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ปัจฉิมนิเทศนักเรียนและผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน”
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ�ำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน ปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนและผู้ปกครอง “สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน” ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ�ำปีการศึกษา 2558 โดยมีภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการ คณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครอง ร่วมงาน ณ หอประชุม Louis-Marie Grand
Hall โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ภายในงานโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดเสวนาหัวข้อ “เรียนที่อัสสัมชัญได้อะไร” โดย คุณสักกะพงษ์ บุญมี กรรมการ
สถานศึกษา / อัสสัมชนิก ผู้ด�ำเนินรายการ พร้อมด้วยอัสสัมชนิก ประกอบด้วย กฤษดา ตันติ์สันติสุข เทพฤทธิ์ โยธินนรธรรม
สัญชัย จักรธีรังกูร กษิดิศ วจีไกรลาศ และณัฐพล ชิณะวงศ์ ร่วมเสวนา หลังจากนั้นผู้ปกครองได้มีโอกาสพบครูประจ�ำชั้น
และครูผู้ช่วย เพื่อรับผลการสอบ และสอบถามถึงการเรียนและความประพฤติของนักเรียน

สายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ระดับชั้น ม.1-2 EP-M.1-2 และ 4-6 EP-M.4-6

เมือ่ วันที่ 8 สิงหาคม 2558 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานสายสัมพันธ์บา้ นและโรงเรียนอัสสัมชัญ
ระดับชั้น ม.1-2, EP-M.1-2 และ ม.4-6, EP-M.4-6 ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนของนักเรียน และร่วมปรึกษา
หารือกับคุณครูประจ�ำชั้นและครูผู้ช่วย เพื่อหาแนวทางในการเรียนของนักเรียน โดยในระดับชั้น ม.1-2, EP-M.1-2
จัดในช่วงบ่าย และ ม.4-6 EP-M.4-6 จัดในช่วงเช้า ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับชั้นมัธยมศึกษาส�ำหรับผู้ปกครองนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ EP. Grade 6

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัด Open House หลักสูตร
และการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร English Program ส�ำหรับผู้ปกครอง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ EP. Grade 6 โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบาย
การจัดการศึกษา มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ น�ำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ชี้แจงล�ำดับขั้นตอนการลงทะเบียน การเลือกแผนการเรียน และรับฟังการเสวนา หัวข้อ “เรียนที่อัสสัมชัญได้อะไร”
เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ ทีจ่ ะช่วยสร้างความเข้าใจอันดี และสร้างความชัดเจนและถูกต้อง
แก่ผปู้ กครอง โดย คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผูด้ ำ� เนินรายการ อัสสัมชนิก และนักเรียนปัจจุบนั ร่วมให้ขอ้ มูล พร้อมทัง้ เปิดโอกาส
ให้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall
ชัน้ 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ชนะเลิศ “การแข่งขันจับ IT ชนธุรกิจสร้าง SME สู่ AEC”

กลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน “จับ IT ชนธุรกิจ
สร้าง SME สู่ AEC” ในกิจกรรม “Young Business IT Contest 2015” ซึ่งจัดโดยหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (BI)
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุน โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 รอบ รอบที่1 วันเสาร์ที่ 25
กรกฎาคม 2558 รอบ Workshop เพื่อคัด 10 ทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศ ...และวันที่ 7 สิงหาคม 2558 แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ผลการตัดสิน มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตร พร้อมทุนการศึกษา 25,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
1. นายอินทัช ตระกูลมาลี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 เลขประจ�ำตัว 53293
2. นายพนาวัฒน์ ณัฐเวช
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 เลขประจ�ำตัว 47379
3. นายธนายุทธ จิตอาษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 เลขประจ�ำตัว 46111
ครูผู้ควบคุมและดูแลนักเรียน  มาสเตอร์วรวุฒิ ปัญญาภู
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ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงาน
วันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดานนทชา
ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการการเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวันสถาปนาโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา ครบรอบ 48 ปี โดยได้รับเกียรติ

จาก ฯพณฯ พระสังฆราช ยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุข
สังฆมณฑลนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และมอบขวัญ
และก�ำลังใจ ให้กับครูนานปี จ�ำนวน 19 คน ณ หอประชุม
อาเวมารี อ า ชั้ น 4 อาคารสิ ริ น ธร โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
นครราชสีมา จากนั้นโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัด
แถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือ
การพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาเพื่อรองรับ AEC ระหว่ า ง
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา กับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
โดยมีนโยบายร่วมกันในการที่จะพัฒนาคุณภาพบุคลากร
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยยกระดับ
วุฒกิ ารศึกษาให้สงู ขึน้ รวมทัง้ พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพือ่
จัดการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
รวมถึงการพัฒนาด้านวิชาการ โดยการใช้เทคนิค สือ่ การเรียน
การสอนและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ณ ห้องประชุมโรงเรียน
อัสสัมชัญตนครราชสีมา อ�ำเภอเมือง จ.นครราชสีมา

อบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ รุ่นที่ 13

โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิ
คณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย รุ ่ น ที่ 13 จั ด โดยงานมาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาฝ่ า ยการศึ ก ษามู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที 3-5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมเดอ มงฟอร์ต อาคารมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
รายชื่อคณะครูที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย
6. ม.นันทวัฒน์ กั้วก�ำจัด
1. ม.อาสา
มรพงษ์
7. ม.ไพฑูรย์
ท้วมกร
2. มิสนุกูล
เกตุแก้ว
8. มิสธัญญาภรณ์ รุ่งเรืองรัตน์
3. มิสวิไล
รัตนพลที
9. ม.นรินทร์
จ้อยรุ่ง
4. มิสรัชนี
ศรัทธาพันธ์
10. ม.คมณัษฐ์ แซ่เฮ้ง
5. มิสสิรินุช
เอี่ยมเขียว

บรรยาย หัวข้อ “สร้างแรงบันดาลใจมุง่ ไกลสูท่ างฝัน”

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 งานแนะแนว
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดบรรยาย หัวข้อ “สร้าง
แรงบันดาลใจ มุ่งไกลสู่ทางฝัน” วิทยากร 2 ท่าน ได้แก่
คุณอันยา มงคล นักธุรกิจสาว อายุน้อยร้อยล้าน เจ้าของ
แฟนเพจ "Solopreneur ลุยเดี่ยว ก็รวยได้" และ คุณสลิลศักดิ์
วิศวกุล เจ้าของแฟนเพจ อาเสี่ย ที่มาสร้างแรงบันดาลใจ
และพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ให้นักเรียนอัสสัมชัญ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6 ณ ห้อง Auditorium
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมสร้างสรรค์วันอาเซียน (AC ASEAN Day)

เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม
สร้างสรรค์วันอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง“ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) มีรายละเอียดของการจัด
กิจกรรม ในช่วงเช้า ได้จดั กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหา “AC ASEAN QUIZ 2015” เนือ่ งในวันอาเซียน ณ ห้องประชุม 901
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 เพื่อส่งเสริมและเตรียมความพร้อมของผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการเป็น
ประชาคมอาเซียน โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุม 901ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
ผลการแข่งขันตอบปัญหา “AC ASEAN QUIZ 2015”
รางวัลชนะเลิศ วิชญ์ พงศ์ชัชวาล เจนวิทย์ ธนสารสมบัติ ชั้น ม.3/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 นรินทร ชัยกิจพัฒนา อัษฎา องหุนันทกุล ชั้น ม.3/6
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 กานต์ พิณโสภณ กฤตชาย ลาภวิสุทธิสาโรจน์ ชั้น ม.3/8
ในช่วงบ่ายกิจกรรมสร้างสรรค์วันอาเซียนประกอบด้วย การแสดงดนตรีไทย นิทรรศการ เกมต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ
อี ก มากมาย โดยมี ภ ราดาวิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม อธิ ก าร เป็ น ประธาน เปิ ด และกล่ า วให้ ข ้ อ คิ ด แก่ ค ณะครู นั ก เรี ย น
ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
แห่งชาติประจ�ำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระบิดา
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย (วันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็น
วันส�ำคัญของไทยและมีความส�ำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์
และดาราศาสตร์ไทย) โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ
เป็นประธานวางพานพุ่มทอง- พานพุ่มเงิน อธิการ ผู้แทนครู
ผูแ้ ทนนักเรียน ถวายพวงมาลัย สักการะพระบรมรูปพระบาท
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย พร้อมทัง้ กล่าวเปิดงาน ผูแ้ ทนนักเรียนกล่าว
สุนทรพจน์เกี่ยวกับงานวันวิทยาศาสตร์ ชมการแสดงของ
นักเรียน ณ บริเวณเวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
และมีการเยี่ยมชมนิทรรศแสดงผลงานของนักเรียน และ
ซุ้มเกมเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ ใต้ตึก
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธีลงนามในสัญญา
ออกบัตรประจ�ำตัวนักเรียน
และบัตรประจ�ำตัวบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีลงนามใน
สัญญาออกบัตรประจ�ำตัวนักเรียนและบัตรประจ�ำตัวบุคลากร
โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นบัตรประจ�ำตัวนักเรียนที่สามารถ
ใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์ เช่น เป็นบัตรประจ�ำตัวนักเรียน

บัตรเอทีเอ็ม บัตรบันทึกเวลาเรียน บัตรใช้บริการห้องสมุด
บัตรช�ำระค่าอาหารและสินค้ากับร้านค้าภายในโรงเรียน ซึ่ง
เป็น SMART STUDENT CARD นับเป็นการอ�ำนวยความ
สะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนด้วยบริการทางการเงิน
ที่ทันสมัยและปลอดภัย โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
และภราดา ดร.พิสตู ร วาปีโส ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นผูล้ งนามในสัญญาร่วมกับผูบ้ ริหาร
ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย คุณสุวรรณ
แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และ ดร.ทวีลาภ
ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ คณะ
ผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ
จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชั้น 28
อาคารธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด (มหาชน) ส�ำนักงานใหญ่
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อบรมหัวข้อ “นาโนจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร”

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการอบรม
หัวข้อ “นาโนจุลินทรีย์ชีวภาพเพื่อการเกษตร” เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์ โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ
เป็นประธานกล่าวเปิด และมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ กล่าวปิดการอบรมพร้อมทั้งมอบของที่ระลึก
ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.จรูญเกียรติ ภัทรมนตรีสิน ประธานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทในเครือ Nano
Bio Group เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และนักเรียนโครงการอัสสัมชัญส่งเสริม
ศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์สู่ระดับนานาชาติ (อสช.) ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
จัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน
ชัญ ร่วมกับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ อัคณิสสัตมศาสตร์
และงานการสอนคอมพิวเตอร์ ได้จดั กิจกรรมเพือ่
ส่งเสริมศักยภาพผูเ้ รียนทัง้ ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักเรียนในหลักสูตร Gifted ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการให้การประสานงานและดูแลการอบรม
ซึ่งกิจกรรมการอบรม มุ่งเน้นการเตรียมนักเรียนสู่โอลิมปิก
วิชาการในสาขาวิชาต่างๆ ตามที่นักเรียนถนัดและสนใจ
ณ ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 - 6/9 อาคารอัสสัมชัญ
2003 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ม.ปลาย อาคาร
Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ไบร์ทนิวส์ท�ำสกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับภราดา ฟ.ฮีแลร์ และหนังสือดรุณศึกษา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ.2558 สถานีโทรทัศน์ไบร์ททีวี ส่งทีมข่าวไบร์ทนิวส์ มาท�ำสกู๊ปพิเศษ เกี่ยวกับภราดา
ฟ.ฮีแลร์ และหนังสือดรุณศึกษา โดยได้สัมภาษณ์ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ถึงประวัติ
และเกียรติคุณของภราดา ฟ.ฮีแลร์ ณ ห้องท�ำงานผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมทั้งสัมภาษณ์ มิสลัดดา เฉยยั่งยืน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และเก็บภาพบรรยากาศการเรียนการสอนโดย
ใช้หนังสือดรุณศึกษา ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ซึ่งเทปนี้ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 18
กรกฎาคม พ.ศ.2558 ทางไบร์ททีวี

กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์
ลูกเสือจิตอาสา

เมื่ อ วั น ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2558 งานลู ก เสื อ
โรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำกองร้อยพิเศษสุรสีห์ จ�ำนวน 24 นาย
ท�ำกิจกรรมจิตอาสาทีโ่ รงเรียนเทพเสนานุสรณ์ ลาดพร้าว 71
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยลูกเสือกองร้อยพิเศษ ได้ไป
แบ่งปันความรู้จากกิจกรรมวิชาบุกเบิก (การผูกเงื่อน) การ
ใช้เข็มทิศ และระเบียบแถว ไปสอนให้กับน้องๆ ลูกเสือ
เนตรนารี พร้อมทั้งปิดท้ายการสาธิตการสวนสนามจาก
กองร้อยสุรสีห์โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีมาสเตอร์ศรัณย์
สีนิลแท้ หัวหน้างานลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้ดูแล

ร่วมพิธีเปลี่ยนศาลพระภูมิชัยมงคลกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 มาสเตอร์สุทิน นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พร้อมด้วยมาสเตอร์ชณัฐ
กะปิตถา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม / หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษและสัมพันธ์ชุมชน ผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมพิธี
เปลี่ยนศาลพระภูมิชัยมงคลซึ่งได้รับเชิญจากกองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) ให้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว
โดยมีพล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผู้บังคับการต�ำรวจนครบาล 6 (ผบก.น.6) ให้การต้อนรับและรับมอบซองปัจจัยร่วมท�ำบุญ
ณ กองบังคับการต�ำรวจนครบาล 6 (บก.น.6) ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ เล็งเห็นความ
ส�ำคัญของการเล่นกีฬาเพือ่ ให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา
มี สุ ข ภาพดี ร ่ า งกายแข็ ง แรงท� ำ ให้ มี จิ ต ใจร่ า เริ ง แจ่ ม ใสมี
ความสุข นอกจากนี้กีฬาเป็นสื่อสร้างความสัมพันธ์ตลอดทั้ง
สร้างเสริมความมีระเบียบวินัย ความมีน�้ำใจนักกีฬา ความ
รักความสามัคคีในหมู่คณะ จึงจัดให้มีกิจกรรมแข่งขันเกม กีฬาครู AC สัมพันธ์ ประจ�ำปีการศึกษา 2558 โดยมีภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด
พร้อมด้วยภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการ คณะครู บุคลากร
ร่วมการแข่งขันเกม - กีฬาครู AC สัมพันธ์ โดยพร้อมเพียง
กีฬาครู AC สัมพันธ์ ประจ�ำปี 2558
กัน ณ สนามบาสเกตบอลใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์
กิจกรรมแข่งขันเกมส์ - กีฬาครู AC สัมพันธ์ ประจ�ำ (Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่ อ วั น ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2558 กลุ ่ ม สาระ
การเรีย นรู้ ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรม
ตอบค�ำถามวันภาษาไทยแห่งชาติ เพือ่ ให้นกั เรียนได้รบั ทราบ
ถึงประวัติความเป็นมาของภาษาไทย และการใช้ภาษาไทย
ได้อย่างถูกต้อง ณ ใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ครอบครัวหะรินสุต มอบทุนการศึกษา
ให้แก่นักกีฬาเรียนดี แต่ขาดทุนทรัพย์

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2558 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ร่วมรับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน
“หะรินสุต” จ�ำนวน 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
โดยครอบครัวหะรินสุต เพื่อสมทบเข้ากองทุนการศึกษา
ให้ แ ก่ นั ก กี ฬ าที่ มี ผ ลการเรี ย นดี แต่ ข าดแคลนทุ น ทรั พ ย์
ณ ห้องท�ำงานอธิการ อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

งานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ
ประจ�ำเดือนกรกฎาคม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 งานสัมพันธ์ชุมชน
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ
จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครูเกษียณ เดือนกรกฎาคม ประจ�ำปี
การศึกษา 2558 เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างโรงเรียน
กับคณะครูเกษียณ และอัสสัมชนิก ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการ มาร่วมต้อนรับทักทายและพุดคุยกับ
คุณครูเกษียณ ในโอกาสนี้ก่อนการรับประทานอาหาร มีการ
บรรยายให้ความรู้กับคุณครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ เรื่อง
"โภชนาการบ� ำ บั ด กั บ อายุ ขั ย วั ฒ นา" โดยคุ ณ ปานเทพ
พัวพงษ์พันธ์ อัสสัมชนิกรุ่น 103 และหลังจากนั้นมิสภัควิภา
แย้มศรี ประธานกองทุนครูอัสสัมชัญ มอบเงินซึ่งเป็นค่า
สวัสดิการตลอดปีจ�ำนวน 7,200 บาท (เจ็ดพันสองร้อยบาท
ถ้วน)ให้กับคุณครูเกษียณทุกท่าน ส่วนคุณไพฑูรย์ เด่นวิกรม
คุณก�ำธร เจริญสินพร เป็นผู้แทนอัสสัมชนิกรุ่น 96 มอบเงิน
จ�ำนวน 55,555 บาท (ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาท
ถ้ ว น) เพื่ อ สนั บ สนุ น ชมรมครู เ กษี ย ณโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการและ
มาสเตอร์ทบ เสนีย์ ประธานชมรมครูเกษียณ เป็นผู้รับมอบ
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม่
“จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง
เดอ มงฟอร์ต กับครูอัสสัมชัญ”

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ใหม่ หัวข้อ “จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ
มงฟอร์ ต กั บ ครู อั ส สั ม ชั ญ ” โดยมี ภราดา ดร.เดชาชั ย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม อาจารย์ด�ำรง เลาหบุตร
เป็นวิทยากร พร้อมด้วยภราดานนทชา ศรีวิไล และคณะ
ครู ร่ ว มกิ จ กรรม ซึ่ ง มี บุ ค ลากรใหม่ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ 27 คน ระหว่ า งวั น ที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
แผนกประถม จ�ำนวน 9 คน แผนกมัธยม 18 คน รวมทั้งสิ้น ณ ภูรินันต์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

พิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา
แก่นักเรียนที่ ได้รับรางวัลโอลิมปิกวิชาการ
O-NET, FSG. , FSGST

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 ฝ่ายวิชาการ โดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ได้จัดพิธี
มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษา แก่นักเรียนในกิจกรรม
มุ่งสู่โอลิมปิก และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับ

นักเรียน โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ กระตุน้ นักเรียนได้เห็นความ
ส�ำคัญของการสอบคัดเลือกเข้าเป็นตัวแทนประเทศไทยใน
การแข่งขันโอลิมปิกวิชาการสาขาต่างๆ ตลอดจนการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และการสอบ
วัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย ดังนั้นทางโรงเรียนได้มอบรางวัลพร้อมทุนการ
ศึกษาแก่นักเรียนที่มีความมานะพยายามในการทดสอบ
รายการต่างๆ ดังกล่าว เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจและเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้องต่อไป โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษา
รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 139,500 บาท โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ท่านผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม และภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่าย
ธุรการ-การเงินโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และคณะ
ผูร้ ว่ มบริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ณ เวทีบริเวณลานอนุสาวรีย์
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ ได้รับรางวัลหมากล้อม รายการ Standard
rating & Friendship Game ครั้งที่ 1

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันหมากล้อม รายการ Standard
rating & Friendship Game ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2558
เด็กชายปิติพัทธ์ กัมพูศิริ
จัดโดยสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย บริษัท ซีพี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศตวรรษสมโภช โรงเรียนอัสสัมชัญ ประเภท Standard B
เด็กชายธนบูรณ์ อรรถเลขาศักดิ์
พาณิชยการ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
โดยได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
ประเภท Standard D1
ประเภท Premier Gold
เด็กชายธนุธร
แก้วพรหม
เด็กชายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
ม.3/4
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภท
Friendship
เด็กชายณภัทร วงศ์หาญเชาว์ ม.3/2
ทีม AC 1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เด็กชายธนภัทร เจริญจิตมั่น
ประเภท Standard A
เด็กชายธีร์ธวัธ อุทัยกิจวานิช
นายพันธุ์เพชร พื้นผล
ม.5/5
นายศุภชัย
ภูริธีรางกูร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ม.3/5

ม.3/4
ม.3/9
ม.4/9
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ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส
ประจ�ำประเทศไทย เยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่ อ วั น ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 นางเดลฟื น
แดร์ นิ โ ยด์ ผู ้ ช ่ ว ยที่ ป รึ ก ษาด้ า นภาษาฝรั่ ง เศส ในนาม
สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย เข้าเยี่ยม
คารวะภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ
พร้อมทั้งร่วมสังเกตการสอนของ Mr. LLyes MARZOUK
ผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่สอนภาษา
ฝรั่งเศสให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.ปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ
เป็นเวลา 2 เดือน ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน - 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2558 โดยมีมิสนิภา ต่างท้วม หัวหน้างานทรัพยากร
มนุ ษ ย์ / ครู ผู ้ ส อนฝรั่ ง เศส มิ ส พิ ม ลณั ฐ พิ ภั ท ปั ท มอ� ำ พั น
ครู ผู ้ ส อนฝรั่ ง เศส ให้ก ารต้อนรับ ณ โรงเรียนอัส สัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

วาริกซ์ มอบเสื้อแข่งฟุตบอลทีมอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ รับมอบเสื้อแข่งขันฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ จากคุณธนัตถ์
สุกมลพาณิชย์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วาริกซ์ สปอร์ต จ�ำกัด อัสสัมชนิกรุ่น 110 ในการก้าวเป็นผู้สนับสนุนชุดของนักกีฬา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ในปีการศึกษา 2558 อย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยกีฬา ฟุตบอล วอลเลย์บอล บาสเกตบอล
มีมาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ หัวหน้างานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ โดยเร็วๆ นี้ จะเปิดตัวชุดการแข่งขันกีฬา
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ อย่างเป็นทางการ

สัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้านมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

เมือ่ วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนอัสสัมชัญจัดสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าอบรมประเมินมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษามูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล เพือ่ เตรียมความพร้อมให้กบั ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการรับการตรวจ
ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ณ ห้อง Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

มอบเงินบริจาคสภากาชาดไทย โครงการฉายภาพยนตร์

สมาคมอัสสัมชัญ และ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมทั้งคณะกรรมการ ทั้ง 2 สมาคมฯ มอบเงินบริจาค
สภากาชาดไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมร่วมกัน โครงการฉายภาพยนตร์ รอบการกุศลเรื่อง “สี่เส้า - LOVE IS” เพื่อน�ำรายได้ที่ได้
รับจากผู้ให้การสนับสนุน มอบให้แก่สภากาชาดไทย น�ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย จ�ำนวนเงิน
418,500 บาท โดยมี ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก ผู้อ�ำนวยการศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทย ผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2558 ณ ตึกอ�ำนวยนรธรรมชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ

มอบเงินบริจาคสภากาชาดไทย โครงการ Pray For NEPAL

สมาคมอัสสัมชัญและสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมทั้งคณะกรรมการ ทั้ง 2 สมาคมฯ มอบเงินบริจาค
สภากาชาดไทย ซึ่งได้จัดกิจกรรมร่วมกัน โครงการ Pray For NEPAL การผลิตขวดน�้ำขึ้นมามอบขอบคุณผู้ร่วมบริจาค
พร้อมทั้งน�ำจ�ำนวนเงินรับบริจาคไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ผ่านทางสภากาชาดไทย เป็นจ�ำนวนเงิน 292,130.00 บาท โดยมี ม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ
ผู้ช่วยเลขาธิการฯ และผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ณ ตึกอ�ำนวยนรธรรมชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
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แถลงข่าว 100 ปี ร้อยกิจกรรม สาน 4 ปณิธาน อาจารย์ป๋วย
อึ๊งภากรณ์

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2558 คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคม
อัสสัมชัญ และคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมงานแถลงข่าว 100 ปี
ร้อยกิจกรรม สาน 4 ปณิธาน อาจารย์ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าว
ประกอบด้วย อาจารย์สุลักษณ์ ศิวรักษ์, ศ.ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย นายวัฒนชัย จันตะเสน นายอ�ำเภอ จังหวัดชัยนาท และคุณปิยะบุตร
ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ ร่วมแถลงข่าว ณ ห้อง 202 (ห้อง 80 ปี อ.ป๋วย)
ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
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สมาคมอัสสัมชัญ 111 ปี

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2558 สมาคมอัสสัมชัญ
จัดพิธีท�ำบุญครบรอบการก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 111 ปี
โดยมี ดร.วั ล ลภ เจี ย รวนนท์ นายกกิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ ส มาคม
อัสสัมชัญ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ
เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ
ผู้แทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ และผู้แทนจากสถาบันต่างๆ
ร่วมแสดงความยินดี ณ สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระราม 4
คลองเตย กรุงเทพฯ

14 AC NEWSLETTER

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลสมาคมอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2558 สมาคมอัสสัมชัญ
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยมีคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์
นายกสมาคมอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมงาน ณ DHL Blu - O Rhythm &
Bowl ห้างสรรพสินค้า สยามพารากอน ชั้น 5 เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ

งานเลี้ยงสังสรรค์คุณครูเกษียณ

โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมมุทิตาจิตครูเกษียณ โดยจัดงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์
คุณครูเกษียณ ซึ่งจัดขึ้นทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาหารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมอัสสัมชัญ โทรศัพท์ 02-390-1062-3 โรงเรียนอัสสัมชัญ 02-630-7111
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พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ประจ�ำปี 2558

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจ�ำปี 2558 โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณพ่อ ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช
อั ค รสั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพมหานคร ภราดา ดร.เดชาชั ย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา วิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ รวมไปถึงตัวแทน
ครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทนผู้ปกครอง และตัวแทนนักการ
ได้ เข้ า ถวายพานพุ ่ ม หน้ า พระบรมฉายาลั ก ษณ์ สมเด็ จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นอกจากนั้นยังมีการ
ขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ของเหล่าคณะผู้บริหาร นักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียน
อัสสัมชัญ ณ บริเวณลานแดงโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

16 AC NEWSLETTER

ฉลองการสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติ
ยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้ จั ด เฉลิ ม ฉลองการสมโภชพระนางมารี ย ์ รั บ เกี ย รติ
ยกขึ้ น สวรรค์ ทั้ ง กายและวิ ญ ญาณ โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณพ่อ ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน
อัสสัมชัญ รวมไปถึงตัวแทนครู ตัวแทนนักเรียน ตัวแทน
ผู ้ ป กครอง และตั ว แทนนั ก การ ได้ เข้ า ถวายมาลั ย กร
หน้ารูปปั้นแม่พระอัสสัมชัญ โดยมีนักเรียน คณะครูและ
ผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีกรรม ณ บริเวณหน้าแม่พระอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ไตรอัสสัมชัญเฉลิมฉลองสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2558 อาสนวิหารอัสสัมชัญ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ในนามไตรอัสสัมชัญจัดพิธีบูชาขอบพระคุณ เนื่องในการเฉลิมฉลองการสมโภชพระนางมารีย์
รับเกียรติยกขึน้ สวรรค์ทงั้ กายและวิญญาณ และการฉลองอาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมีพระคาร์ดนิ ลั ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์
โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะสงฆ์ นักบวชชาย-หญิง ครู นักเรียน และศาสนิกชนคาทอลิก ร่วมงาน
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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พิธีร�ำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนา
นักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

เมือ่ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 งานอภิบาล (ศาสนา
คริสต์) ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีร�ำลึกถึง
วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ได้รบั เกียรติจากบาทหลวงพรชัย แก้วแหวน ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาส
อาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม
โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ พร้อม
ด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ผู้แทนคณะผู้บริหาร
ผู้แทนคณะครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ กรรมการสภานักเรียน
ฝ่ายศาสนาคริสต์ และผู้แทนนักการ วางกระเช้าดอกไม้
สักการะรูปปั้นนักบุญหลุยส์-มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
พร้อมทั้งชมการแสดงละครเกี่ยวกับชีวประวัตินักบุญหลุยส์
มารี กรี ญ อง เดอ มงฟอร์ ต ของคณะครู แ ละนั ก เรี ย น
หลังเสร็จพิธีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรม
สั ป ดาห์ นั ก บุ ญ หลุ ย ส์ มี ก ารตอบปั ญ หาความรู ้ เ กี่ ย วกั บ
ชีวประวัตินักบุญหลุยส์ฯ การประกวดวาดภาพระบายสี
เกีย่ วกับนักบุญหลุยส์ฯ การประกวดร้องเพลงเกีย่ วกับนักบุญ
หลุยส์ฯ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรนักการ พนักงานเอซี
แคนทีน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3
ศาสนา ประจ�ำเดือนสิงหาคม

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ
งานอภิ บ าล (ศาสนาพุ ท ธ คาทอลิ ก อิ ส ลาม) โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ทุกวันศุกร์
ต้นเดือน ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ศาสนาพุทธ ฟังธรรม
บรรยายหัวข้อ “ความส�ำคัญของวันแม่แห่งชาติ “โดยทีม
งานพระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
ประธานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา พระอาราม
หลวง ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial
Building) ส่วนงานอภิบาลศาสนาคริสต์ (คาทอลิก) จัดพิธี
มิสซา ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดยมี
คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน และงานอภิบาลศาสนา
อิสลาม รับฟังการบรรยาย โดยอาจารย์สุรพงศ์ (รอซีดี)
อ่อนหวาน คอเต็บมัสยิดนุรุ้ลมู่บีน บ้านสมเด็จเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม Conference EP ชั้น 1 ตึกกอลมเบต์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน�้ำฝน
และเครื่องปัจจัยไทยทาน

ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดพิธีถวายเทียน
พรรษาพร้อมผ้าอาบน�้ำฝน และเครื่องปัจจัยไทยทาน ณ
วัดสวนพลู และ วัดม่วงแค เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เมื่อ
วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 โดยแบ่งตัง้ ขบวนแห่ออกจาก
โรงเรียนเป็น 2 ขบวน - ขบวนที่ 1 คณะครู พนักงาน นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีคณะกลองยาวน�ำขบวน
เดินทางไปถวายวัดม่วงแค โดยมีมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ช าการ เป็ น ประธานถวายเที ย นพรรษา
มาสเตอร์นิวัช ตันดี เป็นผู้น�ำทางด้านพิธีการทางศาสนา ขบวนที่ 2 คณะครู พนักงาน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีวงโยธวาทิต AC Band น�ำขบวนไปถวาย
วัดสวนพลู มีมาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์ หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง เป็นประธานถวายเทียนพรรษา มาสเตอร์เอกมล
สงวนนาม เป็นผู้น�ำทางด้านพิธีการทางศาสนา

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจําปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 งานอภิบาล (พระพุทธศาสนา)
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ�ำปีการศึกษา
2558 เพือ่ ให้นกั เรียนเห็นความส�ำคัญของพิธหี ล่อเทียนพรรษา และให้นกั เรียน
ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของไทย เนื่องในเทศกาล
วันเข้าพรรษา (ปีนี้ตรงกับวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2558) โดยนิมนต์พระภิกษุ
จ�ำนวน 9 รูป จากวัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาประกอบพิธกี รรม
ทางศาสนา และได้รับเกียรติจาก คุณกฤษนะ วจีไกรลาศ รองเลขาธิการ
หอการค้าไทย และผู้จัดการทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ผู้แทนคณะครู และผู้แทนนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา จ�ำนวน 2 ต้น
ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

20 AC NEWSLETTER

เด็กชายญาณพงศ์ พนากิจกุล คว้าแชมป์เทเบิลเทนนิส รายการ Nikon 2015 Hong Kong
Junior & Cadet Open -ITTF Golden Series Junior Circuit

เด็กชายญาณพงศ์ พนากิจกุล เลขประจ�ำตัว 48600 ห้อง ม.3/2 โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ
Nikon 2015 Hong Kong Junior & Cadet Open -ITTF Golden Series Junior Circuit ภายใต้การสนับสนุน ของ
สิงห์คอเปอเรชั่น เพื่อเก็บสะสมคะแนนโลก มุ่งสู่ 2018 Youth Olympics โดย เด็กชายญาณพงศ์ พนากิจกุล ได้แชมป์
รายการนี้มาครอง
ผลงานที่ผ่านมา ชนะ มือวางอันดับ 1 ของรายการ และมืออันดับที่ 11 ของโลก Aoto Asazu ชาวญี่ปุ่น 3:1 เกม
รอบรองชิงชนะเลิศ ชนะ เจ้าถิ่น Chan Yee Shun มือวางอันดับ 10 ของรายการ ไป 3:0 เกม และรอบชิงชนะเลิศ
เอาชนะ Yu Kayama มือวางอันดับ 2 ของรายการ มืออันดับที่ 12 ของโลก ชาวญี่ปุ่น 3:2 เกม
นอกจากนี้ ญาณพงศ์ พนากิจกุล คว้าอันดับ 3 ประเภทชายคู่ 15 ปี รายการ 21st South East Asia Junior Table
Tennis Championship 2015 ที่ประเทศ มาเลเซีย เมื่อเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา การแข่งขันรายการนี้ เด็กชายญาณพงศ์
พนากิจกุล จะมีอันดับโลกสูงขึ้น โดยปัจจุบัน อยู่อันดับที่ 87 ของโลก

โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดีกับ
เด็กชายอชิตพล คีรีรมย์
ที่ ได้รับเลือกให้เป็นนักฟุตบอลทีมชาติ ไทย อายุ 14 ปี

โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอชิตพล คีรีรมย์
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เลขประจ�ำตัว 48365 ที่ได้รับเลือกให้เป็น
นักฟุตบอลเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี ทีมชาติไทย ชุด AFC U-14 Regional
Festival of Football 2015-ASEAN Region โดยจะเข้าแข่งขันระหว่าง
วันที่ 12-22 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ เมืองบันดาร์ เสรีเบกาวัน ประเทศ
บรูไน โดยมีมาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุนทด ครูงานปกครอง โรงเรียน
อัสสัมชัญ ได้รับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนในชุดนี้ด้วย

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 18 ปี
เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยผู้บัญชาการ
กองทัพอากาศ

โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ส่ ง ที ม ฟุ ต บอลรุ ่ น อายุ 18 ปี
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการ
กองทัพอากาศ ประจ�ำปี 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้จุดโทษ
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ด้วยสกอร์ 2-4 ประตู หลัง
เสมอกัน 0-0 ประตู ในเวลา 90 นาที ในการแข่งขันฟุตบอล
นักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ รุ่นอายุ 18 ปี
ประจ�ำปี 2558 ส่งผลให้อัสสัมชัญไม่สามารถผ่านเข้าไปเล่น
ในรอบ 8 ทีมสุดท้ายได้ ณ สนามจันทรุเบกษา เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558
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โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกับตัวแทนนักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
ที่ ได้เข้าร่วมทีม จูเนียร์ เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ ออลสตาร์

โรงเรียนอัสสัมชัญขอแสดงความยินดีกบั นักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ทีผ่ า่ นการคัดเลือก เป็น 1 ใน 14 คนสุดท้าย
ที่ได้เข้าร่วมแคมป์ในการเล่นบาสเกตบอล ที่ประเทศจีน ในนามตัวแทน จูเนียร์ เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ ออลสตาร์ โครงการ
จูเนียร์เอ็นบีเอ (jr.NBA) ซึ่งเป็นโครงการชั้นน�ำระดับนานาชาติที่จัดขึ้นโดยเอ็นบีเอ (NBA) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริม
การเล่นกีฬาบาสเกตบอล และการมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟในหมู่เยาวชนไทย
โดยนักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ผ่านเข้ารอบเป็นตัวแทนจูเนียร์ เอ็นบีเอ ไทยแลนด์ ออลสตาร์ ได้แก่
1. อาณกร หอมทวนลม เลขประจ�ำตัว 53929 ชั้น ม.3/9 โดยได้รับรางวัล Boy National Traning Camp MVP ด้วย
2. สุรศักดิ์ แซ่เตีย เลขประจ�ำตัว 53863 ชั้น ม.2/9
3. ธนัท เลิศล�ำยอง เลขประจ�ำตัว 54547 ชั้น ม.2/9
4. ชวิศ ปรีชาติวงศ์ เลขประจ�ำตัว 48399 ชั้น ม.3/6 โดยได้รางวัล King of the Hill และ Top 20 Boys Game MVP
ด้วย

อัสสัมชัญ คว้าอันดับที่ 3 วอลเลย์บอล
นักเรียน ต้านภัยยาเสพติด รายการ
Bangpoo Volleyball Champion

การแข่งขันวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ กับรายการ
วอลเลย์บอลนักเรียน ต้านภัยยาเสพติด รายการ "Bangpoo
Volleyball Champion" ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2558 ระหว่าง
วันที่ 12-26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การกีฬาฯ
เทศบาลต�ำบลบางปู จ.สมุทรปราการ ซึ่งทีมวอลเลย์บอล
อัสสัมชัญ ส่งแข่งขันรุ่น 18 ปี โดยใช้นักกีฬา รุ่นอายุ 14 ปี
เพื่อหาประสบการณ์ให้กับนักกีฬา
ผลการแข่งขัน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ณ สนามศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ เทศบาลต�ำบลบางปู
จ.สมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนประชาบ�ำรุง
3-0 เซต (25-13, 25-19, 25-13 แต้ม) ได้รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2

สรุปผลการแข่งขัน วอลเลย์บอล นักเรียน ต้านภัย
ยาเสพติด รายการ "Bangpoo Volleyball Champion"
ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2558 ที่ผ่านมา
รอบแรก
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนประชาบ�ำรุง 2-0 เซต
(25-20, 25-19 แต้ม)
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนวัดไร่ขิง 2-0 เซต
(25-17, 28-26 แต้ม)
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 0-3 เซต
(18-25, 15-25, 22-25 แต้ม)
รอบอันดับที่ 3
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนประชาบ�ำรุง 3-0 เซต
(25-13, 25-19, 25-13 แต้ม)
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ทีมบาสโรงเรียนอัสสัมชัญคว้าแชมป์
บาสเกตบอลรายการ “Basketball Sponsor
Thailand Championship 2015”
ชิงแชมป์ประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอล รุ่นอายุ
ไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล
รายการ “Basketball Sponsor Thailand Championship
2015” ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจ�ำปี 2558 โดยท�ำการ
แข่งขันระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน พ.ศ.2558
ณ โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล โดยผลการแข่งขันโรงเรียน
อัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศ ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ
15 ปี ซึ่งในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ทีมบาสโรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 สมัยติดต่อกัน ในปี 2013 2014
และ 2015 นอกจากนั้ น นั ก กี ฬ าและผู ้ ฝ ึ ก สอนโรงเรี ย น
อั ส สั ม ชั ญ ได้ รั บ รางวั ล ผู ้ เ ล่ น และผู ้ ฝ ึ ก สอนดี เ ด่ น ได้ แ ก่
รุ่นอายุ 13 ปี นักกีฬายอดเยี่ยมได้แก่เด็กชาย นนทวัฒน์
นวมอารีย์ ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่ มาสเตอร์นันทวัจน์
สุว รรณาพิสิทธิ์ รุ่นอายุ 15 ปี นักกีฬายอดเยี่ยมได้แ ก่
นายชัยพงศ์ ธนโรจน์วงศา ผูฝ้ กึ สอนยอดเยีย่ มได้แก่ มาสเตอร์
ภูริพันธ์ โชติหิรัญธนนนท์
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ผลการแข่ ง ขั น ร อบชิ ง ชนะเลิ ศ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ชนะ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 58-18 คะแนน ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ สุรเกียรติ สัจสุวรรณ์
สรุปผลการแข่งขัน รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม
รายชื่อนักบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 12 ปี
ชยากูล
อภิญญานุกุล
คีระ
ตันติวัตนะ
สุรวิทย์
คุปตานนท์
ฐานณ์ภูมิ รัตน์สิงห์ทึก
การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการ
จิรายุ
เดโชอนันต์
กองทัพอากาศ ประจ�ำปี 2558 รอบชิงชนะเลิศ รุ่นอายุ
ปัณณธร สมบูรณ์ถวิล
12 ปี ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนนายเรืออากาศ วันที่ 4
ธนภัทร์
เสถียรจริยวงศ์
สิงหาคม พ.ศ.2558
สุรเกียรติ สัจสุวรรณ์

ทีมบาสอัสสัมชัญรุ่น 12 ปี
คว้าแชมป์บาสเกตบอลชิงถ้วย
ผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ประจ�ำปี 2558

ทีมบาสอัสสัมชัญรุ่น 14 ปี คว้าแชมป์บาสเกตบอลชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ
ประจ�ำปี 2558

ผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการกองทัพอากาศ ครั้งที่ 44 ประจ�ำปี 2558 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม
2558 ณ สนามโรงเรียนนายเรืออากาศฯ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 58 - 31 คะแนน คว้าแชมป์ไปครอง โดย อาณกร หอมทวนลม
ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) รุ่น 14 ปี ด้วย
สรุปผลการแข่งขันรุ่นอายุ 14 ปี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนทิวไผ่งาม
รายชื่อนักบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 14 ปี
ชวิศ
ปรีชาติวงศ์
นนทวัฒน์
นวมอารีย์
อาณกร
หอมทวนลม
สิรภัทร
ไชยเทพ
หิรัญ
โบเท็ง
ทรัพย์อนันต์ ลาโพธิ์
ปุณยวัจน์
ศุภวารี
ธีรชัย
เลิศกิจรุ่งเรือง
เอกกวี
วัชระเรืองศรี
ธีรเดช
วิถีพาณิชย์
ธนัท
เลิศล�ำยอง
อภิชาติ  
เพียรอดวงศ์

24 AC NEWSLETTER

แชมป์ฟุตบอลนักเรียน
ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 44
ประจ�ำปี 2558

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน : ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
อธิการ :
ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม
ผู้จัดการทีม :
คุณกนกพันธุ์
จุลเกษม
ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 16 ปี คว้าแชมป์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน : มาสเตอร์ประนุงษ์ ปิ่นสุวรรณ
ฟุตบอลนักเรียน ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 44 ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน :
มาสเตอร์อภิรัตน์ วิมานรัตน์
ประจ�ำปี 2558 ซึง่ ทีมอินทรีแดง "อัสสัมชัญ" เอาชนะ โรงเรียน
อ่างทองปัทมโรจน์วทิ ยาคม ไป 2-0 ประตู อัสสัมชัญ ได้ประตู ผลงานทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 16 ปี
จาก มูนีรต์ มานะบุตร นาทีที่ 11 และ ธนิก แสงแก้ว ชุดแชมป์ ทอ. ปี 2558
นาทีที่ 21 คว้าแชมป์รายการนีไ้ ปครอง โดย มูนรี ต์ มานะบุตร รอบแรก
ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยมด้วย ณ สนามฟุตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ 2-0
ธูปะเตมีย์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะผ่าน โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์
รอบ 32 ทีม
รายชื่อผู้เล่นทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่น 16 ปี ประกอบด้วย
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนบางแคปานขํา 3-0
ธีรพงศ์ วงศ์ภาติ๊บ         ธนาวุฒิ สายระย้า
รอบ 16 ทีม
ธนิก
แสงแก้ว
มูนีรต์ มานะบุตร
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนปทุมวิไล 1-0
อัลวา โหดหมาน
ปรัชญา เกตุทิพย์
รอบ 8 ทีม
สง่าพงศ์ พุ่มพูลสวัสดิ์ พิภูษณ อ่อนน้อม
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนกีฬากรุงเทพฯ 2-1
ศุพณัฐ จันทร์งาม
สิริมงคล ตั้งเจริญนุรักษ์ รอบรองชนะเลิศ
สหรัฐ อุตสาหะ
กฤตพงศ์ พิศพักตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 3-1
ณัฏฐ์ภรณ์ วัฒนะแสงสว่าง  พีรวงศ์ ไทยอยู่
ชิงชนะเลิศ
รุ่งรดิศ เดชอุปการ
ณภัทร ประมวญพิสุทธิ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์
ยะห์ยา สาและ
นิติทัศน์ กิติศัพท์บันลือ วิทยาคม 2-0
นิติพัฒน์ นุ่นปุย
ปภาณ เทพพิทักษ์
ใจชาย ปานมุนี
พงศธร กัณหาไธสงค์
คณะผู้จัดท�ำ
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

โรงเรียนอัสสัมชัญ

บรรณาธิการบริหาร
ม.โสภณ

บรรณาธิการ

สกุลเรือง

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

ถ่ายภาพ

ม.กายสิทธิ์

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

รูปเล่ม

ม.นฤพนธ์ ชูสกุลรัตน์

นิลสุวรรณโฆษิต
ร่มไมล์

เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 โทรสาร 0-2237-7769
Website http://www.assumption.ac.th      Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege 1885

พิมพ์ที่
The Sun Group
โทรศัพท์ 0-2433-4192

