังได้
รับเลือกเป็น	“เยาวชนเคมีแห่งประเทศไทย	รุ่นท่ี	3”	จากสมาคมเคมีแห่ง
ประเทศไทย	ในพระอุปถัมภ์ของศาสตราจารย์	ดร.	สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี

การแข่งขันวาดภาพในหัวข้อ “AC Saving Energy”

แสดงความยินดี นักเรียนเคมีโอลิมปิกระดับชาติ  
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	 เม่ือวันท่ี	 27	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2556	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรี
พิจารณ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	มิสสุภาวดี	เหล่ียวเจริญ	หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ	 พร้อมด้วย	 มิสศิริพร	 อ่อนกล่ำา	 หัวหน้างานการสอน
คอมพิวเตอร์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ร่วมแสดงความยินดีกับนายกรวิชญ์		
เท่ียงธีระธรรม	ช้ัน	ม.	6/1	เลขประจำาตัว	44993	ท่ีได้รับรางวัลเหรียญทอง
และรางวัลคะแนนรวมสูงสุด	อันดับท่ี	2	พร้อมได้รับทุนสนับสนุน	4,000.-	
บาท	และ	นายกิติพงษ์			ศิริเรืองสกุล	ช้ัน	ม.	6/1	เลขประจำาตัว	45113	
ท่ีได้รับเหรียญเงินจากการแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ	คร้ังท่ี	9	
ระหว่างวันท่ี	7-10	พฤษภาคม	พ.ศ.	2556	ณ	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
ศูนย์รังสิต	จ.ปทุมธานี

	 เม่ือวันท่ี	30	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม	 Standard	
Rating	&	Friendship	Game	คร้ังท่ี	1	ปี	2556	ณ	ศูนย์การค้าเดอะมอลล์
บางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	สรุปผลการแข่งขันมีดังน้ี	
ประเภท Premier Gold
รางวัลชนะเลิศ		ได้แก่	นายกฤษฎ์ิ			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	นายวิชญ์ฤทธ์ิ	คฤหวาณิช	ม.	1/4
Standard C
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3	ได้แก่	ด.ช.พันธ์ุเพรช	พ้ืนผล	ม.	3/9

แสดงความยินดี นักเรียนคอมพิวเตอร์ โอลิมปิก ระดับชาติ 
ครั้งที่ 9  

ผลการแข่งขันหมากล้อม Standard Rating & Friendship Game

Friendships Game
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	ได้แก่	ทีม	Ac4	สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1.	ด.ช.ภูสิทธ์ิ	 เอ้ือนันตา	 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.ปิติพันธ์		 กัมพูศิริ		 ม.	1/5		
2.	ด.ช.อัศพล		 จิราภิรมย์		 ม.	1/5		
3.	ด.ช.ชนุตร์			 เย็นสมุทร		 ม.	1/10	
มี	ม.ชณัฐ	กะปิตถา	เป็นครูผู้ดูแล	มิสนวลศรี	ช่ืนชม	เป็นครูท่ีปรึกษา
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	 เม่ือวันท่ี	 7	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2556	 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ					
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดกิจกรรมทบทวนความรู้	 ทักษะ	 ประสบการณ์ของ
ตนเองซ่ึงได้แสดงออกโดยการถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ท่ีผ่านมา	 เพ่ือ
เป็นประโยชน์อย่างย่ิงแก่รุ่นน้องระดับช้ัน	 EP.-M.	 4-5-6	 ในกิจกรรม
พ่ีพบน้อง	 (Big	 Brothers)	 ณ	 ห้องประชุม	 Auditorium	 ช้ัน	 9	 อาคาร												
อัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 โดย
ได้เชิญศิษย์เก่า	 โปรแกรมภาษาอังกฤษ	 รุ่นท่ี	6	(AC127)	 ท่ีได้สำาเร็จการ
ศึกษาในปี	2555	 กิจกรรมพ่ีพบน้อง	(Big	Brothers)	จะช่วยให้นักเรียนรุ่น
น้องมีความรู้พ้ืนฐานเก่ียวกับการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าศึกษาต่อใน

	 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการ
แข่งขันดนตรีในงาน	EP	Talent	Show	and	EP6	Farewell	Party	ประจำาปี
การศึกษา	2555	เม่ือวันท่ี	1	มีนาคม	พ.ศ.	2556	ณ	โรงแรมแอมบาสซาเด
อร์	สุขุมวิท	กรุงเทพฯ	ผลการแข่งขันมีดังน้ี
ชนะเลิศ ได้แก่
ด.ช.	พัสกร		วิจักษณ์วิชชากร	 EP.-M.	2/2	เลขประจำาตัว	46695 
ด.ช.	สิริฤกษ์		กิจกำาจาย		 EP.-M.	2/2	เลขประจำาตัว	46710  
ด.ช.	ธาวิน		ต้ังศิริวานิช		 EP.-M.	2/2	เลขประจำาตัว	46820 
ด.ช.	ธนทรรศนช์		ทองคำา		 EP.-M.	2/2	เลขประจำาตัว	46973  
ด.ช.บุญนิมิต		สามัตถิยดีกุล		 EP.-M.	2/4	เลขประจำาตัว	46712  
ด.ช.นวนนท์		ปฐมศิริ		 EP.-M.	2/4	เลขประจำาตัว	51900  

EP Big Brothers

ชนะเลิศ การแข่งขันดนตรี EP Talent Show and  EP6 
Farewell Party ประจำาปีการศึกษา 2555

ระดับอุดมศึกษา	ชีวิตการเรียน	สังคมในร้ัวมหาวิทยาลัย	และความรู้ด้าน
ต่าง	ๆ	รวมถึง	การปรับตัว	หรือแม้แต่การเรียนในแต่ละสถาบัน	และยัง
ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ีกับรุ่นน้อง	 ครู	 และสถาบัน	 ท้ังยัง
ทำาให้นักเรียนรุ่นน้องเกิดแรงบันดาลใจท่ีดี	 ได้มีแนวทางในการท่ีจะเลือก
ศึกษาต่อและเลือกอาชีพของตนเองในอนาคตได้ถูกทาง	 จึงขอขอบใจรุ่นพ่ี
ทุกคนทุกสถาบัน	ได้รับเกียรติจาก	มิสอรนิสา	มิตรประสิทธ์ิ	 หัวหน้าฝ่าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ	เป็นประธานในงาน	พร้อมมอบของท่ีระลึกแก่ศิษย์
เก่า	และร่วมถ่ายภาพ	มี	Mr.	Stephen	Cheek	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ	ร่วมงานในคร้ังน้ีด้วย

รองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่
นายจิรายุส	 พรจรูญ		 EP.	-M.	3/4	เลขประจำาตัว	46007  
นายพัชรพล	 จาตนิลพันธ์ุ		EP.-M.	3/4	เลขประจำาตัว	49708 
นายกิตต์ินิธิ	 กุลสิรินันท์		 EP.-M.	3/4	เลขประจำาตัว	50535 
นายธนภรรศ		 สวนสุจริต		 EP.-M.	3/4	เลขประจำาตัว	52059 
นายพฤศรุทณ์	 สวนสุจริต		 EP.-M.	5/3	เลขประจำาตัว	51889  
รองชนะเลิศอันดับ 2	ได้แก่
ด.ช.	ธนบดี	 เลิศถาวรกิจ		EP.-M.	2/3	เลขประจำาตัว	46703 
ด.ช.	สหัสวรรษ	 วีระมงคลกุล		EP.-M.	2/4	เลขประจำาตัว	46674 
ด.ช.	ปฏิภาณ	 วงศ์อุปราช		 EP.-M.	2/4	เลขประจำาตัว	51875 
ด.ช.	อรันตชา	 พงศ์เรืองรอง	EP.-M.	2/4	เลขประจำาตัว	51898
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	 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.

	 In	June	Mr	Bruce	Milne	travelled	to	Thailand	to	conduct	his	
bi-annual	inspection	of	the	Bell.	Mr	Bruce	Milne	is	the	heas	of	over-
seas	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!”

	 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.

	 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.

New teacher Mr James Gulgecer

Visit from Mr Bruce Milne, Bell Cambridge

Teacher training by Mrs Vanessa Hughes, 
Bell Training in Cambridge

Bell clubs - Football Cricket and Guitar
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	 เม่ือวันท่ี	10	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	
ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เป็นประธานการประชุมเพ่ือเตรียมการ
จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู	4		สถาบัน		คร้ังท่ี		22	ประจำาปี		2556		โดย
โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ	 มีโรงเรียนเข้าร่วมแข่งขัน	
ประกอบด้วย	โรงเรียนอัสสัมชัญ	อัสสัมชัญธนบุรี	อัสสัมชัญสมุทรปราการ	
และอัสสัมชัญระยอง	 มีคณะกรรมการท้ัง	 4	 สถาบันเข้าร่วมประชุม	 ณ	
สำานักผู้อำานวยการ	 ห้องประชุมช้ัน	M	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียน		
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ประชุมการจัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครู 4 สถาบัน
ครั้งที่ 22

	 เม่ือวันท่ี	13	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ	ส่ง
ทีมบาสเกตบอล	 รุ่นอายุ	13	 ปี	 เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน	
สพฐ.	 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	
SPONSOR	THAILAND	CHAMPIONSHIP	2013	 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
นครหลวง	 เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ	 ระหว่างทีมบาสเกตบอล		
โรงเรียนอัสสัมชัญ	พบ	โรงเรียนนานาชาติ	บางกอกพัฒนา	

	 เมื่อวันที่	 28	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2556	 คุณกฤษณะ	 วจีไกรลาศ	
ประธานชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ	 มาสเตอร์ธงไชย	 มุขพันธ์	
หัวหน้างานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ	 แสดง
ความยินดีกับ	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	 ผู้อำานวยการโรงเรียน									
อัสสัมชัญธนบุรี	ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่งผู้อำานวยการ	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

อัสสัมชัญ แชมป์บาสเกตบอลสปอนเซอร์ 2013 รุ่น 13 ปี

ชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ 
แสดงความยินดีกับผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ในโอกาสเข้ารับตำาแหน่ง 

	 ผลการแข่งขัน	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ชนะ	 51-27	 คะแนน	 ได้
แชมป์ในรุ่นอายุ	13	ปี	มาครองได้สำาเร็จ	ณ	สนามบาสเกตบอล	โรงเรียน
สตรีวิทยา	2	กรุงเทพมหานคร	พร้อมได้สิทธ์ิเป็นทีมตัวแทนภาคนครหลวง	
ไปแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยท่ีจังหวัดนครพนมต่อไป	มีมาสเตอร์ธงไชย	
มุขพันธ์	 เป็นผู้ควบคุมทีม	มาสเตอร์ภูริพันธ์	 โชติหิรัญธนนนท์	 และ	 คุณ
เกียรติวัฒน์		ศรีจันทร์วันเพ็ญ	เป็นผู้ฝึกสอน
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	 เม่ือวันท่ี	5	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	มาสเตอร์ธงไชย		มุขพันธ์	หัวหน้า
งานกีฬา	 พร้อมด้วย	 มาสเตอร์ภูริพันธ์	 	 โชติหิรัญธนนนท์	 ผู้ฝึกสอนทีม
บาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 รับมอบชุดแข่งขันบาสเกตบอล	 โรงเรียน
อัสสัมชัญ	จาก	คุณสุวิทย์		จารุมณีโรจน์	ตัวแทนจาก	บริษัท	อีโก้	สปอร์ต	
อินเตอร์เนช่ันแนล	 จำากัด	 เพ่ือใช้ในการแข่งขัน	 บาสเกตบอลนักเรียน	

	 เมื่อวันที่	20	มิถุนายน	พ.ศ.	2556	ชมรมฟุตบอลผู้ปกครอง									
อัสสัมชัญ	 เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดี	 เนื่องในโอกาสเข้ารับ
ตำาแหน่งกับ	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ/หัวหน้างานอภิบาล
โรงเรียนอัสสัมชัญ	ณ	ห้องทำางาน	ชั้น	M	2	อาคารอัสสัมชัญ	2003	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก		กรุงเทพฯ

	 ผลการแข่งขันกีฬามหานครเกมส์	 ประจำาปี	 2556	 ประเภทกีฬา
เทควันโด	 ด.ช.อินทัช	 	 รัตนาวังเจริญ	 นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	 รุ่นอายุ	13-14	 ปี	 ชาย	 น้ำาหนัก	 50-53	 กิโลกรัม	 ระดับ	
OPEN	ประเภทต่อสู้	รุ่น	F	ระหว่างวันท่ี	8-9	พฤษภาคม	2556	ณ	อาคา
รกีฬาเวศน์	2	ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	(ไทยญ่ีปุ่น-ดินแดง)	และ	ได้
รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	GH	BANK	เทควันโดยุวชน-เยาวชน	ชิงชนะ
เลิศแห่งประเทศไทย	ประจำาปี	2556	รุ่นอายุ	13-14	ปี	ชาย	น้ำาหนัก	47-
50	กิโลกรัม	ประเภทต่อสู้	รุ่น	E	ระหว่างวันท่ี	4-8	เมษายน	2556	ณ	ไอส์
แลนด์ฮอลล์	ศูนย์การค้าแฟช่ันไอส์แลนด์	กรุงเทพมหานคร

	 	 เม่ือวันท่ี	 2	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2556	 ผลการแข่งขันฟุตบอล
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 รุ่น	 18	 ปี	 เพ่ือเป็นตัวแทนเขต	 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	โดยมีอาจารย์ก้องเกียรติ		 ก้องแดนไพร	จากสโมสรฟุตบอล
บางกอกกล๊าส	เอฟซี	เป็นผู้ฝึกสอน	มาสเตอร์ประนุพงษ์		ป่ินสุวรรณ	และ
นายชยันต์กร		เกิดโต	เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน	มาสเตอร์โอภาส		ธิราศักด์ิ	เป็น
ผู้ควบคุมทีม

ECO SPORT มอบชุดแข่งขันบาสเกตบอล ให้กับทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ

ชมรมฟุตบอลผู้ปกครอง มอบกระเช้าแสดงความยินดี
แก่ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม  

อินทัช รัตนาวังเจริญ คว้าแชมป์เทควันโด มหานครเกมส์ และ
ยุวชน เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ไพร์มินิสเตอร์ รุ่น 18 ปี

SPONSOR	THAILAND	CHAMPIONSHIP	2013	 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค
นครหลวง	ประกอบด้วย	ชุดแข่งขัน	รุ่น	13	ปี	รุ่น	18	ปี	เส้ือคลุม	รุ่น	13	ปี	
และ	18	ปี	ชุดผู้ฝึกสอน		เป็นมูลค่า	23,000.-	บาท	ณ	สนามบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ



24 AC NEWSLETTER

	 วันที่	4	 มิถุนายน	พ.ศ.	2556	 มิสวิไลรัตน์	 สิงหภาณุพงศ์	 และ
มิสปรานอม	 ฉัตรโชคไพศาล	 ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านประจำา
สัปดาห์	 “เกมไวพจน์	 ซ่อนคำา”	 ณ	 ศูนย์วิทยบริการ	 ชั้น	 3	 อาคาร	
Saint	Louis-Marie	Memorial	Building	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้คำา
ศัพท์และความหมายของคำาในภาษาไทย	 เป็นคำาที่มีความหมายเหมือน
กันหรือหมายถึงสิ่งเดียวกัน	 เป็นกิจกรรมที่นักเรียนได้รับทั้งความรู้	 และ
ความบันเทิง

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

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

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 1  “เกมไวพจน์ ซ่อนคำา” กิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 2  “มรดกโลกในอาเซียน”

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ครั้งที่ 3  “เกมอิคคิวซัง”

โรงเรียนอัสสัมชัญ
เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 โทรสาร 0-2237-7769
Website http://www.assumption.ac.th
Fanpage http;//www.facebook.com/AssumptionCollege1885

คณะผู้จัดทำา
ที่ปรึกษา
 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์
 ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม
บรรณาธิการบริหาร 
 มิสไพบูรณ์  สิงห์ครุ
บรรณาธิการ
 ม.โสภณ  สกุลเรือง
ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 ม.กายสิทธิ์  ร่มไมล์

กองบรรณาธิการ
 ม.ประดิษฐ์  ชัยปรีชา
 มิสนงลักษณ์  สีนิลแท้
 มิสวิไลรัตน์  สิงหภาณุพงศ์
 มิสอรวรานันท์  ทอดสนิท
 มิสชนากานต์  ศรีชมภู
 มิสศิริพร  ศุระศรางค์
 ม.วิริยะ  เกตุแก้ว
 ม.วิชัย  ยงวานิชจิต
 มิสปรีดารัตน์  ไชยพัฒน์

พิสูจน์อักษร   
 ม.เสกสรรค์  นิลสุวรรณโฆษิต
ถ่ายภาพ
 ม.กายสิทธิ์  ร่มไมล์
 ม.โสภณ  สกุลเรือง
 ม.ประยุทธ  น้อยแก้ว
 ชมรม NETAC
รูปเล่ม
 ม.โสภณ  สกุลเรือง

พิมพ์ที่
 The Sun Group 
 โทรศัพท์ 0-2885-4881-4

	 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

ชั่วโมงการอ่าน


