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สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
และพิธีแสดงความเคารพพระธาตุของสองนักบุญพระสันตะปาปา

งานวันแม่พระอัสสัมชัญ
พิธีถวายพระพร สมเด็จฯ พระบรมราชินีนาถ
และกิจกรรมร�ำลึกพระคุณแม่

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

ทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ รุ่น 13 ปี
คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน 2 สมัย
บาสเกตบอลสปอนเซอร์ ไทยแลนด์
แชมป์เปี้ยนชิพ 2014
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งานวันแม่พระอัสสัมชัญ พิธีถวายพระพร
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และกิจกรรมร�ำลึกพระคุณแม่

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดกิจกรรมงานวันแม่พระอัสสัมชัญ พิธีถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ กิจกรรมร�ำลึก
พระคุณแม่ โดยกิจกรรมเริ่มด้วย วจนพิธีกรรมขอพระพร
จากแม่พระ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เนื่องในวันสมโภช
แม่พระอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและ
วิญญาณ โดยมีคุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ประกอบวจนพิธีกรรม
หลังจากนัน้ คุณพ่อยอแซฟ วุฒเิ ลิศ แห่ลอ้ ม ภราดา ดร.เดชาชัย

ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ตัวแทนครู ตัวแทน
ผูป้ กครอง ตัวแทนนักเรียน และตัวแทนนักการ ถวายดอกไม้
แด่แม่พระ
เนื่ อ งในวโรกาสวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษาสมเด็ จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อร�ำลึกในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และแสดงออกซึ่ ง ความจงรั ก ภั ก ดี โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ จึงจัดพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึน้ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
เป็นประธานในพิธี เปิดกรวย และถวายพานพุม่ เงิน–พุม่ ทอง
สักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมอ่านบทอาเศียรวาทสดุดี
คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน
นักการ ถวายพาน พุ่มเงิน - พุ่มทอง ตามล�ำดับ
และเนื่ อ งในวั น แม่ แ ห่ ง ชาติ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จึ ง
จัดกิจกรรมร�ำลึกพระคุณแม่ โดยเรียนเชิญผู้แทนคุณแม่
ในทุ ก ระดั บ ชั้ น ร่ ว มงาน ผู ้ แ ทนลู ก กล่ า วแสดงถึ ง ความ
กตัญญูกตเวที ผูแ้ ทนนักเรียนขึน้ มอบมาลัยแด่คณ
ุ แม่บนเวที
ผู้แทนคุณแม่กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูก ประธานกล่าว
ขอบคุณตัวแทนคุณแม่ที่มาร่วมในพิธี และให้โอวาทแก่
นักเรียน ประธานมอบของทีร่ ะลึกให้กบั ตัวแทนคุณแม่ทกุ คน
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ในโอกาสเข้ารับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
ประธานมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย
พร้อมด้วย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ
ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
อั ส สั ม ชั ญ ภราดา ดร.ศั ก ดา สกนธวั ฒ น์ ผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะผู้บริหาร คณะครู
ผูแ้ ทนคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ผูแ้ ทนคณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ สาขาย่อย โอเรียลเต็ล และนักเรียน ร่วมแสดงความ
ยินดีกับ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ

ในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ ณ เวทีหน้ารูปปั้นแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ให้กำ� ลังใจภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ก่อนเข้ารับ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

วั น อั ง คารที่ 5 สิ ง หาคม พ.ศ. 2557 ผู ้ แ ทนคณะ
ผูบ้ ริหาร คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย คณะกรรมการ
สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกับ ภราดาวิริยะ
ฉั น ทวโรดม อธิ ก ารโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ก่ อ นเข้ า ร่ ว มพิ ธี
พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขา
วิชาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร ถนนราชด�ำเนินนอก เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร
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สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีแสดงความเคารพ
พระธาตุของสองนักบุญพระสันตะปาปา

เมื่อที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2557 พระอัครสังฆราช
ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ (อัสสัมชนิก เลขประจ�ำตัว 20515) เป็นประธาน
พิธบี ชู าขอบพระคุณในโอกาสสมโภชพระนางมารียร์ บั เกียรติ
ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และพิธีแสดงความเคารพ
พระธาตุ นักบุญยอห์น ที่ 23 และนักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
(สมเด็จพระสันตะปาปา) โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ พีน่ อ้ งคริสต์ศาสนิกชนร่วมในพิธี ณ หอประชุม Louis-Marie
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial
ฉันทวโรดม อธิการ คณะนักบวช คณะครู นักเรียนและ Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
Marie Grignion de Montfort) เพื่อเทิดเกียรติในโอกาส
วันระลึกถึงการสถาปนานักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ ต ครบรอบ 67 ปี (Commemorate 67th
Anniversary of the Canonization of St. Louis-Marie
Grignion de Montfort) โดยมีบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน
เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม โยนก�ำยาน รูปปั้น
ของนักบุญหลุยส์ฯ โดยมีผู้แทนนักเรียนอ่านประวัติ และ
บทสดุดี นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต จากนั้น
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการ ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการ ผูแ้ ทนคณะผูบ้ ริหาร ผูแ้ ทนคณะครู ผูแ้ ทน
นักเรียน และผูแ้ ทนนักการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมวางกระเช้า
พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง
ดอกไม้สักการะ ณ เวทีหน้ารูปปั้นแม่พระอัสสัมชัญ โรงเรียน
เดอ มงฟอร์ต (Saint Louis-Marie Grignion อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หลังจากเสร็จพิธี
de Montfort)
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ ได้มอบเงิน
เมื่ อ วั น ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2557 งานอภิ บ าล ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน บุตร-ธิดา พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ
(คาทอลิก) ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีสดุดี อีกด้วย
นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต (Saint Louisภาษาชาติ” โดย ด.ช.ชนน สิริปาณสาร ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1/4 บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 ช่วงสาย มีการ
ตอบปัญหาชิงรางวัล การแสดงวัฒนธรรมไทย ชุดเซิ้งกะลา
โดย ม.ณัฐกานต์ สุดเสนาะ ม.อัฐฉัตร ตุลยาฉัตร ม.อรรถพล
ดุเหว่าด�ำ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 การขับร้อง
บทเพลงพระราชนิพนธ์ โดย มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก
และ ด.ช.พี ร พั ฒ น์ ธนาชี ว ะ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3/8
การขั บ ร้ อ งเพลงในวรรณคดี โดย นายยศธร วรกุ ล ชั ย
EP-M.5/2 ณ หอประชุม Louis–Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคารนักบุญหลุยส์ มารีย์ (Saint Louis–Marie Memorial
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
กิจกรรมของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นที่ด�ำเนินการ
ประจ�ำปีการศึกษา 2557
จัดการแข่งขันตั้งแต่วันจันทร์ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กลุม่ สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย
ภาษาไทย โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด กิ จ กรรมวั น ภาษาไทย
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนคณะครู
แห่งชาติ ในช่วงเช้ามีการกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ภาษาไทย และนักเรียน จ�ำนวน 12 เสา บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์

4

AC NEWSLETTER

สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด
พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี”
ประจ�ำปี 2557

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ พรั อ มด้ ว ย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธานเปิดงาน
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิต
ด้วยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี” ประจ�ำปี 2557 จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม ภายในงานประกอบด้วยการ
จัดนิทรรศการแสดงผลงานวิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบ

ปัญหา AC Science Quiz โดยนักเรียนทีช่ นะเลิศการแข่งขัน
การตอบปัญหาประกอบไปด้วย รางวัลชนะเลิศ นายหฤษฎ์
จักราธิวัตริ์ นายสุคนธ์ กมลสัมฤทธิ์ชัย และนายวรกิตติ์
พูนทรัพย์มงคล นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/3 รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 นายภควัต กังวานวิศิษฏ์ นายกนกพงศ์
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 เยาวชนนานาชาติ (IYASA) คุณณัฐพงศ์ ทวีศกั ดิช์ ติ ชัย
โฆษกชมรมดาราศาสตร์แ ละอวกาศ เยาวชนนานาชาติ
(IYASA) และคุณพิรดา เตชะวิจิตร์ ว่าที่นักบินอวกาศหญิง
คนแรกของประเทศไทย และมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
โดยในพีธปี ดิ ได้รบั เกียรติจาก มิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เป็นประธานปิดงาน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 29
“ห้องสมุดพัฒนา เสริมปัญญา สู่อาเซียน”

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
เปิดงานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 29 “ห้องสมุดพัฒนา เสริม
ปัญญา สูอ่ าเซียน” โดยงานจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ภายในงานประกอบด้วย พิธีมอบรางวัลยอด
นักอ่านประจ�ำปีการศึกษา 2556 และยอดนักอ่านประจ�ำ
เดือนมิถุนายน และ กรกฎาคม ปีการศึกษา 2557 รวมทั้ง
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรม We Love Asean
การจ�ำหน่ายหนังสือราคาพิเศษ กิจกรรม และเกมต่างๆ
อี ก มากมาย ในพี ธี ป ิ ด ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ภราดาวิ ริ ย ะ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน เป็นประธาน มอบรางวัลส�ำหรับ

งานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา 2557

เมื่อเสาร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดงานสายสัมพันธ์บา้ นกับโรงเรียนประจ�ำปีการศึกษา 2557
ส�ำหรับผูป้ กครองนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ
EP-M 1, 4-6 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ

ครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรม และกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์
วิทยบริการ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis–
Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
กล่ า วต้ อ นรั บ ผู ้ ป กครองและชี้ แจงนโยบาย มิ ส สุ ภ าวดี
เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจงเกี่ยวกับการวัดและ
ประเมินผล มาสเตอร์ณรงค์ วีรประจักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบวินัย ณ หอประชุม Louis-Marie
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial
Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบคุณครูประจ�ำชั้น
และคุณครูผู้ช่วยประจ�ำชั้น ณ ห้องเรียนที่ใช้ในการเรียน
การสอนในวันเรียนปกติ เพื่อปรึกษาหารือและร่วมมือกัน
ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือดูแลนักเรียน
ให้มีคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ และวางแนวทางในการศึกษา
ต่อของนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส�ำหรับ
นักเรียน ม.ต้น และระดับอุดมศึกษา ส�ำหรับนักเรียน ม.ปลาย
พร้อมทั้งรับผลการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2557 และ
เอกสารต่างๆ ของโรงเรียน
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การพัฒนา
ศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ” และอบรมทักษะการสื่อสารภาษา
อังกฤษ

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หั ว ข้ อ “การพั ฒ นาศั ก ยภาพการจั ด การเรี ย นรู ้ ข องครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ” ส�ำหรับคุณครูผู้สอนและครูสนับสนุน
การสอนสังกัดฝ่ายวิชาการ เข้ารับฟังอภิปรายและฝึกปฏิบัติ
เรื่ อ ง “การออกแบบและการจั ด การเรี ย นรู ้ ” พร้ อ มทั้ ง
น�ำเสนอการออกแบบและการจัดการเรียนรู้ แบ่งตามกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ โดยทีมงานคณะวิทยากรจากคณาจารย์ ส� ำ หรั บ ครู ส นั บ สนุ น การสอน โดยที ม งานคณะคุ ณ ครู
คณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 15–16 สิงหาคม พ.ศ. 2557
ประสานมิตร และการอบรมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โครงการความร่วมมือระหว่างสภานักเรียน
4 สถาบัน SCGA

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2557 งานสภานักเรียน
ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งคณะกรรมการสภา
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ
ระหว่างสภานักเรียน 4 สถาบัน (SCGA)ประกอบด้ ว ย
โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โดยวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาศักยภาพการท�ำงานของคณะกรรมการนักเรียน
จากการที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเด่น จุดด้อย ของงาน
สภานักเรียนแต่ละโรงเรียน และเกิดความร่วมมือระหว่าง
โรงเรียนมากยิ่งขึ้น ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ซึ่งโครงการ
SCGA จัดทุกปีการศึกษา โดยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ
ซึ่งที่ประชุมมีมติให้โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพในครั้ง
ต่อไป (ปีการศึกษา 2558) โดยมีมาสเตอร์กิติสิน จ่างตระกูล
ฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นครูที่ปรึกษา SCGA

ของคณะกรรมการสภานักเรียนในเครือจตุรมิตร ประกอบ
ด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์ จัด
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประชุมหารือความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมการสภานักเรียนในเครือจตุรมิตร โดย
ได้รบั เกียรติจากภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ าํ นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดการ
ประชุม มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ เป็นวิทยากรด�ำเนิน
กิ จ กรรมสร้ า งความสั ม พั น ธ์ ก่ อ นจะมี ก ารประชุ ม ณ
ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และอาคาร
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และประชุมหารือ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พัฒนาศักยภาพการท�ำงานของสภานักเรียนให้เกิดประโยชน์
ความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการสภา
สุงสุด ในการท�ำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนในเครือจตุรมิตร
นักเรียนในเครือจตุรมิตร
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะกรรมการสภา และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะกรรมการสภานักเรียน
นักเรียนในเครือจตุรมิตร ได้จัดท�ำโครงการความร่วมมือ ในเครือจตุรมิตร
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ครอบครัวหะรินสุต มอบเงินเป็นทุนการศึกษา
ให้แก่นักกีฬาที่มีผลการเรียนดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ร่วมแสดงความยินดีในโอกาส ครบรอบ 162 ปี
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 มาสเตอร์สุทิน
นิ ติ วั ฒ นานนท์ หั ว หน้ า ฝ่ า ยกิ จ กรรม มาสเตอร์ โ สภณ
สกุลเรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ และคณะกรรมการ
สภานั ก เรี ย น โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี

มอบกระเช้าแสดงความยินดีครบรอบ 68 ปี
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา มาสเตอร์
โสภณ สกุลเรือง (กลาง) หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ พร้อม
ด้วยมาสเตอร์ กายสิทธิ์ ร่มไมล์ (ซ้าย) ทีมงานประชาสัมพันธ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีกับ
คุณสุภาพรรณ เปล่งมณีพันธ์ ผู้ช่วยบรรณาธิการหนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ เนือ่ งในวาระการครบรอบ 68 ปี หนังสือพิมพ์
บางกอกโพสต์ ณ ที่ท� ำการบรรณาธิการ ชั้น 2 อาคาร
บางกอกโพสต์ ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดา วิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมรับมอบ
เงินสมทบเข้ากองทุน “หะรินสุต” จากคุณอ�ำพล หะรินสุต
อัสสัมชนิก 11004 คุณภูมินทร์ หะรินสุต อัสสัมชนิก 13139
และคุณล�ำยอง หะรินสุต เพือ่ เป็นทุนการศึกษาให้แก่นกั กีฬา
ที่มีผลการเรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ณ ห้องท�ำงาน
อธิการ อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
ในงาน “ปรับความคิด สานความต่าง สร้างความพอดี 162
ปี แห่งความผูกพัน” ในโอกาสครบรอบ 162 ปี แห่งการ
ก่อตัง้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พีน่ อ้ งชาวจตุรมิตร
สามัคคีของเรา โดยมี ดร.วรนุช ตรีวิจิตรเกษม ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย ให้ ก ารต้ อ นรั บ ณ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ถนนประมวญ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
นอกจากนี้ ค ณะกรรมการนั ก เรี ย นในนามกรรมการ
นักเรียนจตุรมิตรสามัคคี ประกอบด้วย สภานักเรียนโรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ คณะกรรมการนั ก เรี ย นโรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบ
วิ ท ยาลั ย คณะกรรมการนั ก เรี ย นโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์
ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ คณะกรรมการนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
กรุ ง เทพคริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย ในโอกาสครบรอบ 162 ปี
แห่งการก่อตั้งโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

แสดงความยินดีกับมาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ
ได้รับรางวัล “เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ”

มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ หัวหน้างานระดับชั้น EP
ได้เข้ารับรางวัล “เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ” สาขา
นันทนาการ และ วรรณคดี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
เนื่องจาก ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ธนบุรี ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลผู้สร้างสรรค์ผลงาน
รางวัล”เชิดชูเกียรติ ธนบุรีศรีนพมาศ” ในวันที่ 20 สิงหาคม
พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุม อาคาร 2 ชั้น 8 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏธนบุรี ส�ำหรับรางวัล “เชิดชูเกียรติ ธนบุรศี รีนพมาศ”
นี้ ได้พจิ ารณามอบให้กบั บุคคลทีส่ มควรยกย่องและเป็นแบบ
อย่างทีด่ ใี นการด�ำเนินชีวติ อย่างมีคณ
ุ ค่าในการด�ำรงตนเป็นที่
ยอมรับในสังคม ตลอดจนส่งเสริมคุณค่าของความเป็นไทย
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ตรวจสุขภาพครู ประจ�ำปีการศึกษา 2557

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

ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�ำปีการศึกษา
2557

งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และ EP-M.1, EP-M. 4-6 ประจ�ำปีการศึกษา 2557 มีการ
ชั่งน�้ำหนัก วัดส่วนสูง ตรวจวินิจฉัยโรคเบื้องต้น เช่น โรคหู
คอ ตา ปาก จมูก ฯลฯ การเข้าพบแพทย์เป็นรายบุคคล ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อดูแล ติดตาม และป้องกัน ปัญหาสุขภาพ
ที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียน และในปีนี้
ได้จัดให้มีการตรวจวัดสายตาเป็นพิเศษ ด้วยการวัดสายตา
แบบอ่านตัวเลข และระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้นักเรียน
ได้ ต ระหนั ก ในการดู แ ลสายตาของตนเองให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น วันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้อง Pre-function
โดยทีมงานคณะแพทย์จากโรงพยาบาลพญาไท 3 แขวง- ชัน้ 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
ปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง กรุงเทพมหานคร

เยี่ยมอาการป่วยของมิสพรทิพย์ อินขลิบ

เมือ่ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 มิสไพบูรย์ สิงห์ครุ
หัวหน้าส�ำนักผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
คณะครู เข้าเยี่ยมอาการป่วยของมิสพรทิพย์ อินขลิบ คุณครู
ฝ่ายการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ พักรักษาอาการป่วยอยู่ที่
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 6
ห้อง 6412 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของนักเรียน

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ มอบเงิ น
สนับสนุน จาก ผู้แทนธนาคารกรุงเทพ เพื่อมอบให้กับคณะ
นักเรียนและครู ที่เข้าร่วมโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ในงาน “2014 Anseong Baudeogi Festival”
ณ ประเทศเกาหลีใต้ ภายใต้การสนับสนุนและส่งเสริมของ
สภาวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ซึ่งเป็นเครือข่ายหนึ่งของ ฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นสักขีพยาน
องค์การ UNESCO โดยมีมาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้า ณ ห้องผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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พิธีมอบรางวัล และทุนการศึกษาส�ำหรับ
นักเรียนที่ ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ
การทดสอบ O-NET และการทดสอบ FSG.

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายวิชาการ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล และทุ น การศึ ก ษา
ส�ำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ การทดสอบ
O-NET และการทดสอบ FSG. โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธาน ณ เวทีหน้ารูปปั้น
แม่ พ ระอั ส สั ม ชั ญ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร มีรายการดังนี้
รางวั ล จากการแข่ ง ขั น โอลิ ม ปิ ก ระดั บ ชาติ ค่ า ย 2
สอวน. สาขาวิชาชีววิทยาได้แก่
1. รางวั ล เหรี ย ญเงิ น นายศุ ภ วิ ช ญ์ มณี น าคาฤทธิ์
เลขประจ�ำตัว 45302 นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียนมอบทุน
การศึกษาจ�ำนวน 20,000 บาท
2. รางวัลเหรียญทองแดง นายเจตพล ลิขิตกาญจนากรกิจ เลขประจ�ำตัว 45807 นักเรียนชั้น ม.6/1 โรงเรียน
มอบทุนการศึกษาจ�ำนวน 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�ำตัว 44993
นักเรียนชั้น ม.6/1 ปัจจุบันศึกษาต่อคณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
2. นายวีรภัทร วงศ์สันติเมธ เลขประจ�ำตัว 44566
นั ก เรี ย นชั้ น ม.6/2 ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาต่ อ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักเรียนที่ได้คะแนนทดสอบสูงสุดของแต่ละรายวิชา
(ระดับโรงเรียน) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน
มอบเกียรติบตั ร พร้อมทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท ได้แก่

1. นายเจตดนัย อุดมจรรยา เลขประจ�ำตัว 44741
นักเรียนชั้น ม.6/1 ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย ปัจจุบัน
ศึกษาต่อสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. นายศุภดิตถ์ พลังเทพินทร์ เลขประจ�ำตัว 45041
นักเรียนชั้น ม.6/7 ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาไทย และ
สังคมศึกษา ปัจจุบันศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
3. นายพชร อรุณพัลลภ เลขประจ�ำตัว 44856 นักเรียน
ชั้น ม.6/2 ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ ปัจจุบันศึกษา
ต่อประเทศญี่ปุ่น (ทุนAPU)
4. นาย สุกฤษฎิ์ ศรีภินันท์ เลขประจ�ำตัว 49646
นักเรียนชัน้ ม.6/1 ได้คะแนนสูงสุดวิชาภาษาอังกฤษ ปัจจุบนั
ศึกษาต่อคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
5. นายธั น ยพงศ์ มหาพล เลขประจ� ำ ตั ว 49624
นักเรียนชั้นม.6/1 ได้คะแนนสูงสุดวิชาวิทยาศาสตร์ ปัจจุบัน
ศึกษาต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. นายณัฐนนท์ คารมวัฒนกุล เลขประจ�ำตัว 44987
นักเรียนชั้นม.6/6 ได้คะแนนสูงสุดวิชาศิลปะ ปัจจุบันศึกษา
ต่อคณะเศรษฐศาสตร์ (inter) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. นายทัศน์พล ศานติยานนท์ เลขประจ�ำตัว 51996
นักเรียนชั้น ม.6/10 ได้คะแนนสูงสุดวิชาการงานอาชีพ
และเทคโนโลยี ปัจจุบันศึกษาต่อมหาวิทยาลัย Nanzan
ประเทศญี่ปุ่น
8.นาย ฉัตริน ฉันทวิบูลชัย เลขประจ� ำตัว 44613
นั ก เรี ย นชั้ น ม.6/1 ได้ ค ะแนนสู ง สุ ด วิ ช าการงานอาชี พ
และเทคโนโลยีและรายวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ปัจจุบัน
ศึกษาต่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
นักเรียนที่ได้คะแนนทดสอบสูงสุดของแต่ละรายวิชา
(ระดับโรงเรียน) จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เฉพาะ
นักเรียนที่ศึกษาต่อ ม.4 ที่อัสสัมชัญ) โรงเรียนมอบเกียรติบัตร
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พร้อมทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาท
1. นายภูมิรพี หนูรินทร์ เลขประจ�าตัว 51916 นักเรียน
ชั้น ม.4/3 ได้คะแนนทดสอบสูงสุดในรายวิชาภาษาไทย
2. นาย เตชินท์ มิ่งวานิช เลขประจ�าตัว 46911 นักเรียน
ชั้น ม.4/5 ได้คะแนนทดสอบสูงสุดในรายวิชาสุขศึกษาและ
พลศึกษา
3. นายณัฐชนน วีระพงษ์วัฒนกุลเลขประจ�าตัว 46961
นัก เรี ย นชั ้น ม.4/1 ได้ ค ะแนนทดสอบสู ง สุ ด ในรายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ
4.นายคามิน จิตรอ�าไพ เลขประจ�าตัว 51436 นักเรียน
ชั้น ม.4/2 ได้คะแนนทดสอบสูงสุดในรายวิชาศิลปะ
นักเรียนทีไ่ ด้คะแนนทดสอบสูงสุด 3 ล�าดับแรกของ
แต่ละรายวิชา (ระดับโรงเรียน) จากโครงการสอบวัดคุณภาพ
นักเรียน โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนมอบเกียรติบัตร
1. นายกฤตธี ลีหะสุนนท์ เลขประจ�าตัว 51872 นักเรียน
ชั้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที่ 1 รายวิชาวิทยาศาสตร์
2. นายภาณิน สรรพพิทยากร เลขประจ�าตัว 51871
นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที่ 1 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
3. นายเจตพัฒน์ เล็งศิริวัฒน์ เลขประจ�าตัว 46974
นักเรียนชั้น ม.4/1 ได้คะแนนทดสอบล�าดับที่ 2 รายวิชา
ภาษาอังกฤษ
4. นายธรณ์ หิรัญญะวณิชย์ เลขประจ�าตัว 47139
นัก เรี ย นชั ้น ep-m.4/2 ได้ ค ะแนนทดสอบล� า ดั บ ที่ 3

อัสสัมชัญ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1
WRO 2014 เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก

เมือ่ วันที่ 3 - 5 กันยายน พ.ศ. 2557 งานการสอน
คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โครงการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์
ประจ�าปี 2557 (WRO 2014) สนามชิงแชมป์ประเทศไทย
จัดโดย บริษทั แกมมาโก้ ประเทศไทย จ�ากัด ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ผลการแข่งขันมีดังนี้
1. ประเภทการแข่งขันความคิดสร้างสรรค์ ได้รบั รางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
พร้อมทั้งได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงแชมป์โลก
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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
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
พร้อมทัง้ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันรอบชิงแชมป์
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
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ททบ.5 บันทึกเทปรายการ
เดินหน้าประเทศไทย

ประเทศไทย” ตามนโยบายคืนความสุขให้กับประชาชน ใน
หัวข้อเกี่ยวกับการศึกษาไทย โดยได้เก็บภาพบรรยากาศ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 งานประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอน และห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ ทีมข่าว สถานีวทิ ยุโทรทัศน์ อั ส สั ม ชั ญ เพื่ อ น� ำ ไปประกอบในสกู ๊ ป รายการเดิ น หน้ า
กองทัพบกช่อง 5 ในโอกาสมาบันทึกเทปรายการ “เดินหน้า ประเทศไทย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ชมรม NETAC ร่วมกิจกรรม
กบจูเนียร์สัญจร ปี 6

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ตัวแทนนักเรียน ชมรม
NETAC จ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมกิจกรรม กบจูเนียร์สัญจร
เพื่อเรียนรู้การท�ำสารคดีและเตรียมส่งผลงานเข้าประกวด
การผลิตสารคดี ในโครงการกบจูเนียร์ ปี 6 หัวข้อ Thailand the Happiness จัดโดย ทีมงานกบนอกกะลา บริษัท
ทีวีบูรพา จ�ำกัด ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
จ.ปทุมธานี โดยมีมาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นคุณครูที่ปรึกษา

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
8. เด็กชายธารทอง ภู่โพล้ง (ฟีฟ่า) นักร้องน�ำ
4. เด็กชายจิรายุ จรีชัยโยธิน (ข้าวปุ้น) กีต้าร์
ได้ แ สดงดนตรี ใ ห้ กั บ คุ ณ ครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย น
5. เด็กชายจิรพัฒน์ กนกวิไลรัตน์ (ริว) คีย์บอร์ด
อัสสัมชัญ ได้รับชม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของวงใน
6. เด็กชายเสฏฐนันท์ ธิติธรรมศักดิ์ (บูม) นักร้องน�ำ
การเข้าแข่งขันรายการ ไทยแลนด์ก็อตทาเลนต์ ซีซั่น 4 รอบ
7. เด็กชายธันวา เนตรไทย (พรู) นักร้องน�ำ
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

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมาคมอัสสัมชัญ
จั ด การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลประเพณี รู ้ รั ก -สามั ค คี AC-BCC
ครั้งที่ 2 ณ สนามฟุตบอล เอสซีจี เมืองทองธานี ซึ่งได้รับ
เกียรติจาก คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ
เป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย พลอากาศเอก
อภิสิทธิ์ จุลโมกข์ นายกสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย พลเรือเอกชัชวาลย์ อัมระปาล อุปนายกสมาคม
ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย มีคุณศุภกร พลกุล
อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ คุณอภัยชนม์ วัชรสินธ์ุ เลขาธิการ
สมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมอั ส สั ม ชั ญ 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

เมือ่ วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมประชุม
หารือ ในการเตรียมการจัดงานครบรอบ งาน 100 ปี ชาตกาล
อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยมี อาจารย์ บุญสม อัครธรรมกุล
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ คุณสุนทร สถาพร
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และอัสสัมชนิก คุณอ�ำพล
รั ต นสงวนวงศ์ อุ ป นายกสมาคมอั ส สั ม ชั ญ พร้ อ มด้ ว ย
พลเรือโทประพฤติพร อักษรมัต อุปนายกสมาคมอัสสัมชัญ
และคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมหารือ ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ วิทยาเขตรังสิต
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สมาคมอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2557 สมาคมอัสสัมชัญ
จั ด การแข่ ง ขั น โบว์ ลิ่ ง สมาคมอั ส สั ม ชั ญ Assumption
Bowling 2014 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการแข่งขัน
พร้อมด้วย คุณเกษม นิทัศนจารุกุล ประธานหารายได้
สมาคมอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมงาน
ณ DHL Blu-O Rhythm & Bowl ห้างสรรพสินค้าสยามพาราก้อน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
งานสวดพระอภิธรรมคุณประสิทธิ์ เหตระกูล

เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม พ.ศ. 2557 มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมาคมอัสสัมชัญ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมคุณประสิทธิ์
เหตระกูล อัสสัมชนิก เลขประจ�ำตัว 12979 อดีตผูอ้ ำ� นวยการ
หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ และวุฒิสมาชิก โดยมี ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์
นายกสมาคมอัสสัมชัญ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการ
สมาคมฯ ร่วมงาน ณ ศาลาเจ้าจอมสมบูรณ์ วัดธาตุทอง
กรุงเทพฯ

ร่วมงานสวดอภิธรรม
มาสเตอร์สว่าง โสวรรณาการ

คณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ คณะกรรมการสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะภราดา คณะครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ และอัสสัมชนิก ร่วมงานสวดพระอภิธรรม
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
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ภาพยนตร์โทรทัศน์
ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ

โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ สมาคมอัสสัมชัญ
สมาคมผู ้ ป กครองและครู โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จะด� ำ เนิ น การจั ด สร้ า ง
ภาพยนตร์ โ ทรทั ศ น์ Tele-Movie ชุ ด “Inspired by Idol
คน...แรงบั น ดาลใจ” ออกอากาศทางสถานี โ ทรทั ศ น์ ไ ทยพี บี เ อส
(ThaiPBS) น�ำเสนอเรื่องราวอันมีค่าที่สร้างสรรค์มาจากแรงบันดาลใจ
ประวั ติ ผลงาน ของบุ ค คลส� ำ คั ญ ที่ เ ป็ น ที่ รู ้ จั ก และเป็ น ที่ ย อมรั บ
ของคนในสังคม ความยาว 60 นาที 2 ตอน ซึ่ง ภราดา ฟ.ฮีแลร์
เป็นบุคคลที่ถูกเลือกให้น�ำเสนอเป็น 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�ำนวนจ�ำกัดเพียง 300 ชิ้น
เท่ า นั้ น สอบถามรายละเอี ย ดและสั่ ง จองได้ ที่ ส� ำ นั ก
ผู้อ�ำนวยการ โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 ต่อ 422, 423
หรือที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ โทรศัพท์
“บราเดอร์ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ” ทางสถานี
0-2630-7111-25 ต่อ 514
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย ร่วมสร้างภาพยนตร์สารคดี โทรทัศน์ไทยพีบีเอส กับ สารคดี คน... แรงบันดาลใจ

แสตมป์ชุดประวัติศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญ

ในปีการศึกษา 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ จะรับหน้าที่
เป็ น เจ้ า ภาพในการแข่ ง ขั น จตุ ร มิ ต รสามั ค คี ครั้ ง ที่ 27
โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยชมรมเชียร์และแปรอักษร จ�ำเป็นต้อง
จัดท�ำเพลทแปรอักษรใหม่ เนื่องจากเกิดการช�ำรุดเพราะ
ใช้งานมานาน ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน
อัสสัมชัญ จึงได้จัดท�ำดวงตราไปรษณียากรที่ระลึก อันทรง
คุณค่า เพื่อน�ำรายได้มาจัดท�ำเพลทแปรอักษร แบ่งออกเป็น
2 ชุด ดังนี้
ชุดที่ 1 บุคคลส�ำคัญ : ประกอบด้วยแสตมป์ 4 ดวง
ชุดที่ 2 สถาปัตยกรรม : ประกอบด้วยแสตมป์ 4 ดวง
ท่านที่สนใจประสงค์จะซื้อ มีจ�ำหน่ายที่ ห้องส�ำนัก
ผู้อ�ำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สินค้ามีจำ� นวนจ�ำกัด
เพียง ชุดละ 500 ชิ้นเท่านั้น...โดยมีจุดประสงค์เพื่อหาทุน
ท�ำเพลทแปรอักษรที่สมศักดิ์ศรีในการเป็นเจ้าภาพฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
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ค่ายทักษะชีวิตนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP-M 4-6

งานระดั บ ชั้ น ฝ่ า ยปกครอง โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
จัดกิจกรรมน�ำนักเรียนค่ายทักษะชีวิตนอกสถานที่ โดย
น�ำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP-M 4-6
เข้าปฏิบัติธรรม ณ ส�ำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งเป็นระดับชั้นต่างๆ
เริ่มจากนักเรียนโปรแกรมภาษาอังกฤษ EP-M 4-6 ระหว่าง
วันที่ 5–6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 19–20 สิงหาคม พ.ศ.2557 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 26–27 สิงหาคม พ.ศ.2557
และระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 9–10 กันยายน
พ.ศ. 2557 โดยนักเรียนที่เข้าร่วมทุกคนรับศีลแปด ท�ำวัตร
สวดมนต์ และฝึกวิปัสสนากรรมฐานเบื้องต้น รับประทาน

อาหารมังสวิรัติ และฟังเทศน์ เพื่อเป็นการฝึกอบรมทางด้าน
จิตใจ ฝึกสติและสมาธิ นอกจากนี้ นักเรียนและคณะครูยงั ร่วม
บริจาคปัจจัยส่วนหนึง่ ให้กบั ส�ำนักปฏิบตั ธิ รรมด้วย กิจกรรมนี้
มุง่ หวังให้นกั เรียนรูจ้ กั พระธรรมค�ำสอนในขัน้ ตอนการปฏิบตั ิ
ฝึกจิตอันเป็นกุศล และส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมให้น�ำมา
ปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้

ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ประจ�ำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 25–27 กรกฎาคม พ.ศ.2557 งานอภิบาล
ฝ่ า ยกิ จ กรรม ได้ จั ด โครงการคุ ณ ธรรมน� ำ ชี วิ ต กิ จ กรรม
ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประจ�ำปี
การศึกษา 2557 โดยมีคณ
ุ พ่อวิจติ ร ลิขติ ธรรม คุณพ่อพรชัย
แก้วแหวน และคุณพ่อคณะกาปูชิน เป็นผู้ให้การอบรม ณ
บ้านซาวีโอ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพือ่ ให้นกั เรียน
ได้รับการฟื้นฟูจิตใจทางด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้
ศาสนาเป็นเครือ่ งมือในการขัดเกลาจิตใจ และปฏิบตั ศิ าสนกิจ
ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ

โครงการพี่ช่วยน้อง
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 งานอภิ บ าล
ฝ่ายกิจกรรม ได้จัดกิจกรรมโครงการพี่ช่วยน้องเนื่องใน
เทศกาลเข้าพรรษา โดยรับบริจาคสิ่งของจากนักเรียนที่มี
จิตใจเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ มอบให้กบั เจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงานคาทอลิก
สงเคราะห์ผลู้ ภี้ ยั และผูป้ ระสบภัย (โคเออร์) เพือ่ น�ำไปช่วยเหลือ
ผู้ลี้ภัยและผู้ประสบภัย ต่อไป โดยมีผู้แทนครูและนักเรียน
เป็นผู้แทนมอบ ณ ชั้น 8 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แข่งขันพระคัมภีร์ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลกพระคัมภีร์
ประจ�ำปี 2014

เมื่ อ วั น ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 งานอภิ บ าล
ฝ่ายกิจกรรม ได้ร่วมเข้าแข่งขันพระคัมภีร์ ซูเปอร์จิ๋วเจาะโลก
พระคัมภีร์ ประจ�ำปี 2014 เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนรักการอ่าน
พระคัมภีร์ และรูจ้ กั การท�ำงานเป็นทีม โดยมีเด็กชาย พนปิติ
ตันสุวรรณโสภณ ชัน้ ม.2/4 เด็กชายปิตพิ น ตันสุวรรณโสภณ
ชั้ น ม.2/5 และเด็ ก ชายณั ฐ กานต์ บุ ญ มี ชั้ น ม.2/5
เป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมการแข่งขัน
ณ หอประชุม Louis–Marie Grand Hall ชัน้ 6 อาคาร Saint
Louis–Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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เข้าร่วมการแข่งขันประกวด S.G. Dancing
Contest 2014

ชมรมการละคร โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ ส ่ ง นั ก เรี ย น
เข้าร่วมการแข่งขันประกวด S.G. Dancing Contest 2014
ในงาน S.G Music Festival 2014 (ครั้งที่ 7) ซึ่งจัดโดย
งานดนตรี-การแสดง ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาต่างๆ ครูและ
นั ก เรี ย นได้ แ สดงความรู ้ ความสามารถ ทางด้ า นดนตรี
ตามศักยภาพ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุม
เดอ มงฟอร์ ต โรงเรี ย นเซนต์ ค าเบรี ย ล ถนนสามเสน
กรุงเทพมหานคร

ชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดแสดงละครเวทีประจ�ำปี 2557 เรื่อง วันทอง

ชมรมการละคร โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มกั บ กลุ ่ ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้จัดกิจกรรมการแสดงละครเวทีประจ�ำปี 2557 เรื่อง
“วั น ทอง” เนื่ อ งในโอกาสวั น สุ น ทรภู ่ กวี เ อกของโลก
ในวั น ที่ 26 มิ ถุ น ายน 2557 รอบเวลา 14.00 น. ณ
หอประชุม Louis–Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
Saint Louis–Marie Memorial Building และรอบเวลา
18.00 น. ณ ห้องปฏิบตั กิ ารกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ ชัน้ 8
อาคารอัสสัมชัญ 2003 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดสวนพลู,
นักเรียนอัสสัมชัญชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1–3 และคณะครู
โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ, มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ, มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง, คุณปฏิรูป ขอสกุลไพศาล ที่ปรึกษาบริษัท
โรงงานแม่รวย จ�ำกัด, คุณรุจจิรา โสพันธ์ ผู้แทนบริษัท
โอสถสภา จ�ำกัด และคุณนินาท บุญโพธิ์ทอง ผู้อ�ำนวยการ
เครือข่ายหน้ากากเปลือย วิทยากรที่ปรึกษากิตติมศักดิ์,
ท่านผู้ปกครองนักเรียน, นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในภาคี
เครือข่ายละครเยาวชนพลังบวกแห่งกรุงเทพมหานคร และ
บุคคลภายนอกที่สนใจ ร่วมรับชมและให้ก�ำลังใจแก่นักเรียน

พิธี ไหว้ครู-ครอบครู นาฏศิลป์และดนตรี ไทย
ประจ�ำปีการศึกษา 2557

ชมรมการละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
ปลูกฝังความรักความสามัคคี และเอกลักษณ์ของนักเรียน
อัสสัมชัญ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ครู นักเรียน
ผู้ปกครอง อัสสัมชนิก และชุมชน เพื่อให้ความรู้เนื่องใน
โอกาสวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก และบูรณาการกับกลุ่ม
สาระฯ ภาษาไทย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพนักเรียนทั้งด้าน
ความกล้าแสดงออก ความเชื่อมั่นในตนเอง และการท�ำงาน
ร่วมกับผูอ้ นื่ ส่งเสริมผูเ้ รียนให้มสี นุ ทรียภาพและลักษณะนิสยั
ด้านศิลปะ ดนตรี และการแสดง รวมถึงส่งเสริม ให้ผู้เรียน
มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์
ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ สมเหตุสมผล

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู - ครอบครู นาฏศิลป์
และดนตรีไทย ประจ�ำปีการศึกษา 2557 โดยมีมาสเตอร์
ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นประธาน
ในพิธี และได้รับเกียรติจากครูสมบัติ แก้วสุจริต รองอธิบดี
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นผู้ประกอบพิธีการ
ให้ กั บ คุ ณ ครู แ ละนั ก เรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ชมรมดนตรีไทย-โขนละคร นักเรียน แผนกประถม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ ห้องประชุม
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ชมรม Auditorium ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
นาฏศิลป์และวิชานาฏศิลป์ และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมการอบรมลูกเสือจราจร

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 งานลูกเสือ โรงเรียน
อัสสัมชัญ ร่วมกับสถานีต�ำรวจบางรัก จัดกิจกรรมอบรมตาม
โครงการ “ลูกเสือจราจร” เพือ่ ให้ลกู เสือมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกเสือจราจร ปลุกจิตส�ำนึกให้รู้จัก
การช่วยเหลือผู้อื่น และสามารถน�ำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
หน้าที่ด้านการจราจรในสถานศึกษา ให้ลูกเสือได้รู้จักการ
เสียสละ มีจิตอาสา บ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน
และสังคม โดยมีลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์ และเนตรนารี
จากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และผู้ก�ำกับเข้าร่วม ณ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี
เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจจากสถานี ต� ำ รวจบางรั ก เป็ น วิ ท ยากร
ให้การอบรมในครั้งนี้
45253 นักเรียน EP-M6/1 และ นายธนพนธ์ ว่องวีรวัฒนกุล
เลขประจ�ำตัว 45226 นักเรียน EP-M6/2 เข้าร่วมแข่งขัน
ทักษะภาษาอังกฤษ ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย ครัง้ ที่ 4
(Schooltastic 4) จั ด โดย กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษา
ต่างประเทศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล มีโรงเรียนเข้าร่วม
ทั้งหมด 26 โรงเรียน ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น 3 รอบ คือ
รอบสะสมคะแนน (Pictorial Dictation, Spelling, Audiovisual English and General Knowledge Quiz) รอบ
รองชนะเลิศ 10 ทีมสุดท้าย (Word-clue Game) และรอบ
ชิงชนะเลิศ 5 ทีมสุดท้าย (Impromptu Speech “Q&A”)
จากการแข่งขันทั้ง 3 รอบ นักเรียนอัสสัมชัญมีคะแนน
ชนะเลิศ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
น�ำเป็นที่หนึ่งทั้งสามรอบจนได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นถ้วย
ของนักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 สิงหาคม 2557 ฝ่ายโปรแกรมภาษา รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 5,000 บาท และเกียรติบตั ร โดยมี
อังกฤษได้จัดส่ง นายอินทัช จุลกิตติพันธ์ เลขประจ�ำตัว มิสอรวรานันท์ ทอดสนิท ดูแลตลอดการแข่งขัน
วิทยบริการ ห้องสมุดมาติน เดอ ตูว์ ชั้น 3 อาคารนักบุญ
หลุยส์-มารีย์ ภายในงาน มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ
และชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของโรงเรียน มิสอรนิสา
มิตรประสิทธิ์ หัวหน้าฝ่ายโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ชี้แจง
เกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน และ Mr. Stephen
Leonard Cheek ผู ้ ช ่ ว ยหั ว หน้ า ฝ่ า ยโปรแกรมภาษา
อังกฤษ กล่าวถึงการด�ำเนินงานด้านบุคลากรครูต่างชาติ
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พ่อแม่ผู้ปกครองได้ร่วมซักถาม
และเยี่ ย มชมสถานที่ ต ่ า งๆ ของโรงเรี ย น คื อ ศู น ย์ วิ ท ยุ
บริการ ห้องสมุดดิจิตอล โรงอาหาร หอประชุม Grand
การจัดงาน EP Open House
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 เวลา 9.00 น. ฝ่าย Hallหรือสนามกีฬาในร่ม และเยี่ยมชมห้องเรียน รวมถึง
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)จัดงาน Open House ต้อนรับ ห้องแสดงผลงานของนักเรียนและการด�ำเนินงานของฝ่าย
ผู้ปกครองที่สนใจจะส่งบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ EP ม.1 และ โปรแกรมภาษาอังกฤษ ณ อาคารกอลมเบต์
ม.4 ในปีการศึกษา 2558 ณ ห้องประชุม Conference ศูนย์
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จั ด โครงการค่ า ยวิ ท ยาศาสตร์ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นผู ้ มี ค วาม
สามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ (Gifted) ขึ้น ให้กับนักเรียน
ระดั บ ชั้ น ม.1-3 หลั ก สู ต ร Gifted โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ให้กับนักเรียน ซึ่ง
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างสรรค์
ทางวิ ท ยาศาสตร์ โดยคณะนิ สิ ต จากคณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กิจกรรม สายสืบป้ายชื่อ
กิจกรรมรวมเงิน กิจกรรมทักษะการสื่อสาร กิจกรรมตาดีได้
ตาร้ายเสีย กิจกรรมการคิดสร้างสรรค์จากสิ่งของหลายสิ่ง
(Critical and Creative thinking) กิจกรรม Walk Rally
มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ� ำนวยการโรงเรียน
ค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียน Gifted
อัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมีคณะครูและ
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายวิชาการ ทีมงานจาก WISE Education Center มาเป็นวิทยากร
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้ความรู้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นักเรียนที่ ได้รับรางวัลตอบปัญหาทางวิชาการ วันที่ 28- 31 กรกฎาคม พ.ศ.2557 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ภาษาไทยส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ซึง่ นักเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัล
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 คณะผู้บริหาร
ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ เนื่องในวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดโดย
คณะอั ก ษรศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ระหว่ า ง

ประกอบด้วย นายภูบดี วจีไกรลาศ เลขประจ�ำตัว 45311
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 และนายพงศกร เลิศไชยวัฒน์ปัญญา
เลขประจ�ำตัว 45661 ชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ได้รบั เงินรางวัล
8,000.- บาท (แปดพันบาทถ้วน) พร้อมเกียรติบัตร โดยมี
มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก เป็น คุณครูที่ปรึกษา

นักเรียนที่ ได้รับรางวัลจากแข่งขันในกิจกรรม
วิชาการ 140 ปี กุลสตรีหวัง-วัฒนาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 คณะครูร่วมแสดง
ความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล อันเนื่องมาจากงานการ
สอนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันการออกแบบภาพ
ด้วยคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมวิชาการ 140 ปี กุลสตรีหวังวัฒนาวิทยาลัย วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา
ผลการแข่งขัน เด็กชายศิระ บุญโตสิตระกูล เลขประจ�ำตัว
53124 นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2/3 ได้ รั บ รางวั ล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับโล่
พร้อมเกียรติบัตร
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นักเรียนที่ ได้รับรางวัลจากแข่งขันในโครงการ
“อักษราวิชาการ” ประจ�ำปีการศึกษา 2557

เมื่ อ วั น ที่ 29 สิ ง หาคม พ.ศ. 2557 คณะครู ร ่ ว ม
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล อันเนื่องมาจาก
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันในโครงการ
“อั ก ษราวิ ช าการ” ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ระหว่ า ง
วั น ที่ 25-27 สิง หาคม 2557 โดยการจัดงานของคณะ
อักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลคือ
1. ผลการแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์ “ประวัติศาสตร์ไร้พรมแดน”
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย ชนะเลิ ศ อั น ดั บ 1
ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท ประกอบด้วย
นายทวี ชั ย พรวั ฒ นวิ ชั ย เลขประจ� ำ ตั ว 51136
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
นายศุภณัฐ อรุโณประโยชน์ เลขประจ�ำตัว 53266
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5
2. ผลการแข่งขัน ตอบปัญหาความรู้เชิงสร้างสรรค์
ทางอักษรศาสตร์ “ยุทธจักรอักษรา (ไร้พรมแดน)”

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
เด็กชายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ เลขประจ�ำตัว 48441
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เด็กชายศิระ บุญโตสิตระกูล เลขประจ�ำตัว 53124
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
นายวริ ศ สิ น ธพเรื อ งชั ย เลขประจ� ำ ตั ว 45408
นักเรียนชั้นEP-M6/2
นายทชภณ ลี ล าประชากุ ล เลขประจ� ำ ตั ว 45510
นักเรียนชั้น EP-M6/2

นักเรียนเป็นตัวแทนประเทศไทย
และได้รางวัลการแข่งขัน GO GOODWILL
TOURNAMENT 2014

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน GO GOODWILL TOURNAMENT 2014 ระหว่างวันที่ 24-28 กรกฎาคม พ.ศ.
2557 ณ โรงแรมภู เ ก็ ต แฟนตาซี จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต 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�ำตัว 45761 นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ผู้เข้าแข่งขัน นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช ม.2/4 เลขประจ�ำตัว
ม.2/4 เลขประจ�ำตัว 48534 และนายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ 48534 และรางวัล THE 5th RUNNER-UP ผู้เข้าแข่งขัน
ม.2/2 เลขประจ�ำตัว 53201 รางวัล THE 3rd RUNNER-UP นายภานุพัฒน์ ดิษฐี ม.6/7 เลขประจ�ำตัว 45761

ตัวแทนนักเรียนร่วมแข่งขัน
โครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 11

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ฝ่ายวิชาการและกลุ่มสาระ
การเรียนรูภ้ าษาไทย ได้สง่ ผลงานของนายอุกฤษฎ์ วัฒนกุลชาติ ชัน้ ม.5/1
เลขประจ�ำตัว 46321 และนายกันตวัฒน์ ก้องวิญญู ชัน้ ม.5/2 เลขประจ�ำตัว
46281 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีมิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก
เป็นครูที่ปรึกษาเข้าร่วมแข่งขันโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่นที่ 11
จัดโดยบริษัท ซีพี ออล์ จ�ำกัดมหาชน และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
และได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น ตั ว แทนนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นมั ธ ยม
ทั่วประเทศกว่า 390 โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ซึ่งจะมีการอบรมในวันที่
1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ณ บ้านผู้หว่าน จังหวัด นครปฐม
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กิจกรรมสร้างสรรค์วันอาเซียน
(AC ASEAN Day) ในโครงการศึกษาเรียนรู้
แบบบูรณาการและสัญจรอาเซียน ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ งานการแสดง และฝ่ายต่างๆ ของโรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มกั น จั ด กิ จ กรรมสร้ า งสรรค์ วั น อาเซี ย น

งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ
เดือนกรกฎาคม และสิงหาคม

ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคม
และสิงหาคม พ.ศ. 2557 งานสัมพันธ์ชุมชน ฝ่ายกิจกรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยง
สังสรรค์ครูเกษียณ ประจ�ำปีการศึกษา 2557 เพื่อสร้าง
ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งโรงเรี ย น กั บ คณะครู เ กษี ย ณ
และอัสสัมชนิก ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ
มาร่วมรับประทานอาหารกับคุณครูเกษียณ โดยคุณวัลลภ
เจี ย รวนนท์ นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ได้ ม อบเก้ า อี้ และปิ ่ น โต
ให้ ภราดาวิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม น� ำ มอบแก่ ค รู เ กษี ย ณ
ด้ า นมาสเตอร์ ทบ เสนีย์ ประธานชมรมครูเกษียณโรง
เรียนอัสสัมชัญ ได้มอบกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดี
กั บ ภราดาวิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม ในโอกาสเข้ า รั บ ปริญญา
ปรั ช ญาดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ใ นนามชมรมครู เ กษี ย ณ
ส่ ว นผู ้ แ ทนกรรมการสมาคมอั ส สั ม ชั ญ พร้ อ มอั ส สั ม ชนิ ก
รุ ่ น ต่ า งๆ มาร่ ว มรั บ ประทานอาหารกั บ คุ ณ ครู เ กษี ย ณ
พร้อมทั้งมอบของขวัญส�ำหรับคุณครูที่เกิดในเดือนนี้ด้วย

ในโครงการศึกษาเรียนรู้แบบบูรณาการและสัญจรอาเซียน
ครั้ ง ที่ 3 (AC ASEAN Day) เพื่ อ เผยแพร่ ค วามรู ้ เรื่ อ ง
“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) มีรายละเอียด
ของการจัดกิจกรรม ในช่วงเช้า กิจกรรมแนะแนว การ
เสวนา หัวข้อ “ เล่าสู่กันฟังจากพี่สู่น้อง” โดยมีภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 ในช่วงบ่ายกิจกรรม
สร้างสรรค์วันอาเซียนประกอบด้วย การแสดงดนตรีสากล
ดนตรีไทย ระบ�ำครุฑ สาธิตกีฬาตะกร้อ/เทควันโด การแสดง
ของสุ นั ข ต� ำ รวจและการแสดงอื่ น ๆ อี ก มากมาย โดยมี
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ พร้อมด้วย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธานเปิดและ
กล่าวให้ขอ้ คิดแก่คณะครู นักเรียน หลังจากนัน้ ผูอ้ ำ� นวยการ
และอธิการ ร่วมชมการแสดง นิทรรศการ และเกมต่างๆ
ณ บริเวณ สนามบาสเกตบอลใต้อาคารเซนต์หลุยส์-มารีย์
ใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 และใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
และมอบค่าเดินทางแก่คุณครูเกษียณทุกท่าน ท่ามกลาง
บรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเอง ณ ห้องประชุม 901
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
ในโอกาสนี้ มีอสั สัมชนิกรุน่ ต่างๆมอบเงินสมทบกองทุน
ครูเกษียณ และ กองทุนครูอัสสัมชัญ (ครูปัจจุบัน)
l คุณไพฑูรย์ เด่นวิกรม คุณก�ำธร เจริญสินพร เป็น
ผู้แทนอัสสัมชนิกรุ่น 96 มอบเงินเข้ากองทุนครูเกษียณ
จ�ำนาน 53,600 บาท (ห้าหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
l พระกอบชั ย กตณะญาโณ อั ส สั ม ชนิ ก รุ ่ น 106
มอบเงิ น เข้ า กองทุ น ครู เ กษี ย ณ จ� ำ นาน 2,000 บาท
(สองพันบาทถ้วน)
l คุ ณ ธี ร พั ฒ น์ เลิ ศ สิ ริ ป ระภา อั ส สั ม ชนิ ก รุ ่ น 115
มอบเงิ น เข้ า กองทุ น ครู เ กษี ย ณ จ� ำ นาน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
l คุ ณ ทศพร พิ ศ าส คุ ณ เขมกร กาญจนวริ ท ธิ์
คุณพงศกร ภาสกรนที และคุณธีรภัทร์ ลีลาวุฒโิ ชค เป็นผูแ้ ทน
อัสสัมชนิกรุ่น 121 มอบเงินรายได้จากงานเลี้ยงรุ่น AC121
“8 ปีเจอทีแฮปปี้ดีออก” เพื่อสมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมอบให้ กองทุน
ครูเกษียณ 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) มีภราดาวิริยะ
ฉั น ทวโรดม อธิ ก ารโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ให้ เ กี ย รติ รั บ มอบ,
กองทุนครูอัสสัมชัญ (ครูปัจจุบัน) 50,000 บาท (ห้าหมื่น
บาทถ้วน) มีมิสละออ พลอยโพลงสุข, มิสนิภา ต่างท้วม
ผู้แทนกรรมการกองทุนครูอัสสัมชัญ รับมอบ
ขออ�ำนาจแห่งความกตัญญูที่มีต่อครูอาจารย์ พระพร
จากแม่พระอัสสัมชัญ และสิ่งศักดิ์ที่ท่านนับถือส่งผลพบแต่
ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ
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มหกรรมคอนเสิร์ต FSG
ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2557 คุณสนั่น อังอุบลกุล
นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
เปิดงาน มหกรรมคอนเสิร์ต FSG รวมใจต้านภัยยาเสพติด
โดยความร่วมมือกัน ระหว่าง สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย บริษทั จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จ� ำ กั ด (มหาชน) ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และมูลนิธิ
รณรงค์เพือ่ การไม่สบู บุหรี่ มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ ณ หอประชุม
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
มหกรรมคอนเสิร์ต FSG ร่วมใจต้านภัยอย่างเสพติด
เป็นการจัดกิจกรรมดนตรี กีฬา เพื่อสร้างจิตส�ำนึก และ
สุนทรียภาพให้กับนักเรียน ให้รู้จักใช้ดนตรี และกีฬา เป็น
เกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด ผ่านทางกิจกรรมดนตรี
จากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบ
ด้วย วง Natural Sense วง Yes’ sir day ฟิล์ม บงกช
วง 7 Days Crazy ศิลปินทราย เก้ง Crescendo และ
วง AB Normal น�ำโดยนักร้องน�ำ กวาง ศิษย์เก่าโรงเรียน
อัสสัมชัญ ร่วมสร้างความบันเทิง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติ
ที่ ดี ใ นการออกก� ำ ลั ง กายจากกี ฬ าฟุ ต บอลที่ เ ป็ น กี ฬ า
ยอดนิยมในปัจจุบัน กับ สโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด สโมสร

บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
82 พรรษา มหาราชินี

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2557 กลุ่มสาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่ ว มกั บ ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ก ารธนาคารเลื อ ด คณะ
แพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่

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

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษามหาราชินี โดยมี
คณะครู นั ก เรี ย น เจ้ า หน้ า ที่ และบุ ค ลากรโรงเรี ย น
อั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มกั น บริ จ าคโลหิ ต โดยได้ โ ลหิ ต จ� ำ นวน
132 ถุงๆ ละ 450 ซีซี ณ ห้องประชุม Auditorium
ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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ทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ รุ่น 13 ปี คว้าแชมป์
ถ้วยพระราชทาน 2 สมัย บาสเกตบอล
สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2014

ที ม บาสเกตบอลโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ รุ ่ น อายุ 13 ปี
คว้ า แชมป์ ส มั ย ที่ 2 รายการ บาสเกตบอลนั ก เรี ย น
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
รายการ “สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2014”
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม-

4 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยมี ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวไิ ล หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และชมรมบาสเกตบอล
ผู้ปกครองอัสสัมชัญ ร่วมให้ก�ำลังใจถึงขอบสนาม
นอกจากนี้ ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ยังได้รับ
รางวัลต่างๆ ดังนี้
รางวัลนักกีฬาดีเด่น รุ่นอายุ 13 ปี ชาย ได้แก่ ชวิศ
ปรีชาติวงศ์ ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
รางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น ประเภททีมชาย รุ่นอายุ 13 ปี
ได้แก่ มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์ ผู้ฝึกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ส�ำหรับรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ทีมบาสเกตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 มาครอง โดยมี
คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ เป็นผู้จัดการทีม มาสเตอร์ธงไชย
มุขพันธ์ เป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอน มาสเตอร์ภูริพันธ์ โชติหิรัญธนนนท์ เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

รองชนะเลิศอันดับ 2 บาสเกตบอลนักเรียน
ชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ครั้งที่ 43

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ทีมบาสเกตบอล
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เข้ า ร่ ว มแข่ ง ขั น บาสเกตบอลนั ก เรี ย น
ชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ครั้งที่ 43 ประจ�ำปี 2557
รอบรองชนะเลิศ พบกับทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี โดยทั้งสองทีมผลัดกันท�ำคะแนนอย่างสนุกก่อนทีม
บาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญจะพลาดท่าพ่ายไปอย่าง
น่าเสียดายด้วยคะแนน 38-40 คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
ั ธนนนท์
อันดับ 2 มาครองส�ำหรับทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ มุขพันธ์ เป็นผูค้ วบคุมทีม มาสเตอร์ภรู พิ นั ธ์ โชติหริ ญ
เป็
น
ผู
ฝ
้
ก
ึ
สอน
มีคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ เป็นผู้จัดการทีม มาสเตอร์ธงไชย

แสดงความยินดีกับตัวแทนนักกีฬา
ที่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมในแคมป์ Jr. NBA Thailand

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ณ ลานแดง โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และ ภราดาวิรยิ ะ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ แสดงความยินดีกับ

เด็กชายเอกวี วัชระเรืองศรี ชั้น ม.1/5 เลขประจ�ำตัว 49123
เด็กชายชัยสิทธิ์ คุปตานนท์ ชัน้ ม.1/1 เลขประจ�ำตัว 49147
และเด็กชายนนทวัฒน์ นวมอารีย์ ชัน้ ม.1/9 เลขประจ�ำตัว
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�ำตัว
53931 นายพงศกร เจียมสวัสดิ์ ชั้น ม.3/7 เลขประจ�ำตัว
53930 และนายภูดทิ วรรณวรพร ชัน้ ม.2/10 เลขประจ�ำตัว
53243 นอกจากนี้ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม และภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ได้กล่าวให้โอวาทเพื่อเป็นก�ำลังใจ
ให้ กั บ ผู ้ จั ด การที ม ผู ้ ฝ ึ ก สอน และนั ก กี ฬ าบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ในการเดินทางไปแข่งขันบาสเกตบอล
สปอนเซอร์ รอบชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย ที่ จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต
ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 3 กันยายน พ.ศ. 2557
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ประชุมปรึกษาหารือ
การเพิ่มศักยภาพทีมนักบาสเกตบอล

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมประชุมกับ
คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผู้จัดการทีมบาสเกตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญ มาสเตอร์ ธงชัย มุขพันธ์ ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ และอาจารย์อ�ำพร ศรียาภัย ที่ปรึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้ เข้ า พู ด คุ ย ปรึ ก ษาหารื อ ในการวางโปรแกรมการเพิ่ ม
ศักยภาพทีมนักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยแบ่ง
ออกเป็นแผนในระยะสั้น และระยะยาว เพื่อท�ำการประเมิน
ศักยภาพนักกีฬาต่อไป ณ ห้องประชุมอ�ำนวยการ ชั้น M
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แนะน�ำกติกาและเทคนิคการเล่นกีฬาสแต๊ค

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

ประชุมเตรียมความพร้อมแข่งขันฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27
“50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2557 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 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-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โดยการประชุมในครั้งนี้ ทางบริษัท โรงงานสยามบอลล์
สปอร์ต จ�ำกัด โดยคุณอุฬาริน ศรีกิจการ ผู้จัดการฝ่าย

การตลาด ได้สนับสนุนลูกฟุตบอล MAZSA เพื่อใช้ในการ
แข่งขันและฝึกซ้อม จ�ำนวน 100 ลูก แบ่งออกเป็นลูกฟุตบอล
เพื่อใช้ในการแข่งขัน 20 ลูก และลูกใช้ฝึกซ้อมโรงเรียนละ
20 ลูก ด้วย
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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

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27

“50 ปี สี่พี่น้องต่างปองรักกัน”

ระหว่างวันเสาร์ที่ 15 - เสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557
คู่ที่
คู่แรก
คู่ที่ 2

เวลาแข่งขัน
เวลา 13.30 น.
เวลา 16.00 น.

คู่แข่งขัน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ (เจ้าภาพ) พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันจันทร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2557
คู่ที่
คู่แรก
คู่ที่ 2

เวลาแข่งขัน
เวลา 13.30 น.
เวลา 16.00 น.

คู่แข่งขัน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557
คู่ที่
คู่แรก
คู่ที่ 2

เวลาแข่งขัน
เวลา 13.30 น.
เวลา 16.00 น.

คู่แข่งขัน
โรงเรียนเทพศิรินทร์ พบ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย พบ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557
คู่ที่
คู่แรก
คู่ที่ 2

เวลาแข่งขัน
เวลา 13.30 น.
เวลา 16.00 น.

คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

บรรณาธิการบริหาร

มิสไพบูรณ์ สิงห์ครุ

บรรณาธิการ

ม.โสภณ สกุลเรือง

โรงเรียนอัสสัมชัญ

คู่แข่งขัน
คู่ชิงอันดับที่ 3
คู่ชิงชนะเลิศ

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

รูปเล่ม
ม.นฤพนธ์ ชูสกุลรัตน์

ม.เสกสรรค์ นิลสุวรรณโฆษิต พิมพ์ที่
ถ่ายภาพ
The Sun Group
ม.กายสิทธิ์ ร่มไมล์
โทรศัพท์ 0-2433-4192
ม.โสภณ สกุลเรือง
ม.นฤพนธ์ ชูสกุลรัตน์
ม.ทรรศิน พึ่งทอง
นักเรียนชมรม NETAC
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