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AC Doctor Day 2014
“อัสสัมชนิกรวมพล คนเป็นหมอ”

โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ และสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงาน AC Doctor Day
2014 “อัสสัมชนิกรวมพล คนเป็นหมอ” เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
พ.ศ. 2557 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างนายแพทย์ท่จี บจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และเพื่อแบ่งปัน
องค์ความรู้ให้กับนักเรียน และคุณครูเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์
กิจกรรมประกอบด้วยแนะแนวการศึกษาส�าหรับนักเรียน
ปัจจุบนั และผูป้ กครองที่สนใจ ในเรื่อง แนวทางการศึกษาแพทย์
ชีวิตนักศึกษาแพทย์ 6 ปี วิธีการสอบเข้า แนะน�าเพื่อสอบ
ถาม&ตอบ (พิธีกร ; นักเรียน) และการเสวนา เรื่อง บทบาท
ของแพทย์ในสังคม โดย นายแพทย์สุกิจ วรธ�ารง นายแพทย์
สรณ บุ ญ ใบชั ย พฤกษ์ นายแพทย์ ป ระสิ ท ธิ ์ วั ฒ นาภา
นายแพทย์ ภี ม ณพั ช ร์ ธนชาญวิ ศิ ษ ฐ์ (พิ ธี ก ร) Financial
Literacy ดร.ก้ อ งเกี ย รติ โอภาสวงการ ณ ห้ อ งประชุ ม
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ในส่วนของ ห้องประชุม 901 ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
คุณครูปัจจุบันและคุณครูเกษียณทีส่ นใจเรื่องสุขภาพเข้ารับฟัง
การบรรยายเกี่ยวกับสาเหตุและการป้องกันโรคต่างๆ จาก
นายแพทย์ท่เี ชี่ยวชาญ เช่น เบาหวาน โดยนายแพทย์ชชั ชนินทร์
มยุระสาคร ข้อเข่าเสื่อมกับการป้องกัน โดยนายแพทย์ชชั ชนินทร์
มยุระสาคร โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหาร โดยนายแพทย์ศิษฏ์
ศิรมลพิวัฒน์ มะเร็ง ; ท�าอย่างไรเพื่อห่างไกลมะเร็ง โดย
นายแพทย์ศิษฎ์ ศิริมลพิวัฒน์
พิธีสักการะอนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ และ พิธีสักการะ
อนุสาวรีย์บราเดอร์ฮีแลร์ (ส�าหรับนายแพทย์และศิษย์เก่า)
ณ อนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ และอนุสาวรีย์บราเดอร์ฮีแลร์
และสุดท้ายพิธีบายศรีสู่ขวัญและมุทิตาจิตอัสสัมชนิก
สาขาแพทย์ งานเลี้ยงภาคกลางคืน (นายแพทย์ ศิษย์เก่า
ทีไ่ ด้รับเชิญ คุณครูเกษียนทีไ่ ด้รับเชิญ และคุณครูปัจจุบัน
ที่ลงชื่อมาร่วมงาน) ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
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งาน “ฟ.ฮีแลร์ ร�าลึก”

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี
ร�าลึกถึง ภราดา ฟ.ฮีแลร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ
134 ปี (วันที่ 18 มกราคม 2558) ในงาน “ฟ.ฮีแลร์ ร�าลึก” โดยมี
ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ผูแ้ ทนสมาคม
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อัสสัมชัญ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู ผู้แทนครู ผู้แทน
นักเรียน ผู้แทนนักการ ร่วมวางแจกันดอกไม้ เพื่อร�าลึกถึง
คุณงามความดีที่ ภราดา ฟ.ฮีแลร์ได้กระท�าให้กับโรงเรียน
อัสสัมชัญ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การประชุมคณะกรรมการ
มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์

เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2558 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ/ประธานมูลนิธิ
บราเดอร์ฮีแลร์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ
บราเดอร์ฮีแลร์ โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน
อัสสัมชัญ และกรรมการร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอ�านวยการ
ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

เดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด
และโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2557 สมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม จัดงานเดินการกุศลรณรงค์
ต่อต้านสิง่ เสพติด และโรคเอดส์ โดยมีวัตถุประสงค์เพือ่ น�า
รายได้สนับสนุนสวัสดิการครู ครูเกษียณ และกิจกรรมสมาคม
ผู ้ ป กครองและครู โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ โดยมี ศ าสตราจารย์
ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม ภราดา
วิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกมัธยม ภราดา
ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน
และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน โดยก่อนการเดินการกุศลรณรงค์
ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเอดส์ ได้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ณ เวที
ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร
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กองร้อยสุรสีห์ ร่วมงาน 5 ธันวามหาราช

รองรับการด�าเนินงานของฝ่ายต่างๆ ภายในงาน ด้วยส�านึกใน
วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2557 คณะลูกเสือกองร้อยสุรสีห์ พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ทีท่ รงมี ต ่ อ ประเทศชาติ แ ละปวงชน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมงานมหามงคลเฉลิมพระชนม- ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมร่วมถวายพระพร ให้พระองค์
พรรษา “5 ธันวามหาราช” ครั้งที่ 38 ประจ�าปีพุทธศักราช ทรงพระเจริญ
2557 ณ มณฑลพิ ธี ท ้ อ งสนามหลวง ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที ่

ลูกเสือกองร้อยจตุรมิตรสามัคคี
วางพวงมาลา วันมหาธีรราชเจ้า

สวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ร่ ว มวาง
พวงมาลา เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ตัวแทนลูกเสือ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานก�าเนิดลูกเสือไทย
กองร้อยพิเศษในนามจตุรมิตรสามัคคี ประกอบด้วย โรงเรียน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ สวนลุมพินี
อั ส สั ม ชั ญ โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ ส เตี ย นวิ ท ยาลั ย โรงเรี ย น

ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1
ปีการศึกษา 2557

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ
EP-M.1 เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 13-15 มกราคม
พ.ศ.2558 ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ฝึกทักษะนักเรียนในเรื่องการแก้ปัญหา การท�างานเป็นทีม
ความสามัคคี ความเสียสละ และการกล้าแสดงออกอย่าง

สร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมสูทกรรม กิจกรรม
ผจญภัย กิจกรรมเดินทางไกล และกิจกรรมแคมป์ไฟ กิจกรรม
ในครั ้ง นีไ้ ด้ เ น้ น ให้ น ัก เรี ย นสามารถใช้ ชี วิ ต แบบชาวค่ า ย
การช่วยเหลือเอาตัวรอด และสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ และ
การแสดงออก การส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ รวมทัง้
สามารถน�าความรู้ทไี่ ด้ไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป ณ ค่ายลูกเสือ
อัสสัมชัญ อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครปฐม
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ค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2557

คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าค่าย
พักแรมลูกเสือ ระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม พ.ศ.2558
ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ กิจกรรมบ�าเพ็ญ
ประโยชน์ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรม
กีฬาไทยพื้นบ้าน กิจกรรมบุกเบิก กิจกรรมการจัดการค่าย
กิ จ กรรมนัน ทนาการ และกิ จ กรรมพิ ธี มุ ท ิต าจิ ต ครู เ กษี ย ณ
และกิจกรรมแคมป์ไฟ เพื่อให้นักเรียนมีจิตส�านึกและปฏิบัติ
กิจกรรมจิตอาสา ฝึกความมีระเบียบวินัย และการท�างาน
เป็นทีม ฝึกให้นักเรียนรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
ฝึกให้นักเรียนกล้าคิด กล้าท�า และแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้เน้นให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตแบบ
ชาวค่าย การช่วยเหลือเอาตัวรอด และสามารถช่วยเหลือ
ผู ้ อื น่ ได้ และการแสดงออก การส่ ง เสริ ม ความสามั ค คี ใ น
หมู่คณะ รวมทัง้ สามารถน�าความรู้ทไี่ ด้ไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป
ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อ�าเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครปฐม

งาน “วันผูกจิต ผูกใจ
ครอบครัวผู้ปกครองคาทอลิก ครั้งที่ 8”

เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ.2558 เนื่องด้วย งานอภิบาล
(ศาสนาคาทอลิก) ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดงาน “วันผูกจิต ผูกใจ
ครอบครัวผูป้ กครองคาทอลิก ครัง้ ที่ 8” เพื่อเป็นการสร้างความ
สัมพันธ์และปฏิบตั ศิ าสนากิจร่วมกัน ระหว่างครอบครัวนักเรียน
คาทอลิกด้วยกัน โดยมีกิจกรรมวอล์คแรลลี่ (Walk Rally)
ฐานต่างๆ ฐานของผูป้ กครอง ฐานคุณครู ฐานนักเรียนคาทอลิก
ให้ผู้ปกครองและนักเรียนได้ร่วมกันท�ากิจกรรม ณ ใต้อาคาร
นัก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย ์ และพิ ธี มิ ส ซาบู ช าขอบพระคุ ณ โดย
บาทหลวงประทีป สุทธินาวิน เป็นประธาน ณ ห้อง Auditorium
ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 เสร็จพิธรี ว่ มกันรับประทานอาหาร
และเล่นบิงโก ณ ห้อง AC Canteen ชั้น 2 อาคารนักบุญ
หลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ร่วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์
ศิ ริ ร าชพยาบาล มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล จั ด กิ จ กรรมบริ จ าค
โลหิต โดยมี คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6, EP-M6 และ นักเรียนที่มีน�้าหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
หากมีอายุต�า่ กว่า 18 ปี ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง
ในการบริจาคโลหิตครั้งนี้ ได้โลหิต 71 ถุงๆ ละ 450 ซีซี

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุม 901
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ
และการถอดบทเรียนกระบวนการสร้างสรรค์
ละครเวที ประจ�าปีการศึกษา 2557

ชมรมการละคร โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ จั ด กิ จ กรรม
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการและการถอดบทเรียนกระบวนการ
สร้ า งสรรค์ ล ะครเวที ประจ� า ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ระหว่ า ง
วันที่ 25 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ หินสวยน�า้ ใสรีสอร์ท
อ�าเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยได้รบั ความร่วมมือจากวิทยากร
เครื อ ข่ า ยหน้ า กากเปลื อ ย และอั ส สั ม ชนิก ในการอบรมให้
ความรู้ และถอดบทเรียนกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที
ให้แก่นักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (WORKSHOP) ด้านการละคร และด้านการอ�านวยการบริหารจัดการ
ขั้นสูง
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนทัง้ ทางด้านความกล้า
แสดงออก ความเชื ่อ มั ่น ในศั ก ยภาพของตนเอง และการ
ท�างานร่วมกับผู้อื่น
3. เพือ่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่าง
4. เพื่อถอดบทเรียนกระบวนการสร้างสรรค์ละครเวที
เป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติ ให้แก่นกั เรียน และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน
สมเหตุสมผล
ได้

ชมรมการละครจัดกิจกรรมมอบของขวัญ
และอาหารว่างแก่น้องๆ โรงเรียนวัดสวนพลู

มอบของขวัญและอาหารว่างแก่น้องๆ และคณะครู เนือ่ ง
ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ เพื่อให้นักเรียนรู้จัก
เมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 ชมรมการละคร แบ่งปัน เอื้อเฟื้อ และเสียสละ มีจิตสาธารณะต่อผู้อื่น ณ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรมมอบของขวัญและอาหาร โรงเรียนวัดสวนพลู เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ว่ า งแก่ น ้ อ งๆ โรงเรี ย นวั ด สวนพลู เพื ่อ ร่ ว มมอบความสุ ข

เจ้าภาพจัดงาน มหกรรมเครือข่ายละคร
เยาวชนพลังบวก ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2557 ชมรมการละคร โรงเรียน
อัสสัมชัญ (AC Drama Club) เป็นเจ้าภาพจัดงาน มหกรรม
เครือข่ายละครเยาวชนพลังบวก ปีที่ 3 ร่วมกับเครือข่าย
หน้ากากเปลือย โดยมีชมรมการละครในโรงเรียนเครือข่าย
ร่วมแสดงผลงานจ�านวน 6 โรงเรียน และโรงเรียนร่วมงาน
อีก จ�านวน 3 โรงเรียน ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9
อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
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เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยาให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งานสุขอนามัย ฝ่าย
บริหารทัว่ ไป โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ตระหนักถึงสุขภาพของ
นักเรียนในช่ ว งปลายฤดู ฝ น ต้ น ฤดู ห นาวซึ ่ง มี น ัก เรี ย นเป็ น
ไข้หวัดใหญ่จา� นวนมากจึงได้เรียนเชิญ นางสาวมณฑิรา มาตย์สาลี
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
จากไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งวิธีการป้องกันและ การดูแลตนเอง
ให้กับนักเรียนทุกคนได้ทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การท�าความสะอาดเพื่อปองกัน
โรคไข้หวัดใหญ่ (Big Cleaning Day)

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้ ต ระหนัก ถึ ง พิ ษ ภั ย ของโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ จึ ง จั ด ให้ มี ก าร
ท�าความสะอาดครั้งใหญ่ ( Big Cleaning Day) ภายในห้องเรียน
ตามสถานทีต่ ่างๆของอาคาร เพือ่ ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และ
โรคภัยอืน่ ๆทีอ่ าจเกิดขึน้ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครู
นักเรียน และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ร่วมกันท�าความสะอาด
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัว
ครูประจ�าปีการศึกษา 2557 เนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส
และวันขึ้นปีใหม่ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีผแู้ ทนคณะครูผแู้ ทน
ครูเกษียณ ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
และผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ กล่าวอวยพร มอบของขวัญและ
ช่อดอกไม้แด่คณะภราดา ประธานในพิธกี ล่าวอ�านวยพรแก่ผมู้ า
ร่วมงานและกล่าวเปิดงาน พร้อมทัง้ มีการจับสลากรางวัลและ
มอบของขวัญให้กบั คณะครู คูส่ มรส บุตร-ธิดา เพื่อเป็นการสร้าง
งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู
ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าทีใ่ ห้กับคุณครู ณ บริเวณ
ประจ�าปีการศึกษา 2557
ลานอนุส าวรี ย ์ เจษฏาจารย์ ฟ.ฮี แ ลร์ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ และ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงาน
ประจ�าปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ และโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม
ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน นักการฯ และพนักงาน
AC Canteen เนือ่ งในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่
ประจ�าปีการศึกษา 2557 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู ้ อ� า นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ภราดาวิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม
อธิ ก ารโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ภราดา ดร.ศั ก ดา สกนธวั ฒ น์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา
ศรีวิไล หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม ร่วมอวยพรและมอบของขวัญปีใหม่ ให้กับพนักงาน
นักการฯ และพนักงาน Canteen ณ บริเวณสนามฟุตซอล
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
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ลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางด้านการศึกษา (MOU)
กับ คณะผู้แทนโรงเรียนของ No.1
High School of Jiujiang

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะ
ผู ้ บ ริ ห าร คณะครู ก ลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาต่ า งประเทศ
ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจาก No.1
High School of Jiujiang จากประเทศจีน ทีไ่ ด้เดินทาง
มาเยี่ยมชมพร้อมทั้งลงนามบันทึกความร่วมมือสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางด้านการศึกษา (MOU) กับผู้บริหาร ของ No.1
High School of Jiujiang ณ ห้องConference ชั้น 3
อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ติว GAT ภาษาอังกฤษ
และแนะแนวศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

เมื่ อ วั น ที่ 4 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 งานแนะแนว
ฝ่ายวิชาการ ได้จัดติว GAT ภาษาอังกฤษให้นักเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใช้ในการสอบเข้าศึกษาต่อ
ระดับอุดมศึกษา โดยอาจารย์อิทธิ สถิตนาเวศกุล (ครูอ๊อบ
AC 118) ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ
2003 และแนะแนวการวางเป้ า หมายชี วิ ต ให้ กั บ นัก เรี ย น
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดย ดร.ชัยพัชร์ เลิศรักษ์ทวีกุล
(AC 103) พร้อมทีมงาน ในตอนท้ายได้รับเกียรติจาก ภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ กล่าวขอบคุณคณะวิทยากร ณ
หอประชุม Louis - Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
Saint Louis – Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การสอบคัดเลือกนักเรียน
เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ส�านักผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ฝ่ายต่างๆ
ได้ ด� า เนิน การสอบคั ด เลื อ กนัก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร Gifted, หลักสูตรวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ และหลักสูตร English Program ปีการศึกษา
2558 โดยการสั ม ภาษณ์ น ัก เรี ย น สั ม ภาษณ์ ผู ้ ป กครอง
ในครั้งนีค้ ุณครูทุกท่านปฏิบัติหน้าทีอ่ ย่างเต็มความสามารถ
เพื ่อ ประสิ ท ธิ ภ าพของนัก เรี ย นทีจ่ ะเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ชั ้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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การอบรมเชิงปฏิบัติการท�าแผนปฏิบัติการ
ปีการศึกษา 2558

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มกี ารอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารท�าแผน
ปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา
พร้ อ มด้ ว ยมิ ส นิส า แก้ ว มงคล เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู ้ กั บ
คณะกรรมการ ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่าย, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย,
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หัวหน้างาน, หัวหน้าระดับ และหัวหน้ากลุ่มสาระ การอบรม
เชิงปฏิบัติการท�าแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ เป็นประธาน
กล่าวเปิดและปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการท�าแผนปฏิบัติการ
โดยได้จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ
ภูรีนันต์ รีสอร์ท อ�าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ต้อนรับคณะอาจารย์ จาก International Education Services Department for
Education and Child Development เมือง Adelaide รัฐ South Australia
ประเทศออสเตรเลีย และอบรมหัวข้อ ”Teacher Professional Development “
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ให้การ
ต้อนรับคณะอาจารย์ จาก International Education Services
Department for Education and Child Development
เมือง Adelaide รัฐ South Australia ประเทศออสเตรเลีย
ทีไ่ ด้เดินทางมาเยือนโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องConference
ชัน้ 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building ในโอกาสนี้
ทางคณะอาจารย์ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ เพื่อเป็นการ
พัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อ จึงจัดอบรมหัวข้อ “Teacher Professional Development” by the Department for Education and Child
Development South Australian Government Schools
ส� า หรั บ ครู ผู ้ ส อนกลุ ่ ม สาระฯ คณิ ต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์
สังคมศึกษาฯ และงานการสอนคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
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กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และสายสัมพันธ์
บ้านกับโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เมื่ อ วั น ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558 งานแนะแนว
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และ
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อมารับผลการสอบและเพื่อ
ปลูกฝังความเป็นนักเรียนอัสสัมชัญทีม่ ีความรัก ความผูกพัน
ที่ดีต่อโรงเรียนและคุณครู ณ หอประชุม Louis-Marie Grand
Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ

โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วยคุณสักกะพงศ์
บุญมี กรรมการบริหารสถานศึกษา มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง และคณะครูระดับ ม.3 ร่วมงาน
ภายในงาน ได้รบั เกียรติจาก คุณสักกะพงษ์ บุญมี กรรมการ
บริหารสถานศึกษา พร้อมด้วยอัสสัมชนิก มาเสวนาหัวข้อ
“เรียนที่อสั สัมชัญได้อะไร” และ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ ชีแ้ จงเรือ่ งเกณฑ์การศึกษาต่อระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 4 มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัย และความประพฤติ มาสเตอร์ชาติกล้า
บุญชมภู หัวหน้างานรักษาดินแดน ชี้แจงรายละเอียดการ
เตรียมตัวสอบคัดเลือกเข้าเรียนรักษาดินแดน (รด.) ด้วย

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2558 งานแนะแนว ฝ่าย
วิชาการ ร่วมกับ คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
และ EP-M.6 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียน
ในภาคเช้าพิธเี คารพสิ่งศักดิ์สทิ ธิ์ กล่าวค�าปฏิญาณตน และรับฟัง
โอวาทจากคณะภราดา โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�านวยการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ผู้แทนครูระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6 ผู้แทนนักเรียน ร่วมกัน
วางแจกันดอกไม้ และนักเรียนวางดอกกุหลาบ คารวะอนุสาวรีย์
คุณพ่อกอลมเบต์ อนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ รูปปั้น
แม่พระอัสสัมชัญ รวมทั้งหลุมฝังศพคุณพ่อกอลมเบต์ ใต้อาสน
วิหารอัสสัมชัญ และในภาคบ่าย มีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือ
ให้กับนักเรียน เพื่อช่วยส่งเสริมเพิ่มพลังใจให้เข้มแข็ง มีขวัญ
ที่มั่นคง พลังใจทีเ่ ข้มแข็งดีแล้ว ย่อมส่งผลให้การประกอบ
ภาระกิจหน้าทีน่ นั้ ๆ บรรลุผลส�าเร็จได้ตามความมุ่งหมาย
ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ “Saint Louis - Marie Memorial
Building” โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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EP Talent Show และงานเลี้ยงอ�าลานักเรียน
EP-M 6 ประจ�าปีการศึกษา 2557

เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. 2558 ฝ่ า ยโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ได้จัดกิจกรรม EP Talent Show and EP-M6
Farewell Party 2014 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้
มีคณะผู้ร่วมบริหาร ผู้ปกครอง ครูผู้สอนชาวไทย ครูผู้สอน
ชาวต่างชาติและนักเรียน EP-M 1, 4-6 เข้าร่วมกิจกรรม ณ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โดยกิ จ กรรม EP Talent Show and EP-M6
Farewell Party 2014 จัดขึ้นเพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เนื่องในโอกาสที่สา� เร็จการศึกษาหลักสูตร
โปรแกรมภาษาอั ง กฤษ ซึ ่ง ภายในงานมี ชุ ด การแสดงของ
นักเรียน การแสดงของคุณครู เล่นเกมชิงรางวัล ฯลฯ และ
ในโอกาสนีย้ ังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทีด่ ีระหว่างนักเรียน
คุณครู และผู้ปกครอง ให้เกิดความรัก ความสามัคคี

เอซีคริสมาสแฟร์

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� า นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เป็ น ประธาน
กล่ า วอวยพรและเปิ ด งาน เอซี คริ ส ต์ ม าสแฟร์ 2014
(AC Christmas Fair 2014) ประจ� า ปี ก ารศึ ก ษา 2557
โดยภราดาวิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม อธิ ก ารโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ สั ก กะพงษ์ บุ ญ มี ผู ้ แ ทนผู ้ ป กครองและ
คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น คณะกรรมการทีป่ รึ ก ษา
ผู้อ�านวยการ คณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน โดย
ภายในงานมี การแสดงคอนเสิร์ต ประกอบด้วย วง abuse
the youth วง Cocktail “อิมเมจ” เดอะวอยซ์ และ “แสตมป์”
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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งานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ 130 ปี
กิ จ กรรมภายในงาน มี พิ ธี ตั ก บาตรข้ า วสารอาหารแห้ ง แด่
พระภิกษุ-สามเณร จ�านวน 19 รูป พิธีน้อมร�าลึกถึงพระคุณ
คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ และพิธีบ�าเพ็ญ
กุศล 4 ศาสนา (ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ ศาสนาซิกข์ และ
ศาสนาอิสลาม) อุทิศแด่คุณพ่อกอลมเบต์ผู้สถาปนาโรงเรียน
คณะเจษฎาธิการ เจษฎาจารย์ ครู-อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ต่ อ โรงเรี ย น ทีล่ ่ ว งลั บ ไปแล้ ว โดยมี ภ ราดา ดร.เดชาชั ย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน พร้อมด้วยภราดาวิริยะ
ฉั น ทวโรดม อธิ ก ารโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ผู ้ แ ทนจากสมาคม
อัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทน
จากโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ผูแ้ ทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

ผู้แทนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ผู้แทนจาก
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ผู้แทนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนนักเรียน ผู้แทนนักการ ร่วมวางแจกันดอกไม้
ในโอกาสนี้มีอัสสัมชนิก ผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ให้เกียรติ
ร่วมในพิธี ในช่วงเช้า
ช่วงบ่ายมีการจัดกิจกรรมเสวนาทางวิชาการกิจกรรม
“พี่น้องสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี” โดยได้รับเกียรติจาก
ศิษย์เก่ามาบรรยายให้กบั ความรูเ้ กี่ยวกับประสบการณ์การท�างาน
ในแต่ละวิชาชีพให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้ฟัง อาทิเช่น
ผู้พิพากษา, กลุ่มธุรกิจค้าปลีกยานยนต์ครบวงจร, วิศวกรรม,
สถาปัตยกรรม, แพทยศาสตร์, นักบิน, นักแข่งรถ, นักธุรกิจ ฯลฯ
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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เสกถ�้าพระกุมาร

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 งานอภิบาล โรงเรียน
อัสสัมชัญ จัดพิธีเสกถ�้าพระกุมาร เริ่มพิธีประธานนักเรียน
คาทอลิก อ่านประวัติคริสต์มาส บาทหลวง ยอแซฟวุฒิเลิศ
แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประกอบวจน
พิธีกรรม และเทศน์ให้คติสอนใจ เพื่อระลึกถึงการบังเกิดของ
พระกุมาร โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ผู้แทน
ครูไทย ผูแ้ ทนครูตา่ งชาติ ประธานสภานักเรียน ประธานนักเรียน
คาทอลิก ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก และผู้แทนนักการ
ถวายมาลัยกรแด่พระกุมาร ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ รับเสด็จฯพระคริสตสมภพ และคณะซันตาครอสออกโปรยขนม
ผู้อ�านวยการ กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน หลังจากนั้นได้ร่วมกัน ให้นักเรียนและผู้ร่วมพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์
ท�าพิธเี ปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเตรียม ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียน
อัสสัมชัญ จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจ�าปีการศึกษา 2557
โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ร่ ว มพิ ธี ณ บริ เวณลาน
อนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

งานคืนสู่เหย้า AC Home Coming Day
“130 ปี คนดีอัสสัมชัญ”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 สมาคมอัสสัมชัญ
สมาคมผู ้ ป กครองและครู โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ และโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ร่วมกันจัดงานคืนสู่เหย้า AC Home Coming Day
“130 ปี คนดีอัสสัมชัญ” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
เริ่มพิธีเคารพและร�าลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต์ และอดีต
ภราดาล่วงลับ โดยภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม อัสสัมชนิก
เลขประจ�าตัว 13139 อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ กล่าวประวัติ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนอัสสัมชนิกกล่าวสดุดี ผู้แทนจาก
หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันวางแจกันดอกไม้ วงดนตรี AC BAND
บรรเลงเพลง เชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่บริเวณงาน การ
แสดงดนตรี บรรเลงโดย วง Talento วงนักเรียนชั้นประถม

ศึ ก ษา การแสดงความยิ น ดี ท ีม นัก บาสเกตบอล ชนะเลิ ศ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
รายการชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย รุ ่ น 13 ปี ทีม นัก ฟุ ต บอล
ที่ชนะเลิศร่วมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรครั้งที่ 27
พิ ธี เ ปิ ด คุ ณ สุ ร พงษ์ เตชะหรู วิ จิ ต ร ประธานจั ด งาน
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์จัดงาน คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์
นายกสมาคมอัสสัมชัญ กล่าวเปิดงาน ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการกล่าวต้อนรับ ร่วมร้องเพลงสดุดี
อัสสัมชัญ ชมภาพยนตร์ตวั อย่าง เพื่อเชิดชูเกียรติบราเดอร์ฮแี ลร์
ฟ.ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ”
พิธกี ารประกาศนาม “130 ปี คนดีอสั สัมชัญ” ได้รบั เกียรติ
จากคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา
หลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ เป็นผู้มอบโล่เกียรติยศ
ให้แก่อัสสัมชนิกทีไ่ ด้รับการเชิดชูเกียรติ อัสสัมชนิกดีเด่น
“130 ปี คนดีอัสสัมชัญ” ซึ่งประกอบด้วย 5 ท่าน ได้แก่
1. พระคาร์ ดิ น ัล ไมเกิ ้ล มี ชั ย กิ จ บุ ญ ชู อั ส สั ม ชนิก
เลขประจ�าตัว 14676
2. พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 20515
3. พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี อัสสัมชนิก
เลขประจ�าตัว 18171
4. มาสเตอร์ เฉิด สุดารา อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 6035
5. ศาสตราจารย์ คลินกิ นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร
อัสสัมชนิกเลขประจ�าตัว 19021
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ตามที่ก องบรรณาธิ ก ารหนัง สื อ AC
NEWSLETTER ฉบับเดือน ตุลาคม-พฤศจิกายน
2557 หน้า 9 เกี่ยวกับรายนามผู้สนับสนุนเงิน
เป็ น ก� า ลั ง ใจให้ น กั ฟุ ต บอลชุ ด แชมป์ จ ตุ ร มิ ต ร
สามัคคี ครั้งที่ 27 เกิดความผิดพลาดของจ�านวน
การสนับสนุน ทางกองบรรณาธิการขออภัยไว้
ณ ที่นี้ครับ
รายละเอียดผู้สนับสนุนเงินเป็นก�าลังใจให้นักฟุตบอลชุดแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 27 มีดังนี้
1. ศิษย์เก่ารุ่น 94 จ�านวน 50,000 บาท
16. คุณชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์
(จากการระดมทุนเพื่อแชมป์จตุรมิตร
จ�านวน 100,000 บาท
งานคืนสู่เหย้า 16 กุมภาพันธ์ 2557)
17. ศิษย์เก่าอัสสัมชนิกรุ่น 105
2. คุณศุภกร พลกุล ในนามรุ่นฝรั่งเศส 1975
จ�านวน 15,000 บาท
จ�านวน 20,000 บาท
18. ชมรมฟุตบอลผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ
(จากการระดมทุนเพื่อแชมป์จตุรมิตร
จ�านวน 15,000 บาท
งานคืนสู่เหย้า 16 กุมภาพันธ์ 2557)
19. คุณบุญชัย มาบุญศักดิ์สิทธิ์
3. คุณอุดมเดช ภิรมสวัสดิ์ รุ่น 95
จ�านวน 20,000 บาท
จ�านวน 20,000 บาท
20. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
(จากการระดมทุนเพื่อแชมป์จตุรมิตร
จากการจ�าหน่ายผ้าคาดศีรษะ
งานคืนสู่เหย้า 16 กุมภาพันธ์ 2557)
จ�านวน 2,000 บาท
4. คุณอภัยชนม์ วัชรสินธุ์
21. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
จ�านวน 10,000 บาท
จ�านวน 12,500 บาท
(จากการระดมทุนเพื่อแชมป์จตุรมิตร
22. คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
งานคืนสู่เหย้า 16 กุมภาพันธ์ 2557)
จ�านวน 15,500 บาท
5. นักเรียน EP จ�านวน 3,680 บาท
23. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
6. มิสภัควิภา แย้มศรี จ�านวน 4,000 บาท
จ�านวน 2,000 บาท
7. ผู้ปกครอง ม.4/7 จ�านวน 3,000 บาท
24. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
8. มิสเรวดี ฉายสุวรรณ และคุณเกริกชัย
จ�านวน 9,000 บาท
จ�านวน 1,500 บาท
25. ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
9. ผู้ปกครอง ม.4/9
จ�านวน 20,000 บาท
จ�านวน 12,000 บาท
26. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
10. รายได้จากการขายผ้าคาดศีรษะของนักเรียน ม.ต้น
จ�านวน 5,285 บาท
จ�านวน 6,000 บาท
27. ผู้ปกครองชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
11. ผู้ปกครองกลุ่ม “เชียร์เพื่อแชมป์”
จ�านวน 1,500 บาท
จ�านวน 4,200 บาท
28. ม.สุทิน นิติวัฒนานนท์
12. คุณกนกพันธ์ จุลเกษฒ รุ่น 97
จ�านวน 10,000 บาท
จ�านวน 200,000 บาท
29. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
13. สมเจตต์ อรรถสกุลชัย
จ�านวน 950 บาท
จ�านวน 20,000 บาท
30. ผู้ปกครองกลุ่ม “เชียร์เพื่อแชมป์”
14. อัสสัมชนิกรุ่น 2 ผลัด
จ�านวน 4,700 บาท
จ�านวน 50,000 บาท
31. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
15. OMAC จ�านวน 70,000 บาท
จ�านวน 20,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 727,815 บาท
(ข้อมูลจากฝ่ายการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ วันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558)
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EP-M6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ศึกษานอกห้องเรียน
เกี่ยวกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่ อ วั น ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558 ฝ่ า ยโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียน EP-M6
แผนการเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ - คณิ ต ศาสตร์ จ� า นวน 38 คน
เข้าศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ณ ส� า นั ก งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ กษตรเฉลิ ม พระเกี ย รติ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ถนนพหลโยธิ น ต� า บลคลองหนึง่

อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
โดยกิจกรรมครั้งนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของรายวิชา SC 30245
Biology 5 มี Mr. Derrick Thompson เป็นครูผู้สอน นักเรียน
ได้รับการเสริมสร้างประสบการณ์ในหัวข้อการเรียน การน�า
หลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ�าวันนักเรียน และ
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี รับชมภาพยนตร์
สามมิติเรื่อง “ทรัพย์ดิน สินน�้า” การเรียนรู้การท�าเกษตร
พอเพียงในเมือง รวมถึงการท�า workshop ปลูกเห็ดฟาง ซึ่ง
นักเรียนมีความสนใจเป็นอย่างมาก

Assumption College – Bell English
Programme Mathayom 3 Graduation
2014

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับคณะครูศูนย์ภาษา Bell จัดงาน Assumption College–
Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2014
ได้รับเกียรติจากมิสสุภาวดี เหลีย่ วเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร และรางวัลให้กับนักเรียน
แผนการเรียน Bell ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 - ม.3/6
โดยมีคณะครูประจ�าชั้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมด้วย
ครูผู้ช่วยประจ�าชั้น และคณะครูศูนย์ภาษา Bell ร่วมงาน
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษได้ร่วมมือ
ทัง้ 4 ห้องเรียน จ�านวน 79 คน มีคณ
ุ รติรส ลักขณาวราภรณ์
กับคณะผู้ปกครองของนักเรียนห้อง EP-M1/1 ผู้ปกครองของด.ช.ฤทธิรินทร์ ลักขณาวราภรณ์ EP-M1/1
จัดกิจกรรม Bakery Workshop
เป็นวิทยากร นักเรียน EP-M1 ได้เข้ากลุ่มท�าแยมโรลเค้ก

เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วาคม พ.ศ.2557 ฝ่ า ยโปรแกรม และผสมน�้าผลไม้ต่างๆ ณ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ อาคาร
ภาษาอังกฤษได้ร่วมมือกับคณะผู้ปกครองของนักเรียนห้อง กอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
EP-M1/1 จัดกิจกรรม Bakery Workshop ให้กบั นักเรียน EP

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
ด้านกิจกรรม ประจ�าปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ประจ�าปี
การศึกษา 2557 แก่นักเรียนทีม่ ีผลงานกิจกรรมดีเด่นและ
บ�าเพ็ญประโยชน์ด้านต่างๆ ตลอดจนได้สร้างชื่อเสียงให้กับ

มอบรางวัลแก่นักเรียน
ที่ ได้รับรางวัลยอดนักอ่าน
เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม 2557

โรงเรียน เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง ให้ส่งเสริมนักเรียน
เป็นคนดีและสร้างขวัญก�าลังใจแก่นักเรียน โดยมี ภราดา
ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� า นวยการเป็ น ประธานมอบ
เกียรติบัตร พร้อมด้วยคณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู นักเรียน
ร่วมในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ใช้บริการหนังสือภายในศูนย์วทิ ยบริการ โดยพิจารณาให้รางวัล
ทุกเดือน เดือนละ 5 คน ตั้งแต่เดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม
2557 รวม 20 รางวัล โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558 งานศูนย์วิทยบริการ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้มอบรางวัลแก่นกั เรียน
และสื่อการสอน ได้จัดกิจกรรมยอดนักอ่านขึ้น เพื่อเป็นการ ที่ได้รับรางวัล ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
ส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนเข้ามา โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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นักเรียนที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน
ACSP LOGIC GAMES ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้
คณิ ต ศาสตร์ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ ส ่ ง นั ก เรี ย นร่ ว มแข่ ง ขั น
ในรายการ ACSP LOGIC GAMES ครั้งที่ 2 ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 โดยได้
ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลให้กับนักเรียนทีไ่ ด้รับ
รางวัลชนะเลิศ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
นักเรียนที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้
ประเภท Kyu
รางวัลชนะเลิศ
l เด็กชาย ธนบูรณ์ อรรถเลขาศักย์ เลขประจ�าตัว 48469
นักเรียนชั้น ม.2/10
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
l เด็กชาย จิรภัทร สุโขชัยนะกิจ เลขประจ�าตัว 47453
นักเรียนชั้น ม.3/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
l เด็ ก ชาย พงศ์ วั ช ร พื ้น ผล เลขประจ� า ตั ว 48080
นักเรียนชั้น ม.3/1

ประเภท Friendship
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
l เด็กชาย ธีร์ธร ลิมวัฒนานนท์ เลขประจ�าตัว 49459
นักเรียนชั้น ม.1/3
l เด็ ก ชาย อรรถพล สุ ข พงษ์ เลขประจ� า ตั ว 49345
นักเรียนชั้น ม.1/5
l เด็ ก ชาย สิ ร วิ ช ญ์ ชาวจี น เลขประจ� า ตั ว 49415
นักเรียนชั้น ม.1/10

พิธีมอบทุนการศึกษา
3. นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ นักเรียนชั้น ม.2/2
แก่นักเรียนที่ ได้รับรางวัลหมากล้อมนานาชาติ
2. ทุนการศึกษานักเรียนในโครงการอัสสัมชัญส่งเสริม
ศักยภาพผูเ้ รียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
และทุนการศึกษานักเรียนโครงการ อสช.

เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 ฝ่ายวิชาการ ได้จัด
พิธีมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� า นวยการ ได้ เ ป็ น ประธานการมอบทุน แก่
นักเรียน ณ บริเวณเวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร ส� า หรั บ
ทุนการศึกษาแบ่งได้ดังต่อไปนี้
1. รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อมนานาชาติ
ในรายการ THAILAND GO GOODWILL TOURNAMENT
2014 โรงเรียนมอบทุนการศึกษาจ�านวน 20,000 บาท
นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภททีม THE 1st RUNNER-UP TEAM
1. นายภาณุพัฒน์ ดิษฐี นักเรียนชั้น ม.6/7
2. นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช นักเรียนชั้น ม.2/4

สู่ระดับนานาชาติ (อสช.) ประจ�าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
2557 โดยมี น ัก เรี ย นทีม่ ี ผ ลการเรี ย นเฉลี ่ย 3.50 ขึ ้น ไป
จ�านวนทั้งสิ้น 101 คน แบ่งได้ดังนี้
l ระดั บ ชั ้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที ่ 4 ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
จ�านวน 39 คน
l ระดั บ ชั ้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที ่ 5 ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
จ�านวน 17 คน
l ระดั บ ชั ้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที ่ 6 ได้ รั บ ทุ น การศึ ก ษา
จ�านวน 45 คน
โดยโรงเรียนมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนคนละ 16,800
บาท รวมเป็นจ�านวนเงินทัง้ สิ้น 1,696,800 บาท (หนึง่ ล้านหกแสนเก้าหมื่นหกพันแปดร้อยบาทถ้วน) หลังจากมอบทุน
การศึกษา ท่านผู้อ�านวยการได้ให้โอวาทแก่นักเรียน
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การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน
หลักสูตร Gifted

เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
อัสสัมชัญ โดยมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
ได้จัดการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลักสูตร Gifted
ในระดั บ ชั ้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1-2 ปี ก ารศึ ก ษา 2557 ขึ้ น
เพื่อท�าความเข้าใจการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ติดตาม
การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของนัก เรี ย น ตลอดจนการ
ลงนามในข้อตกลง “การเข้าร่วมโครงการจัดการเรียนการสอน
ส�าหรับนักเรียนทีม่ ีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ (Gifted)” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2556 และรุ่นที่ 4
ปีการศึกษา 2557 โดยได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง
และนักเรียนในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ
ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นักเรียนอัสสัมชัญ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
“ACEP Acoustic Band Competition”

เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 งานดนตรี แ ละ
การแสดง ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันความสามารถทางดนตรี “ACEP Acoustic Band
Competition” ในงานวันวิชาการ “2014 ACEP Academic
Days” ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการประกวด และ
การแข่งขันต่างๆ มากมาย โดยส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
จ�านวน 2 วง ระดับชั้น ม.ต้น 1 วง และระดับชั้น ม.ปลาย 1 วง
รวมทั้งสิ้น 11 คน ซึ่งผลการแข่งขัน วงดนตรีระดับชั้น ม.ปลาย ภาษาอังกฤษ ถนนเจษฎาวิถี ต�าบลพันท้ายนรสิงห์ อ�าเภอเมือง
ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตร จังหวัดสมุทรสาคร

คณะผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น EP-M6
ได้ร่วมสมทบทุนสนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2558 คณะผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้น EP-M6 โปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้ร่วมสมทบทุน
สนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ เป็นจ�านวนเงิน 20,000 บาท
โดยมี มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้าฝ่ายปกครองและ
ประธานกองทุนครูอัสสัมชัญ เป็นผู้รับมอบ บริเวณหน้าเสาธง
ใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 ทางโรงเรียนขอขอบคุณในน�า้ ใจ
อันดีงามของคณะผูป้ กครองและนักเรียน EP-M6 มา ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รับมอบเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษานักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ.2558 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิ ก ารโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ รั บ มอบเงิ น จากคุ ณ สุ ว รรณ
วรรณศรีรัตน์ ผู้แทน คุณประพันธ์ เหตระกูล (อัสสัมชนิก
เลขประจ�าตัว 14143) ผู้ก่อตั้งบริษัท ยาคูลท์ ในประเทศไทย
เป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กบั นักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญ เป็นจ�านวนเงิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
ณ ห้องท�างานชั้น M อัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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การสอบ Speaking and Listening
ของ KET + PET Test Cambridge (แคมบริดจ์)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ศูนย์ภาษา Bell
ได้ท�าการทดสอบ Speaking and Listening ของ KET + PET
Test Cambridge (แคมบริดจ์) ซึ่งเป็นการสอบทีม่ ีชื่อเสียง
ระดับโลกส�าหรับประเทศทีใ่ ช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1
เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งทักษะ การฟัง และการพูด
ซึ่งท�าการทดสอบโดยคณะครูจากศูนย์ภาษา Bell ณ ห้องเรียน
ศูนย์ภาษา Bell ชั้น 5 อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การสอบ Cambridge ESOL
Computer-Based Tests KET and PET

ESOL Computer-Based Tests KET and PET ในโรงเรียน
ให้ กั บ นัก เรี ย นระดั บ ชั ้น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 3 และ ระดั บ ชั ้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ 1-2 ที่ มี ค วามสนใจ เพื อ่ วั ด ระดั บ ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ ณ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 3 อาคาร
Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมศักยภาพสุนทรียศิลป์

ในสายตาของฉั น ” การแสดงการละเล่ น นิท รรศการงาน
นาฏศิลป์ไทย เวทีโฟล์คซอง การแสดงโขน ชุด ศึกกุมภกรรณ
ตอน โมกขศักดิ์ ผลงานของนักเรียน และอื่นๆ อีกมากมาย
โดยมีมสิ สุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน
เปิดงาน ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ และเวทีกลางแจ้ง
สนามฟุตซอล โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 ศูนย์ภาษา Bell
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด การทดสอบวั ด ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษในระดับ KET (Key English Test) และ PET
(Preliminary English Test) โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
มหาวิทยาลัย CamBridge ซึ่งใช้ระบบการสอบ Cambridge

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้จัดแสดงโครงการส่งเสริม
ศักยภาพสุนทรียศิลป์ ระหว่างวันที่ 22 - 23 มกราคม พ.ศ.
2558 ภายในงานจะได้ชมนิทรรศการผลงานทางด้านศิลปะ
การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “เยาวชนไทย... ใส่ใจค่านิยม
หลัก 12 ประการ” และ หัวข้อ “แก่นแท้ความเป็นไทย
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ขอพรพระสังฆราชกิตติคุณ เนื่องในโอกาส
พระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2557 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ผู้บริหาร
คณะครูคาทอลิก โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้ามอบกระเช้าขอพร
พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระสังฆราชกิตติคุณ
เนือ่ งในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015
ณ บ้านอับราฮัม อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ขอพรพระสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ กระเช้าขอพรพระอัครสังฆราชฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช และสวัสดีปีใหม่ ค.ศ.2015
โกวิ ท วาณิ ช ประมุ ข สั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ (อั ส สั ม ชนิก
เมื่ อ วั น ที่ 19 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 ภราดาวิ ริ ย ะ เลขประจ�าตัว 20515) เนือ่ งในโอกาสพระคริสตสมภพและ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ผู้บริหาร สวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2015 ณ บ้านพักพระสงฆ์ ส�านักมิสซัง
คณะครู แ ละนั ก เรี ย นคาทอลิ ก โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เข้ า มอบ โรมันคาทอลิกสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบของขวัญอวยพรคณะภราดา
เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่

เมื่ อ วั น ที่ 23 ธั น วาคม พ.ศ. 2557 คณะผู ้ บ ริ ห าร
คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีอวยพรและมอบ
ของขวัญพร้อมกระเช้าดอกไม้ให้กับคณะภราดา มีภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา
วิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ า� นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้า
ส�านักผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เนื่องใน
เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ เวทีลานอนุสาวรียเ์ จษฎาจารย์
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียนทุกวันศุกร์ต้นเดือน

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้ จั ด กิ จ กรรมปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมแก่ น ัก เรี ย น เพื่ อ
ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จัก ลด ละ เลิก กระท�าในสิ่งทีไ่ ม่ดีหันมา
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเป็นการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมแก่นักเรียน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันศุกร์ต้นเดือน ศาสนาพุทธ
จัดบรรยายธรรมะ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากทีมงานธรรมะ
อารมณ์ดี ซึ่งเครือข่ายอยู่ที่วัดยานนาวา พระอารามหลวง

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาบรรยาย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์
เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ทางด้านศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซา
วันศุกร์ต้นเดือนส�าหรับนักเรียนคาทอลิก โดยได้รับเกียรติ
จากคุณพ่อ เบเนดิก พรชัย แก้วแหวน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสน
วิ ห ารอั ส สั ม ชั ญ เป็ น ผู ้ ป ระกอบพิ ธี มิ ส ซา ณ ห้ อ งประชุ ม
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และศาสนาอิสลาม
จัดให้มกี ารบรรยายส�าหรับนักเรียนศาสนาอิสลาม โดยอาจารย์
อนุชา เกียรติธารัย ณ ห้อง Conference EP ตึกกอลมเบต์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
นายกสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมคณะผู้บริหาร
ได้เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ดร.เกือ้ วงศ์บุญสิน นายก
สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เนื่องในวันปีใหม่ ณ
สถาบั น บั ณ ฑิ ต บริ ห ารธุ ร กิ จ ศศิ น ทร์ แห่ ง จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ถนนพญาไท แขวงวั ง ใหม่ เขตปทุม วั น
กรุงเทพมหานคร

มอบกระเช้าอวยพรรองศาสตราจารย์
ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ
และ อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง

เมื่ อ วั น ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2558 มาสเตอร์ อ าสา
มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน พร้อมด้วยคณะครูผู้แทน
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มอบกระเช้า
รองศาสตราจารย์ ดร.ประพั น ธ์ ศิ ริ สุ เ สารั จ คณบดี ค ณะ
ศึกษาศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

ทีใ่ ห้ความร่วมมือในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ประกอบด้วย การส่งเสริมจิตวิทยาการ
ท�างานร่วมกันเพื่อความส�าเร็จของโรงเรียน การเสริมสร้าง
จิตตารมณ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
วิชาการให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด และส่งผลไปยังผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้มีคุณภาพ
มาตรฐานสากล เนื อ่ งในเทศกาลคริ ส ต์ ม าสและปี ใ หม่ ณ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
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ผู้แทนบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
อวยพรปีใหม่ผู้อ�านวยการ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 คุณทวีศกั ดิ์ ภัทรกิจวานิช
ผู้จัดการฝ่ายการขาย ผู้แทนคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ
ผู้อ�านวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)
พร้อมด้วยมิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ หัวหน้ากลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เป็นผู้ประสาน ได้เข้ามอบของขวัญ
อวยพรปีใหม่ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องท�างาน ชัน้ M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายกสมาคมอัสสัมชัญ
และ คณะภราดาพร้อมผู้บริหาร
มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ซึ่งกันและกัน

อัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ คณะ
ผู้บริหาร ณ ห้องประชุมอ�านวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และ
เมื่ อ วั น ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2558 คุ ณ ปิ ย ะบุ ต ร ในโอกาสเดียวกันคณะภราดาพร้อมผู้บริหารก็ได้มอบกระเช้า
ชลวิจารณ์ อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 20314 ได้เข้ามอบกระเช้า อวยพรปีใหม่ ท่านนายกสมาคมอัสสัมชัญด้วยเช่นกัน
อวยพรปีใหม่ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยโรงเรียน

ทีมงาน บ.รอยัล ริชชี่ ไรซ์ จ�ากัด
ผู้ผลิตและจ�าหน่าย “ข้าวไทของเรา”
มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ผู้อ�านวยการ

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2558 ทีมงานคุณวรพล
ดาราพงศ์สถาพร ประธานกรรมการ บ.รอยัล ริชชี่ ไรซ์ จ�ากัด
ผู ้ ผ ลิ ต และจ� า หน่ า ย “ข้ า วไทของเรา” ในนามของ “ที ม
อั ส สั ม ชั ญ ยู ไ นเต็ ด ” ได้ เข้ า มอบกระเช้ า ของขวั ญ อวยพร
ปีใหม่ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ณ ห้องรับรอง ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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อัสสัมชัญ จัดแถลงข่าว อัสสัมชัญ
บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2014 รุ่น 13 ปี

เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดงานแถลงข่าวการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุ
ไม่เกิน 13 ปี “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2014”
(Assumption Basketball Invitation 2014) ชิงถ้วยประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมี ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญเป็น
ประธาน โดยมี ภ ราดาวิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม อธิ ก ารโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ภราดา นนทชา ศรีวิไล หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
ประธานชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครองอัสสัมชัญ ร่วมแถลงข่าว
เปิดตัวการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุไม่เกิน
13 ปี “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2014” (Assumption
Basketball Invitation 2014) อย่ า งเป็ น ทางการ ณ
ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญ ทีม เอ คว้าแชมป์
บาสเกตบอลนักเรียนชาย รุ่นอายุ 13 ปี
อัสสัมชัญ บาสเกตบอลอินวิเตชั่น 2014

โดยพิธีเปิดการแข่งขันได้รับเกียรติจากภราดาสุรสิทธิ์
สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็น
ประธาน มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ า� นวยการโรงเรียน
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด การแข่ ง ขั น บาสเกตบอล อัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ
นักเรียนชาย รุ่นอายุ 13 ปี รายการ “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียน
อินวิเตชั่น 2014” ชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2558 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน 9 ทีม จาก สรุปผลการแข่งขัน มีดังนี้
8 โรงเรียนชั้นน�าประกอบด้วย
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญทีมเอ ได้รับ
ถ้ ว ยประธานมู ล นิธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ล แห่ ง ประเทศไทย
สายเอ
พร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม A
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ธนบุรี ได้รับถ้วยผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ทุนการศึกษา
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก
7,000 บาท และเกียรติบัตร
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
ทีมบี ได้รับถ้วยอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ทุนการศึกษา 5,000
บาท และเกียรติบัตร
สายบี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนไตรมิตร
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม B
วิทยาลัยได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท และเกียรติบัตร
โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
รางวั ล นั ก กี ฬ าที ่มี ผ ลงานยอดเยี ่ย ม ได้ แ ก่ เด็ ก ชาย
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ทรัพย์อนันต์ ลาโพธิ์ ได้รับโล่เกียรติยศ จากผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์
โรงเรียนอัสสัมชัญพร้อมรองเท้าบาสเกตบอลพีค (PEAK)
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พิธีเสก “บ้านมงฟอร์ต” (Montfort Home)

เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธี
เสกบ้านมงฟอร์ต (Montfort Home) ได้รับเกียรติจากบาทหลวง
วิทยา ลัดลอย เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันนา ท่าจีน ต�าบลบางหญ้าแพรก
อ� า เภอเมือ ง จัง หวั ดสมุทรสาคร เป็น ประธานในพิ ธีมิส ซา และ
วจนพิ ธี ก รรมพรมน�า้ เสกอาคารและอวยพร เพื ่อ ให้ มี ค วาม
ศักดิ์สิทธิ์ และสง่างาม โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม แขกผู้มีเกียรติ คณะครู และนักเรียน
เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ สกอาคาร จากนัน้ ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์
ผู้อ�านวยการ กล่าวขอบคุณประธาน คณะภราดาแขกผู้มีเกียรติ
พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ประธาน ณ โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส
พระราม 2 ต�าบลพันท้ายนรสิงห์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อัสสัมชัญ รองชนะเลิศอันดับ 2
วอลเลย์บอลยุวชน แอร์เอเชีย นัดแรก

นักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 ในการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน รายการ “แอร์เอเชีย”
อายุไม่เกิน 14 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 24 ประจ�าปี 2557
ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี ระหว่างวันที่ 3-9 มกราคม พ.ศ.2558 ณ โรงเรียนมักกะสัน
ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รองชนะเลิศอันดับ 2 ฟุตบอล ACEP
Academic Day

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2557 มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์
หัวหน้างานกีฬา โรงเรียนอัสสัมชัญ และมาสเตอร์อภิรัตน์ วิมานรัตน์
ได้ส่งทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นอายุ 13 ปี เข้าร่วมแข่งขัน
ฟุตบอลรายการ 2014 ACEP Academic Day และได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 2 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ พระราม 2
คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

บรรณาธิการบริหาร

มิสไพบูรณ์ สิงห์ครุ

บรรณาธิการ

ม.โสภณ สกุลเรือง

โรงเรียนอัสสัมชัญ

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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