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สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

งานวันแม่พระอัสสัมชัญ 
พิธีถวายพระพร สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ 

และกิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่

พิธีมอบรางวัล และทุนการศึกษา
ส�าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ
การทดสอบ O-Net และการทดสอบ FSG.

ทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ รุ่น 13 ปี
คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน 2 สมัย
บาสเกตบอลสปอนเซอร์ ไทยแลนด์

แชมป์เปี้ยนชิพ 2014
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ให้ก�าลังใจภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ก่อนเข้ารับ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
 วันอังคารท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ผู ้แทนคณะ 
ผูบ้รหิาร คณะคร ูโรงเรยีนอสัสมัชญั พร้อมด้วย คณะกรรมการ 
สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ก่อนเข้าร่วมพิธี
พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ถนนราชด�าเนินนอก เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร

งานวันแม่พระอัสสัมชัญ พิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
และกิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่
   เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดกิจกรรมงานวันแม่พระอัสสัมชัญ พิธีถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ กิจกรรมร�าลึก
พระคุณแม่ โดยกิจกรรมเริ่มด้วย วจนพิธีกรรมขอพระพร
จากแม่พระ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เน่ืองในวันสมโภช 
แม่พระอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและ
วิญญาณ โดยมีคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรม 
หลงัจากนัน้ คณุพ่อยอแซฟ วฒิุเลศิ แห่ล้อม ภราดา ดร.เดชาชยั 

แสดงความยินดีกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 
ในโอกาสเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์
 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย 
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
พร้อมด้วย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชญั 
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู ้อ�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะผู้บริหาร คณะครู 
ผูแ้ทนคณะกรรมการสมาคมอสัสมัชญั ผูแ้ทนคณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนธนาคาร-
กรงุเทพ สาขาย่อย โอเรยีลเตล็ และนกัเรยีน ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ตัวแทนครู ตัวแทน 
ผูป้กครอง ตวัแทนนกัเรยีน และตวัแทนนกัการ ถวายดอกไม้
แด่แม่พระ 
  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ- 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อร�าลึกในพระมหา- 
กรุณาธิคุณและแสดงออกซ่ึงความจงรักภักดี โรงเรียน 
อัสสัมชัญ จึงจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนม-
พรรษาขึน้ โดยม ีภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ ผู้อ�านวยการ
เป็นประธานในพธิ ีเปิดกรวย และถวายพานพุม่เงนิ–พุม่ทอง 
สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมอ่านบทอาเศียรวาทสดุดี 
คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
นักการ ถวายพาน พุ่มเงิน - พุ่มทอง ตามล�าดับ 
  และเนื่องในวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนอัสสัมชัญ จึง
จัดกิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่ โดยเรียนเชิญผู้แทนคุณแม ่
ในทุกระดับชั้น ร่วมงาน ผู ้แทนลูกกล่าวแสดงถึงความ
กตญัญกูตเวท ีผูแ้ทนนกัเรยีนขึน้มอบมาลยัแด่คณุแม่บนเวที 
ผู้แทนคุณแม่กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูก ประธานกล่าว
ขอบคุณตัวแทนคุณแม่ท่ีมาร่วมในพิธี และให้โอวาทแก่
นกัเรยีน ประธานมอบของท่ีระลกึให้กบัตวัแทนคณุแม่ทกุคน 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ณ เวทีหน้ารูปปั้นแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 
ประจ�าปีการศึกษา 2557 
 เมือ่วนัที ่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กลุม่สาระการเรยีนรู้ 
ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย 
แห่งชาติ ในช่วงเช้ามีการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ภาษาไทย  

สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีแสดงความเคารพ 
พระธาตุของสองนักบุญพระสันตะปาปา
   เมื่อที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระอัครสังฆราช 
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ (อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 20515) เป็นประธาน 
พธีิบชูาขอบพระคณุในโอกาสสมโภชพระนางมารย์ีรบัเกยีรติ
ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีแสดงความเคารพ
พระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2 
(สมเดจ็พระสนัตะปาปา) โดยมภีราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ 
ผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการ คณะนักบวช คณะครู นักเรียนและ 

พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต (Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort)
 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 งานอภิบาล 
(คาทอลิก) ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีสดุด ี
นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (Saint Louis-

พีน้่องครสิต์ศาสนกิชนร่วมในพธิ ีณ หอประชมุ Louis-Marie 
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial 
Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Marie Grignion de Montfort) เพื่อเทิดเกียรติในโอกาส 
วันระลึกถึงการสถาปนานักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ 
มงฟอร์ต ครบรอบ 67 ปี (Commemorate 67th 
Anniversary of the Canonization of St. Louis-Marie 
Grignion de Montfort) โดยมีบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน 
เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม โยนก�ายาน รูปปั ้น
ของนักบุญหลุยส์ฯ โดยมีผู้แทนนักเรียนอ่านประวัติ และ 
บทสดุดี นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต จากนั้น 
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ ภราดาวิริยะ 
ฉนัทวโรดม อธกิาร ผูแ้ทนคณะผูบ้รหิาร ผูแ้ทนคณะคร ูผูแ้ทน
นกัเรยีน และผูแ้ทนนกัการโรงเรยีนอสัสมัชญั ร่วมวางกระเช้า
ดอกไม้สักการะ ณ เวทีหน้ารูปปั้นแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หลังจากเสร็จพิธี 
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ ได้มอบเงิน
ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน บุตร-ธิดา พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ 
อีกด้วย

ภาษาชาติ” โดย ด.ช.ชนน สิริปาณสาร ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 1/4 บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 ช่วงสาย มีการ
ตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงวัฒนธรรมไทย ชุดเซิ้งกะลา 
โดย ม.ณัฐกานต์ สุดเสนาะ ม.อัฐฉัตร ตุลยาฉัตร ม.อรรถพล 
ดุเหว่าด�า และนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/3 การขับร้อง 
บทเพลงพระราชนิพนธ์ โดย มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก 
และ ด.ช.พีรพัฒน์ ธนาชีวะ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 
การขับร้องเพลงในวรรณคดี โดย นายยศธร วรกุลชัย 
EP-M.5/2 ณ หอประชุม Louis–Marie Grand Hall ชั้น 6 
อาคารนักบุญหลุยส์ มารีย์ (Saint Louis–Marie Memorial 
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ
 กิจกรรมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ด�าเนินการ
จัดการแข่งขันตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 
ประกอบด้วย 
 การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนคณะครู 
และนักเรียน จ�านวน 12 เสา บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ 
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งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 29 
“ห้องสมุดพัฒนา เสริมปัญญา สู่อาเซียน”
   เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 29 “ห้องสมุดพัฒนา เสริม
ปัญญา สู่อาเซยีน” โดยงานจดัขึน้ระหว่างวนัที ่5-8 สงิหาคม 
พ.ศ. 2557 ภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลยอด 
นักอ่านประจ�าปีการศึกษา 2556 และยอดนักอ่านประจ�า
เดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม ปีการศึกษา 2557 รวมทั้ง 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม We Love Asean  
การจ�าหน่ายหนังสือราคาพิเศษ กิจกรรม และเกมต่างๆ 
อีกมากมาย ในพีธีป ิดได ้รับเกียรติจาก ภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน เป็นประธาน มอบรางวัลส�าหรับ

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด 
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” 
ประจ�าปี 2557
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พรัอมด้วย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธานเปิดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ประจ�าปี 2557 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม ภายในงานประกอบด้วยการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบ

ปัญหา AC Science Quiz โดยนกัเรยีนทีช่นะเลศิการแข่งขนั
การตอบปัญหาประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ นายหฤษฎ์ 
จักราธิวัตริ์ นายสุคนธ์ กมลสัมฤทธิ์ชัย และนายวรกิตติ์ 
พนูทรพัย์มงคล นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/3 รางวลั
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภควัต กังวานวิศิษฏ์ นายกนกพงศ ์
เตชะพรสิน และนายไชยพร บุญญาเสถียร นักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
นายวิรวินท์ ตรีนุชกร นายวรทรัพย์ ตันติแพทยางกูร และ
นายปฏิภาณ ทรงจักรแก้ว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 5/1 มีการบรรยายความรู้ในหัวข้อโลกและอวกาศโดย 
คุณฐปนนท์ บัวงาม ประธานก่อตั้งชมรมดาราศาสตร์และ 
อวกาศ เยาวชนนานาชาต ิ (IYASA) คณุณฐัพงศ์ ทวศีกัดิช์ติชยั 
โฆษกชมรมดาราศาสตร์และอวกาศ เยาวชนนานาชาติ 
(IYASA) และคุณพิรดา เตชะวิจิตร์ ว่าที่นักบินอวกาศหญิง
คนแรกของประเทศไทย และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย 
โดยในพธีปิีดได้รบัเกยีรตจิาก มสิจนัทร์เพญ็ คณุวฒันสขุสนัติ 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เป็นประธานปิดงาน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 
อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ครูและนักเรียนท่ีร่วมกิจกรรม และกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์ 
วิทยบริการ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis– 
Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

งานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
ประจ�าปีการศึกษา 2557
 เมื่อเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จดังานสายสมัพนัธ์บ้านกบัโรงเรยีนประจ�าปีการศกึษา 2557 
ส�าหรบัผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชัน้มัธยมศกึษาปีที ่ 1-6 และ 
EP-M 1, 4-6 โดยมภีราดา ดร.เดชาชยั ศรพิีจารณ์ ผูอ้�านวยการ 

กล่าวต้อนรับผู ้ปกครองและช้ีแจงนโยบาย มิสสุภาวด ี
เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจงเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมนิผล มาสเตอร์ณรงค์ วรีประจกัษ์ หวัหน้าฝ่ายปกครอง 
ช้ีแจงเกี่ยวกับระเบียบวินัย ณ หอประชุม Louis-Marie 
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial 
Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบคุณครูประจ�าชั้น
และคุณครูผู้ช่วยประจ�าชั้น ณ ห้องเรียนที่ใช้ในการเรียน 
การสอนในวันเรียนปกติ เพื่อปรึกษาหารือและร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน
ให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และวางแนวทางในการศึกษา
ต่อของนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส�าหรับ 
นกัเรยีน ม.ต้น และระดบัอดุมศกึษา ส�าหรบันกัเรยีน ม.ปลาย 
พร้อมทั้งรับผลการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 และ
เอกสารต่างๆ ของโรงเรียน
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กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประชุมหารือ
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสภา
นักเรียนในเครือจตุรมิตร
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสภา
นักเรียนในเครือจตุรมิตร ได้จัดท�าโครงการความร่วมมือ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ” และอบรมทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษ
  โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู ้ของคร ู
โรงเรียนอัสสัมชัญ” ส�าหรับคุณครูผู้สอนและครูสนับสนุน
การสอนสังกัดฝ่ายวิชาการ เข้ารับฟังอภิปรายและฝึกปฏิบัติ  
เร่ือง “การออกแบบและการจัดการเรียนรู ้” พร้อมทั้ง 
น�าเสนอการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ แบ่งตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยทีมงานคณะวิทยากรจากคณาจารย์ 
คณะศึกษาศาสตร ์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ โรฒ 
ประสานมิตร และการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

โครงการความร่วมมือระหว่างสภานักเรียน
4 สถาบัน SCGA

ของคณะกรรมการสภานักเรียนในเครือจตุรมิตร ประกอบ
ด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ จัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประชุมหารือความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมการสภานักเรียนในเครือจตุรมิตร โดย 
ได้รบัเกยีรตจิากภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ ผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการ
ประชุม มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ เป็นวิทยากรด�าเนิน
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ก ่อนจะมีการประชุม ณ 
ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และอาคาร 
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พฒันาศกัยภาพการท�างานของสภานกัเรยีนให้เกดิประโยชน์
สุงสุด ในการท�ากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในเครือจตุรมิตร 
และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะกรรมการสภานักเรียน
ในเครือจตุรมิตร

ส�าหรับครูสนับสนุนการสอน โดยทีมงานคณะคุณครู
ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

  เมื่อวันท่ี 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 งานสภานักเรียน 
ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งคณะกรรมการสภา
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ 
ระหว่างสภานักเรียน 4 สถาบัน (SCGA)ประกอบด้วย 
โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชญั
ธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพการท�างานของคณะกรรมการนักเรียน
จากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเด่น จุดด้อย ของงาน 
สภานักเรียนแต่ละโรงเรียน และเกิดความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนมากยิ่งข้ึน ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ซึ่งโครงการ 
SCGA จัดทุกปีการศึกษา โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพในคร้ัง 
ต่อไป (ปีการศึกษา 2558) โดยมีมาสเตอร์กิติสิน จ่างตระกูล 
ฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นครูที่ปรึกษา SCGA
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ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 162 ปี 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
  เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มาสเตอร์สุทิน 
นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม มาสเตอร์โสภณ 
สกุลเรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ
สภานักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินด ี

ครอบครัวหะรินสุต มอบเงินเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่นักกีฬาที่มีผลการเรียนดี 
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ในงาน “ปรับความคิด สานความต่าง สร้างความพอดี 162 
ปี แห่งความผูกพัน” ในโอกาสครบรอบ 162 ปี แห่งการ 
ก่อตัง้โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั พีน้่องชาวจตรุมติร
สามัคคีของเรา โดยมี ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ณ 
โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีนวทิยาลยั ถนนประมวญ แขวงสลีม 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  นอกจากนี้คณะกรรมการนักเรียนในนามกรรมการ
นักเรียนจตุรมิตรสามัคคี ประกอบด้วย สภานักเรียนโรงเรียน 
อัสสัมชัญ คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย คณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์ 
ร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ในโอกาสครบรอบ 162 ป ี
แห่งการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

มอบกระเช้าแสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี 
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มาสเตอร์
โสภณ สกุลเรือง (กลาง) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อม
ด้วยมาสเตอร์ กายสทิธิ ์ร่มไมล์ (ซ้าย) ทมีงานประชาสมัพนัธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ 
คุณสุภาพรรณ เปล่งมณีพันธ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ เนือ่งในวาระการครบรอบ 68 ปี หนงัสอืพมิพ์
บางกอกโพสต์ ณ ที่ท�าการบรรณาธิการ ชั้น 2 อาคาร 
บางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับมาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ 
ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ”
   มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ หัวหน้างานระดับชั้น EP 
ได้เข้ารับรางวัล “เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ” สาขา 
นันทนาการ และ วรรณคดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
เนื่องจาก ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงาน 
รางวัล”เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ” ในวันที่ 20 สิงหาคม 
พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัธนบุร ีส�าหรบัรางวลั “เชดิชเูกยีรต ิธนบุรศีรนีพมาศ” 
นี ้ได้พจิารณามอบให้กบับุคคลทีส่มควรยกย่องและเป็นแบบ
อย่างทีด่ใีนการด�าเนนิชวีติอย่างมคีณุค่าในการด�ารงตนเป็นท่ี
ยอมรับในสังคม ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าของความเป็นไทย

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดา วิริยะ 
ฉนัทวโรดม อธกิารโรงเรียนอสัสมัชญั และภราดา ดร.เดชาชยั 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมรับมอบ
เงินสมทบเข้ากองทุน “หะรินสุต” จากคุณอ�าพล หะรินสุต 
อัสสัมชนิก 11004 คุณภูมินทร์ หะรินสุต อัสสัมชนิก 13139 
และคณุล�ายอง หะรนิสตุ เพือ่เป็นทนุการศกึษาให้แก่นกักฬีา
ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องท�างาน
อธกิาร อาคารอสัสมัชญั 2003 โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร
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ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียน
 เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงิน
สนับสนุน จาก ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ เพื่อมอบให้กับคณะ
นักเรียนและครู ที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ในงาน “2014 Anseong Baudeogi Festival” 
ณ ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของ
สภาวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของ
องค์การ UNESCO โดยมีมาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้า

ตรวจสุขภาพครู ประจ�าปีการศึกษา 2557
 เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2557 งานสุขอนามัย 
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ด�าเนินโครงการ 
ตรวจสุขภาพครู ประจ�าปีการศึกษา 2557 เพื่อให้ คุณครู
รู้สภาวะของร่างกาย ในการดูแลสุขภาพให้ดีอยู่เสมอ โดย
ท�าการตรวจวัดความดันโลหิต การตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์
ผล การเอกซเรย์ปอด การตรวจคลื่นหัวใจ การวัดสายตา 
โดยทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 
อินเตอร์เนชั่นแนล ณ ชั้น 1 อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 
2557
 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
และ EP-M.1, EP-M. 4-6 ประจ�าปีการศึกษา 2557 มีการ 
ชั่งน�้าหนัก วัดส่วนสูง ตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เช่น โรคหู 
คอ ตา ปาก จมูก ฯลฯ การเข้าพบแพทย์เป็นรายบุคคล ซึ่งมี 
วัตถุประสงค์เพื่อดูแล ติดตาม และป้องกัน ปัญหาสุขภาพ
ที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียน และในปีนี้ 
ได้จัดให้มีการตรวจวัดสายตาเป็นพิเศษ ด้วยการวัดสายตา
แบบอ่านตัวเลข และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียน 
ได้ตระหนักในการดูแลสายตาของตนเองให้มากยิ่งข้ึน 
โดยทีมงานคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไท 3 แขวง- 
ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง

วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Pre-function 
ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

เยี่ยมอาการป่วยของมิสพรทิพย์ อินขลิบ
  เม่ือวนัท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มสิไพบรูย์ สงิห์ครุ 
หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
คณะครู เข้าเยี่ยมอาการป่วยของมิสพรทิพย์ อินขลิบ คุณครู
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ พักรักษาอาการป่วยอยู่ที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ช้ัน 6 
ห้อง 6412 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
ณ ห้องผูอ้�านวยการ โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรกั กรงุเทพฯ



AC NEWSLETTER8

พิธีมอบรางวัล และทุนการศึกษาส�าหรับ
นักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ 
การทดสอบ O-NET และการทดสอบ FSG.
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบรางวัลและทุนการศึกษา 
ส�าหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ การทดสอบ 
O-NET และการทดสอบ FSG. โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ เป็นประธาน ณ เวทีหน้ารูปปั้น 
แม ่พระอัสสัมชัญ โรง เรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร มีรายการดังนี้
 รางวัลจากการแข่งขันโอลิมปิกระดับชาติ ค่าย 2 
สอวน. สาขาวิชาชีววิทยาได้แก่
  1. รางวัลเหรียญเงิน นายศุภวิชญ์ มณีนาคาฤทธิ ์
เลขประจ�าตัว 45302 นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนมอบทุน 
การศึกษาจ�านวน 20,000 บาท
  2. รางวัลเหรียญทองแดง นายเจตพล ลิขิตกาญจนา- 
กรกิจ เลขประจ�าตัว 45807 นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียน 
มอบทุนการศึกษาจ�านวน 10,000 บาท
 รางวัลนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน จากการ
ทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คณิตศาสตร์ โรงเรียนมอบโล่รางวัล 
เกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษาคนละ 5,000 บาท ดังนี้
 1. นายกรวิชญ์ เที่ยงธีระธรรม เลขประจ�าตัว 44993 
นักเรียนชั้น ม.6/1 ปัจจุบันศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ 
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 2. นายวีรภัทร วงศ์สันติเมธ เลขประจ�าตัว 44566 
นักเรียนชั้นม.6/2 ปัจจุบันศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นักเรียนที่ได้คะแนนทดสอบสูงสุดของแต่ละรายวิชา 
(ระดับโรงเรียน) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ 
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
มอบเกยีรตบิตัร พร้อมทนุการศกึษาคนละ 2,000 บาท ได้แก่

 1. นายเจตดนัย อุดมจรรยา เลขประจ�าตัว 44741 
นักเรียนช้ัน ม.6/1 ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย ปัจจุบัน
ศึกษาต่อสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 2. นายศุภดิตถ์ พลังเทพินทร์ เลขประจ�าตัว 45041 
นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย และ
สังคมศึกษา ปัจจุบันศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 3. นายพชร อรุณพัลลภ เลขประจ�าตัว 44856 นักเรียน
ชั้น ม.6/2 ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ ปัจจุบันศึกษา
ต่อประเทศญี่ปุ่น (ทุนAPU)
 4. นาย สุกฤษฎิ์ ศรีภินันท์ เลขประจ�าตัว 49646 
นกัเรยีนช้ัน ม.6/1 ได้คะแนนสงูสดุวชิาภาษาองักฤษ ปัจจบุนั
ศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 5. นายธันยพงศ์ มหาพล เลขประจ�าตัว 49624 
นักเรียนชั้นม.6/1 ได้คะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน
ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 6. นายณัฐนนท์ คารมวัฒนกุล เลขประจ�าตัว 44987 
นักเรียนชั้นม.6/6 ได้คะแนนสูงสุดวิชาศิลปะ ปัจจุบันศึกษา
ต่อคณะเศรษฐศาสตร์ (inter) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 7. นายทัศน์พล ศานติยานนท์ เลขประจ�าตัว 51996 
นักเรียนชั้น ม.6/10 ได้คะแนนสูงสุดวิชาการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยี ปัจจุบันศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Nanzan 
ประเทศญี่ปุ่น
 8.นาย ฉัตริน ฉันทวิบูลชัย เลขประจ�าตัว 44613 
นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้คะแนนสูงสุดวิชาการงานอาชีพ 
และเทคโนโลยีและรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ปัจจุบัน 
ศึกษาต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
 นักเรียนที่ได้คะแนนทดสอบสูงสุดของแต่ละรายวิชา 
(ระดับโรงเรียน) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เฉพาะ
นักเรียนที่ศึกษาต่อ ม.4 ที่อัสสัมชัญ) โรงเรียนมอบเกียรติบัตร 
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อัสสัมชัญ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 
WRO 2014 เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก
 เมือ่วันที ่ 3 - 5 กันยายน พ.ศ. 2557 งานการสอน
คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์
ประจ�าปี 2557 (WRO 2014) สนามชิงแชมป์ประเทศไทย 
จดัโดย บรษัิท แกมมาโก้ ประเทศไทย จ�ากดั ณ มหาวทิยาลยั 
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ผลการแข่งขันมีดังนี้
 1. ประเภทการแข่งขนัความคดิสร้างสรรค์ ได้รบัรางวลั
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 
พร้อมท้ังได้เป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนัรอบชงิแชมป์โลก 

พร้อมทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท
 1. นายภูมิรพี หนูรินทร์ เลขประจ�าตัว 51916 นักเรียน
ชั้น ม.4/3 ได้คะแนนทดสอบสูงสุดในรายวิชาภาษาไทย
 2. นาย เตชนิท์ ม่ิงวานชิ เลขประจ�าตวั 46911 นกัเรยีน
ชั้น ม.4/5 ได้คะแนนทดสอบสูงสุดในรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
 3. นายณัฐชนน วีระพงษ์วัฒนกุลเลขประจ�าตัว 46961 
นักเรียนชั ้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบสูงสุดในรายวิชา 
ภาษาอังกฤษ
 4.นายคามิน จิตรอ�าไพ เลขประจ�าตัว 51436 นักเรียน
ชั้น ม.4/2 ได้คะแนนทดสอบสูงสุดในรายวิชาศิลปะ
 นักเรียนทีไ่ด้คะแนนทดสอบสูงสุด 3 ล�าดับแรกของ
แต่ละรายวชิา (ระดบัโรงเรยีน) จากโครงการสอบวดัคณุภาพ
นักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมอบเกียรติบัตร
 1. นายกฤตธ ีลหีะสนุนท์ เลขประจ�าตวั 51872 นกัเรยีน
ชั้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบล�าดับท่ี 1 รายวชิาวทิยาศาสตร์
 2. นายภาณิน สรรพพิทยากร เลขประจ�าตัว 51871 
นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที ่ 1 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
 3. นายเจตพัฒน์ เล็งศิริวัฒน์ เลขประจ�าตัว 46974 
นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที ่ 2 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
 4. นายธรณ์ หิรัญญะวณิชย์ เลขประจ�าตัว 47139 
นักเรียนชั ้น ep-m.4/2 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที่ 3 

ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย
  นายกิตติธัช อุดมโชคสกุล ชั้น EP.6/1
  นายคณิน อุดมโชคสกุล ชั้น ม.6/4
  นายธัชดล สุทธิสมบูรณ์ ชั้น ม.5/3
 2. ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์เตะฟุตบอลได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ4 ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร 
พร้อมทัง้ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงแชมป์
โลก ณ เมืองโซชิ ประเทศรัสเซีย 
  นายโชควัฒนา ลิมป์จรรยาวงศ์ ชั้น ม.4/4
  เด็กชายสกล ทัศนงาม ชั้น ม.3/1
  เด็กชายเมธิส โสตางกูร ชั้น ม.3/8
รางวัลชมเชยอันดับ 2 ได้รับเหรียญรางวัล 
  นายพงศธร วีระทัตพันธ์ ชั้น ม.5/1
  นายนพพร บุษบาวไล ชั้น ม.4/3
  นายธนาธร นามประสิทธ์ ชั้น ม.4/3
 3. การแข่งขันหุ่นยนต์ประเภททั่วไป ได้เข้าไปถึงรอบ 
27 ทีมสุดท้ายของประเทศ 
  เด็กชายอริยะ จันทริกานนท์ ชั้น ม.2/3
  เด็กชายณัฐวุฒิ ภูธนกิจ ชั้น ม.2/5
  เด็กชายชโลธร อยู่ยืน ชั้น ม.2/5
โดยมี  มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

รายวิชาภาษาอังกฤษ
 5. นายวริศ ปุณณะหิตานนท์ เลขประจ�าตัว 46842 
นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที่ 3 รายวิชา
คณิตศาสตร์
 6. นายเตชินท์ มิ่งวานิช เลขประจ�าตัว 46911 นักเรียน
ชั้น ม.4/5 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที่ 2 รายวิชาภาษาไทย
 7. นายสุทิวัส สิมธาราแก้ว เลขประจ�าตัว 51943 
นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที่ 3 รายวิชา
ภาษาไทย
 8. นายธัญธวัช นาถวัฒนวงศ์ เลขประจ�าตัว 51953 
นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที่ 3 รายวิชา
ภาษาไทย
 9. นายภูมิรพี หนูรินทร์ เลขประจ�าตัว 51916 นักเรียน
ชั้น ม.4/3 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที่ 3 รายวิชาสังคมศึกษา
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วง “The Talento” แสดงความพร้อม
ก่อนการเข้าแข่งขันไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ 
ซีซั่น 4 รอบ Semi Final
 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ บริเวณลานแดง 
โรงเรียนอัสสัมชัญ นักดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
วง “The Talento” ประกอบไปด้วย
 1. เด็กชายสุภณัฐ พรวรวาณิช (แมค) กลอง
 2. เด็กชายปภังกร เดชาวงศ์ภาคิน (พร้อม) เบส
 3. เด็กชายเสฏฐนันท์ พรวรวาณิช (มิค) กีต้าร์
 4. เด็กชายจิรายุ จรีชัยโยธิน (ข้าวปุ้น) กีต้าร์
 5. เด็กชายจิรพัฒน์ กนกวิไลรัตน์ (ริว) คีย์บอร์ด
 6. เด็กชายเสฏฐนันท์ ธิติธรรมศักดิ์ (บูม) นักร้องน�า
 7. เด็กชายธันวา เนตรไทย (พรู) นักร้องน�า

ททบ.5 บันทึกเทปรายการ 
เดินหน้าประเทศไทย 
   เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 งานประชาสัมพันธ์ 
โรงเรียนอัสสมัชญั ให้การต้อนรบั ทมีข่าว สถานวีทิยโุทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 ในโอกาสมาบันทึกเทปรายการ “เดินหน้า

ชมรม NETAC ร่วมกิจกรรม 
กบจูเนียร์สัญจร ปี 6 
 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนนักเรียน ชมรม 
NETAC จ�านวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์สัญจร 
เพ่ือเรียนรู้การท�าสารคดีและเตรียมส่งผลงานเข้าประกวด
การผลิตสารคดี ในโครงการกบจูเนียร์ ปี 6 หัวข้อ Thai-
land the Happiness จัดโดย ทีมงานกบนอกกะลา บริษัท 
ทีวีบูรพา จ�ากัด ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 
จ.ปทุมธานี โดยมีมาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นคุณครูที่ปรึกษา

ประเทศไทย” ตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชน ใน
หัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาไทย โดยได้เก็บภาพบรรยากาศ 
การเรียนการสอน และห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส ์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เพื่อน�าไปประกอบในสกู ๊ปรายการเดินหน้า
ประเทศไทย ณ โรงเรยีนอสัสมัชัญ เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร

 8. เด็กชายธารทอง ภู่โพล้ง (ฟีฟ่า) นักร้องน�า
 ได ้แสดงดนตรีให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ได้รับชม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของวงใน
การเข้าแข่งขันรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 4 รอบ 
Semi Final
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สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมการแข่งขัน 
ABACA Family Rally 2014
 สมาคมอัสสัมชัญ ได้ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันแรลลี่
การกุศล รายการ “ABACA Family Rally 2014” เส้นทาง  
กรุงเทพฯ - หัวหิน ระหว่างวันที่ 30 - 31 สิงหาคม พ.ศ.
2557 ณ เดอะ ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท หัวหิน จัดโดย สมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งสมาคมอัสสัมชัญ โดย 
คุณพีระ กาญจนภพ รองเลขาธิการสมาคมอัสสัมชัญ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขัน

ฟุตบอลประเพณี รู้รัก-สามัคคี AC-BCC 
ครั้งที่ 2
 เมื่อวันท่ี 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมาคมอัสสัมชัญ 
จัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณี รู ้รัก-สามัคคี AC-BCC 
ครั้งท่ี 2 ณ สนามฟุตบอล เอสซีจี เมืองทองธานี ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย พลอากาศเอก 
อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย พลเรือเอกชัชวาลย์ อัมระปาล อุปนายกสมาคม 
ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีคุณศุภกร พลกุล 
อปุนายกสมาคมอสัสมัชญั คณุอภยัชนม์ วชัรสนิธุ์ เลขาธิการ
สมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ และ 
นักฟุตบอลร่วมงานทั้ง 2 สถาบันร่วมงาน 
สรุปผลการแข่งขัน มีดังนี้
 รุ่นอายุ 35 ปี ขึ้นไป อัสสัมชัญ ชนะ กรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 4-2 ประตู
 รุ่นอายุ 47 ปี ขึ้นไป อัสสัมชัญ เสมอ กรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 1-1 ประตู
 รุ่นอายุ 40 ปี ขึ้นไป อัสสัมชัญ ชนะ กรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 2-1 ประตู
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ประชุมหารือ งาน 100 ปี 
ชาตกาล อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 เมือ่วนัที ่4 กนัยายน พ.ศ. 2557 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 
ร่วมกบั สมาคมอสัสมัชญั และโรงเรยีนอสัสมัชญั ร่วมประชมุ
หารอื ในการเตรยีมการจดังานครบรอบ งาน 100 ปี ชาตกาล 
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยมี อาจารย์ บุญสม อัครธรรมกุล 
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ คุณสุนทร สถาพร  
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอัสสัมชนิก คุณอ�าพล 
รัตนสงวนวงศ์ อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ พร้อมด้วย 
พลเรือโทประพฤติพร อักษรมัต อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ 
และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมหารือ ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต
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ร่วมงานสวดอภิธรรม 
มาสเตอร์สว่าง โสวรรณาการ
 คณะกรรมการสมาคมอสัสมัชญั คณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะภราดา คณะครู 
โรงเรียนอสัสมัชญั และอสัสมัชนกิ ร่วมงานสวดพระอภธิรรม 
มาสเตอร์สว่าง โสวรรณาการ ครูอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ณ วัดบรมสากล (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพฯ ระหว่าง 
วันที่ 22-27 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งร่วม พิธีฌาปนกิจ 
ในวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ขอให้ดวงวิญญาณของ
มาสเตอร์สว่าง โสวรรณาการ สถิตในสรวงสวรรค์ และ 
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวมา ณ โอกาสนี้

สมาคมอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมาคมอัสสัมชัญ 
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง สมาคมอัสสัมชัญ Assumption 
Bowling 2014 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน 
พร้อมด้วย คุณเกษม นิทัศนจารุกุล ประธานหารายได้ 
สมาคมอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงาน 
ณ DHL Blu-O Rhythm & Bowl ห้างสรรพสินค้าสยาม-
พาราก้อน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานสวดพระอภิธรรมคุณประสิทธิ์ เหตระกูล
 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
สมาคมอัสสัมชัญ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณประสิทธ์ิ 
เหตระกลู อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 12979 อดตีผูอ้�านวยการ 
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และวุฒิสมาชิก โดยมี ภราดาวิริยะ 
ฉนัทวโรดม อธกิารโรงเรยีนอสัสมัชญั คณุปิยะบตุร ชลวจิารณ์ 
นายกสมาคมอัสสัมชัญ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคม 
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการ 
สมาคมฯ ร่วมงาน ณ ศาลาเจ้าจอมสมบูรณ์ วัดธาตุทอง 
กรุงเทพฯ
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แสตมป์ชุดประวัติศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญ 
 ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ จะรับหน้าที่
เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 
โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยชมรมเชียร์และแปรอักษร จ�าเป็นต้อง
จัดท�าเพลทแปรอักษรใหม่ เนื่องจากเกิดการช�ารุดเพราะ
ใช้งานมานาน ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ จึงได้จัดท�าดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก อันทรง
คุณค่า เพื่อน�ารายได้มาจัดท�าเพลทแปรอักษร แบ่งออกเป็น 
2 ชุด ดังนี้
 ชุดที่ 1 บุคคลส�าคัญ  : ประกอบด้วยแสตมป์ 4 ดวง
 ชุดที่ 2 สถาปัตยกรรม  : ประกอบด้วยแสตมป์ 4 ดวง
 ท่านท่ีสนใจประสงค์จะซื้อ มีจ�าหน่ายที่ ห้องส�านัก 
ผู้อ�านวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน 
อสัสมัชญั เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร สนิค้ามจี�านวนจ�ากดั
เพียง ชุดละ 500 ชิ้นเท่านั้น...โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาทุน
ท�าเพลทแปรอักษรที่สมศักดิ์ศรีในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

ภาพยนตร์โทรทัศน์ 
ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ 
สาธารณะแห่งประเทศไทย มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ สมาคมอัสสัมชัญ  
สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จะด�าเนินการจัดสร้าง 
ภาพยนตร์โทรทัศน์ Tele-Movie ชุด “Inspired by Idol 
คน...แรงบันดาลใจ” ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส 
(ThaiPBS) น�าเสนอเรื่องราวอันมีค่าที่สร้างสรรค์มาจากแรงบันดาลใจ 
ประวัติ ผลงาน ของบุคคลส�าคัญท่ีเป็นท่ีรู ้จักและเป็นที่ยอมรับ 
ของคนในสังคม ความยาว 60 นาที 2 ตอน ซึ่ง ภราดา ฟ.ฮีแลร์ 
เป็นบุคคลที่ถูกเลือกให้น�าเสนอเป็น คน...แรงบันดาลใจ โดยทีมงาน 
ผู้สร้างที่มีคุณภาพ ติดตามชมภาพยนตร์โทรทัศน์ “ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่ง 
แห่งสยามประเทศ” ได้ทาง ไทยพีบีเอส เร็วๆ นี้

ร่วมเป็นเจ้าของ รูปปั้น เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ และ
อัสสัมชนิก ขอเชิญร่วมภาคภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งในหน้า
ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญ กับการเป็นเจ้าของรูปปั้นอันทรง
คุณค่าของ “เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์” ผู้ทรงคุณประโยชน์
แก่ชาวอัสสัมชัญ ครูชาวฝรั่งเศสที่เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย 
และบทประพันธ์ อาทิ หนังสือดรุณศึกษา ฯลฯ
 รูปปั้น “เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์” มีความสูง 30 เซนติเมตร 
ราคา 4,999 บาท ผลิตขึ้นจ�านวนจ�ากัดเพียง 300 ชิ้น 
เท ่านั้น สอบถามรายละเอียดและสั่งจองได้ที่  ส�านัก 
ผู้อ�านวยการ โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 ต่อ 422, 423 
หรือที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ โทรศัพท์ 
0-2630-7111-25 ต่อ 514
 รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสร้างภาพยนตร์สารคดี 

“บราเดอร์ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ” ทางสถานี
โทรทัศน์ไทยพีบีเอส กับ สารคดี คน... แรงบันดาลใจ
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แข่งขันพระคัมภีร์ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์ 
ประจ�าปี 2014
 เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 งานอภิบาล 
ฝ่ายกิจกรรม ได้ร่วมเข้าแข่งขันพระคัมภีร์ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลก
พระคมัภร์ี ประจ�าปี 2014 เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนรกัการอ่าน 
พระคมัภร์ี และรูจ้กัการท�างานเป็นทีม โดยมีเดก็ชาย พนปิติ  
ตนัสวุรรณโสภณ ชัน้ ม.2/4 เดก็ชายปิตพิน ตนัสุวรรณโสภณ 
ช้ัน ม.2/5 และเด็กชายณัฐกานต์ บุญมี ชั้น ม.2/5 
เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมการแข่งขัน 
ณ หอประชมุ Louis–Marie Grand Hall ชัน้ 6 อาคาร Saint 
Louis–Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ค่ายทักษะชีวิตนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP-M 4-6 
   งานระดับชั้น ฝ ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดกิจกรรมน�านักเรียนค่ายทักษะชีวิตนอกสถานที่ โดย
น�านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP-M 4-6 
เข้าปฏิบัติธรรม ณ ส�านักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ�าเภอ-
ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเป็นระดับชั้นต่างๆ 
เริ่มจากนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ EP-M 4-6 ระหว่าง
วันที่ 5–6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 19–20 สิงหาคม พ.ศ.2557 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม พ.ศ.2557 
และระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6 ระหว่างวนัที ่9–10 กนัยายน 
พ.ศ. 2557 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนรับศีลแปด ท�าวัตร 
สวดมนต์ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รับประทาน

อาหารมังสวิรัติ และฟังเทศน์ เพื่อเป็นการฝึกอบรมทางด้าน
จติใจ ฝึกสตแิละสมาธ ินอกจากนี ้นกัเรยีนและคณะครยูงัร่วม
บรจิาคปัจจยัส่วนหนึง่ให้กบัส�านกัปฏบิตัธิรรมด้วย กจิกรรมนี้
มุง่หวงัให้นกัเรยีนรูจ้กัพระธรรมค�าสอนในขัน้ตอนการปฏบิตัิ 
ฝึกจิตอันเป็นกุศล และส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้น�ามา
ปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ประจ�าปีการศึกษา 2557
 เมื่อวันที่ 25–27 กรกฎาคม พ.ศ.2557 งานอภิบาล 
ฝ่ายกิจกรรม ได้จัดโครงการคุณธรรมน�าชีวิตกิจกรรม
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจ�าปี 
การศกึษา 2557 โดยมคีณุพ่อวจิติร ลขิติธรรม คณุพ่อพรชยั 
แก้วแหวน และคุณพ่อคณะกาปูชิน เป็นผู้ให้การอบรม ณ 
บ้านซาวโีอ อ�าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม เพือ่ให้นกัเรยีน
ได้รับการฟื้นฟูจิตใจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ศาสนาเป็นเครือ่งมอืในการขดัเกลาจติใจ และปฏบิตัศิาสนกจิ 
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

โครงการพี่ช่วยน้อง
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 
 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 งานอภิบาล 
ฝ่ายกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการพ่ีช่วยน้องเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา โดยรับบริจาคสิ่งของจากนักเรียนท่ีมี
จติใจเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ่ มอบให้กบัเจ้าหน้าทีส่�านกังานคาทอลกิ
สงเคราะห์ผูล้ีภ้ยัและผูป้ระสบภยั (โคเออร์) เพือ่น�าไปช่วยเหลอื 
ผู้ลี้ภัยและผู้ประสบภัย ต่อไป โดยมีผู้แทนครูและนักเรียน
เป็นผู้แทนมอบ ณ ชั้น 8 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



AC NEWSLETTER16

พิธีไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรีไทย 
ประจ�าปีการศึกษา 2557 
  เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครู นาฏศิลป์
และดนตรีไทย ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยมีมาสเตอร์
ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นประธาน 
ในพิธี และได้รับเกียรติจากครูสมบัติ แก้วสุจริต รองอธิบดี
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ประกอบพิธีการ
ให้กับคุณครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชมรมดนตรีไทย-โขนละคร นักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ชมรม
นาฏศิลป์และวิชานาฏศิลป์ และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

เข้าร่วมการแข่งขันประกวด S.G. Dancing 
Contest 2014
 ชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียน 
เข้าร่วมการแข่งขันประกวด S.G. Dancing Contest 2014 
ในงาน S.G Music Festival 2014 (ครั้งที่ 7) ซึ่งจัดโดย 
งานดนตรี-การแสดง ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ครูและ
นักเรียนได้แสดงความรู ้ ความสามารถ ทางด้านดนตรี 
ตามศักยภาพ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม 
เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ถนนสามเสน 
กรุงเทพมหานคร

ชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดแสดงละครเวทีประจ�าปี 2557 เรื่อง วันทอง
  ชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ กลุ ่ม
สาระการเรียนรู ้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีประจ�าปี 2557 เรื่อง 
“วันทอง” เนื่องในโอกาสวันสุนทรภู ่ กวีเอกของโลก 
ในวันที่ 26 มิถุนายน 2557 รอบเวลา 14.00 น. ณ 
หอประชุม Louis–Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร 
Saint Louis–Marie Memorial Building และรอบเวลา 
18.00 น. ณ ห้องปฏบิติัการกลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ช้ัน 8 
อาคารอัสสัมชัญ 2003 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสวนพลู, 
นักเรียนอัสสัมชัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และคณะครู 
โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ, มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง, คุณปฏิรูป ขอสกุลไพศาล ที่ปรึกษาบริษัท 
โรงงานแม่รวย จ�ากัด, คุณรุจจิรา โสพันธ์ ผู้แทนบริษัท 
โอสถสภา จ�ากัด และคุณนินาท บุญโพธิ์ทอง ผู้อ�านวยการ
เครือข่ายหน้ากากเปลือย วิทยากรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์, 
ท่านผู้ปกครองนักเรียน, นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคี
เครือข่ายละครเยาวชนพลังบวกแห่งกรุงเทพมหานคร และ
บุคคลภายนอกที่สนใจ ร่วมรับชมและให้ก�าลังใจแก่นักเรียน

ชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ปลูกฝังความรักความสามัคคี และเอกลักษณ์ของนักเรียน
อัสสัมชัญ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรียน 
ผู้ปกครอง อัสสัมชนิก และชุมชน เพื่อให้ความรู้เนื่องใน
โอกาสวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และบูรณาการกับกลุ่ม
สาระฯ ภาษาไทย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งด้าน
ความกล้าแสดงออก ความเชื่อมั่นในตนเอง และการท�างาน
ร่วมกบัผูอ้ืน่ ส่งเสรมิผูเ้รยีนให้มสีนุทรยีภาพและลกัษณะนสัิย
ด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดง รวมถึงส่งเสริม ให้ผู้เรียน 
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ 
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล

แผนกประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุม 
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



AC NEWSLETTER 17

การจัดงาน EP Open House 
  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. ฝ่าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)จัดงาน Open House ต้อนรับ
ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ EP ม.1 และ 
ม.4 ในปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม Conference ศูนย์

กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร
 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 งานลูกเสือ โรงเรียน
อสัสัมชญั ร่วมกบัสถานตี�ารวจบางรกั จดักจิกรรมอบรมตาม
โครงการ “ลกูเสอืจราจร” เพือ่ให้ลกูเสอืมคีวามรูค้วามเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือจราจร ปลุกจิตส�านึกให้รู้จัก
การช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถน�าความรู้ท่ีได้รับไปปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการจราจรในสถานศึกษา ให้ลูกเสือได้รู้จักการ
เสียสละ มีจิตอาสา บ�าเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
และสังคม โดยมีลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์ และเนตรนารี 
จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และผู้ก�ากับเข้าร่วม ณ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยม ี
เจ้าหน้าที่ต�ารวจจากสถานีต�ารวจบางรัก เป็นวิทยากร 
ให้การอบรมในครั้งนี้

ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ 
ของนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
  เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษได้จัดส่ง นายอินทัช จุลกิตติพันธ์ เลขประจ�าตัว 

45253 นกัเรยีน EP-M6/1 และ นายธนพนธ์ ว่องวรีวฒันกลุ 
เลขประจ�าตัว 45226 นักเรียน EP-M6/2 เข้าร่วมแข่งขัน
ทกัษะภาษาองักฤษ ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ครัง้ที ่ 4 
(Schooltastic 4) จัดโดย กลุ ่มสาระการเรียนรู้ภาษา 
ต่างประเทศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มีโรงเรียนเข้าร่วม
ทั้งหมด 26 โรงเรียน ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ คือ 
รอบสะสมคะแนน (Pictorial Dictation, Spelling, Audio-
visual English and General Knowledge Quiz) รอบ 
รองชนะเลศิ 10 ทีมสุดท้าย (Word-clue Game) และรอบ
ชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย (Impromptu Speech “Q&A”)
 จากการแข่งขันทั้ง 3 รอบ นักเรียนอัสสัมชัญมีคะแนน
น�าเป็นท่ีหนึ่งท้ังสามรอบจนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วย
รางวลั พร้อมทุนการศกึษา 5,000 บาท และเกยีรตบิตัร โดยมี 
มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท ดูแลตลอดการแข่งขัน

วิทยบริการ ห้องสมุดมาติน เดอ ตูว์ ชั้น 3 อาคารนักบุญ
หลุยส์-มารีย์ ภายในงาน มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน มิสอรนิสา 
มิตรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ชี้แจง 
เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และ Mr. Stephen 
Leonard Cheek ผู ้ช ่วยหัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษ กล่าวถึงการด�าเนินงานด้านบุคลากรครูต่างชาติ 
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ร่วมซักถาม 
และเยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ ของโรงเรียน คือ ศูนย์วิทยุ
บริการ ห้องสมุดดิจิตอล โรงอาหาร หอประชุม Grand 
Hallหรือสนามกีฬาในร่ม และเยี่ยมชมห้องเรียน รวมถึง
ห้องแสดงผลงานของนักเรียนและการด�าเนินงานของฝ่าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ณ อาคารกอลมเบต์
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นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันในกิจกรรม
วิชาการ 140 ปี กุลสตรีหวัง-วัฒนาวิทยาลัย
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะครูร่วมแสดง
ความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล อันเนื่องมาจากงานการ
สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการออกแบบภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมวิชาการ 140 ปี กุลสตรีหวัง- 
วัฒนาวิทยาลัย วันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา 
ผลการแข่งขัน เด็กชายศิระ บุญโตสิตระกูล เลขประจ�าตัว 
53124 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับโล่ 
พร้อมเกียรติบัตร

ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียน Gifted
  เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายวิชาการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์

นักเรียนที่ได้รับรางวัลตอบปัญหาทางวิชาการ
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร 
ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เนื่องในวัน 
ภาษาไทยแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย 
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่าง 

จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ส�าหรับนักเรียนผู้มีความ
สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Gifted) ขึ้น ให้กับนักเรียน
ระดับช้ัน ม.1-3 หลักสูตร Gifted โดยมีวัตถุประสงค ์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ซึ่ง
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสรรค์
ทางวิทยาศาสตร์ โดยคณะนิสิตจากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรม สายสืบป้ายชื่อ 
กิจกรรมรวมเงิน กิจกรรมทักษะการสื่อสาร กิจกรรมตาดีได้ 
ตาร้ายเสีย กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์จากสิ่งของหลายส่ิง 
(Critical and Creative thinking) กิจกรรม Walk Rally 
มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีคณะครูและ 
ทีมงานจาก WISE Education Center มาเป็นวิทยากร 
ให้ความรู ้ณ โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร

วันที่ 28- 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยส่งนกัเรยีนเข้าร่วมแข่งขนั ซึง่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลั 
ประกอบด้วย นายภูบดี วจีไกรลาศ เลขประจ�าตัว 45311 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และนายพงศกร เลิศไชยวัฒน์ปัญญา 
เลขประจ�าตวั 45661 ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/1 ได้รบัเงนิรางวลั 
8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร โดยมี 
มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก เป็น คุณครูที่ปรึกษา



AC NEWSLETTER 19

ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขัน
โครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 11
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระ 
การเรยีนรูภ้าษาไทย ได้ส่งผลงานของนายอกุฤษฎ์ วฒันกลุชาต ิชัน้ ม.5/1 
เลขประจ�าตวั 46321 และนายกนัตวฒัน์ ก้องวญิญ ูชัน้ ม.5/2 เลขประจ�าตวั 
46281 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีมิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก 
เป็นครูท่ีปรึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 11 
จัดโดยบริษัท ซีพี ออล์ จ�ากัดมหาชน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
และได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนมัธยม 
ทั่วประเทศกว่า 390 โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะมีการอบรมในวันที่ 
1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัด นครปฐม

นักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย
และได้รางวัลการแข่งขัน GO GOODWILL 
TOURNAMENT 2014
  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน GO GOODWILL TOUR-
NAMENT 2014 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2557 ณ โรงแรมภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต โดยมี 
ตัวแทนนักเรียนจาก 7 ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันได้แก่ 
ไทย จีน เกาหลีสิงคโปร มาเลเซีย ฮ่องกง และไต้หวัน ซึ่ง
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้เป็นตัวแทนประเทศไทยและ
สามารถคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 รางวัลได้แก่ รางวัล THE 1st 
RUNNER-UP TEAM ผู้เข้าแข่งขัน นายภานุพัฒน์ ดิษฐี 
ม.6/7 เลขประจ�าตัว 45761 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช 
ม.2/4 เลขประจ�าตัว 48534 และนายณภัทร วงศ์หาญเชาว ์ 
ม.2/2 เลขประจ�าตวั 53201 รางวลั THE 3rd RUNNER-UP 

นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากแข่งขันในโครงการ 
“อักษราวิชาการ” ประจ�าปีการศึกษา 2557
  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะครูร่วม
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล อันเนื่องมาจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ 
“อักษราวิชาการ” ประจ�าปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 
วันที่ 25-27 สิงหาคม 2557 โดยการจัดงานของคณะ 
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลคือ
  1. ผลการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ “ประวัติ-
ศาสตร์ไร้พรมแดน” 
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ชนะเลิศอันดับ 1 
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ประกอบด้วย
 นายทวีชัย พรวัฒนวิชัย เลขประจ�าตัว 51136 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
  นายศุภณัฐ อรุโณประโยชน์ เลขประจ�าตัว 53266 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
 2. ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ทางอักษรศาสตร์ “ยุทธจักรอักษรา (ไร้พรมแดน)”

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 
 เด็กชายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ เลขประจ�าตัว 48441 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
  เด็กชายศิระ บุญโตสิตระกูล เลขประจ�าตัว 53124 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
 นายวริศ สินธพเรืองชัย เลขประจ�าตัว 45408 
นักเรียนชั้นEP-M6/2
 นายทชภณ ลีลาประชากุล เลขประจ�าตัว 45510 
นักเรียนชั้น EP-M6/2

ผู้เข้าแข่งขัน นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ม.2/4 เลขประจ�าตัว 
48534 และรางวัล THE 5th RUNNER-UP ผู้เข้าแข่งขัน 
นายภานุพัฒน์ ดิษฐี ม.6/7 เลขประจ�าตัว 45761
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งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ 
เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม
  ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม พ.ศ. 2557 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจกรรม 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ครูเกษียณ ประจ�าปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน กับคณะครูเกษียณ 
และอัสสัมชนิก ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ 
มาร่วมรับประทานอาหารกับคุณครูเกษียณ โดยคุณวัลลภ 
เจียรวนนท์ นายกกิตติมศักดิ์ ได้มอบเก้าอี้ และปิ ่นโต
ให ้ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม น�ามอบแก่ครู เกษียณ 
ด้านมาสเตอร์ ทบ เสนีย์ ประธานชมรมครูเกษียณโรง
เรียนอัสสัมชัญ ได้มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี
กับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ในโอกาสเข้ารับปริญญา
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในนามชมรมครู เกษียณ 
ส่วนผู ้แทนกรรมการสมาคมอัสสัมชัญพร้อมอัสสัมชนิก 
รุ ่นต่างๆ มาร่วมรับประทานอาหารกับคุณครูเกษียณ
พร้อมทั้งมอบของขวัญส�าหรับคุณครูที่เกิดในเดือนนี้ด้วย 

กิจกรรมสร้างสรรค์วันอาเซียน 
(AC ASEAN Day) ในโครงการศึกษาเรียนรู้
แบบบูรณาการและสัญจรอาเซียน ครั้งที่ 3
 เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ งานการแสดง และฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ร ่วมกันจัดกิจกรรมสร ้างสรรค์วันอาเซียน 

ในโครงการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการและสัญจรอาเซียน 
ครั้งที่ 3 (AC ASEAN Day) เพื่อเผยแพร่ความรู ้เรื่อง 
“ประชาคมอาเซยีน” (ASEAN Community) มรีายละเอยีด
ของการจัดกิจกรรม ในช่วงเช้า กิจกรรมแนะแนว การ
เสวนา หัวข้อ “ เล่าสู่กันฟังจากพี่สู่น้อง” โดยมีภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม Audi-
torium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 ในช่วงบ่ายกิจกรรม
สร้างสรรค์วันอาเซียนประกอบด้วย การแสดงดนตรีสากล 
ดนตรไีทย ระบ�าครฑุ สาธติกฬีาตะกร้อ/เทควนัโด การแสดง 
ของสุนัขต�ารวจและการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย โดยมี 
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ พร้อมด้วย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธานเปิดและ 
กล่าวให้ข้อคดิแก่คณะคร ู นกัเรยีน หลงัจากนัน้ผูอ้�านวยการ 
และอธิการ ร่วมชมการแสดง นิทรรศการ และเกมต่างๆ 
ณ บริเวณ สนามบาสเกตบอลใต้อาคารเซนต์หลุยส์-มารีย์ 
ใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 และใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

และมอบค่าเดินทางแก่คุณครูเกษียณทุกท่าน ท่ามกลาง
บรรยากาศท่ีอบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องประชุม 901 
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร
  ในโอกาสนี ้มอีสัสมัชนกิรุน่ต่างๆมอบเงนิสมทบกองทนุ
ครูเกษียณ และ กองทุนครูอัสสัมชัญ (ครูปัจจุบัน)
 l คุณไพฑูรย์ เด่นวิกรม คุณก�าธร เจริญสินพร เป็น 
ผู้แทนอัสสัมชนิกรุ ่น 96 มอบเงินเข้ากองทุนครูเกษียณ 
จ�านาน 53,600 บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
 l พระกอบชัย กตณะญาโณ อัสสัมชนิกรุ ่น 106 
มอบเงินเข ้ากองทุนครูเกษียณ จ�านาน 2,000 บาท 
(สองพันบาทถ้วน) 
 l คุณธีรพัฒน์ เลิศสิริประภา อัสสัมชนิกรุ ่น 115 
มอบเงินเข ้ากองทุนครูเกษียณ จ�านาน 5,000 บาท 
(ห้าพันบาทถ้วน) 
 l คุณทศพร พิศาส คุณเขมกร กาญจนวริทธิ์ 
คณุพงศกร ภาสกรนท ีและคณุธรีภทัร์ ลลีาวฒุโิชค เป็นผูแ้ทน
อัสสัมชนิกรุ่น 121 มอบเงินรายได้จากงานเลี้ยงรุ่น AC121 
“8 ปีเจอทีแฮปปี้ดีออก” เพื่อสมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ 
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมอบให้ กองทุน
ครูเกษียณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้เกียรติรับมอบ, 
กองทุนครูอัสสัมชัญ (ครูปัจจุบัน) 50,000 บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) มีมิสละออ พลอยโพลงสุข, มิสนิภา ต่างท้วม 
ผู้แทนกรรมการกองทุนครูอัสสัมชัญ รับมอบ 
 ขออ�านาจแห่งความกตัญญูที่มีต่อครูอาจารย์ พระพร
จากแม่พระอัสสัมชัญ และสิ่งศักดิ์ท่ีท่านนับถือส่งผลพบแต่
ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ
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บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 
82 พรรษา มหาราชินี
 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ร ่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะ
แพทยศาสตร ์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

มหกรรมคอนเสิร์ต FSG 
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 คุณสนั่น อังอุบลกุล 
นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดงาน มหกรรมคอนเสิร์ต FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด  
โดยความร่วมมือกัน ระหว่าง สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย 
มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย บริษทั จเีอม็เอม็ 
แกรมมี่  จ�ากัด (มหาชน) ส�านักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และมูลนิธิ
รณรงค์เพือ่การไม่สบูบหุรี ่มภีราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม 
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์- 
มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
  มหกรรมคอนเสิร์ต FSG ร่วมใจต้านภัยอย่างเสพติด 
เป็นการจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา เพื่อสร้างจิตส�านึก และ
สุนทรียภาพให้กับนักเรียน ให้รู้จักใช้ดนตรี และกีฬา เป็น
เกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด ผ่านทางกิจกรรมดนตร ี
จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ากัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วย วง Natural Sense วง Yes’ sir day ฟิล์ม บงกช 
วง 7 Days Crazy ศิลปินทราย เก้ง Crescendo และ 
วง AB Normal น�าโดยนักร้องน�า กวาง ศิษย์เก่าโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ร่วมสร้างความบันเทิง พร้อมท้ังสร้างทัศนคติ
ที่ดีในการออกก�าลังกายจากกีฬาฟุตบอลที่ เป ็นกีฬา 
ยอดนิยมในปัจจุบัน กับ สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด สโมสร

ชั้นน�าในดิวิชั่น 2 ของประเทศไทย ทั้งนี้ ภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์ ประธานสโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด มอบเสื้อ
แข่งขันของสโมสร ให้กับ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ด้วย ซึ่งรายได้จากการจัดงาน
หลังหักค่าใช้จ่าย ทางสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและ 
ครูโรงเรียนในเครือฯ จะมอบให้กับทางโรงเรียนอัสสัมชัญ
ต่อไป

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส 
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษามหาราชินี โดยม ี
คณะครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ร่วมกันบริจาคโลหิต โดยได้โลหิต จ�านวน 
132 ถุงๆ ละ 450 ซีซี ณ ห้องประชุม Auditorium 
ช้ัน 9 อาคารอสัสมัชัญ 2003 โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร
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แสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬา
ท่ีได้เข้าร่วมฝึกซ้อมในแคมป์ Jr. NBA Thailand
 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ลานแดง โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพจิารณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั และ ภราดาวริยิะ 
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ แสดงความยินดีกับ 

ทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ รุ่น 13 ปี คว้าแชมป์
ถ้วยพระราชทาน 2 สมัย บาสเกตบอล
สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2014
 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ ่นอายุ 13 ปี 
คว ้าแชมป์สมัยที่  2 รายการ บาสเกตบอลนักเรียน
เฉลมิพระเกยีรติ สมเด็จพระนางเจ้าสริกิต์ิิ พระบรมราชนินีาถ 
รายการ “สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2014” 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม- 

4 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี ภราดา 
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ภราดา ดร.ศกัดา สกนธวฒัน์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั
แผนกประถม ภราดานนทชา ศรวีไิล หวัหน้าส�านักผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และชมรมบาสเกตบอล 
ผู้ปกครองอัสสัมชัญ ร่วมให้ก�าลังใจถึงขอบสนาม 
 นอกจากนี้ ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ยังได้รับ
รางวัลต่างๆ ดังนี้
 รางวัลนักกีฬาดีเด่น รุ่นอายุ 13 ปี ชาย ได้แก่ ชวิศ 
ปรีชาติวงศ์ ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
 รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 13 ปี 
ได้แก่ มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์ ผู้ฝึกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญ
 ส�าหรับรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมบาสเกตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 มาครอง โดยมี
คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ เป็นผู้จัดการทีม มาสเตอร์ธงไชย  
มุขพันธ์ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน มาสเตอร์ภูริพันธ์ โชติหิรัญ- 
ธนนนท์ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลนักเรียน
ชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ครั้งที่ 43
  เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทีมบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน 
ชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ครั้งที่ 43 ประจ�าปี 2557 
รอบรองชนะเลิศ พบกับทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี โดยทั้งสองทีมผลัดกันท�าคะแนนอย่างสนุกก่อนทีม
บาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญจะพลาดท่าพ่ายไปอย่าง 
น่าเสียดายด้วยคะแนน 38-40 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 มาครองส�าหรับทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 
มีคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ เป็นผู้จัดการทีม มาสเตอร์ธงไชย 

เด็กชายเอกวี วัชระเรืองศรี ชั้น ม.1/5 เลขประจ�าตัว 49123 
เดก็ชายชยัสทิธิ ์คปุตานนท์ ชัน้ ม.1/1 เลขประจ�าตวั 49147 
และเดก็ชายนนทวฒัน์ นวมอารย์ี ชัน้ ม.1/9 เลขประจ�าตวั 
53861 ตัวแทนนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ 12 ปี ที่คว้า
รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลรายการ “TOA MOTHER DAY 
U-12 KIDS CUP” และร่วมแสดงความยินดีกับตัวแทน
นักกีฬาที่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมในแคมป์ Jr. NBA Thailand 
ได้แก่ นายดุสิต คล้ายดอกจันทร์ ชั้น ม.3/7 เลขประจ�าตัว 
53931 นายพงศกร เจียมสวัสดิ์ ชั้น ม.3/7 เลขประจ�าตัว 
53930 และนายภดูทิ วรรณวรพร ชัน้ ม.2/10 เลขประจ�าตวั 
53243 นอกจากนี้ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม และภราดา 
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นก�าลังใจ 
ให้กับผู ้จัดการทีม ผู ้ฝึกสอน และนักกีฬาบาสเกตบอล 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ในการเดินทางไปแข่งขันบาสเกตบอล 
สปอนเซอร์ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ท่ีจังหวัดภูเก็ต 
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2557

มขุพนัธ์ เป็นผูค้วบคมุทมี มาสเตอร์ภรูพินัธ์ โชตหิริญัธนนนท์ 
เป็นผู้ฝึกสอน
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ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 
“50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”
 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ประธานจัดการ
แข่งขัน พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร
สามัคคี ครั้งที่ 27 “50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน” ประกอบ
ด้วย ผู้บริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ ประชุมหารือ
และพิจารณาในเรื่องต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
จัดการแข่งขัน ณ ห้อง Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญ
หลุยส์-มารย์ี โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรกั กรงุเทพมหานคร 
โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัท โรงงานสยามบอลล์
สปอร์ต จ�ากัด โดยคุณอุฬาริน ศรีกิจการ ผู้จัดการฝ่าย 

ประชุมปรึกษาหารือ
การเพิ่มศักยภาพทีมนักบาสเกตบอล
 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพจิารณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั พร้อมด้วยภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมประชุมกับ 
คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผู้จัดการทีมบาสเกตบอลโรงเรียน 
อัสสัมชัญ มาสเตอร์ ธงชัย มุขพันธ์ ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล 
โรงเรียนอัสสัมชัญ และอาจารย์อ�าพร ศรียาภัย ท่ีปรึกษา 
ด้านวทิยาศาสตร์การกฬีาทมีบาสเกตบอลโรงเรยีนอสัสมัชญั 
ได้เข้าพูดคุยปรึกษาหารือในการวางโปรแกรมการเพิ่ม
ศักยภาพทีมนักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยแบ่ง
ออกเป็นแผนในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อท�าการประเมิน
ศักยภาพนักกีฬาต่อไป ณ ห้องประชุมอ�านวยการ ชั้น M 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แนะน�ากติกาและเทคนิคการเล่นกีฬาสแต๊ค
 เมื่อวันท่ี 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ 
คุณพิเชษฐ์ มโนพัฒนาสุนทร (อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 
28916) กรรมการสมาคมกีฬาสแต็ค ประเทศไทย คุณธนาภณ
ชัยดิลกภัทร คุณมณฑาทิพย์ ปลื้มน้อย และคุณชาตเวท 
โกนตะสิงห์ โค๊ชกีฬาสแต๊ค ทีมชาติไทย ได้แนะน�ากติกา 
และเทคนิคการเล่นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เพื่อให้นักเรียนที่มีความสนใจสามารถเล่นกีฬาสแต๊คได้
อย่างถูกต้องตามกฎกติกา และเพื่อพัฒนาทักษะการท�างาน
ของสมองซีกซ้าย ขวา หน้า และหลัง รวมไปถึงพัฒนาด้าน
สมาธิและด้านอารมณ์ให้กับนักเรียน ณ ห้อง Auditorium 
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

การตลาด ได้สนับสนุนลูกฟุตบอล MAZSA เพื่อใช้ในการ
แข่งขันและฝึกซ้อม จ�านวน 100 ลกู แบ่งออกเป็นลกูฟตุบอล
เพื่อใช้ในการแข่งขัน 20 ลูก และลูกใช้ฝึกซ้อมโรงเรียนละ 
20 ลูก ด้วย
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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/AssumptionCollege 1885

คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา   
 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์
 ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม
บรรณาธิการบริหาร  
 มิสไพบูรณ์  สิงห์ครุ
บรรณาธิการ    
 ม.โสภณ  สกุลเรือง

ผู้ช่วยบรรณาธิการ  
 ม.กายสิทธิ์ ร่มไมล์
กองบรรณาธิการ    
 ม.ประดิษฐ์  ชัยปรีชา  
 มิสวิไลรัตน์  สิงหภาณุพงศ์   
 ม.ทรรศิน  พึ่งทอง  
 มิสศิริพร  ศุระศรางค์
 ม.วิริยะ  เกตุแก้ว    
 ม.วิชัย  ยงวานิชจิต  
 มิสปรีดารัตน์  ไชยพัฒน์

เลขานุการกองบรรณาธิการ 
 มิสชนากานต์  ศรีชมภู 
พิสูจน์อักษร 
 ม.เสกสรรค์  นิลสุวรรณโฆษิต
ถ่ายภาพ 
 ม.กายสิทธิ์  ร่มไมล์
 ม.โสภณ  สกุลเรือง
 ม.นฤพนธ์  ชูสกุลรัตน์
 ม.ทรรศิน  พึ่งทอง   
 นักเรียนชมรม NETAC

รูปเล่ม
 ม.นฤพนธ์  ชูสกุลรัตน์ 
 
พิมพ์ที ่   
 The Sun Group
 โทรศัพท์ 0-2433-4192

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 
“50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”

ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 - เสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

คู่ที่ เวลาแข่งขัน คู่แข่งขัน

คู่แรก เวลา 13.30 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์

คู่ที่ 2 เวลา 16.00 น. โรงเรียนอัสสัมชัญ (เจ้าภาพ) พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

คู่ที่ เวลาแข่งขัน คู่แข่งขัน

คู่แรก เวลา 13.30 น. โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ

คู่ที่ 2 เวลา 16.00 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

คู่ที่ เวลาแข่งขัน คู่แข่งขัน

คู่แรก เวลา 13.30 น. โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ

คู่ที่ 2 เวลา 16.00 น. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

คู่ที่ เวลาแข่งขัน คู่แข่งขัน

คู่แรก เวลา 13.30 น. คู่ชิงอันดับที่ 3

คู่ที่ 2 เวลา 16.00 น. คู่ชิงชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557

เสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557

ขอเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลจตุมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
“50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”  ระหว่างวันที่ 15, 17, 19 และ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ

l อัสสัมชัญ   l กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย   l สวนกุหลาบวิทยาลัย   l เทพศิรินทร์




