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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีที่ 18 ฉบับเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2558

พิธีบรรพชาสามเณร
ในโอกาสฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี

งานวิชาการสัมพันธ์อัสสัมชัญ 130 ปี

ชนะเลิศการแข่งขันหุ่นยนต์
The Green Planet Robot Challenge
2015

แชมป์บาสเกตบอลกรมพลศึกษา
ประจ�ำปี 2558
รุ่น 12 ปี และ 14 ปี
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พิธีเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมร�ำลึกพระคุณพ่อ

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกิจกรรมร�ำลึกพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ โดยมีภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการ คณะผู้บริหาร คณะครู-นักเรียน และผู้แทนผู้ปกครอง เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ นอกจากนั้นได้เชิญ
ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนนักเรียน และผูแ้ ทนนักการ ขึน้ ถวายพานพุม่ สักการะ จากนัน้ ประธานเปิดกรวยถวายเครือ่ ง
ราชสักการะและอ่านบทอาเศียรวาทถวายพระพรต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และ
เพลงสดุ ดี ม หาราชา ต่ อ ด้ ว ยกิ จ กรรมร� ำ ลึ ก พระคุ ณ พ่ อ โดยผู ้ แ ทนนั ก เรี ย นนายสิ ท ธิ ก านต์ ธี ร ะวั ฒ นชั ย นั ก เรี ย น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขประจ�ำตัว 46295 อ่านบทสดุดีพระคุณพ่อภาษาไทย และนายจิระวิน ทิพทิพากร นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 เลขประจ�ำตัว 46131 อ่านบทสดุดีพระคุณพ่อภาษาอังกฤษ ผู้แทนลูกขึ้นมอบมาลัย เคารพบูชา
พร้อมทั้งกราบคุณพ่อ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อ ผู้แทนคุณพ่อคุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ กล่าวแสดงความรู้สึก
ที่มีต่อลูก ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล
ในงานกิจกรรมประจ�ำปีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ
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เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน พระราชทาน
รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในงานกิจกรรมประจ�ำปีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
ครั้งที่ 36 และทอดพระเนตรกิจกรรมที่ได้รับการตัดสินว่าดีเลิศ โดยมี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�ำประเทศไทย
คณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยฯ คณะภราดา ประกอบด้วย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
ภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะครู นักเรียน และ
ประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร เรยีนา เชลี

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทรงเปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทรงพระราชทาน
เข็มที่ระลึก ทรงเปิดป้ายอาคารเรยีนา เชลี ทรงเจิมและทรงพระสุหร่ายป้ายชื่ออาคารเรยีนา เชลี เสด็จทอดพระเนตรการ
แสดงผลงานของนักเรียน ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะภราดาในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ และคณะครู และทรงลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก เพื่อความเป็นสิริมงคล
ความร่มเย็นเป็นสุข
ทั้งนี้ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมผู้แทนคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่ ว มแสดงความยิ น ดี กั บ ภราดา ดร.มณฑล ประทุ ม ราช ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ นครราชสี ม า ในโอกาส
เปิดอาคาร "เรยีนา เชลี" ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่ อ วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2558 ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา คณะครุ ศ าสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ทีเ่ ดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษา
และภาวะผู้น�ำทางการศึกษา พร้อมทั้งเยี่ยมชม การบริหาร
จั ด การส� ำ นั ก งาน ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อาคารสถานที่ ต ่ า งๆ
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ งานทรัพยากรมนุษย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดอบรม
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และการน�ำหลักสูตรไปใช้อย่างมีคุณภาพ ให้กับครูผู้สอน โดย
ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และคณาจารย์
จากคณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร ในความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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งานวิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี
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เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานวันวิชาการ
ภายใต้ชื่องาน "วิชาการสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 130 ปี" เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 130 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน ผูแ้ ทนคณะกรรมการสมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผูแ้ ทนคณะกรรมการอัสสัมชัญ
พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ภายในงานจัดให้มีการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ การออกร้านจากหน่วยงานต่างๆ
การแข่งขันด้านวิชาการ การประกวดความสามารถด้านร้องเพลง ดนตรี การแข่งขันวอลเลย์บอล การแสดงจากนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ และนักเรียนโรงเรียนต่างๆ การแข่งขันหมากล้อม จัดโดยสมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
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อบรมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 งานทรัพยากร
มนุษย์รว่ มกับงานประกันคุณภาพการศึกษา ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด ให้ มี ก ารอบรมระบบการประกั น
คุณภาพภายในของโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อเป็นการพัฒนา
และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบ
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก าร
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2553 มาตรฐานของส�ำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
“สมศ.” และมาตรฐานของมู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ ค าเบรี ย ล
แห่งประเทศไทย โดยมี ดร.อาทิตย์ สอนสุจิตรา หัวหน้างาน
พัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
ณ ห้ อ งประชุ ม Conference ชั้ น 3 ภายในงานศู น ย์
วิทยบริการและสือ่ การสอน อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint
Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อบรมระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ส�ำหรับบุคลากรอายุงาน 0-10 ปี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558 งานทรัพยากรมนุษย์
ร่ ว มกั บ งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส� ำ นั ก ผู ้ อ� ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการอบรมระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ส�ำหรับบุคลากรอายุงาน 0-10 ปี เพือ่ เป็นการพัฒนา
และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจในระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง
ชาติ พ.ศ. 2553 มาตรฐานของส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) “สมศ.” และ
มาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยมี
ดร.อาทิตย์ สอนสุจิตรา หัวหน้างานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการ
ศึกษา มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่คุณครู ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3 ภายใน
งานศูนย์วทิ ยบริการและสือ่ การสอน อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์
(Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คุณวิศรุต อังคทะวานิช ผู้ถ่ายภาพผลงาน “ปลากัด” อันเลื่องชื่อบน iPhone 6s
แบ่งปันประสบการณ์แก่รุ่นน้องๆ
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้เชิญคุณวิศรุต อังคทะวานิช
อัสสัมชนิกรุ่น 103 เลขประจ�ำตัว 28053 ช่างภาพอิสระ
ช่างภาพไทยระดับโลกผู้ถ่ายภาพผลงาน “ปลากัด” อันเลื่องชื่อ
บน iPhone 6s ได้มาให้ความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ชีวิต
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่รุ่นน้องๆ นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ผ่านมุมมองและประสบการณ์ชีวิตให้เปลี่ยนแปลงไปสู่ชีวิต
ที่ดีกว่า ณ ศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน ชั้น 3 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building)
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP)
ได้ต้อนรับคณะเยี่ยมชมโรงเรียนของภราดาแกสเปอร์

เมื่ อ วั น ที่ 13 กั น ยายน 2558 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ มี
โอกาสต้อนรับ บราเดอร์ ฟรานซิส เซเวียร์ แกสเปอร์ (อดีต
อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียล ประจ�ำประเทศมาเลเซียและ
สิงค์โปร์) และคณะผู้ติดตามจ�ำนวน 10 ท่านจากโรงเรียน
Montfort Youth Training Center ประเทศมาเลเซีย ใน
การดูงานและเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญ ในการเยี่ยมชมครั้ง
นี้มี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อม
ด้วยมิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์ คณะครู EP และนักเรียน EP-M6
ให้การต้อนรับคณะและน�ำชมส่วนต่างๆ ของโรงเรียน คือ โรงอาหารศูนย์วิทยบริการ และวัดน้อยของคณะภราดา ซึ่ง
ทางคณะศึกษาดูงานให้ความสนใจและสอบถามการบริหารจัดการของโรงเรียนในหลายด้าน

คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานสาธารณรัฐประชาชนจีน

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พร้อม
คณะกรรมการที่ปรึกษา และคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ จ�ำนวน 13 ท่าน เดินทางศึกษาดูงานเกี่ยวกับการศึกษาและ
กระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง No.1 High School of Jiujiang และ Jiujiang Hehu School สาธารณรัฐประชาชน
จีน โดยมี Ms. Zeng Yu Hua รองผู้อ�ำนวยการเขตการศึกษา Yi Zhong Mr. Wan Jin Ling ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
No.1 High School of Jiujiang พร้อมผู้บริหารโรงเรียน Mr. Li Lu Qing ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน Ms. Xiong Qiu Jin
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน Jiujiang Hehu School พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่าง
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม กับ Jiujiang Hehu School ในการเดินทางไปครั้งนี้ด้วย
นอกจากนี้คณะผู้บริหารและคณะครู ได้ทัศนศึกษาและเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีน ณ เมืองเก่าต้าหลี่
ก�ำแพงโบราณ (ต้าหลี่กู่เฉิง) ทะเลสาบเอ๋อไห่ เจดีย์สามองค์ หมู่บ้านสี่โจวหรือหมู่บ้านชาวไป๋ เขาซีซาน ฯลฯ

มอบหนังสือประวัติศาสตร์ ไทยในยุครัตนโกสินทร์ ให้แก่ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558 คุณไกรฤกษ์ นานา
อัสสัมชนิก 22856 (AC 2516 รุ่นลานกรวด) นักวิชาการ
ด้านประวัติศาสตร์ และคอลัมนิสต์ประจ�ำนิตยสารศิลป
วั ฒ นธรรม ส� ำ นั ก พิ ม พ์ ม ติ ช น พร้ อ มด้ ว ยคุ ณ สุ พ จน์
ปิยะพันธ์สุทธิ อัสสัมชนิก 26824 (AC 2516 รุ่นลานกรวด)
มอบหนังสือประวัติศาสตร์ไทยในยุครัตนโกสินทร์ ให้แก่
ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ จ�ำนวน 2 ชุด ซึ่งหนังสือทั้งหมด
เป็นผลงานการแต่งของคุณไกรฤกษ์ นานา โดยมีภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้รับมอบ
ณ ห้องท�ำงานชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และได้ส่งต่อให้ มิสวิไลรัตน์ สิงหภาณุพงศ์ หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการและสื่อ
การสอน เพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนต่อไป ในโอกาสนี้ คุณไกรฤกษ์ นานา พร้อมด้วยคุณสุพจน์ ปิยะพันธ์สุทธิ
ยังได้เยี่ยมชมห้องสมุด Martin De Tours ชั้น 3 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
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ภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ รับรางวัล SIGNIS Asia Special Film Award

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในฐานะประธาน
มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ คุณปณต อุดม ผู้อ�ำนวยการสร้าง
ภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ และคุณเกียรติกมล เอี่ยมพึ่งพร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟว์สตาร์ จ�ำกัด ในนามผู้จัดจ�ำหน่าย
เข้ารับรางวัล SIGNIS Asia Special Film Award จากคุณพ่อกาเบรียล ฮุน มินต์ ประธาน SIGNIS Asis ในงานมอบรางวัล
สื่อมวลชนดีเด่น ประจ�ำปี 2015 (Catholic Award 2015) จัดโดย สื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย ณ ห้องรอยัลบอลลูน
โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล บางรัก กรุงเทพมหานคร
ส�ำหรับ รางวัล SIGNIS Asia Special Film Award นี้ ได้มอบให้กับภาพยนตร์ไทย เรื่อง ฟ.ฮีแลร์ ซึ่งจัดสร้างโดย
มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ และสมาคมอัสสัมชัญ ซึ่ง SIGNIS เป็นองค์กรคาทอลิกโลกเพื่อสื่อมวลชน
ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากส�ำนักวาติกัน ให้ดูแลและประสานงานด้านสื่อมวลชนของพระศาสนจักรคาทอลิก
ทั้งด้านภาพยนตร์ วิทยุโทรทัศน์ สื่อภาพและเสียง การวิจัย ฯลฯ

มอบประกาศนียบัตร กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 12

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ ม อบ
ประกาศนียบัตรให้แก่ นายภัทรเดช หิรัญตระกูล นักเรียนชั้น
ม.5/6 เลขประจ�ำตัว 46727 และ นายภูวณ ถิระเดชาพงศ์
นักเรียนชั้น ม.5/8 เลขประจ�ำตัว 46747 ณ บริเวณใต้
อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ที่ได้เข้าร่วมโครงการ กล้าวรรณกรรม
รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยมีมิสนิธิมา
คุณะดิลก ปิน่ สลัก เป็นครูทปี่ รึกษา นอกจากนัน้ นายภัทรเดช
หิรัญตระกูล ร่วมกับครูที่ปรึกษาได้รับเลือกให้ร่วมเข้าค่าย
ในรอบที่ 2 โครงการ "ยอดกล้า" ในโอกาสต่อไป

ชี้แจงเรื่องประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2558

เมือ่ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558 คณะคุณครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้ารับฟังการชี้แจง เรื่อง
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 โดยมี ดร.อาทิตย์ สอนสุจติ รา หัวหน้างาน
พัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม
Auditorium ชั้น 9 อาคาร Assumption 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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มอบรางวัลและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันงานวันรพีวิชาการ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
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เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ณ บริเวณใต้อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้มอบ
รางวั ล และแสดงความยิ น ดี กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการแข่ ง ขั น งานวั น รพี วิ ช าการ ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2558
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โดยมี นักเรียนที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์วิชาการ ครั้งที่ 23 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับโล่เกียรติยศ
จากคณบดี คณะรัฐศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท
- นายพิชญา บวรสกุลโชค
เลขประจ�ำตัว 46109
นักเรียนชั้น ม.6/4
- นายทวีชัย พรวัฒนวิชัย
เลขประจ�ำตัว 51136
นักเรียนชั้น ม.6/5
รางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่ง การแข่งขันโต้วาที ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับโล่เกียรติยศ
จากคณบดี คณะนิติศาสตร์ พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัล 2,000 บาท
- นายศุภมิตร ศรีสว่างวัฒน์
เลขประจ�ำตัว 48951
นักเรียนระดับชั้น EP-M.6/1
- นายพีรมิตร มาศอาณา
เลขประจ�ำตัว 46145
นักเรียนระดับชั้น EP-M.6/1
- นายภาสวัฒน์ ลีลาบูรณธนกูร เลขประจ�ำตัว 46469
นักเรียนระดับชั้น EP-M.6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขันโต้วาที ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับเกียรติบัตร
พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
- นายกันตภณ วารีเกษม
เลขประจ�ำตัว 46461
นักเรียนระดับชั้น EP-M.6/1
- นายศุภกร ศรีวสุเมธารัศมี เลขประจ�ำตัว 51122
นักเรียนระดับชั้น EP-M.6/2
- นายธันภัทร เจียมศรีพงษ์
เลขประจ�ำตัว 45979
นักเรียนระดับชั้น EP-M.6/3
โดยมี มิสเตอร์จอช โบเลน เป็นครูผู้ช่วยควบคุมเรื่องภาษาและไวยากรณ์
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มอบรางวัลพร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทาง
วิชาการแบบบูรณาการ 5 กลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ�ำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบรางวัลพร้อมทั้ง
ร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการแบบบูรณาการ 5 กลุ่มสาระ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ�ำปีการศึกษา 2558 โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียน
ณ บริเวณใต้อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รายการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการแบบบูรณาการ 5 กลุ่มสาระ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ�ำปี
การศึกษา 2558
ประกอบด้วย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และ
ภาษาต่างประเทศ ร่วมกันจัดกิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการแบบบูรณาการ 5 กลุ่มสาระภายในสถานศึกษาให้แก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา ซึ่งการแข่งขันจัดแข่งเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยมี
จ�ำนวนทีมที่เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 15 ทีม ผลของการแข่งขันได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทีมที่ชนะการแข่งขัน ดังต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
- นายวิธวินท์ ตรีนุชกร
เลขประจ�ำตัว 46213
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
- นายธนภูชิวัฒน์ อู่สิริมณีชัย
เลขประจ�ำตัว 46462
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
- นายขจรยศ อู่เต่าบิน
เลขประจ�ำตัว 51148
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 900 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
- นายกวิน
กุลมา
เลขประจ�ำตัว 46172
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
- นายเศรษฐศักดิ์ คงสวัสดิ์เกียรติ เลขประจ�ำตัว 46267
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
- นายสิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย
เลขประจ�ำตัว 46295
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
- นายธนกฤต พันธจารุนิธิ
เลขประจ�ำตัว 45989
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
- นายกานต์
นนทสิทธิชัย
เลขประจ�ำตัว 46060
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
- นายลัทธวัฒน์ ปกรณ์วณิชชา เลขประจ�ำตัว 46159
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ผลของการเแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
รางวัลชนะเลิศ
- นายวรทรัพย์ ตันติแพทยางกูร เลขประจ�ำตัว 46451
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- นายวิธวินท์ ตรีนุชกร
เลขประจ�ำตัว 46213
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
- นายลัทธวัฒน์ ปกรณ์วณิชชา เลขประจ�ำตัว 46159
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- นายขจรยศ   อู่เต่าบิน        เลขประจ�ำตัว 51148
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
- นายชวาล     เพียรสัตยานนท์   เลขประจ�ำตัว 48951
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันกอล์ฟประเพณี AC VS BCC

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 สมาคมอัสสัมชัญร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จัดการแข่งขัน
กอล์ ฟ ประเพณี AC VS BCC โดยมี ศิ ษ ย์ เ ก่ า ของทั้ ง สองโรงเรี ย นเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความสามั ค คี
ณ สนามกอล์ฟ บางกอก กอล์ฟคลับ ปทุมธานี

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรอาวุโส ประจ�าปี 2558

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ได้มีการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรอาวุโส ประจ�าปี 2558 ประกอบด้วยทีมฟุตบอล
ของสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่าเทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ สนามไอซีซีซอคเกอร์เพลนเน็ต ถนนพระราม 3
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พิธีเปิดลาน นิทรรศการอาจารย์ป๋วย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2558 มูลนิธิบูรณชนบท แห่งประเทศไทย จัดพิธีเปิด “ลานนิทรรศการอาจารย์ป๋วย”
ในโอกาสครบรอบ 100 ปี ชาตกาล อ.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ณ มูลนิธิพัฒนาชนบท จังหวัดชัยนาท เลขที่ 64 ฝายน�้ำล้น
ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท โดยมีผู้แทนจากสมาคมอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
บมจ.ไปรษณีย์ไทย เข้าร่วมงาน
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อัสสัมชนิกรุ่น 2515 (หลุยส์อำ� ลา) จัดงานเลี้ยงอาหารกลางวันครูเกษียณ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 อัสสัมชนิกรุ่น 2515 (หลุยส์อ�ำลา) จัดงานเลี้ยงและรับประทานอาหารกลางวัน
ร่วมกับคุณครูเกษียณ ณ สีลมวิลเลจ(สีลม) โดยมีพลเรือเอก ประพฤติพร อักษรมัต อัสสัมชนิก รุ่น 2515 ให้การต้อนรับ
บรรยากาศระหว่างศิษย์และคุณครูเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความอบอุ่น

ปาฐกถาพิเศษ "เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก"

คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ คุณวัลลภ เจียรวนนท์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ และคณะกรรมการสมาคม
อัสสัมชัญ ได้มาร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ "เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก" มุมมอง ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล อดีตผู้ว่าการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย อัสสัมชนิก 23745 ในงาน "AC Dinner Talk" จัดโดยสมาคมอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2558
ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน

อัสสัมชัญรวมรุ่นสมานมิตร ร่วมสังสรรค์ประจ�ำปี

วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร สมาคมอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงอวยพร
เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคม
อัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญร่วมงาน
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ร่วมแสดงความยินดีกบั นักเรียนที่ ได้รบั รางวัลนิตนิ ทิ รรศน์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบรางวัล
พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันในงานนิตินิทรรศน์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดยทางกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้มีคณะผู้บริหารคณะครูร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ณ บริเวณใต้อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
รายการแข่งขันในงานนิตินิทรรศน์ นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1. รางวัลชนะเลิศการแข่งขันโต้วาที ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย รับโล่พร้อมเงินรางวัล 9,000 บาท
นายทวีชัย
พรวัฒนวิชัย เลขประจ�ำตัว 51136 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5
ได้รับรางวัลนักโต้วาทีดีเด่นประจ�ำปีการศึกษา 2558
นายสิทธิกานต์ ธีระวัฒนชัย เลขประจ�ำตัว 46295 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1
นายพิชญา บวรสกุลโชค เลขประจ�ำตัว 46109 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
2. รางวัลประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “แตกต่างแต่ไม่แตกแยก”
		รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
นายณัฐพัชร์ ธนหิรัญสิทธิ์ เลขประจ�ำตัว 53295 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4
		รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
นายภัทรพล สันติวราคม เลขประจ�ำตัว 51283 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์
"The Green Planet Robot Challenge 2015"

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ “The Green Planet Robot Challenge 2015” ณ ศูนย์การค้า
สุพรีม คอมเพล็ก ได้รับโล่รางวัล และทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมของรางวัล ได้แก่นายสกล ทัศนงาม นักเรียนชั้น ม.4/1
เลขประจ�ำตัว 47662 และนายเมธิส โสตางกูร นักเรียนชั้น ม.4/1 เลขประจ�ำตัว 47744 พร้อมทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็น
ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรายการ “World Robot Games 2016 (WRG)” ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
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จตุรมิตรสามัคคี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ

เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2558 โรงเรี ย น
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญโดยมี
คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้แทนนักเรียน ในนามโรงเรียน
ในเครือจตุรมิตรสามัคคี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องใน
วโรกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช วันพ่อ
แห่งชาติ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ชาวจตุมิตรสามัคคีปฏิบัติร่วมกัน
เพื่อแสดงความจงรักภักดีที่ชาวจตุมิตรสามัคคีมีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

เดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเอดส์

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ และสมาคม
อัสสัมชัญ จัดงานเดินการกุศลรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติด และโรคเอดส์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ
ครบ 60 พรรษา เพื่อน�ำรายได้สนับสนุนการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับคณะครู เจ้าหน้าที่ นักการ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
และแผนกประถม “โครงการลูกศิษย์ดูแลครู” โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ ประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดานนทชา ศรีวิไล ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม คณะผู้ร่วมบริหาร
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรม ณ ลานตะวันยิ้ม สวนลุมพินี ถนนพระราม 4 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1

คณะผู้ก�ำกับและลูกเสือรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีการฝึกอบรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ในการจัดกิจกรรมมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น มีจิตใจ
โอบอ้อมอารี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และภาวะความเป็นผู้น�ำ  เพื่อช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน
ชุมชน และประเทศชาติ โดยมีกิจกรรมเดินทางไกล การใช้เข็มทิศในการอ่านค่าพิกัดที่ลูกเสือด�ำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง
การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย การตรวจเยี่ยมค่าย การประชุมและแสดงรอบกองไฟ ระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2558 ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ อ�ำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดนครปฐม การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 และ EP-M.1 ได้ด�ำเนินการ ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ โดยได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหาร
คุณครู นักเรียน และบุคลากรทุกภาคส่วน คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1 ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย
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โรงเรียนในเครือจตุรมิตรร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคีประกอบด้วยโรงเรียน
อัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียน
สวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ในนาม
จตุ ร มิ ต รสามั ค คี น� ำ พวงมาลาถวายสั ก การะพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (วันปิยมหาราช)
เพื่อน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อประเทศชาติ
และโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี โดยมีผู้แทนครู นักเรียน และวงค์ดุริยางค์ 4 สถาบันในนามจตุรมิตรสามัคคี
ร่วมในขบวน ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ร่วมงานต้อนรับผู้อำ� นวยการโรงเรียนสวน
กุหลาบวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 มาสเตอร์สุทิน
นิตวิ ฒ
ั นานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พร้อมด้วย มาสเตอร์ชณัฐ
กะปิตถา ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม / หัวหน้างานกิจกรรม
พิเศษและสัมพันธ์ชุมชน มิสนิภา ต่างท้วม กรรมการบริหาร
สถานศึกษา / หัวหน้างานทรัพยากรมนุษย์ ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ
มิสละออ พลอยโพลงสุข หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การ
งานอาชีพและเทคโนโลยี เป็นผู้แทนภราดาดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงานต้อนรับ
นายวิฑูรย์ วงศ์อิน ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ณ หอประชุมอาคาร 123 ปี
สวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

การขึ้นทะเบียนทหารกองประจ�ำการและน�ำปลด

เมื่อที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 งานรักษาดินแดน
ฝ่ า ยกิ จ กรรม โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มกั บ โรงเรี ย นรั ก ษา
ดินแดน ศูนย์การก�ำลังส�ำรอง ท�ำการขึน้ ทะเบียนกองประจ�ำ
การและน�ำปลดเป็นทหารกองหนุน ประจ�ำปีการศึกษา
2558 ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6
หรือนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ณ ห้อง Auditorium
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

การประกวด AC Singing Contest 2015

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการ
ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ประจ�ำปีการศึกษา 2558
รอบชิงชนะเลิศ Assumption College Singing Contest
2015 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP-M.4-6 เพื่อ
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการฟัง การอ่าน การพูด และการ
เขียนภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
มั่นใจและกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม โดยได้รับความ
ร่วมมือจากคณะครูนกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP-M.4-6 เข้าร่วมการจัดกิจกรรมในครัง้ นีโ้ ดยพร้อมเพรียงกัน
ณ หอประชุม Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
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ค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ฝ่ายปกครอง ร่วมกับคณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จัดค่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา เพื่อ
ส่งเสริมผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากการท�ำงาน และท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ให้ความ
ช่วยเหลือผู้อื่น รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2558 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
ในการร่วมกิจกรรมค่ายในครั้งนี้
กลุ่มที่ 1 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1, 4, 5, 10 ณ ศูนย์ฝึกอบรมทรัพยากรบุคคล นาวิกโยธิน อ.สัตหีบ
จังหวัดชลบุรี
กลุ่มที่ 2 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3, 8, 9 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เกาะแสมสาร
จังหวัดชลบุรี
กลุม่ ที่ 3 นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4/2, 6,7 ณ ศูนย์ฝกึ อบรมนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้การดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด

ทัศนศึกษาและจิตอาสาคณะครูนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558 นักเรียนและคณะครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้ไปทัศนศึกษา และจิตอาสา
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1, 2/2,
2/3, 2/6, 2/9 และ 2/10 ทัศนศึกษา ณ เมืองโบราณ
จ.สมุทรปราการ
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4, 2/5, 2/7
และ 2/8 ทัศนศึกษา ณ วัดสมานรัตนาราม จังหวัดฉะเชิงเทรา และอุทยานแห่งชาติสวนสัตว์เปิดเขาเขียว
กิจกรรมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ตลอดจนน�ำความรู้
และประสบการณ์ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน กิจกรรมครั้งนี้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ให้โดย
การท�ำบุญบริจาคทาน ไหว้พระ ศึกษาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงการศึกษาชีวิตสัตว์ป่า
และแหล่งธรรมชาติ เป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สร้างความซาบซึ้งในธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิต
ของชุมชน และสังคม นอกจากนี้ การท่องเที่ยวทัศนศึกษายังเป็นการช่วยพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจช่วยกระจายรายได้
สู่ชุมชน และเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างเพื่อนมนุษย์ที่มีต่อธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง
มีจิตใจที่อยากอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีสืบไปชั่วกาลนาน

ตรวจสุขภาพครูประจ�ำปีการศึกษา 2558

เมื่ อ วั น ที่ 29 กั น ยายน พ.ศ.2558 งานสุ ข อนามั ย
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดตรวจสุขภาพครู
ประจ�ำปีการศึกษา 2558 เพื่อให้คุณครูได้ตรวจสุขภาพ
ร่างกาย และการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เกิดอาการ
เจ็บป่วย โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลวิชัยเวช มาให้บริการ
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ร่วมงานฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของคณะภราดาเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย

เมื่ อ วั น ที่ 8 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2558 คณะคุ ณ ครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เดินทางไปร่วมงาน ฉลองหิรัญสมโภช
การปฏิญาณตน 25 ปี ของ ภราดาปีเตอร์ ศักดา สกนธวัฒน์
และ ฉลองสุวรรณสมโภช 50 ปี ของ ภราดาออกัสติน ชุมพล
ดีสุดจิต ภราดาแอนโธนี่แห่งปาดัว อรุณ เมธเศรษฐ ภราดา
ปีเตอร์ มีศกั ดิ์ ว่องประชานุกลู ภราดาอัลเบิรต์ ลอเรนซ์ บัญชา
แสงหิรญ
ั ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

พิธีมิสซาสุขส�ำราญเนื่องในโอกาสครบรอบ
82 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธีมิสซาสุขส�ำราญเนื่องในโอกาสครบรอบ 82 ปี ภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ได้รับเกียรติจากพระสังฆราช
ยอแซฟ พิ บู ล ย์ วิ สิ ฐ นนทชั ย พระสั ง ฆราชสั ง ฆมณฑล
นครสวรรค์ เป็นผู้ประกอบพิธีมิสซา โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ พร้ อ มด้ ว ยผู ้ แ ทนจากสมาคม
อั ส สั ม ชั ญ ผู ้ แ ทนจากสมาคมผู ้ ป กครองและครู โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนพนักงาน ผู้แทนผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ มอบของขวัญและช่อดอกไม้ คณะครู
นักเรียน ร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดและแสดงความยินดี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ร่วมงานฉลองสุวรรณสมโภช 50 ปี
ของภราดาปีเตอร์ มีศักดิ์ ว่องประชานุกูล

เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2558 คณะคุ ณ ครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสฉลองสุวรรณสมโภช 50 ปี การปฏิญาณตน
เป็นนักบวชของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา
ปีเตอร์ มีศกั ดิ์ ว่องประชานุกลู ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ ซอยสาทร 13 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

พิธีบรรพชาสามเณรในโอกาสฉลองโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบรอบ 130 ปี
และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ครบรอบ 48 ปี
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ
และฝ่ายกิจการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดพิธี
บรรพชาสามเณร ในโอกาสฉลองโรงเรียนอัส สัมชัญ ครบรอบ
130 ปี และ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ครบรอบ 48 ปี
ระหว่างวันที่ 3 - 18 ตุลาคม พ.ศ.2558 โดยแบ่งเป็น 2 พิธีการ
พิธีปลงผมและฉลองนาคเณรได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์
ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน (อัสสัมชนิก 22972) รองอธิการบดีจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ พระสงฆ์จากวัดยานนาวาพระอารามหลวงจ�ำนวน 15 รูป เจริญพระพุทธมนต์
ฉลองนาคเณร ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ส่วนพิธีบรรพชาสามเณร ได้รับเกียรติจากคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ (อัสสัมชนิก 25558) รองเลขาธิการ หอการค้าไทย
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ประธานในพิธีมอบผ้าไตร และให้โอวาท โดยมีพระครูไพบูลย์ อาทรกิจ เจ้าอาวาสวัดไทรน้อย
เป็นพระอุปัชฌาย์ประกอบพิธีบรรพชา ซึ่งการบรรพชาสามเณรครั้งนี้ มีนักเรียนเข้าร่วม จ�ำนวน 123 รูป ณ วัดไทรน้อย
อ�ำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
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กิจกรรมปฏิบัติธรรมส�ำหรับคุณครูศาสนาพุทธ

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปฏิบตั ธิ รรมส�ำหรับคุณครู
ที่นับถือศาสนาพุทธ โดยมีการบวชเนกขัมมะนุ่งขาวห่มขาว
ถือศีลแปด ท�ำวัตร สวดมนต์ และฝึกวิปัสสนากรรมฐาน
เบือ่ งต้น เพือ่ เป็นการฝึกอบรมเกีย่ วกับคุณธรรม จริยธรรม ทาง
ด้านจิตใจ ถ้าหากจิตใจดีก็จะเป็นครูที่ดี เมื่อเป็นครูที่ดีก็ย่อม
จะอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดีของสังคม มีความพรัอม
ทั้งทางจิตใจ และสติปัญญา กิจกรรมนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่
9–11 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ณ ส�ำนักปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต
สาขาปากช่อง อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ฟื้นฟูจิตใจจาริกแสวงบุญนักเรียนคาทอลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจ
จาริกแสวงบุญนักเรียนคาทอลิกระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
เพื่อให้นักเรียนเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรม ปฏิบัติศาสนกิจ
ตามหลักธรรมทางศาสนาของตน และมีศาสนาเป็นเครือ่ งยึด
เหนี่ยวจิตใจ ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 ณ วัดพระคริส
ประจักษ์ (วัดเกาะใหญ่) วัดมารีย์สมภพ (วัดบ้านแพน) และ
วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรมศพ
มาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ

เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 6 ตุ ล าคม พ.ศ. 2558 โรงเรี ย น
อัส สั มชั ญ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เป็น
เจ้าภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพมาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ
คุณครูหลักสูตรภาษาอังกฤษ และคุณครูสอนโขน โรงเรียน
อัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ คณะผู้บริหาร
คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูเกษียณ อัสสัมชนิกและ
แขกผู้มีเกียรติร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ ณ วัดบางกระเจ้ากลาง ถนนเพชรหึงส์ ต�ำบลบางยอ อ�ำเภอ พระประแดง จังหวัด
สมุทรปราการ โอกาสนี้ คณะผู้บริหาร คณะครู คณะครูเกษียณ นักเรียน ผู้ปกครอง อัสสัมชนิก โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดง
ความเสียใจกับครอบครัวแจ้งเจริญ ในการจากของมาสเตอร์จารึก แจ้งเจริญ ด้วยความอาลัยอย่างยิ่ง

โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม
มารดามาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2558 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ พร้ อ มด้ ว ย
ภราดานนทชา ศรีวไิ ล ทีป่ รึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ธนบุ รี ภราดาพี ร พงศ์
ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ภราดา ดร.มณฑล ประทุ ม ราช ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญนครราชสีมา ภราดาพิสูตร วาปีโส ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภราดาทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มาสเตอร์ถิรวัฒน์ ข�ำสิน ผู้จัดการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม ร่วมแสดงความเสียใจจากการจากไปของคุณแม่สมลักษณ์ สกุลเรือง มารดามาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ ทั้งนี้ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้แทน
มอบเงินช่วยเหลือในการประกอบพิธีศพในนามโรงเรียน และในนามกองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้แก่ครอบครัวสกุลเรือง
ด้วย ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ
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การแข่งขันจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28
เหย้า-เยือน

เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ดร.วรนุช ตรีวจิ ติ รเกษม
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เป็นประธาน
เปิดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครัง้ ที่ 28 เหย้า-เยือน
พร้อมด้วย อาจารย์วิฑูรย์ วงศ์อิน ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย อาจารย์อนันต์ ทรัพย์วารี ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ คณะผูบ้ ริหาร ครู นักเรียน ร่วมงาน ส�ำหรับ
การแข่งขันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีใน 4 พี่น้อง ก่อนที่จะจัดการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี
ครั้งที่ 28 "ปณิธานความดี ปีมหามงคล" ขึ้นในปี 2559 ประกอบด้วย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (เจ้าภาพ) โรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 สี คือ ม่วง และทอง แข่งขัน
ฟุตบอลนักเรียน ฟุตบอลครูชาย ฟุตบอลผู้บริหารกับครูหญิง เปตองผู้บริหาร ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบธงกีฬาสีให้กับประธานสี
ประจ�ำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบธงกีฬาสีให้กับประธานของ
แต่ละสี เพื่อเตรียมเปิดการแข่งขันกีฬาสีประจ�ำปีการศึกษา
2558 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบธงกีฬาสีแก่ประธานสี ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ ASSUMPTION COLLEGE SEVEN YOUTH SOCCER 2015

งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน รายการ ASSUMPTION COLLEGE SEVEN
YOUTH SOCCER 2015 ระหว่างวันที่ 14 -18 กันยายน 2558 ณ อัสสัมชัญแคมปัสพระราม 2 โดยมีภราดา ดร.พิสูตร
วาปีโส ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ
การจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นการเตรียมฟุตบอล 7 คน ส�ำหรับการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน
7 คน ชิงแชมป์กีฬา 7 สี 2015 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 6 ทีม ได้แก่ ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี, ทีมโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย, ทีมโรงเรียนราชวินิต บางแคปานข�ำ, ทีมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์, ทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
และทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ผลการแข่งขันทีมโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครชนะเลิศในการแข่งขันได้รบั ถ้วยรางวัลการแข่งขัน
ฟุตบอล 7 คน ASSUMPTION COLLEGE SEVEN YOUTH SOCCER 2015 ไปครอง
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อัสสัมชัญ คว้าแชมป์บาสเกตบอลกรมพลศึกษา ประจ�ำปีการศึกษา 2558

กรมพลศึกษา ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี
ชาย-หญิง ประจ�ำปีการศึกษา 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7-20 ตุลาคม 2558 โดยวันที่ 20 ตุลาคม 2558 เป็นการแข่งขัน
ในรอบชิงชนะเลิศ ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
สรุปผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี ชาย-หญิง ประจ�ำปีการศึกษา 2558
รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
ชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย และโรงเรียนเทพศิรินทร์
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
ชนะเลิศ
ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนทิวไผ่งาม และ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
ส�ำหรับพิธีปิดการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี 14 ปี ชาย-หญิง ประจ�ำปีการศึกษา 2558
ได้รับเกียรติจาก นายปัญญา หาญล�ำยวง ผู้อำ� นวยการส�ำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน
และมอบรางวัล โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผู้จัดการทีมบาสเกตบอล 16 ปี ทีมชาติไทย และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสี ประจ�ำปีการศึกษา 2558

เมือ่ วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธเี ปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสี นักเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กมล สกลธนารัตน์ คณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ (ฝ่ายกีฬา) เป็นประธาน
ในพิธีเปิด พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ร่วมในพิธี ส�ำหรับพิธีปิดได้รับ
เกียรติจาก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน โดยการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนประจ�ำปี
การศึกษา 2558 ได้แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และ EP-M 1 - 2 , 4 - 6 แบ่งสีของนักเรียนออกเป็น 6 สี ได้แก่ สีแดง
สีเหลือง สีฟ้า สีม่วง สีเขียว และสีส้ม โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬา จ�ำนวน 6 ชนิด ได้แก่ บาสเกตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล
แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส และการดึงข้อ ซึ่งได้ท�ำการแข่งขันระหว่างวันที่ 2 - 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้ายฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ผ่านเข้าสู่รอบ 10 ทีมสุดท้าย ฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี 2015 โดยอยู่ร่วมสายเดียวกับ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนราชวินิตบางเขน และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โดยรายชื่อนักกีฬามีดังต่อไปนี้
1. นายนวพรรษ นพฤทธิ์
เลขประจ�าตัว 53935 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
2. นายภูมินทร์ ทุมรักษา
เลขประจ�าตัว 53945 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7
3. นายพีรวิชญ์ ศรีนวลจันทร์ เลขประจ�าตัว 53938 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
4. นายสหรัฐ
ปั๋นมัชยา
เลขประจ�าตัว 54759 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
5. นายพศวีร์
ยะสะกะ
เลขประจ�าตัว 54760 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8
6. นายชนม์ชนก ศานติชล
เลขประจ�าตัว 53301 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
7. นายฤทธิพร ซ่อนกลิ่น
เลขประจ�าตัว 54765 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/6
8. นายพันธกานต์ เกษมกุลวิไล เลขประจ�าตัว 54763 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
9. นายสุทธิไกร พิกุลทอง
เลขประจ�าตัว 54761 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
10. นายพงศธร ชูจันดา
เลขประจ�าตัว 54762 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
11. นายธนธรณ์ รุ่งกาญจนศักดิ์ เลขประจ�าตัว 54764 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
12. นายอัครวิทย์ เสมารัมย์
เลขประจ�าตัว 53315 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
13. นายธนกฤต วงศ์ลิขิต
เลขประจ�าตัว 53320 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8
14. นายภาณุวัฒน์ เกลี๊ยงทอง
เลขประจ�าตัว 53319 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7
15. นายปิยะวุฒิ ทองทา
เลขประจ�าตัว 53321 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9
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

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 ศรีชมภู

พิสูจน์อักษร

ม.เสกสรรค์

ถ่ายภาพ

ม.กายสิทธิ์

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

รูปเล่ม

ม.นฤพนธ์ ชูสกุลรัตน์

นิลสุวรรณโฆษิต
ร่มไมล์
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