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ยามาฮ่าร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกวง THE TALENTO 
และมอบ ชุดโฮมเธียเตอร์ให้แก่โรงเรียนอัสสัมชัญ
	 วันที่	 22	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 ดร.พีรวัฒน์	 ชูเกียรติ	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท	 สยามดนตรียามาฮ่า	 จ�ากัด 
พร้อมทีมงาน	 มอบเครื่องขยายเสียงยามาฮ่าร่วมแสดงความยินดีกับสมาชิกวง	 THE	 TALENTO	 ท่ีได้รับรางวัลอันดับ	 4 
จากการแข่งขัน	ASIA’S	GOT	TALENT	2015	และมอบชุดโฮมเธียเตอร์ให้แก่โรงเรียน	โดยมีภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ ์
ผู้อ�านวยการ	 พร้อมด้วยภราดา	 วิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ	 คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 นักเรียน	 ร่วมแสดงความยินดี 
ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ	2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญ แสดงความยินดีกับ...
วง The Talento
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ขอแสดงความยินดี	 กับ	 วง	 The	
Talento	 (AGT1)	 ซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 และ 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	 ในการแข่งขันรายการ	
Asia’s	 Got	 Talent	 รอบ	 Final	 ณ	 ประเทศสิงคโปร ์
โดยได้รับรางวัลโหวต	เป็นอันดับที	่4
 สมาชิกในวง The Talento ประกอบด้วย
 ด.ช.สุภณัฐ	พรวรวาณิช	(น้องแมค)	มือกลอง
	 ด.ช.เสฏฐนันท์	พรวรวาณิช	(น้องมิค)	มือกีตาร์
	 ด.ช.ปภังกร	เดชาวงศ์ภาคิน	(น้องพร้อม)	มือเบส
	 ด.ช.จิรพัฒน์	กนกวิไลรัตน์	(น้องริว)	คีย์บอร์ด
	 ด.ช.ธันวา	เนตรไทย	(น้องพรู)	ร้องน�า
	 โดยมีมาสเตอร์ขจรพรรณ	แก้วสุวรรณ์	เป็นครูผู้ฝึกสอน
และดูแล
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พิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าโรงเรียน
ของคณะครูและนักเรียน ม.1 และ EP-M.1
	 เมื่อวันที่	 18	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2558	 คณะครูและ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1	 และ	 EP-M.1	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 เข้าร่วมพิธีเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�าโรงเรียนใน
โอกาสเปิดปีการศึกษา	 2558	 จากนั้นให้นักเรียนห้องต่างๆ	
พร้อมครูประจ�าช้ัน/ครูผู้ช่วยประจ�าช้ัน	 เดินแถวไปถวาย
มาลัยกร	 อนุสาวรีย์เจษฎาจารย์	 ฟ.ฮีแลร์	 อนุสาวรีย์คุณพ่อ
กอลมเบต์	 รูปปั้นนักบุญหลุยส์ฯ	 รูปปั้นแม่พระอัสสัมชัญ	
แท่นศิลาฤกษ์อาคารเรียนหลังแรก	 โดยมีคณะครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 และ	 EP-M.1	 กล่าวเก่ียวกับประวัติและ
ความส�าคัญของสถานที่ต่างๆ	 พร้อมให้ข้อคิดกับนักเรียน 
จากนั้นเข้าร่วมวจนพิธีกรรม	 และรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับ 
ระเบียบ	วินัย	การแต่งกาย	มารยาทการใช้ห้องสมุด	ความเป็น 
สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ	 และหลักสูตรการเรียนการสอน 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษา	 จากภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม 
อธิการพร้อมด้วย	 มาสเตอร์ณรงค์	 วีระประจักษ์	 หัวหน้า 
ฝ่ายปกครอง	มสิศริพิร	ศรุะศรางค์	ผูช่้วยหวัหน้าฝ่ายวชิาการ	
และมิสพึงพิศ	 บุญชูเลิศรัตน์	 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	1	ณ	ห้อง	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

คณะภราดา ให้โอวาทและต้อนรับนักเรียน ใน
โอกาสเปิดปีการศึกษา 2558
	 เมื่อวันที่	 18	 พฤษภาคม	 2558	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 และภราดา
วิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 กล่าวต้อนรับ 
นักเรียนและคณะครู	 สู่การเปิดปีการศึกษา	 2558	 พร้อม
ทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนในเรื่องการเริ่มต้นการเรียนท่ีด ี
การแบ่งปัน	 และระเบียบวินัย	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2558
	 เมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2558	 งานอภิบาล	 ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา	
2558	เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า	ให้การบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนของโรงเรียน	มีความเจริญ	ก้าวหน้าอย่างดี 
ตลอดปีการศึกษา	 2558	 และตลอดไป	 โดยมีบาทหลวงพรชัย	 แก้วแหวน	 เป็นประธานในวจนพิธีกรรม	 พร้อมด้วย 
ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการ	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ	 คณะผู้บริหาร	 คณะครูนักเรียนโรงเรียน 
อัสสัมชัญเข้าร่วมในวจนพิธีกรรม	ณ	เวทีหน้าแม่พระอัสสัมชัญ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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พิธีประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1 
และพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ EP – M.1-2
	 เมื่อวันที่	 3	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 งานลูกเสือ	 ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดพิธีประดับอินทรธนูระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 โดยมิสพึงพิศ	 บุญชูเลิศรัตน์	 หัวหน้าระดับ	 พร้อมด้วยคณะผู้ก�ากับระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 เป็น 
ผู้ประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับช้ัน	 ม.1	 และพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที	่1	 -	3	และ	EP	–	M.1	 -	2	 	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ได้รับเกียรติจากมิสศิริพร	ศุระศรางค์	 เป็นประธานในพิธีและ 
กล่าวให้โอวาท	 โดยมีมาสเตอร์ศรัณย์	 สีนิลแท้	 หัวหน้างานลูกเสือ	 พร้อมด้วยคณะผู้ก�ากับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	-	3	และ	EP	–	M.1	-	2	ร่วมในพิธี	ณ	บริเวณใต้อาคาร	Saint	Louis	-Marie	Memorial	Building	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 4 และ EP – M.4 ปีการศึกษา 2558
	 	 เมื่อวันที่	 4	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 ฝ่ายกิจกรรม 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดให้มีพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	4	และ	EP	–	M.4	ปีการศึกษา	2558	โดยมี
ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรพีจิารณ์	เป็นประธานในพธีิ	พร้อมด้วย
ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดมอธิการ	คณะผู้บริหาร	และคณะคร ู
ระดับช้ันมัธยมศึกษา	 4	 และ	 EP-M.4	 เข้าร ่วมในพิธี 
ณ	หอประชุม	Louis	–	Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคาร 
นักบุญหลุยส์-มารีย์	 (Saint	 Louis-Marie	 Memorial 
Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2558 
หัวข้อ “อัสสัมชัญ พัฒนาอย่างมั่นคง”
	 เมื่อวันที่	 14	 -	 16	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2558	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 จัดสัมมนาเป ิดป ีการศึกษา	 2558	 หัวข ้อ 
“อัสสัมชัญ	 พัฒนาอย่างมั่นคง”	 ส�าหรับคณะครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของโรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 ในด้านวิชาการ	 ดนตรี	 กีฬา	 และอ่ืนๆ	ณ	 ห้อง
ประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	โรงเรียน
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : Teaching and 
Learning to Develop 21st Century Skills : 
What the World Needs
	 เมื่ อวันที่ 	 14 	 - 	 15	 พฤษภาคม	 พ.ศ . 	 2558 
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 (EP)	 จัดให้มีการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการให้กับครูผู ้สอนต่างชาติ	 EP/ENS/BELL	 และ 
ครูชาวฟิลิปปินส์	 ในหัวข้อ	“Teaching	and	Learning	 to 
Develop	21st	Century	Skills	:	What	the	World	Needs 
เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรครูผู้สอนต่างชาติของโรงเรียน 
อัสสัมชัญในด้านการเรียนการสอน	 เพื่อให้ครูสามารถ 
น�าทักษะที่จ�าเป ็นในศตวรรษที่ 	 21	 เข ้าบูรณาการใน 
การเรียนการสอนวิชาของตนเอง	 และเพ่ือให้แนวคิด 
ในการออกแบบการสอนแบบบูรณาการหลายสาขาวิชา 
เข้าด้วยกัน	 (Integrating	 Subjects)	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์
ส�าหรับผู้เรียนที่จะน�าไปใช้ในชีวิตจริงได้ในอนาคต	ในบริบท
การท�างานที่ไม่ได้แยกเป็นรายวิชาอีกต่อไป	World	Needs”	
ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 3	 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ประชุมจัดระบบบริหารจัดการ
และการด�าเนินงานตามแผนพัฒนาโรงเรียน
	 เมื่อวันท่ี	 29	 มิ ถุนายน	 พ.ศ.2558	 ดร.อาทิพย  ์
สอนสจุติรา	กรรมการบริหารโรงเรยีนอสัสมัชญัร่วมกบัหัวหน้า
ฝ่ายและผู ้ช่วยหัวหน้าฝ่ายโรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดประชุม 
จัดระบบบริหารจัดการและการด�าเนินงานตามแผนพัฒนา
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เพื่อท�าความเข้าใจและน�าไปปฏิบัติอย่าง
มีประสิทธิภาพต่อไป	ณ	ห้องประชุม	Conference	2	ชั้น	3	
อาคารนักบญุหลยุส์-มารย์ี	(Saint	Louis	–	Marie	Memorial	
Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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การประชุมผู้ปกครองและนักเรียน หลักสูตร Gifted
		 เม่ือวันที่	 13	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองและนักเรียน 
หลักสูตร	 Gifted	 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 ข้ึน	 เพื่อท�าความเข้าใจในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม 
หลักสูตร	 ติดตามการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	 ของนักเรียน	 ตลอดจนการลงนามในข้อตกลง	 “การเข้าร่วมโครงการจัดการ
เรียนการสอนส�าหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 (Gifted)”	 โดยได้รับความร่วมมือ 
จากท่านผู ้ปกครองและนักเรียนในการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน	 ณ	 ห้องประชุม	 Conference	 ชั้น	 3 
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	(Saint	Louis	–	Memorial	Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันท่ี	 13	 มิถุนายน	 2558	 ฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน	 EP	 ระดับชั้น	
EP	 -	M.2	 และ	 EP	 -	M.5	 ในกลุ่มนักเรียนที่ทางโรงเรียน
ต้องการให้ค�าปรึกษากับผู ้ปกครอง	 เพื่อให้นักเรียนได้ 
ปรับตัวในพฤติกรรมการเรียนพร้อมแจ้งผลการเรียนโดย
รวมในรายวิชาหลักเป็นรายบุคคลให้กับผู ้ปกครองได้รับ
ทราบ	โดยสรปุผลการเรยีนและพฤตกิรรมของนกัเรยีนตัง้แต่ 
เปิดปีการศกึษาให้ผูป้กครองรบัทราบเป็น	Progress	Report	
เป็นการเปิดโอกาสให้ผูป้กครองได้พบกบัครผููส้อนประจ�าวชิา
ชาวต่างชาติ	 พัฒนาผู้เรียนร่วมกันระหว่างบ้านและโรงเรียน	
กิจกรรมนี้จัดขึ้น	 ณ	 อาคารกอลมเบต์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, 4 และ EP–M.1, 4 
ประจ�าปีการศึกษา 2558
	 เมื่อวันที่	 13	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 งานแนะแนว	 ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองและ 
นักเรียน	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1,	 4	 หลักสูตรสถานศึกษา	 และ	 English	 Program	M.1,	 4	 โดยภราดา	 ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ	์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 กล่าวต้อนรับ	 และแถลงนโยบายของโรงเรียนประจ�าปีการศึกษา	 2558	พร้อม
แนะน�าคณะผู้บริหาร	 ต่อด้วยมิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 ชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน	 และกิจกรรม 
เสริมหลักสูตร	 ทางด้านมาสเตอร์ณรงค์	 วีระประจักษ์	 หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 ช้ีแจงเรื่องระเบียบวินัยและแนะน�าคณะครู 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4,	EP	–	M.4	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1,	EP	–	M.1	และหลังจากจบการชี้แจง	เปิดโอกาส 
ให้ผู้ปกครองได้พบครูประจ�าชั้นและผู้ช่วยครูประจ�าชั้น	 ณ	 ห้องเรียนของระดับชั้นที่บุตรหลานของผู้ปกครองใช้เรียน 
ในปัจจุปันเพื่อสอบถามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน	ณ	 หอประชุม	 Louis	 –	 Marie	 Grand	 Hall	 ชั้น	 6 
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	(Saint	Louis	–	Marie	Memorial	Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) 
ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียน EP 
ระดับชั้น EP-M.2 และ EP-M.5



AC NEWSLETTER 7

เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงของนักเรียน ม.5 
และ EP-M.5
	 เมื่อวันที่	 21	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2558	 คณะครูและ 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	และ	EP	-	M.5	โรงเรียน
อัสสัมชัญ	 เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง	 ให้ความรู้เกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติตามกฎ	 การแสดงความเคารพ	 จรรยามารยาท 
และกฎระเบียบต่างๆ	 การแต่งกายชุดนักเรียน	 ชุดพละ 
ชุดนักศึกษาวิชาทหาร	 ระเบียบการเรียนวิชารักษาดินแดน	
โดยมีภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ	 มาสเตอร์ณรงค์ 
วีระประจักษ์	 หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 มาสเตอร์	 ชาติกล้า 
บุญชมภู	 หัวหน้างานรักษาดินแดน	และมาสเตอร์ประเมียด	
สมานพร้อม	 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5	 ร่วมกันให้
ความรู้แก่นกัเรยีน	ณ	หอประชมุ	Louis	–	Marie	Grand	Hall	
ชั้น	6	อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	(Saint	Louis	–	Memorial	
Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และงานวิชาการ ครั้งที่ 2/2558
 	 เมื่อวันที่ 	 25	 มิถุนายน	 2558	 เวลา	 08.30	 น. 
ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้จัดการประชุมคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ	 ครั้งที่	 2/2558	
ขึ้น	 โดยมีมิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ 
เป ็นประธานการประชุม	 และได้รับเกียรติจาก	 รอง-
ศาสตราจารย์	 ดร.ประพันธ์ศิริ	 สุเสารัจ	 คณบดีคณะ 
ศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร 
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ	เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับการวางแผนทางด้านการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ให้กับ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ว่าจะมีแนวทางการด�าเนินการ
อย่างไรเพื่อให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนได้รับ 
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น	 ณ	 ภายในห้องสมุดมาร์ติน	 เดอ	 ตูรส์ชั้น	 3 
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	 (Saint	 Louis	 –	 Memorial	
Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ร่วมประชุมหาแนวทางการดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
		 เมื่อวันที	่ 29	มิถุนายน	พ.ศ.2558	ฝ่ายปกครอง	 ร่วมกับประธานผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และ	EP-M.1 
โรงเรียนอัสสัมชัญได้เรียนเชิญ	 พ.ต.ท.สมชาย	 วงศ์พูนสุข	 สารวัตรป้องกันปราบปราม	 สน.บางรัก	 และ	 ร.ต.ท.พรเจต 
ชุ่มชื่นดี	 รองสารวัตรป้องกันปราบปราม	 สน.บางรัก	 ร่วมประชุมหาแนวทางการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	1	และ	EP	-	M.1	ณ	ห้องประชุม	Conference	1	ชั้น	3	อาคารนักบุญหลุยส์	-	มารีย์	(Saint	Louis	–	Marie	
Memorial	Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2558
		 เมื่อวันที่	22	-	24	มิถุนายน	2558	งานสุขอนามัย	ฝ่ายบริหารทั่วไป
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	 1	 -	6	และ	EP.M.1-2,	M.4	 -	6	ประจ�าปีการศึกษา	2558	 โดยทีม
แพทย์และพยาบาลเฉพาะทางจากโรงพยาบาลวชิยัเวช	อนิเตอร์เนชัน่แนล	
หนองแขม	 มาท�าการตรวจสุขภาพท่ัวไปให้กับนักเรียนทุกคน	 เช่น	 โรคหู 
คอ	 ตา	 ปาก	 จมูก	 ฯลฯ	 เพื่อดูแล	 ติดตาม	 และป้องกันปัญหาสุขภาพ 
ที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียน	 และในปีนี้	 ได้จัดให้มีการ 
ตรวจวัดสายตาเป็นพิเศษ	 เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักในการดูแลถนอม
สายตาของตนเองให้มากยิ่งขึ้น	 ณ	 ห้องประชุม	 Auditorium	 ชั้น	 9 
อาคารอัสสัมชัญ	2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ		เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมพี่พบน้อง (Big Brothers)
	 เมื่อวันที่	 23	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2557	 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้จัดกิจกรรมทบทวน 
ความรู้	ทักษะ	ประสบการณ์ของตนเอง	ซึ่งได้แสดงออก	โดยการถ่ายทอด	และเผยแพร่ความรู้ที่ผ่านมา	เพื่อเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งแก่	นักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	ระดับชั้น	EP-M.4-5-6	ในกิจกรรม	“พี่พบน้อง”	(Big	Brothers)	โดยได้เชิญ 
ศิษย์เก่า	ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	รุ่นที่	8	(AC129)	ที่ได้ส�าเร็จการศึกษาในปี	2557	ซึ่งกิจกรรมพี่พบน้อง(Big	Brothers)	
จะช่วยให้นักเรียนรุ่นน้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา	 ชีวิตการเรียน	
สังคมในรั้วมหาวิทยาลัย	 และความรู้ด้านต่างๆ	 รวมถึงการปรับตัว	 หรือแม้แต่การเรียนในแต่ละสถาบัน	 และยังได้สร้าง 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง	 ครู	 และสถาบัน	ณ	 ห้องประชุม	 EP	 Conference	 ชั้น	 1	 อาคารกอลมเบต์ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 
พร้อมทั้งซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
		 เมื่อวันที่	 26	 มิถุนายน	พ.ศ.2558	 งานอาคารสถานที	่
ฝ่ายบริหารทั่วไป	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ร่วมกับส�านักป้องกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย	 กรุงเทพมหานคร	 จัดอบรม
การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	 พร้อมทั้ง 
ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ	 โดยได้รับความร่วมมือจาก
สถานีดับเพลิงสามเสน	 สถานีดับเพลิงบางเขน	 และสถานี
ดับเพลิงบางรัก	 เข้าร่วมท�าการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนี
ไฟ	 ประจ�าปี	 2558	 เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา	 และความปลอดภัยของ	 คณะครู	 นักเรียน	
บุคคลากร	 และพนักงาน	 สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ 
ในชีวิตประจ�าวัน	 และช่วยเหลือสังคมได้ในกรณีเกิดเหตุ
ฉกุเฉนิ	โดยม	ีส.ต.อ.ฉลอง	บ่มทองหลาง	พนกังานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย	ช�านาญการ	จากสถานีดับเพลิงสามเสน	
เป็นวิทยากรให้ความรู้	และด�าเนินการฝึกซ้อมให้กับคณะครู	 
นักเรียน	 บุคคลากร	 และพนักงาน	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นและวิธีการป้องกัน
ไวรัสสายพันธุ์โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2012 
Middle East Respiratory Syndrome : MERS
		 เมื่อวันที	่23	มิถุนายน	พ.ศ.2558	งานสุขอนามัย	ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้ตระหนักถึงสุขภาพของนักเรียนและ
คุณครูเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา	 สายพันธุ์ใหม่	 2012	 จึงได้ 
เรียนเชิญ	 นางสาวมณฑิรา	 มาตย์สาลี	 พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
ศูนย์บริการสาธารณสุข	 23	 สี่พระยาและทีมงานมาให้ความรู ้
เกี่ยวกับความรู ้ เบื้องต ้นและวิธีการป้องกันตนเองจากไวรัส 
สายพันธุ์โคโรน่า	 สายพันธุ์ใหม่	 2012	 ให้กับนักเรียนและคุณคร ู
ได้มีความรู ้ความเข้าใจและปฏิบัติตาม	 นอกจากนั้นทางศูนย์
บริการสาธารณสุข	23	สี่พระยาได้มอบหน้ากากอนามัย	 ใบความรู้ 
เกีย่วกบัไวรสัสายพนัธุใ์หม่	และโลชัน่กนัยงุ	ให้กบัโรงเรยีนอสัสมัชญั	
ณ	บริเวณลานแดง	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
	 งานสุขอนามัย	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 หนองแขม	
จัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	 เพื่อป้องกันและ
ดแูลรักษาสขุภาพในช่วงหน้าฝนทีจ่ะมโีรคไข้หวดัใหญ่ระบาด 

การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญ
	 เมื่อวันที่	 18	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2558	 ส�านักงานเขตบางรัก	 ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสขุ	23	สีพ่ระยา	น�าคณะกรรมการการประเมนิการสขุาภบิาลในโรงเรยีน	
เข้าตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ในโครงการกรุงเทพฯ 
เมอืงอาหารปลอดภยั	กจิกรรมการสขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีน	โดยมวีตัถุประสงค์
เพื่อควบคุม	 ติดตาม	 และเฝ้าระวัง	 มิให้มีการปนเปื้อนเชื้อที่ท�าให้เกิดโรคระบบ
ทางเดินอาหาร	และสารปนเปื้อนอื่นๆ	ในอาหารและน�้า	ที่ได้ประกอบ	ปรุง	และ
จ�าหน่ายในโรงเรียน	 อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขาภิบาลอาหาร	 ซึ่ง
น�าไปสูก่ารคุม้ครองผูบ้รโิภคด้านความปลอดภยัของอาหาร	ซึง่โรงเรยีนอสัสมัชญั	
ได้เข้าร่วมโครงการและประเมนิการสขุาภบิาลอาหารในโรงเรยีนเป็นประจ�าทกุปี 
ปีละ	2	ครั้ง	และผ่านมาตรฐานด้วยดีเสมอมา	โดยมีมิสสุทัศน์ษา	เกิดปราโมทย์	
หัวหน้างานโภชนาการ	และมิสจิรภิญญา	เวศนานนท์	ครูงานโภชนาการ	ให้การ
ต้อนรับ	ณ	ห้อง	AC	Canteen	ชั้น	2	อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	(Saint	Louis-	
Marie	Memorial	Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย	 โดยการไอหรือ 
จามรดกันก็สามารถติดโรคและได้รับผลกระทบที่ตามมา
คือ	 การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย	 ซึ่งในปัจจุบันเชื้อไข้
หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี	 ท�าให้การรักษา
ใช้เวลานาน	 เสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก	 และอาจท�าให ้
ต้องหยุดงานหรือ	 ขาดเรียนเป็นเวลาหลายวัน	 ดังนั้นการ
ฉีดวัคซีนจึงเป็นวิธีป้องกันท่ีดีท่ีสามารถลดอัตราการติดเชื้อ 
ไข้หวัดใหญ่ได้	 และการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วยส่งเสริม
ให้นักเรียน	 คณะครู	 และนักการ	 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
ปราศจากการเป็นโรค	 จึงจัดโครงการฉีดวัคซีนป้องกัน 
ไข้หวัดใหญ่	ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น	คณะคร	ูและนักการ	 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ที่เข ้าร ่วมโครงการฯ	 ระหว่างวันที่ 
15	-	16	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	ณ	บริเวณใต้อาคาร	ฟ.ฮีแลร ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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มอบโล่และเกียรติบัตรขอบคุณ
สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
		 เมื่อวันที่	 25	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2558	 ภราดา	 วิริยะ 
ฉันทวโรดม	 อธิการได้มอบโล่และเกียรติบัตร	 แสดงความ
ขอบคุณให ้กับผู ้แทนของสมาคมกีฬาหมากรุกสากล 
แห่งประเทศไทย	 มีคุณภาณุพันธ์	 วิชชุประภา	 เลขาธิการ 
สมาคมฯ	อัสสัมชนิก	พร้อมผู้แทนทีมผู้ฝึกสอน	ที่ได้สนับสนุน
ครูผู้ฝึกสอนและอุปกรณ์	 การเล่นกีฬาหมากรุกสากล	 ให้
กับโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ตลอดการจัดกิจกรรม	 ภาคฤดูร้อน	
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และกิจกรรมของ	 มูลนิธิผู้สูงวัย 
ไทยอาสา	 ทางโรงเรียนขอขอบคุณในความกรุณาของทาง 
สมาคมฯ	 และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 จะได้รับการสนับสนุน 

รับมอบเงินจากผู้บริหารบริษัท เจ้นท์ เอ็ดดูเทนเมนท์ 
เพื่อสมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ และกองทุนครูเกษียณ

คณะผู้ปกครองนักเรียนคาทอลิก
มอบกระเช้าผู้อ�านวยการ
	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.2558	คุณโกวิท	จันทรกิติวุฒิ 
ประธานผู ้ปกครองคาทอลิกพร ้อมด ้วยคณะผู ้ปกครอง
นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญ	 มอบกระเช้าอวยพร
เพ่ือแสดงความยินดีในโอกาสวันฉลองศาสนนาม	 นักบุญ 
เปโตร	 อัครสาวก	 (Saint	 Peterthe	 Apostle)	 องค์อุปถัมภ์ 
ของ	 ภราดา	 ดร. เดชาชัย	 ศรีพิจารณ ์ 	 ผู ้ อ� านวยการ 
ณ	ห้องท�างาน	 ชั้น	M2	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันที่	 25	 มิถุนายน	 พ.ศ.2558	 ภราดา	 วิริยะ 
ฉันทวโรดม	 อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมตัวแทนคร ู
รับมอบเงินจากผู้บริหารบริษัท	 เจ้นท์	 เอ็ดดูเทนเมนท์	 ซึ่ง 
เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญรุ ่น	 115	 ประกอบด้วย 
นายเศรษฐพล	หรูตระกูล	 อัสสัมชนิก	 35669	 นายพลสิทธ์ิ 
ตันธนาไพศาลวนิช	 อัสสัมชนิก	 35617	 และนายภาณุพันธ์ 
นันทปรีดาวัฒน์	 อัสสัมชนิก	 35605	 เป็นจ�านวนเงิน 
100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	โดยแบ่งออกเป็นกองทุน
ครูอัสสัมชัญ	70,000	บาท	(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน)	และกองทุน
ครูเกษียณ	 30,000	 บาท	 (สามหมื่นบาทถ้วน)	 ณ	 บริเวณ
ใต้อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

การเล่นกีฬาหมากรุกสากลในโรงเรียนอัสสัมชัญ	ต่อไป	 โดย
ท�าการมอบ	ณ	ห้องท�างาน	ชั้น	M2	อาคารอัสสัมชัญ	2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

		 เมื่อวันที่	 30	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 ดร.วรนุช	 ตรีวิจิตรเกษม 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย/ประธานคณะกรรมการ
จัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี	 ครั้งที่	 28	 พร้อมด้วย	 ภราดา 
ดร.เดชาชยั	ศรพีจิารณ์	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั	ดร.เชดิศกัดิ	์ศภุโสภณ	
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 และอาจารย์เดชา	 แสงทอง	
รองผู้อ�านวยการกลุ่มบริหารนโยบายและแผนงาน	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	
มอบเงินสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย	์
7	พระองค์	อุทยานราชภักดิ์	จ�านวน	100,000	บาท	(หนึ่งแสนบาทถ้วน)	
ในนามคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี	 ครั้งที่	 28 
โดยมี	พลเอกอุดมเดช	สีตบุตร	ผู้บัญชาการทหารบก	เป็นประธานรับมอบ 
ณ	ห้องส่ง	4	สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก	ช่อง	5	สนามเป้า	กรุงเทพมหานคร

จตุรมิตรฯ มอบเงินสมทบทุนจัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์ 7 พระองค์
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แสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ
 เมื่อวันที่	9	เมษายน	พ.ศ.2558	คุณปิยะบุตร	ชลวิจารณ์
นายกสมาคมอัสสัมชัญ	 พร ้อมด ้วย	 ภราดา	 วิริยะ
ฉันทวโรดม	 อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 และคณะกรรมการ
อ�านวยการสมาคมอัสสัมชัญ	 ร่วมแสดงความยินดีและ
เป็นก�าลังใจ	คุณกฤษณะ	วจีไกรลาศ	ผู้จัดการทีมบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 และนักกีฬาบาสเกตบอล	 โรงเรียน
อัสสัมชัญ	 รุ ่นอายุ 	 12	 ป ี 	 ที่ ชนะเลิศ	 การแข ่งขัน
บาสเกตบอลนกัเรยีนกรมพลศึกษา	ประจ�าปีการศกึษา	2557
ณ	สมาคมอัสสัมชัญ	คลองเตย	กรุงเทพมหานคร

สมาคมอัสสัมชัญ 
แสดงความยินดีกับวง The Talento
	 เมื่อวันที่ 	 9	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 คุณปิยะบุตร
ชลวิจารณ์	 นายกสมาคมอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยภราดาวิริยะ	
ฉันทวโรดม	อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ	ดร.ชุมพล	พรประภา	
อดีตนายกสมาคมผู ้ปกครองและครู	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
คุณเกษม	 บุรินทรามาตย์	 ท่ีปรึกษาสมาคมอัสสัมชัญ	 และ
คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมอัสสัมชัญ	 ร่วมแสดง
ความยินดีวงร็อคนักเรียนอัสสัมชัญ	 วง	 เดอะ	 ทาเลนโต้
(The	 Talento)	 ตัวแทนประเทศไทย	 ท่ีได ้ รับการ
คัดเลือกเข้ารอบ	 Final	 9	 ทีมสุดท้าย	 รายการ	 Asia’s
Got	 Talent	 2015	ณ	ประเทศสิงคโปร์	 ซึ่งผลการแข่งขัน
ล�าดับที่	 4	 โดยมีมาสเตอร์ขจรพรรณ	 แก้วสุวรรณ์	 เป็น
ผู้ควบคุมและฝึกสอน	 โดยทางสมาคมอัสสัมชัญ	 มอบทุน
การศกึษา	50,000	บาท	(ห้าหมืน่บาทถ้วน)	และคุณปิยะบตุร
ชลวิจารณ์	 นายกสมาคมอัสสัมชัญ	 มอบทุนการศึกษา
50,000	 บาท	 (ห้าหมื่นบาทถ้วน)	 ณ	 สมาคมอัสสัมชัญ	
คลองเตย	กรุงเทพมหานคร

สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
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มอบโล่เชดิชเูกยีรตแิด่ พระคาร์ดนิลั ฟรงัซสิเซเวยีร์ 
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช อัสสัมชนิก อสช 20515
	 เมื่อวันที่	 13	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2558	 คุณปิยะบุตร 
ชลวิจารณ์	 นายกสมาคมอัสสัมชัญ	 และคณะกรรมการ
อ�านวยการสมาคมอัสสัมชัญ	 เข ้าคารวะและมอบโล ่
เชิดชูเกียรติแด่พระคาร์ดินัล	 ฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช	อัสสัมชนิก	รุ่น	2508	อสช	20515	ซึ่งท่านเป็น
อสัสัมชนิก	1	ใน	5	ท่าน	ทีไ่ด้รบัการประกาศนามเชดิชเูกยีรติ	
เนื่องในโอกาสปีน้ีครบ	 130	 ปี	 แห่งการสถาปนาโรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 “130	 ปี	 คนดีอัสสัมชัญ”	 ณ	 ส�านักมิสซัง
โรมันคาทอลิก	กรุงเทพมหานคร

มอบโล่เชิดชูเกียติแด่มาสเตอร์เฉิด สุดารา 
อัสสัมชนิก อสช 6035
	 เมื่อวันที่	 13	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2558 คุณปิยะบุตร 
ชลวิจารณ์	 นายกสมาคมอัสสัมชัญ	 และคณะอ�านวยการ
กรรมการสมาคมฯ	เดินทางไปกราบคารวะและมอบโล่เชิดชู
เกียรติแด่	มาสเตอร์เฉิด	สุดารา	อัสสัมชนิก	อสช	6035	ซึ่ง 
ในปีนี้ท่านมีอายุ	 102	ปี	 (ท่านเกิดวันที่	 14	 ธันวาคม	พ.ศ.
2456)	 โดยมาสเตอร์เฉิด	 สุดารา	 เป็นอัสสัมชนิก	 1	 ใน	 5	
ท่าน	 ที่ได้รับการประกาศนามเชิดชูเกียรติ	 เนื่องในโอกาส 
ปีนี้ครบ	130	ปี	แห่งการสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ	“130	ปี 
คนดีอัสสัมชัญ”	ณ	หมู่บ้านเดอลากูน	จังหวัดปทุมธานี
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111 ปี สมาคมอัสสัมชัญ
	 เมื่อวันที่	1	มิถุนายน	พ.ศ.2558	สมาคมอัสสัมชัญ	จัดพิธีท�าบุญ	ประกอบพิธี	4	ศาสนา	พุทธ	คริสต์	อิสลาม	และซิกข์	
เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ	 (ก่อตั้งเมื่อวันท่ี	 1	 มิถุนายน	 พ.ศ.2447)	 เพื่อแสดงมุทิตาจิตอุทิศส่วนบุญกุศล 
แก่คณะศิษย์เก่าผู้ก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ	 คณะกรรมการอ�านวยการของสมาคมอัสสัมชัญ	 ครูบาอาจารย์	 เพื่อนศิษย์เก่า 
ทุกรุ่น	 ผู้ล่วงลับ	 และพระภูมิเจ้าที่	 เจ้าที่เจ้าทาง	 พระแม่ธรณี	 อันเป็นที่ตั้งของสมาคมอัสสัมชัญ	 โดยมีคณะภราดา 
ครูเกษียณ	 ครูปัจจุบัน	 อัสสัมชนิก	 นักเรียน	 ผู้แทนของสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 และผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าในเครือจตุรมิตร 
มาร่วมงานอย่างอบอุ่น	ณ	สมาคมอัสสัมชัญ	ถนนพระราม	4

	 เมื่อวันที่	 26	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2558	 คณะกรรมการ
สมาคมอัสสัมชัญ	 เข้าร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวจน
พิธีกรรมเสกหลังคาอเนกประสงค์และพิธีเปิดห้องเกียรติยศ 
เนื่องในโอกาส	48	ปี	โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	โดยมี 
พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักดิ์	 โกวิทวาณิช	 เป็น 
ประธานในพิธี	 มิสซาบูชาขอบพระคุณ	 และวจนพิธีกรรม
เสกหลังคาอเนกประสงค์ฉลอง	48	ปี	และพระอัครสังฆราช 
หลุยส์	 จ�าเนียร	 สันติสุขนิรันดร์	 เป็นประธานพิธีเป ิด 
ห้องเกยีรตยิศฉลอง	48	ปี	เนือ่งในโอกาสฉลอง	48	ปี	โรงเรยีน
อัสสัมชัญแผนกประถม	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	
เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร

ร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณวจนพิธีกรรมเสกหลังคาอเนกประสงค์
และพิธีเปิดห้องเกียรติยศเนื่องในโอกาส 48 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
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สมาคมอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล
	 เมื่อวันที่	 16	 มีนาคม	 พ.ศ.2558	 สมาคมอัสสัมชัญ	 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล	 ผลการแข่งขัน	 ทีมชนะเลิศ	 ได้แก่ 
ทีมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 ทางสมาคมอัสสัมชัญ	 ต้องขอขอบพระคุณอัสสัมชนิกที่ให้ความอนุเคราะห ์
ผลิตภัณฑ์เพ่ือมอบส�าหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขัน	 โดยมีอัสสัมชนิกและสถาบันในเครือฯ	 เข้าร่วมการแข่งขันอย่างอบอุ่น 
ณ	สนามกอล์ฟกรุงเทพกรีฑา

สมาคมอัสสัมชัญ 
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี
	 เมื่อวันที่	 28	 มีนาคม	 พ.ศ.2558	 สมาคมอัสสัมชัญ 
จัดการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 2558	 ครั้งที่	 60/2558	
พร้อมทั้งจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ส�าเร็จ
การศึกษาระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ปีการศึกษา	 2557 
รุ่นที่	 129	และ	EP-6	 โดยมีคุณปิยะบุตร	ชลวิจารณ์	นายก
สมาคมอัสสัมชัญ	 เป็นประธาน	 ณ	 ห้องประชุม	 สมาคม 
อัสสัมชัญ	ถนนพระราม	4	กรุงเทพฯ
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	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	ร่วมแสดงความยนิดกีบันกัเรยีน
ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน	 Microsoft	 Office 
Specialist	Olympic	(MOS	Olympic)	ณ	มหาวทิยาลยั
ราชภัฏเพชรบุรี	จังหวัดเพชรบุรี
	 งานการสอนคอมพิวเตอร์	 โดยมาสเตอร์กรวิชญ์	
โสภา	 คุณครูที่ปรึกษา	 ได้น�านักเรียนเข้าค่ายเตรียม
ความพร้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน	Microsoft	Office	
Specialist	2013	Olympic	Thailand	Competition	
2015	จัดโดยบริษัท	เออาร์ไอที	จ�ากัด

ผลการแข่งขันนักเรียนได้รับรางวัล	ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ
	 เด็กชายนิธิวิทย์	จงพิพิธพร	เลขประจ�าตัว	48492	
ม.3/1	ประเภทการแข่งขันโปรแกรม	MOS	Specialist 
2010	 โปรแกรม	 Microsoft	 Word,	 Excel	 และ 
PowerPoint	ได้รับโล่รางวัล	และทุนการศึกษา
 
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
	 นายรัฐพล	 แก้วสีมรกต	 เลขประจ�าตัว	 47743 
ชั้น	 ม.4/1	 ประเภทการแข่งขันโปรแกรม	 Microsoft	
PowerPoint	2013	ได้รับโล่รางวัล	และทุนการศึกษา

 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
	 นายธัณยธรณ์	 โรจน์มหามงคล	 เลขประจ�าตัว	
47713	 ชั้น	 ม.3/1	 (ปี	 2557)	 โปรแกรม	Microsoft	
PowerPoint
 
 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
	 เด็กชายกอบภัค	 เอี่ยวเส็ง	 48587	 ชั้น	 ม.2/1 
การแข่งขันโปรแกรม	Microsoft	Word

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก
การแข่งขัน Microsoft Office Specialist Olympic (MOS Olympic)
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ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษวัดระดับความรู้
ทักษะภาษาอังกฤษ
	 ในวันที่	 18	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 ฝ่ายโปรแกรม 
ภาษาอังกฤษ	ได้จัดการทดสอบภาษาอังกฤษ	ให้กับนักเรียน
โปรแกรมภาษาอังกฤษ	 ระดับ	 EP-M.1,	 EP-M.2,	 EP-M.4	
และ	 EP-M.5	 ซ่ึงการทดสอบครั้งนี้ได้ใช้แบบทดสอบ	SLEP	
TEST	 ที่เป็นข้อสอบของรัฐบาลอเมริกัน	 ส�าหรับผู้เข้าสอบ
ท่ัวโลกท่ีใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ี	 2	 วัตถุประสงค์ของ
การทดสอบ	 เพื่อวัดระดับความรู้ทางทักษะภาษาอังกฤษ 
ทั้ง	 4	 ทักษะ	 คือ	 การฟัง	 การพูด	 การอ่าน	 และการเขียน 
ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และ EP-M.1
	 เมื่อวันที่	 3	 เมษายน	 พ.ศ.	 2558	 มิสพึงพิศ	 บุญชูเลิศรัตน	์
หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 พร้อมด้วยคณะครูระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่	1	และ	EP-M.1	ได้จัดทัศนศึกษานอกสถานที่ให้แก่
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	และ	EP-M.1	โดยมวีตัถปุระสงค์
เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้	 และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้
ต่างๆ	 ตลอดจนน�าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับไปประยุกต์
ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	ณ	 มิวเซียมสยาม	 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบรมมหาราชวัง	 วัดไตรมิตร	 ราชนัดดารามวรวิหาร	 อาคาร 
นทิรรศน์รตันโกสนิทร์	และพพิธิภณัฑ์พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว

กิจกรรมค่าย พัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
		 เมื่อวันที่	 6	 -	 13	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2558	 งานการสอนคอมพิวเตอร์	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ 
คอมพิวเตอร์	โดยกิจกรรมได้แบ่งออกเป็น	2	ส่วน	ได้แก่	กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	เป็นการ
อบรมความรู้	 คณิตศาสตร์ส�าหรับคอมพิวเตอร์	 /	ทักษะการเขียนโปรแกรม	และโจทย์ประยุกต์	และกิจกรรมพัฒนาทักษะ
ด้านการเขยีนโปรแกรมควบคมุหุน่ยนต์	เป็นการอบรมความรูด้้านการประกอบหุน่ยนต์	/	การเขยีนโปรแกรมควบคมุหุน่ยนต์ 
และการแก้ปัญหาตามสถานการณ์ที่ก�าหนด	 มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	 รวม	 25	 คน	 และ	 นักเรียน	 Staff	 จ�านวน	 9	 คน 
โดยมีคณะครูงานการสอนคอมพิวเตอร์เป็นคุณครูท่ีปรึกษาและคอยดูแลให้ค�าแนะน�าตลอดเวลาท่ีอยู่ร่วมกิจกรรมค่าย 
ณ	บ้านซาวีโอ	จังหวัด	นครปฐม

ร่วมแสดงความยินดีกับ นายวิธวินทร์ ตรีนุชกร
ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 11
		 เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	คณะครูและนักเรียน
ร่วมแสดงความยินดีกับ	 นายวิธวินทร์	 ตรีนุชกร	 นักเรียน 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ชั้น	 ม.6/1	 เลขประจ�าตัว	 46213 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ 
ครั้งที่	 11	 ระหว่างวันที่	 1-5	 มิถุนายน	 2558	 ณ	 คณะ
วิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
		 เมื่อวันที่	 29	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2558	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก	 (31	 พฤษภาคมของทุกปี)	 โดยมีการกล่าวสุนทรพจน์	 ของนักเรียน	 ทั้ง 
ภาษาอังกฤษ	 และภาษาไทย	 ให้ความรู้ถึงอันตรายต่างๆ	 ท่ีเกิดจากการสูบบุหรี่และการได้รับควันบุหรี่	 และความส�าคัญ 
ของวันงดสูบบุหรี่โลก	 ให้แก่นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญและเดินรณรงค์ไปตามจุดต่างๆ	 ภายในบริเวณโรงเรียน	ณ	 โรงเรียน
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

งานประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2557  
	 เมื่อวันที่	 10	 เมษายน	 พ.ศ.	 2558	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดพิธีสรงน�้าพระ	 และรดน�้าขอพรจากภราดาและครูอาวุโส 
ของโรงเรียน	เนื่องในโอกาสงานประเพณีสงกรานต์	สืบสานวัฒนธรรมไทย	ปีการศึกษา	2557	ณ	บริเวณสนามบาสเกตบอล	
ใต้อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	โดยมีการตั้งขบวนกลองยาว	แห่ขบวนตามประเพณีสงกรานต์	มายังเวทีใต้อาคาร	
เพื่อเริ่มพิธีสรงน�้าพระ	พิธีรดน�้าขอพรจากภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ผู้อ�านวยการ	พร้อมด้วยภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	
อธิการ	มิสศุภรัช	งามรัศมีวงศ์	และมิสปรานอม	ฉัตรโชคไพศาล	ผูแ้ทนครูเกษียณแผนกมัธยม	ปีการศึกษา	2557	จากนั้นให้
นกัเรยีนทกุระดบัชัน้เล่นน�า้สงกรานต์	และเกมต่างๆ	บรเิวณสนามบาสเกตบอล	โรงเรยีนอัสสัมชญั	เขตบางรกั	กรงุเทพมหานคร

บรรยากาศและผลการเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558
		 เมื่อวันที่	 29	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2558	 ฝ่ายปกครอง 
จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียน 
อสัสมัชญั	ประจ�าปีการศกึษา	2558	เพือ่ส่งเสรมิการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน	และฝึกให้นักเรียนได้แสดง
บทบาทการเป็นผู้น�าอย่างถูกต้องเหมาะสม	 ตามระเบียบ 
ของโรงเรียน	 โดย	มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง	จ�านวน	3	คน	และ 
มีผลการนับคะแนนดังนี้
 หมายเลข	 1	 นายสิทธิกานต์	 ธีระวัฒนชัย	 ม.6/1 
เลขประจ�าตัว	46295	ได้	349	คะแนน	อันดับที่	3
	 หมายเลข	 2	 นายวสุพล	 ตังสมบัติวิ สิทธ์ิ	 ม.6/2 
เลขประจ�าตัว	46056	ได้	1,430	คะแนน	อันดับที่	1
	 หมายเลข	 3	 นายนฤชล	 กมลณรจน ์ 	 ม .6/10 
เลขประจ�าตัว	46488	ได้	550	คะแนน	อันดับที่	2
	 ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ 
60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 2
	 เมื่อวันที่	19	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนาและวัฒนธรรม	โรงเรียน
อัสสมัชญั	ร่วมกบัภาควชิาเวชศาสตร์การธนาคารเลอืด	คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล	มหาวทิยาลยั
มหิดล	จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	โดยมี	คณะครู	เจ้าหน้าที่	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6,	EP-M.6	
และนักเรียนที่มีน�้าหนัก	45	กิโลกรัม	ขึ้นไป	ที่มีอายุต�่ากว่า	18	ปี	และมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง	
ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งน้ี	 โดยได้โลหิตจ�านวน	 67	 ถุงๆ	 ละ	 450	 ซีซี	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เฉลิมพระเกียรติ	60	พรรษา	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่	2	
ณ	ห้องประชุม	901	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2558
  ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	จัดพิธีไหว้ครู	ประจ�าปี 
การศึกษา	 2558	 “น้อมจิตวันทาบูชาคุณครู”	 เมื่อวันที่	
11	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาติ	 และให้นักเรียนตระหนักในความ
ส�าคัญของวันไหว้ครู	 ตั้งใจปวารณาตัวเป็นศิษย์ที่พร้อมรับ
การถ่ายทอดวิชาความรู้จากครู	 โดยมี	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	
ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการพร้อมด้วยภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	
อธิการ	 เป็นประธานในพิธี	 โดยมีคณะครู	 นักเรียน	 และ
อัสสัมชนิก	 เข้าร่วมในพิธี	 พิธีไหว้ครูในปีนี้แบ่งเป็น	 2	 รอบ	 
รอบแรก	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ท่ี	 1-3	 และ 

กิจกรรม และนิทรรศการ วันสุนทรภู่
	 เมื่อวันที่ 	 26	 มิ ถุนายน	 พ.ศ.2558	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ 
ภาษาไทย	โรงเรียนอัสสัมชัญได้จัดกิจกรรม	และนิทรรศการ	วันสุนทรภู ่
ขึ้น	เพื่อที่จะให้นักเรียนได้รับทราบถึงประวัติความเป็นมาและเรื่องราว
ต่างๆ	 พร้อมทั้งตอบค�าถามเกี่ยวกับประวัติและผลงานของครูกลอน
สุนทรภู่	 และมีตัวแทนนักเรียนได้แก่	 เด็กชายปณต	 อลงกตเพทาย 
เลขประจ�าตัว	53220	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/4	กล่าวสุนทรพจน์
กวีเอกสุนทรภู ่	 ณ	 ใต้อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ 
เดือนมิถุนายนประจ�าปีการศึกษา 2558
		 เมื่อวันที่	 25	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 งานสัมพันธ์ชุมชน 
ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ร่วมกับ	สมาคมอัสสัมชัญ	จัดงาน
เลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ	 เดือนมิถุนายน	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน	 กับคณะครูเกษียณ	
และอัสสัมชนิก	ร่วมรับประทานอาหาร	เพื่อเป็นการพบปะ	ในครั้งนี้ 
ได้รับเกียรติจากภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู ้อ�านวยการ 
ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ	 (บราเดอร์	 หลุยส์	 ชาแนล) 
มาร่วมรับประทานอาหารกับคุณครูเกษียณ	 โดยภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม	 ได้น�าของขวัญมาจับฉลากและมอบให้ผู ้ที่ โชคดี 
ทางด้านมาสเตอร์	 ทบ	 เสนีย์	 ประธานชมรมครูเกษียณโรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 และคุณอ�าพล	 รัตนสงวนวงศ์	 ผู้แทนกรรมการสมาคม 

EPM.1	-	2	รอบสอง	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	-	6	และ	EPM.4	-	6	โดยมีคณะภราดา	ผู้แทนครูอาวุโสและคณะ 
ผู้บริหารเป็นผู้รับมอบพานดอกไม้	 พานธูปเทียน	 ที่คณะผู้แทนนักเรียนผู้ถือพานน�ามาไหว้ครู	 มีนายวสุพล	 ตังสมบัติวิสิทธิ์ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/2	 เลขประจ�าตัว	 46056	 ประธานสภานักเรียน	 เป็นผู้น�าสวดบทไหว้ครู	 และน�านักเรียน 
กล่าวค�าปฏิญาณตนก่อนการมอบพานไหว้ครู	 หลังจากนั้นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่ระดับชั้นที่ชนะการประกวด 
พานดอกไม้และพานธูปเทียน	พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน	ณ	หอประชุม	Louis	–	Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคาร 
นักบุญหลุยส์-มารีย์	(Saint	Louis–Marie	Memorial	Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

อสัสมัชญัพร้อมคณะ	และอสัสมัชนกิรุน่ต่างๆ	มาร่วมรบัประทานอาหาร
กับคุณครูเกษียณพร้อมทั้งมอบขวัญส�าหรับคุณครูท่ีเกิดในเดือนนี้ด้วย 
ณ	ห้องประชุม	901	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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อบรมนักเรียนคาทอลิก เรื่อง “จิตภาวนากับการเรียน”
		 เมื่อวันที่	 29	 พฤษภาคม	 2558	 งานอภิบาล	 (ศาสนาคริสต์)	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดให้มีการอบรมนักเรียนคาทอลิก 
ทุกระดับชั้น	 เรื่อง	 “จิตภาวนากับการเรียน”	 โดยมีคุณพ่อประเสริฐ	 โลหะวิริยะศิริ	 (อัสสัมชนิก	 20188)	 เป็นวิทยากร 
ให้การอบรมนักเรียน	 เพื่อแนะน�าการฝึกสมาธิให้กับนักเรียน	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	 9	อาคารอัสสัมชัญ	2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธีฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร 
อัครสาวกองค์อุปถัมภ์
ของภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
		 เมือ่วนัที	่29	มถุินายน	พ.ศ.	2558	ฝ่ายกจิกรรม	โรงเรยีน
อัสสัมชัญ	 จัดพิธีฉลองศาสนนาม	 นักบุญเปโตร	 อัครสาวก 
(Saint	Peter	the	Apostle)	องค์อุปถัมภ์ของ	ภราดา	ดร. 
เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	เพื่อเป็น
ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน	 เริ่มพิธีผู้แทนนักเรียน
คาทอลกิอ่านประวตัแิละบทสดดุนีกับญุเปโตร	ผูแ้ทนนกัเรยีน
อ่านค�าอ�านวยพร	4	ภาษา	 (ภาษาจีน	ภาษาฝรั่งเศส	ภาษา
อังกฤษ	ภาษาไทย)	ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	อธิการ	พร้อม
ด้วยผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ผูแ้ทนจากสมาคมอสัสมัชญั	ผูจ้ดัการทมีบาสเกตบอลโรงเรยีน
อสัสมัชญั	ผูแ้ทนคณะผูบ้รหิาร	ผูแ้ทนคณะคร	ูผู้แทนนกัเรียน	
ผู้แทนเจ้าหน้าที่และพนักงาน	 มอบกระเช้าดอกไม้พร้อม 
ของขวญั	อวยพรและร่วมกนัขบัร้องเพลง	Happy	Feast	Day	
ให้กบัผูอ้�านวยการ	ณ	เวทหีน้าอนสุาวรย์ีเจษฎาจารย์	ฟ.ฮีแลร์	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค�าสอน
		 เมื่อวันที่	 24	 มิถุนายน	 2558	 เวลา	 08.20	 –	 9.40	 น.	 งานอภิบาล 
ฝ่ายกิจกรรม	จัดกิจกรรมการเรียนการสอนค�าสอน	ดังนี้	การแบ่งปันพระวรสาร 
7	 ขั้นตอน	 (งานวิถีชุมชนวัด)	 และนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 4	 –	 6	 จัดกิจกรรมกลุ่มศรัทธา	 กลุ่มพลมารี	 ให้กับนักเรียนคาทอลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2	–	3	จ�านวน	46	คน	 เพื่อสร้างความเชื่อ	ความรัก 
ต่อพระเป็นเจ้า	 โดยมี	มิสภร	ค�าทองสุข	ผู้ดูแล	ณ	ห้องสมุดมาร์ติน	 เดอ	ตูรส์ 
ชั้น	3	อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	(Saint	Louis	–	Marie	Memorial	Building)	
และ	ห้อง	 Pre-Function	 ชั้น	 6	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

สมโภชพระวรกาย พระโลหิตพระคริสตเจ้า
และพิธีแห่ศีลมหาสนิท
		 เมื่อวันที่ 	 7	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 งานอภิบาล 
(ศาสนาคริสต์)	 ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ร่วมกับ
อาสนวิหารอัสสัมชัญ	 จัดกิจกรรมวันสมโภชพระวรกาย 

พระโลหิตพระคริสตเจ้า	 มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	 และ 
พิธีแห่ศีลมหาสนิท	 เพื่อบังเกิดความสวัสดิมงคลเป็นการ
ถวายเกียรติสูงสุดแด่พระคริสตเจ้า	ซึ่งถือว่า	“ศีลมหาสนิท” 
เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ที่มีความส�าคัญเป็นพิเศษ	 และเป็นศีลที่ 
ทุกคนต้องรับ	เพราะเป็นองค์พระเยซูคริสตเจ้าเอง	คือ	เป็น
ทั้งพระกายและพระโลหิตของพระองค์	 “พิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ”	เป็นพิธีอัญเชิญให้องค์พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จ
ลงมาประทับอยูใ่นรปูปรากฏของแผ่นปัง	คอื	พระวรกาย	และ
ในรูปปรากฏของเหล้าองุ่น	คือ	พระโลหิตของพระองค์	โดย
เราเชื่อว่าทุกครั้งที่พระสงฆ์เสกศีล	 แผ่นปังและเหล้าองุ่นนี้ 
จะเปลี่ยนเป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์	 โดย 
ได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิส	 เซเวียร์	 เกรียงศักดิ์	
โกวิทวาณิช	 ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	 และพิธ ี
แห่ศีลมหาสนิท	 ในโอกาสนี้โรงเรียนอัสสัมชัญ	 น�าโดย 
ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการ	 ภราดาวิริยะ	
ฉนัทวโรดม	อธกิาร	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน์	ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม	 นักเรียนคาทอลิกทุกระดับ
ชั้น	และนักเรียนลูกเสือระดับชั้นมัธยมปีที่	 2	นักเรียนลูกเสือ 
กองร้อยพิเศษ	 วง	 AC	 Band	 วง	 ACO	 เข้าร่วมบรรเลง	
พร้อมด้วย	 คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 คณะครู
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	 คณะครูนักเรียนโรงเรียน 
อสัสมัชญัคอนแวนต์	และพีน้่องครสิต์ศาสนกิชนเข้าร่วมในพิธี 
ณ	 บริเวณใต้อาคาร	 Saint	 Louis	 –	 Marie	 Memorial 
Building	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ทุกวันศุกร์ ประจ�าปีการศึกษา 2558
	 เมื่อวันศุกร์ที่	5	มิถุนายน	พ.ศ.	2558	ฝ่ายปกครองร่วม
กับงานอภิบาล	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	
จริยธรรมทุกวันศุกร์	 โดยมีการจัดบรรยายเรื่องวันส�าคัญ 

ของโลก	“วันวิสาขบูชา”	โดยพระมหาวีรพล	วีรญาโณ	ผู้ช่วย 
เจ้าอาวาสวัดยานนาวา	 ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ด ี
วดัยานนาวา	พระอารามหลวง	บรรยายให้ความรูก้บันกัเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	-	3,	5	-	6	และ	EP	-	M.2,	5	-	6 
ณ	บริเวณชั้นล่างอาคาร	Saint	Louis	-	Marie	Memorial	
Building	และมกีารจดัพธิมีสิซาเปิดปีการศกึษา	2558	โดยมี 
บาทหลวงไพฑูรย์	 หอมจินดา	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหาร	
อัสสัมชัญ	 เป็นประธาน	 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ครูและ
นักเรียน	 ได้รับพระพรและขอบคุณพระเจ้าเนื่องในโอกาส 
เปิดปีการศึกษา	 2558	 มีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่	1,	4	และ	EP	-	M.1,4	เข้าร่วมพิธี	ณ	หอประชุม	Louis	–	
Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	(Saint	
Louis	 –	Marie	Memorial	 Building)	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร



AC NEWSLETTER 21

 

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
		 วันที่	 4	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2558	 ฝ่ายปกครอง	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ	 และปฏิญาณตน 
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1,	 EP	 -	M.1	 และนักเรียนเข้ามาใหม	่ ปีการศึกษา	 2558 
ณ	หอประชุม	Louis	–	Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	(Saint	Louis-Marie	Memorial	Building)	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	ส�าหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ไปร่วมพิธีบูชามิสซา	ณ	อาสนวิหาร	
อัสสัมชัญและปฏิญาณตน	ไม่ผลิต	ไม่ค้าไม่เสพสิ่งเสพติด	และไม่เล่นการพนันทุกชนิด	ส่วนนักเรียนที่นับถือศาสนาอิสลาม
ท�าพิธีขอพรพระเจ้า	ณ	มัสยิดฮารูน	เพื่อให้นักเรียน	ไม่ผลิต	ไม่ค้า	ไม่เสพสิ่งเสพติด	และไม่เล่นการพนันทุกชนิดด้วยเช่นกัน

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของคณะภราดา
	 เมื่อวันที่	21	มิถุนายน	2558	ภราดา	ดร.	เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ผู้อ�านวยการ	ภราดา	วิริยะ	ฉันทวโรดม	อธิการ	พร้อม
ด้วยผู้บริหาร	คณะครู	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	ร่วมแสดงความยินดีในพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิตของคณะภราดาจ�านวน	4	ท่าน	
ประกอบด้วย	 ภราดาแอนโทนี	 ศราวุธ	 ยุชมภู,	 ภราดายอห์น	 แป๊ปติส	 กุลชาติ	 จันทะโชโต,	 ภราดาโทมัส	 นนทชา	 ศรีวิไล	
และ	 ภราดาปีเตอร์	 วิทยา	 เทพกอม	 ในพิธีปฏิญาณตนตลอดชีวิต	ณ	 หอประชุมหลุยส์	 ชาเนล	 ตึกวัชรสมโภช	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จังหวัดชลบุรี
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	 เมื่อวันที่	 26	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2558	 JR.NBA	 ได้ท�า 
กิจกรรม	 ROAD	 SHOW	 โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได ้รับ 
ความอนุเคราะห์ด้วยดีจาก	ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 มาสเตอร์ธงไชย	 มุขพันธ์ 
หัวหน ้าผู ้ฝ ึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 
มาสเตอร์ภรูพินัธ์	โชตหิริญัธนนนท์	ผูฝึ้กสอนทมีบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 มาสเตอร์นันทวัจน์	 สุวรรณาพิสิทธ์ิ 
ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	รวมทั้งอาจารย์
กาญจนา	 ยังลือ	 ผู ้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนสตรี 
วัดมหาพฤฒาราม	 ในพระบรมราชินูปถัมภ์	 และ	 อาจารย ์
กรียศ	 พยุงธรรม	 หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียน 
วัดสุวรรณ	 ให้ทางทีมงานได้เข ้าท�ากิจกรรมเพื่อสร้าง 
ความรู้ความสามารถให้กับน้องๆ	 เยาวชน	 ได้เรียนรู้ทักษะ
กีฬาบาสเกตบอลมากข้ึน	 และร่วมถ่ายรูปและรับของ 
ที่ระลึกจากทีมงาน	JR.NBA	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญ ชนะ สารวิทยา 2-1 ประตู ฟุตบอลอลิอันซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอล แคมป์ 2015
	 ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน	 16	 ปี	 “อลิอันซ์	 อยุธยา	 จูเนียร์	 ฟุตบอล	 แคมป์	 2015”	 รอบคัดเลือก
ตัวแทนกรุงเทพมหานคร	ที่สนาม	กกท.1	การกีฬาแห่งประเทศไทย	หัวหมาก	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	13	มิถุนายน	พ.ศ.2558 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนสารวิทยา	 2-1	 ประตู	 อัสสัมชัญ	 ได้ประตูจาก	 สิริมงคล	 ตั้งเจริญนุรักษ์	 และพิภูษณ 
อ่อนน้อม	ผ่านเข้าไปชิงแชมป์ประเทศไทย	ได้ส�าเร็จ	โดยมีมาสเตอร์ประนุพงษ์	ปิ่นสุวรรณ	เป็นผู้ฝึกสอน	มาสเตอร์อภิรัตน์	
วิมานรัตน์	เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอน

ร่วมงานแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลอลิอันซ์ จูเนียร์ 
ฟุตบอลแคมป์ 2015 รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
		 เมื่อวันที่	23	มิถุนายน	พ.ศ.2558	มาสเตอร์อภิรัตน์	วิมานรัตน์	ผู้ช่วยโค้ชทีมฟุตบอล	รุ่นอายุ	16	ปี	โรงเรียนอัสสัมชัญ	 
ได้ร่วมงานแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลอลิอันซ์	 จูเนียร์	 ฟุตบอลแคมป์	 2015	 รอบชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย	 ณ	 วิตเตอร์	 คลับ	 ชั้น	 8	 อาคาร	 พาร์ค	 เวนเจอร์	 อีโคเพล็กซ์	 ถนนวิทยุ	 แขวงลุมพินี	 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร

JR.NBA ROAD SHOW 
ท�ากิจกรรมร่วมอัสสัมชัญ



AC NEWSLETTER 23

 

 

 นายอดลุย์รชัต์	นามกลู	นกัเรยีนช้ัน	ม.6/8	เลขประจ�าตวั 
52571	 คว ้าแชมป์ชายเดี่ยว	 รุ ่นอายุ	 18	 ปี	 เอสซีจี 
จูเนียร์	 แบดมินตัน	 แชมป์เปี ้ยนชิพ	 ชิงชนะเลิศเยาวชน 
แห่งประเทศไทย	 เป็นสมัยท่ี	 2	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม 
2558	 ณ	 สนามศูนย ์ฝ ึกแบดมินตันส�านักทรัพย ์สิน 
ส่วนพระมหากษัตริย์	 โดยอดุลย์รัชต์	 นามกูล	 ได้สิทธ์ิ 
เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย	 ร่วมการแข่งขันเยาวชน 
เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน	 19	 ปี	 รายการ	 เอสซีจี	 เอเซีย	 จูเนียร ์
แชมเปี้ยนชิพ	2015	ระหว่างวันที่	28	มิถุนายน	-	5	กรกฎาคม	
2558	ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รายการ เอซีที ยูธ อิวิเตชั่น 2015

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
รายการบาสเกตบอล คมชดัลกึ 3on3 ทัวร์นาเมนต์
	 เมื่อวันที่	 27	 มิถุนายน	 พ.ศ.2558	 ทีมบาสเกตบอล 
โรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันรายการ
บาสเกตบอล	 คมชัดลึก	 3on3	 ทัวร์นาเมนต์	 ผลปรากฏว่า 
ทมีบาสเกตบอลโรงเรยีนอสัสมัชญั	รุน่อาย	ุ16	ปี	ได้รบัรางวลั 
รองชนะเลิศอันดับ	2	ณ	เดอะมอลล์งามวงศ์วาน
 รายชื่อนักกีฬา
	 วรรธนัย		 อมรสิริกุล		 47582
	 อาณกร		 หอมทวนลม		 53929
	 ภาคิน		 เริงสุขเกษม		 53237
	 ณัฐพล		 เลิศกิจรุ่งเรือง		 53240

รายชื่อนักกีฬา
	 1.	 49199	 ศุภสันห์	 สมคิดเลิศ	(ทาม)
	 2.	 49360	 จิรกฤต		 จงศิริวาณิช	(จิ)
	 3.	 49194	 ชยุตม์		 เทียมเกรียงไกร	(ปุน)
	 4.	 49119	 กฤษฎิ์		 ไตรรัตน์อัศว	(กิต)
	 5.	 49401	 ธนภัทร		 ปริยานุพัฒน์	(เต๋อ)
	 6.	 49280	 กันตภณ		 สิทธิธนันต์	(กัน)
	 7.	 48404	 กิตติเทพ	 ศรีสุขสถิตกุล	(โน้ต)
	 8.	 49502	 เอกพล		 จิรสถิตพาณิชย์	(ปอน)	*ออสตาร์
	 9.	 49200	 ศุภเสกข์		 สมคิดเลิศ		*ออสตาร์	
	 10.	48620	 ทอง		 ธีรนิตยาธาร	(ทอง)
	 11.	49084	 โอมภัทร์		 ฤกษ์ดวงจันทร์	(โอม)
	 12.	51234	 นฤเบศร		 กล�่าเสือ	(เจม)
	 13.	49863	 ภูมิพัฒน์		 ต่อมยิ้ม	(บอล)
	 14.	49056	 วริศ		 สุนทรธาราวงศ์	(เจ)
	 15.	50221	 ณัฐวัฒน์		 อรณศิริสกุล	(เจม)
	 16.	53854	 ณพัฒน์		 บุญปักษ์	(รอง)
	 17.	49873	 พันธบัตร	 ค�าหอม	(บอนด์)
	 18.	53853	 จิรภัทร	 กิจการสังวร	(ต่อ)
	 19.	49288	 ธนดล		 เตชบุญธรรม	(เดอ)
	 20.	49089	 ศิริชัย		 แจ้งเจริญ	(หลง)

	 เมื่อวันที่	4	กรกฎาคม	พ.ศ.2558	ทีมฟุตบอลโรงเรียน 
อัสสัมชัญได้ส่งนักเรียนรุ่นอายุ	 14	 ปี	 เข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลรายการ	 เอซีที	 ยูธ	 อิวิเตชั่น	 2015	 โดยมีทีมร่วม
การแข่งขันทั้งหมด	12	ทีม	ผลปรากฏว่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	และมีนักกีฬาทีมฟุตบอล 
โรงเรียนอัสสัมชัญติดทีมยอดเยี่ยม	 2	 ราย	 ได้แก่	 เด็กชาย
เอกพล	 จิรสถิตพาณิชย์	 และ	 เด็กชายศุภเสกข์	 สมคิดเลิศ 
ณ	สนามฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

นักแบดมินตันโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศแบดมินตัน แชมป์เปี้ยนชิพ 
ชิงชนะเลิศเยาวชนแห่งประเทศไทย
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
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อัสสัมชัญ แชมป์บาสเกตบอลนักเรียน
กรมพลศึกษา อายุ 12 ปี ชาย
		 เมื่อวันที่ 	 9	 เมษายน	 พ.ศ.2558	 กรมพลศึกษา 
จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา	 ประจ�าปี
การศึกษา	2557	รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี	ชาย	รอบชิงชนะเลิศ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม 
42	 -	 33	 คะแนน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โดยได้รับเกียรติ
จากภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญเป็นผู ้มอบถ้วยรางวัล	 ณ	 สนามบาสเกตบอล 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกับเด็กชาย ญาณพงศ์ พนากิจกุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 31
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ในนามคณะภราดา	 คณะครู	 และนักเรียน	 ขอแสดงความยินดี	 กับ	 เด็กชายญาณพงศ์	 พนากิจกุล 
เลขประจ�าตัว	48600	นักเรียนชั้นม.3/2	ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส	ดังนี้
	 การแข่งขันเทเบิลเทนนิส	กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	31	“จันทบูรเกมส์”	ณ	จังหวัดจันทบุรี	ระหว่างวันที่	16	-	27	
มีนาคม	2558	ได้รับรางวัล	2	เหรียญทอง	ดังนี้
 รางวัลชนะเลิศ ประเภททีมชายยุวชน	เทเบิลเทนนิส
 รางวัลชนะเลิศ ประเภทยุวชนชายเดี่ยว	เทเบิลเทนนิส

	 การแข่งขัน	 CENTRAL	 TABLE	 TENNIS	 CUP	 2015 ณ	 แจ้งวัฒนะฮอลล์	 เซ็นทรัลพลาซาแจ้งวัฒนะ	 ระหว่าง 
วันที่	24-26	เมษายน	2558	โดยสมาคมสโมสรกีฬาเซ็นทรัล	และสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย	ได้รับรางวัลดังนี้
 รางวัลรองชนะเลิศ	ประเภทเยาวชนชายเดี่ยว	อายุไม่เกิน	15	ปี
 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ประเภทเยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน	18	ปี

คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา
 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
 ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม
 มิสไพบูรณ์  สิงห์ครุ
 มิสสุภาวดี  เหลี่ยวเจริญ
 ม.สุทิน  นิติวัฒนานนท์
 ม.วิโรจน์  สุขประเสริฐ
 มิสอรนิสา  มิตรประสิทธิ์
 ม.ณรงค์  วีระประจักษ์
 ม.อาสา  มรพงษ์

บรรณาธิการบริหาร
 ม.โสภณ  สกุลเรือง
บรรณาธิการ
 ม.กายสิทธิ์  ร่มไมล์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 ม.นฤพนธ์  ชูสกุลรัตน์

กองบรรณาธิการ
 มิสวิไลรัตน์  สิงหภาณุพงศ์
 ม.ธัธธะ  สถิรวิวงษ์ศวิน
 มิสศิริพร ศุระศรางค์

 ม.วิริยะ  เกตุแก้ว
 ม.วิชัย  ยงวานิชจิต
 มิสปรีดารัตน์  ไชยพัฒน์

เลขานุการกองบรรณาธิการ 
 มิสชนากานต์  ศรีชมพู

พิสูจน์อักษร
 ม.เสกสรรค์  นิลสุวรรณโฆษิต

ถ่ายภาพ
 ม.กายสิทธิ์  ร่มไมล์

 ม.โสภณ  สกุลเรือง
 ม.นฤพนธ์  ชูสกุลรัตน์
 ม.ธัธธะ  สถิรวิวงษ์ศวิน
 นักเรียนชมรม NETAC

รูปเล่ม
 ม.นฤพนธ์  ชูสกุลรัตน์

พิมพ์ที่
 The Sun Group
 โทรศัพท์ 0-2433-4192




