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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีที่ 19 ฉบับเดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2559

อัสสัมชัญคว้าแชมป์วอลเล่ย์บอลยุวชนแอร์เอเซีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชิงแชมป์ประเทศไทย

ชิงถ้วยพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

ยินดีนักเรียน TYCA

ไปรษณียากรที่ระลึก
100 ปี ชาตกาล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

วันสถาปนาโรงเรียน
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วันคล้ายวันสถาปนา 131 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครบ 131 ปี
ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย พิธีตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ ง แด่ พ ระภิ ก ษุ - สามเณร จ� ำ นวน 19 รู ป พิ ธี
น้อมร�ำลึกถึงพระคุณ คุณพ่อกอลมเบต์ ผู้สถาปนาโรงเรียน
อัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียน พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ผู้แทนจาก
สมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ผู ้ แ ทนจากโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ศึ ก ษา ผู ้ แ ทนจากโรงเรี ย น
อัสสัมชัญคอนแวนต์ ผู้แทนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย ผู้แทนจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ผู้แทนจากโรงเรียน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนนักเรียน ผูแ้ ทนนักการ
ร่วมวางแจกันดอกไม้ มีอัสสัมชนิก ผู้ปกครอง ครู นักเรียน
และแขกผูม้ เี กียรติ ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
พิธีบ�ำเพ็ญกุศล 4 ศาสนา (ศาสนาคริสต์ ศาสนาพุทธ
ศาสนาซิกข์ และศาสนาอิสลาม) อุทิศแด่คุณพ่อกอลมเบต์
ผู้ก่อตั้งโรงเรียน คณะภราดา ครู อาจารย์ และผู้มีพระคุณ
ต่อโรงเรียน ที่ล่วงลับไปแล้ว
- ศาสนาคริสต์ พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
- ศาสนาพุทธ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003
- ศาสนาซิกข์ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003
- ศาสนาอิสลาม ณ ห้อง 901 ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003

กิจกรรมแข่งขันโต้วาที จัดขึ้นโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
อัสสัมชัญ หัวข้อ “ปฐมฤกษ์ 131 ปี อัสสัมชัญ Educational
Social” ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและ
นักเรียนโครงการทุน อสช. ชั้น ม.5/1 และ ม.6/1 ประจ�ำปี
การศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริม
และพั ฒ นาทั ก ษะด้ า นการพู ด และการใช้ ค วามคิ ด ในเชิ ง
ของการโต้วาที และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์กับนักเรียน
ต่างโรงเรียนจะได้เป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น
และทัศนคติซึ่งกันและกัน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ สมาชิกในทีม
ประกอบด้วย
1. นายปราชญ์ มกรารัตน์ เลขประจ�ำตัว 46917
2. นายกันตภณ ประดิษฐ์ทอง เลขประจ�ำตัว 46996
3. นายวรพจน์ ลือภูวพิทักษ์กุล เลขประจ�ำตัว 51950
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่ โรงเรี ย นสตรี
วัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมป์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
โดยได้รบั เกียรติจาก ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน
อัสสัมชัญ เป็นผู้มอบรางวัล
กิจกรรมการประกวดวาดภาพบนก�ำแพง หัวข้อ “131
ปี อัสสัมชัญ” จัดโดย กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ ในระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “ยุคเริม่ แรก” และ “ยุคปัจจุบนั ”
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “ยุคหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2” และ “ยุคคณะภราดา”
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โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม
วันตรุษจีน ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล อาคารนักบุญหลุยส์มารรีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมี ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ คณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ คณะครู และ
นักเรียน เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้
ส�ำหรับกิจกรรมวันตรุษจีนที่จัดขึ้น ประกอบด้วย การ
ตอบปัญหาภาษาจีน ระดับชั้น ม. 1, นิทรรศการความรู้เกี่ยว
กับตรุษจีน ประวัติศาสตร์จีน ประวัติการเชิดสิงโต ประเภท
อาหารและเครื่องเซ่นไหว้ ที่ใช้ส�ำหรับในเทศกาลวันตรุษจีน

รวมถึง สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในเทศกาลตรุษจีน เป็นต้น
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
น�ำนักเรียนสายศิลป์ภาษาจีน มาการแสดงเชิดสิงโตในงาน
ด้วย พร้อมด้วยการแสดงขับร้องเพลงจีน “หลง เตอะ ฉวน
เหลิน” โดยนายชวิน ชูชัยคุปต์ และ นายชาญชัย ลวาพิทักษ์
ชั้น ม.5/9 สายศิลป์ภาษาจีน โรงเรียนอัสสัมชัญ, การขับร้อง
เพลงประสานเสียงภาษาจีน โดยนักเรียนระดับชั้น ม. 3,
การแสดงร�ำไทเก๊ก จากนักเรียนระดับชั้น ม. 4/10 โดยมี
ครูหลิว เหลา ซือ (Luo Lao Shi) เป็นครูผู้ฝึกสอน ทั้งนี้
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีน
ซึ่งเป็นวันส�ำคัญของจีน และเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่เรียน
ภาษาจีนให้มีเวทีการแสดงออกมากขึ้น

กิจกรรม FTA / AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับกรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ จัดกิจกรรม FTA / AEC สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชน ประจ�ำปี 2559
ครัง้ ที่ 4 โดยมีภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายวิทตั วัชโรบล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
พัฒนาความพร้อมทางการค้า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน โดย
มีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
ส�ำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย การแสดงบนเวที การประกวดซุ้ม มีซุ้มนิทรรศการประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จ�ำนวน 10 โรงเรียน และการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ FTA / AEC
สัญจรขับเคลื่อนความรู้สู่เยาวชนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ บริเวณใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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มอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการ ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนคาทอลิกโรงเรียน
อัสสัมชัญ ร่วมกับผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษาและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้ามอบ
กระเช้ า ขอพรพระคาร์ ดิ นั ล ฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์ เกรี ย งศั ก ดิ์

โกวิทวาณิช พระอัค รสังฆราชแห่งสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
(อั ส สั ม ชนิ ก เลขประจ� ำ ตั ว 20515) เนื่ อ งในโอกาส
พระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2016 ณ บ้านพัก
พระสงฆ์ ส�ำนักมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ขอพรปีใหม่พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย กิ ต ติ คุ ณ มิ ส ซั ง โรมั น คาทอลิ ก กรุ ง เทพฯ เนื่ อ งในโอกาส
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2016 ณ บ้านอับราฮัม
คณะครู ค าทอลิ ก โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เข้ า มอบของขวั ญ อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ขอพรปีใหม่ พระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู อัครมุขนายก

งานวัน ฟ. ฮีแลร์ร�ำลึก
เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียน
อัสสัมชัญ จัดพิธี วัน ฟ.ฮีแลร์ร�ำลึกโดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ
และผูแ้ ทนจากสมาคมอัสสัมชัญ ผูแ้ ทนจากสมาคมผูป้ กครอง

และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้แทนคณะผู้ร่วมบริหาร ผู้แทน
คณะครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนนักการ ร่วมวางแจกันดอกไม้
คารวะ เพื่อร�ำลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญ
และประเทศชาติตามลําดับ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฏาจารย์
ฟ.ฮีแลร์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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วันผูกจิต ผูกใจครอบครัวคาทอลิก ครั้งที่ 9

เมือ่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 งานอภิบาล (ศาสนา
คริสต์) ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันผูกจิต
ผูกใจครอบครัวคาทอลิกครั้งที่ 9 ณ บริเวณใต้อาคาร Saint
Louis – Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยพิธีในช่วงเช้ามีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ “พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ” เป็นพิธีอัญเชิญ
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ให้องค์พระเยซูคริสตเจ้าเสด็จลงมาประทับอยู่ในรูปปรากฏ
ของเหล้าองุ่น คือ พระโลหิตของพระองค์ โดยเราเชื่อว่า
ทุกครั้งที่พระสงฆ์เสกศีล แผ่นปังและเหล้าองุ่นนี้จะเปลี่ยน
เป็นพระกายและพระโลหิตของพระองค์ โดยไดรับกียรติจาก
บาทหลวงบั ญ ชา อภิ ช าติ ว รกุ ล พระสงฆ์ ค ณะรอยแผล
ศักดิ์สิทธิ์ประกอบ

กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนทุกวันศุกร์ต้นเดือน
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัด
กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่นกั เรียน เพือ่ ปลูกฝังให้
นักเรียนรู้จัก ลด ละ เลิก กระท�ำในสิ่งที่ไม่ดีหันมาประพฤติ
ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม และเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
แก่นักเรียน ซึ่งจัดขึ้นทุกวันศุกร์ต้นเดือน ศาสนาพุทธจัด
บรรยาย ธรรมะ โดยได้นิมนต์พระคุณเจ้าจากทีมงานธรรมะ
อารมณ์ดี ซึ่งเครือข่ายอยู่ที่วัดยานนาวา พระอารามหลวง
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มาบรรยาย ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์

เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ ทางด้านศาสนาคริสต์จดั พิธมี สิ ซาวันศุกร์
ต้นเดือนส�ำหรับนักเรียนคาทอลิก โดยได้รบั เกียรติจากคุณพ่อ
เบเนดิก พรชัย แก้วแหวน ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ
เป็ น ผู ้ ป ระกอบพิ ธี มิ ส ซา ณ ห้ อ งประชุ ม Auditorium
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 และศาสนาอิสลาม จัดให้มีการ
บรรยายส�ำหรับนักเรียนศาสนาอิสลาม โดยอาจารย์อนุชา
เกียรติธารัย ณ ห้อง Conference EP ตึกกอลมเบต์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือนไตรอัสสัมชัญ และพิธีรือฟื้นศีลล้างบาปนักเรียนคาทอลิก
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2559 คณะครูและนักเรียน
คาทอลิกไตรอัสสัมชัญ ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษาและโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
ร่วมพิธีมิสซาศุกร์ต้นเดือนไตรอัสสัม โอกาสปิดการศึกษา
2558 และพิธีรือฟื้นศีลล้างบาปนักเรียนคาทอลิกระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3 มิสธนินท์ธร ค�ำทองสุข เป็นครูค�ำสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีคุณพ่อสานิจ สถะวีระวงส์
เจ้ า อาวาสอาสนวิ ห ารอั ส สั ม ชั ญ เป็ น ประธานในพิ ธี
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายกิจกรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธรี บั พระราชทานเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุ ณาภรณ์ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า
โปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
ที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 และ พ.ศ. 2557
ให้กับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดา
วิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการ คณะผูร้ ว่ มบริหาร คณะครู นักเรียน
ร่วมแสดงความยินดีและเชิดชูเกียรติ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์

พระแม่มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
คุณครูได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็น
ที่ ส รรเสริ ญ ยิ่ ง ดิ เรกคุ ณ าภรณ์ ชั้ น ที่ 4 ชื่ อ จตุ ต ถดิ เรก
คุณาภรณ์ ประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน 12 ท่าน ได้รบั พระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิ เรกคุณาภรณ์
ชั้นที่ 5 ชื่อ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจ�ำปี 2556 จ�ำนวน
6 ท่าน ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่
สรรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ชนั้ ที่ 4 ชือ่ จตุตถดิเรกคุณาภรณ์
ประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 1 ท่าน และได้รบั พระราชทานเครือ่ ง
ราชอิสริยาภรณ์อนั เป็นทีส่ รรเสริญยิง่ ดิเรกคุณาภรณ์ ชัน้ ที่ 5
ชื่อเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ ประจ�ำปี 2557 จ�ำนวน 2 ท่าน

ร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณและวจนพิธีกรรมเสกอาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครูงานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณและเสก อาคารยอร์นแมรี่ โดยมีบาทหลวง ยอแซฟ
ยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีบูชา
ขอบพระคุณ ภราดา ดร. ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อั ส สั มั ช ญศรี ร าชา กล่ า วรายงานการจั ด สร้ า งอาคารยอร์ น แมรี่
พระสังฆราช เทียาชัย สมานจิต พระสังฆราชกิตติคณ
ุ สังฆมณฑลจันทบุรี
และ ภราดา ดร.สุ ร สิ ท ธิ์ สุ ข ชั ย อธิ ก ารเจ้ า คณะเซนต์ ค าเบรี ย ล
แขวงประเทศไทย ร่วมกล่าวแสดงความยินดี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
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พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายกิจกรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธมี ทุ ติ าจิตครูเกษียณ ประจ�ำปีการศึกษา
2558 เริ่มพิธีกองเกียรติยศน�ำขบวนเข้าสูเวที มิสเตือนใจ
หลายรัตน์ ผูแ้ ทนครูเกษียณ จุดเทียนบูชาพระ ผูแ้ ทนนักเรียน
มอบมาลัยกรแด่คุณครูเกษียณ พิธีกรอ่านประวัติคุณครู
เกษียณ ผู้แทนนักเรียน อ่านบทร�ำลึกพระคุณครู ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ มอบช่อดอกไม้ ของขวัญ
และ โล่เชิดชูเกียรติให้คณ
ุ ครูเกษียณ ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม
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อธิการคณะผูร้ ว่ มบริหาร หัวหน้าระดับชัน้ หัวหน้ากลุม่ สาระฯ
หั ว หน้ า งาน ประธานสภานั ก เรี ย น และผู ้ แ ทนนั ก เรี ย น
อ�ำนวยพรคุณครูเกษียณ มิสเตือนใจ หลายรัตน์ ผู้แทน
คุ ณ ครู เ กษี ย ณ กล่ า วขอบคุ ณ และให้ ข ้ อ คิ ด แก่ นั ก เรี ย น
ท่ า นผู ้ อ� ำ นวยการท่ า นอธิ ก าร กล่ า วสดุ ดี คุ ณ ครู เ กษี ย ณ
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การตรวจติดตามและประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2558

งานประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ รับการ
ตรวจติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ประจ�ำปีการศึกษา 2558 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา เป็นการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียน และเตรียมความพร้อมรับการประเมินมาตรฐาน
คุณภาพ สมศ. จากคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย น�ำโดย
ภราดา ดร.สมพร คงวิมล พร้อมทีมงาน โดยมี ภราดา ดร.เดชา
ชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 26 - 29 มกราคม 2559
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายสิ่งแวดล้อม
และสุขาภิบาล ส�ำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสุข 23 สี่พระยา น�ำคณะกรรมการประเมินการ
สุขาภิบาลในโรงเรียน เข้าตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรง
เรียนอัสสัมชัญ ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ติดตาม และเฝ้าระวัง มิให้
มีการปนเปื้อนเชื้อที่ท�ำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร และ
สารปนเปื้อนอื่นๆ ในอาหารและน�้ำดื่ม ที่ได้ประกอบ ปรุง
และจ�ำหน่ายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาน�ำไปสู่การ

คุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งโรงเรียน
อัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
เป็นประจ�ำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และผ่านมารตฐานด้วยดีเสมอ
มา โดยมีมิสสุทัศน์ษา เกิดปราโมทย์ หัวหน้างานโภชนาการ
มิสจิรภิญญา เวศนานนท์ ครูงานโภชนาการ และมาสเตอร์
นันทวัฒน์ กั้วก�ำจัด หัวหน้างานอาคารสถานที่ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป ให้การต้อนรับ ณ ห้อง AC Canteen ชั้น 2 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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อบรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานและงบประมาณปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ.2559 งานนโยบายและแผน
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดอบรมการจัดท�ำแผนปฏิบัติงานและ
การจัดท�ำงบประมาณปีการศึกษา 2559 ให้กับหัวหน้า
ฝ่าย, ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย, หัวหน้ากลุ่มสาระฯ, หัวหน้างาน,
หัวหน้าระดับ เพือ่ น�ำไปจัดท�ำแผนปฏิบตั ขิ องตนเองให้สอดคล้อง
มาตรฐานของ สมศ. มาตรฐานของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

แห่งประเทศไทย และนโยบายของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี
ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ /ที่ ป รึ ก ษางานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น
วิทยากรในการให้ความรู้และ แนวทางในการจัดท�ำ  ณ ห้อง
Video Conference ห้องสมุดมาร์ตนิ เดอ ตูรส์ ชัน้ 3 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

สถาบัน iStudy (Thailand) มอบเงินให้โรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ พร้ อ มด้ ว ย
มิ ส ภั ค วิ ภ า แย้ ม ศรี ประธานกองทุ น ครู อั ส สั ม ชั ญ และ
คณะกรรมการ รับมอบเงินจาก ผู้แทน สถาบัน iStudy
(Thailand) เพื่อสนับสนุนกิจการทางโรงเรียน ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงวเทพฯ ดังนี้
- สนับสนุนกิจการของโรงเรียน จ�ำนวน 35,000 บาท
- สนับสนุนกองทุนครูอัสสัมชัญ จ�ำนวน 35,000 บาท

วงดนตรีสตริง The Talento
ร่วมแสดงในงานมหกรรมคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
วงดนตรี ส ตริ ง The Talento โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ร่วมแสดงในงานมหกรรมคอนเสิรต์
เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จัดโดยฝ่ายกิจกรรมพิเศษ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ.2559

ณ เวทีการแสดง อาคารยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา
ส่งเสริมทักษะและการแสดงออกของนักเรียนทางด้านดนตรี
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แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลตอบปัญหาเชิงวิชาการ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ภราดา ดร.เดชา
ชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมแสดงความ
ยินดี และให้เกียรติถา่ ยภาพกับนักเรียนที่ เข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบปัญหาเชิงวิชาการที่จัดขึ้น เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.
2559 ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัล
ดังต่อไปนี้
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น รางวัลชนะเลิศและยอดเยีย่ ม
รายวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษา
อังกฤษ สมาชิกประกอบด้วย 1. เด็กชายกนกเจตน์ คงนิธเิ ฉลิม
เลขประจ�ำตัว 48297 ม.3/1 2. เด็กชายภูวศิษฐ์ เตชสิทธิส์ ริ กิ ลุ
เลขประจ�ำตัว 48305 ม.3/1 3. เด็กชายวรทัต ลีลาวรเศรษฐ์
เลขประจ�ำตัว 48472 ม.3/1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและรางวัลยอดเยี่ยมรายวิชา เลขประจ�ำตัว 51148 ม. 6/1 3. นายศรัณย์ บรรยงคนันท์
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สมาชิกประกอบด้วย 1. นายวิธวินท์ เลขประจ�ำตัว 51144 ชั้น ม. 6/5 โดยมี มิสเตือนใจ หลายรัตน์
ตรีนุชกร เลขประจ�ำตัว 46213 ม. 6/1 2. นายขจรยศ อู่เต่าบิน เป็นคุณครูที่ปรึกษา

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TYCA ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2558
ความยินดีกับ นายนรภัทร กลิ่นแก้วบุญวงศ์ เลขประจ�ำตัว
47127 ม.5/1 ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ TYCA
(Toshiba Youth Club Asia) ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี 2558 โดยมี
มิ ส นิ ธิ ม า คุ ณ ดิ ล ก เป็ น คุ ณ ครู ที่ ป รึ ก ษา จั ด โดยสมาคม
นักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (Old Japan
Students’ Association, Kingdom of Thailand – OJSAT) ร่วมกับ มูลนิธิโตชิบา-ไทย (Toshiba Thai Foundation – TTFD) ได้รับมอบหมายจาก Toshiba International
Foundation (TIFO) ให้ คั ด เลื อ กเยาวชนเป็ น ตั ว แทน
ประเทศไทย เข้าร่วมโครงการ 2nd Toshiba Youth Club
Asia (TYCA) 2015 ซึ่งมีกิจกรรม “การส่งเสริมความเป็น
ตั ว ของตั ว เองของเยาวชนผ่ า นกิ จ กรรมเชิ ง ประสบการณ์ ”
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ณ National Olympic Memorial Youth Center (Yoyogi
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดง Center) ประเทศญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 19-26 ธันวาคม พ.ศ.2558

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลการแข่งขันโครงการความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐาน
มหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 9
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความ
ยินดีกับนายณัฐศรุต ชาติยานันทน์ เลขประจ�ำตัว 46306
ม.6/4 และนายพีรณัฐ สุขุวิทย์ เลขประจ�ำตัว 46190 ม.6/4
ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันโครงการ
ความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา
ครั้ ง ที่ 9 จั ด โดยคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
รามค�ำแหง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยมี
มิสวนิสา นิรมาณ เป็นคุณครูที่ปรึกษา
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พิธีมอบทุนการศึกษานักเรียนโครงการ อสช. ภาคเรียนที่ 1/2558
และนักเรียนหลักสูตร Gifted รุ่นที่ 1
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณลาน
อนุสาวรีย์เจษฏาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู ้ อ� ำ นวยการ เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบทุ น การศึ ก ษา แก่
นักเรียนโครงการ อสช.ภาคเรียนที่ 1/2558 และนักเรียน
หลักสูตร Gifted รุ่นที่ 1 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับนักเรียนได้
มีความขยันหมั่นเพียรศึกษาเล่า เรียน โดยที่ผ่านมาโรงเรียน
มีนโยบายมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโครงการ อสช. ที่มี
ผลการเรียนตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551
เป็นต้นมา ซึ่งในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 นี้ ได้มอบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนโครงการ อสช. ที่มีผลการเรียน
ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จ�ำนวนทั้งสิ้น 80 ทุน ทุนการศึกษาละ
16,800 บาท รวมเป็นทุนการศึกษาโครงการ อสช. จ�ำนวน

1,344,000 บาท ดังต่อไปนี้
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 จ�ำนวน 32 ทุน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จ�ำนวน 12 ทุน
- ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 จ�ำนวน 36 ทุน
และพิธมี อบทุนการศึกษาให้แก่นกั เรียนหลักสูตร Gifted
รุน่ ที่ 1 (ปัจจุบนั ก�ำลังศึกษาในชัน้ ม.5 ปีการศึกษา 2558) แก่
นักเรียนที่ได้เกรดเฉลี่ย 3.75-3.99 ทุนการศึกษาละ 75,000
บาท จ�ำนวน 26 ทุน ส�ำหรับเกรดเฉลี่ย 3.50-3.74 ทุนการ
ศึกษาละ 50,000 บาท จ�ำนวน 9 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษา
ทั้งสิ้น 2,400,000 บาท ซึ่งหลักสูตร Gifted เริ่มต้นในปีการ
ศึกษา 2554 และจะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มี
ผลการเรียนเฉลี่ยตลอด 3 ปี ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป และต้อง
ศึกษาต่อ ม.ปลาย ที่โรงเรียนอัสสัมชัญ

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลสร้างโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีและให้เกียรติถ่ายภาพกับผู้ที่ได้รับ
รางวัลการแข่งขัน สร้างโปสเตอร์ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 5.1
ณ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559 นักเรียนที่ได้รับรางวัล
ประกอบด้วย
ทีม AC2 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. เด็กชายชยุตม์ วงศ์บุญสิน
เลขประจ�ำตัว 48451 ม.3/3
2. เด็กชายศาสตรา ปิยะพันธ์สุทธิ เลขประจ�ำตัว 48639 ม.3/3
ทีม AC1 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน สมาชิกในทีมประกอบด้วย
1. เด็กชายศุภกิตต์ ลิมวิภูวัฒน์
เลขประจ�ำตัว 49246 ม.2/3
2. เด็กชายชัชชยุตม์ นิธิจีราพัส
เลขประจ�ำตัว 49455 ม.2/3
โดยมี มาสเตอร์กรวิชญ์ โสภา เป็นคุณครูที่ปรึกษา

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมประจ�ำปีการศึกษา 2558
เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ EP-M.6 ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2558 โดยต้องเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี และปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเป็นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ในด้าน
ต่างๆ มีนักเรียนได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรมจ�ำนวน 192
คน โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ คณะผู้ร่วมบริหาร
คณะครู นักเรียนร่วมในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฏาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สรุปกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำโดยศาสตร์จารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ ในรอบปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมขึ้นมาหลายอย่างเน้นที่คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ทั้ง 2 แผนก
1. ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ
- ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558
- ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2558
- ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันพุธ ที่ 21 ตุลาคม 2558
- ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2559
2. ร่วมสนับสนุนกองทุนมุทิตาจิตครูเกษียณของสมาคมอัสสัมชัญ เป็นเงินจ�ำนวน 20,000 บาท
3. มอบเงินช่วยเหลือครูเกษียณประจ�ำปีการศึกษา 2557 จ�ำนวน 8 ท่านๆ ละ 10,000 บาท รวม 80,000 บาท
4. จัดท�ำประกันสุขภาพครูและบุคลากรประจ�ำปีการศึกษา 2558 เป็นเงินจ�ำนวน 1,730,656 บาท
5. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมดูภาพยนตร์ ฟ.ฮีแฟร์ ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเงินจ�ำนวน 20,000 บาท
6. ร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งของสมาคมอัสสัมชัญ
7. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดินการกุศลของโรงเรียนอัสสัมชัญล�ำปาง เป็นเงินจ�ำนวน 3,000 บาท
8. ร่วมกิจกรรมโบว์ลิ่งของโรงเรียนอัสสัมชัญ
9. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมฉลอง 130 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเงินจ�ำนวน 100,000 บาท
10. ร่วมสนับสนุนถ้วยรางวัลกิจกรรมแข่งขัน AC Family Rally 2015 เป็นเงินจ�ำนวน 3,000 บาท
11. ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการAC พิชิต 9 วิชาสามัญของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเงินจ�ำนวน 34,500 บาท
12. ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลของสมาคมหุ่นยนต์ไทย เป็นเงินจ�ำนวน 10,000 บาท
13. ร่วมสนับสนุนการแข่งขันทีมบาสเกตบอล ชนะเลิศรุ่นอายุ 13 ปี และ 15 ปี เป็นเงินจ�ำนวน 40,000 บาท
14. มอบเงินช่วยเหลือค่าประสบการณ์ครูปีการศึกษา 2558 เป็นเงินจ�ำนวน 692,200 บาท
15. มอบเงินช่วยเหลือครูที่บิดามารดาเสียชีวิต ปี 2558 จ�ำนวน 9 คนๆ ละ 2,000 บาท
รวมเป็นเงินจ�ำนวน 18,000 บาท
16. สมาคมช่วยเหลือครูเสียชีวิต ปี 2558 จ�ำนวน 4 คนๆ ละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินจ�ำนวน 40,000 บาท
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันฟุตบอลกอลมเบต์ คัพ 2016

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิ ก ารโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เป็ น ประธานเปิ ด การแข่ ง ขั น
ฟุตบอลกอลมเบต์ คัพ 2016 (Colombet Cup 2016) ซึ่ง
การแข่งขันจัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างอัสสัมชนิก

รุ่นต่างๆ รวมถึงน�ำรายได้จากการจัดงานมอบช่วยเหลือ
คุณครูเกษียณ ณ สนามฟุตบอลไอซีซี พระราม 3 กรุงเทพฯ
ซึ่งการแข่งขันมีขึ้นระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ถึง 2 เมษายน
2559
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เปิดตัวตราไปรษณียากรที่ระลึก ชุด อ.ป๋วย

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 สมาคมอัสสัมชัญ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคี คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ธนาคารแห่งประเทศไทย และมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว
ดวงตราไปรษณียากรที่ระลึกและในวาระครบ 100 ปี ชาตกาลของ อ.ป๋วย ที่จะถึงในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 และโอกาส
ที่ ศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (อ.ป๋วย) ได้รับการประกาศยกย่องให้เป็นบุคคลส�ำคัญของโลกจากองค์การการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ ณ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ส�ำหรับการด�ำเนินการจัดสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกเป็นความร่วมมือของไตรภาคี โดยความร่วมมือจาก บริษัท
ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด เพื่อจัดจ�ำหน่ายแก่บุคคลที่สนใจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 แบบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) อ.ป๋วย ในชุดนายทหารสหราชอาณาจักร เมื่อเข้าร่วมในขบวนการเสรีไทย
2) อ.ป๋วย เป่าขลุ่ยซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ท่านชื่นชอบ และใช้ผ่อนคลายเมื่อครั้งเป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
3) อ.ป๋วย เมื่อครั้งด�ำรงต�ำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4) ภาพวาด อ.ป๋วย (วาดโดยศิลปินซึ่งเป็นอัสสัมชนิก) วาดจากภาพถ่ายของท่านขณะพ�ำนักอยู่ ณ ประเทศอังกฤษ
(ภาพถ่ายต้นฉบับถ่ายโดย อ.จอห์น บุตรชาย อ.ป๋วย)
การจัดจ�ำหน่ายจะแบ่งเป็น
1) แบบชุด 4 ดวง ครบทั้ง 4 แบบ บรรจุในแฟ้มภาพ มีรายละเอียดประวัติของ อ.ป๋วย จ�ำหน่ายราคา 100 บาท
2) แบบแผ่นปกติ 10 ดวง (แบบละ 1 แผ่น) ราคา 30 บาท
ผู้ที่สนใจสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ สมาคมอัสสัมชัญ โทรศัพท์ 0-2390-1062-3 และห้องส�ำนักผู้อ�ำนวยการโรง
เรียนอัสสัมชัญ โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 ต่อ 422, 423 ทั้งนี้รายได้จากการจัดจ�ำหน่าย เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วจะมอบให้
มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นทุนในการสร้าง “ลานนิทรรศการอาจารย์ป๋วย” (Puey Open Library)
นอกจากนี้หน่วยงานภาคีได้จัดเสวนา เรื่องราวของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ศ.ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์
มูลนิธิบูรณชนบทแห่งประเทศไทย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ คุณนนัทวัฒน์ สังข์หล่อ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักสื่อสารสัมพันธ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และคุณวิบูลย์ เสรีชัยพร ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ตราไปรษณียากร
บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ด�ำเนินการเสวนาโดย ดร.สิทธิชัย ปริญญานุสรณ์

14 AC NEWSLETTER

คืนสู่เหย้า 131 ปี “We Are What We Were”

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมจัดงานคืนสู่เหย้า We Are What
We Were “131 ปี คนดีอัสสัมชัญ” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม
ช่วงค�่ำประกอบด้วยร�ำลึกถึงคุณพ่อกอลมเบต์ และอดีตภราดาผู้ล่วงลับ โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน
อัสสัมชัญ กล่าวประวัติโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ กล่าวต้อนรับ โดยมีอัสสัมชนิก
และแขกผู้มีเกียรติร่วมวางแจกันดอกไม้
กิจกรรมช่วงบ่าย มีการฉายภาพยนตร์ เรื่อง ฟ.ฮีแลร์ เพื่อเชิดชูเกียรติบราเดอร์ฮีแลร์ ครูฝรั่งแห่งสยามประเทศ
มีการเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “พี่พบน้อง” โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ต.นพ.สันติ ศรีเสริมโพค เลขประจ�ำตัว 22444
(ผอ.รพ.ภูมิพล) คุณกริช ทอมมัส เลขประจ�ำตัว 23470 (CEO บ.จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน) นพ.ภีมณพัชญ์
ธนชาญวิศิษฐ์ เลขประจ�ำตัว 38965 (แพทย์ประจ�ำบ้านปี 1 กลุ่มงานอายุรศาสตร์ รพ.ราชวิถี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
บรรยายโดย คุณประภากร วทานุยกุล เลขประจ�ำตัว 22066 (กรรมการผู้จัดการ บ.สถาปนิก 49 จ�ำกัด) คุณเจน น�ำชัยศิริ
(รองประธานสภาอุตสาหกรรม บ.เอเซียไฟเบอร์) ดร.สิทธิชัย ปริญญานุสรณ์
มีพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติแด่อัสสัมชนิกที่ได้รับรางวัลอัสสัมชนิกดีเด่น “131 ปี คนดีอัสสัมชัญ” 5 ท่าน ประกอบด้วย
1. พระไพศาล วิสาโล
อัสสัมชนิกเลขประจ�ำตัว 22517
2. ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน อัสสัมชนิกเลขประจ�ำตัว 22972
3. คุณชาติศิริ โสภณพนิช อัสสัมชนิกเลขประจ�ำตัว 23038
4. รศ.ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ อัสสัมชนิกเลขประจ�ำตัว 23595
5. คุณประสาร ไตรรัตน์วรกุล อัสสัมชนิกเลขประจ�ำตัว 23745
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ชมรมการละครร่วมค่ายติดอาวุธเชิงวิชาการด้านศิลปะการแสดง
ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม พ.ศ 2559 ชมรม
การละคร โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีมิสศศิธร นวลจันทร์
คุณครูที่ปรึกษา ได้น�ำนักเรียนในชมรมเข้าร่วมค่ายติดอาวุธ
เชิงวิชาการด้านศิลปะการแสดง ในโครงการ Act Out
Loud Season 3 ตอน ไทยล้าหลัง “เปลี่ยนความคิดให้เป็น

อาวุธ ให้ไทยหลุดจากความล้าหลัง” โดยโรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้ผ่านเข้ารอบ 1 ใน 12 ทีมจากการคัดเลือกทั่วประเทศ
ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต ถนนพหลโยธิน
ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ประจ�ำปีการศึกษา 2558
มาสเตอร์ชาติกล้า บุญชมภู หัวหน้างานรักษาดินแดน
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร น�ำนักศึกษา
วิชาทหารชัน้ ปีที่ 2 นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับ
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจ�ำปีการศึกษา
2558 ระหว่างวันที่ 30 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เขาชนไก่ ต�ำบลลาดหญ้า

อ� ำ เถอเมื อ ง จั ง หวั ด กาญจนบุ รี ระหว่ า งเข้ า รั บ การฝึ ก
ภาคสนามมาสเตอร์ประเมียด สมานพร้อม หัวหน้าระดับ
พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ได้เข้าเยี่ยมให้ก�ำลังใจกับนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ด้วยความเป็นห่วงและเอ็นดูลูกๆ

เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เพือ่ ให้นกั เรียนมีระเบียบวินยั รูจ้ กั ช่วยเหลือผูอ้ นื่ มีจติ ใจ
โอบอ้อมอารี สามารถท�ำงานร่วมกับผู้อื่นได้ รู้จักเคารพและ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ฝึกความเป็นผู้น�ำ  มีความคิด
ริเริม่ สร้างสรรค์ และรูจ้ กั รับผิดชอบต่อสังคม รวมทัง้ สามารถ
น�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตจริงต่อไป ในการเข้าค่ายพักแรม
ครัง้ นี้ มีคณะผูก้ ำ� กับลูกเสือสามัญรุน่ ใหญ่ระดับชัน้ มัธยมศึกษา

ปีที่ 2 ให้การดูแลในการจัดกิจกรรมตลอดระยะเวลาในการ
เข้าค่ายเป็นอย่างดี ระหว่างวันพุธที่ 13 - วันศุกร์ที่ 15
มกราคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ อ�ำเภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม ข้อมูลและรูปภาพโดยคณะครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
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มอบรางวัลยอดนักอ่านเดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน ปีการศึกษา 2558
เมื่อวันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559 งานศูนย์วิทย
บริการและสื่อการสอน จัดมอบรางวัลยอดนักอ่านประจ�ำปี
การศึกษา 2558 ระหว่างเดือนมิถุนายน - เดือนพฤศจิกายน
พ.ศ.2558 เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การอ่ า นและกระตุ ้ น ให้
นักเรียนรักการอ่านและใช้เวลาว่าง ในการค้นคว้าหาความรู้
ในห้องสมุด ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดมีภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ เป็นผู้มอบ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์
เจษฏาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มแสดง
ความยิ น ดี กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล จากการแข่ ง ขั น
ในรายการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการพีโบ้ เออาร์
โรบอท 2015 จัด โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ.2558 ณ สถาบัน
วิ ท ยาการหุ ่ น ยนต์ ภ าคสนาม มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี นักเรียนที่ได้รับราวัล และได้รับการ
พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ได้แก่ นายพงศธร วีระทัตพันธ์
เลขประจ� ำ ตั ว 45985 ม.6/1 นายธั ช ดล สุ ท ธิ ส มบู ร ณ์
เลขประจ� ำ ตั ว 46247 ม.6/3 นายนพพร บุ ษ บาวไล
เลขประจ�ำตัว 47080 ม.5/3 นายธนาพร นามประสิทธิ์
เลขประจ�ำตัว 53917 ม.5/3 โดยมี มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์
เป็นครูที่ปรึกษาดูแล
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขัน English
News Reporting Contestณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2559 นักเรียนที่ได้รับรางวัล ได้แก่
นายเมธัส ชัยมงคลานนท์ เลขประจ�ำตัว 50434 ม.4/4
นายเจา-เหอ โจว เลขประจ�ำตัว 47728 ม.4/8 โดยมี
มาสเตอร์มรุพงศ์ สิงห์วิรัตน์ เป็นครูที่ปรึกษาดูแล
3. รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์
ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย งานวั น วิ ช าการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.
2558 ณ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ สมุ ท รปราการ นั ก เรี ย น
ทีไ่ ด้รบั รางวัล ได้แก่ นายพชร บุณนัตน์ เลขประจ�ำตัว 53282
ม.6 นายวิ ธ วิ น ท์ ตรี นุ ช กร เลขประจ� ำ ตั ว 46213 ม.6
โดยมี มิสจารุตา หลิน เป็นครูที่ปรึกษาดูแล
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มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พล.ท. ดร. สบโชค ศรีสาคร
เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 มาสเตอร์ โ สภณ
สกุลเรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ พร้อมขอบคุณในนามโรงเรียน
อัสสัมชัญ พล.ท.สบโชค ศรีสาคร เลขานุการบริหารโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ อาคารสาธรธานี
เขตบางรัก ที่ให้การสนับสนุนการถ่ายทอดสดการแข่งขัน
กีฬาจตุรมิตรสามัคคี ครัง้ ที่ 27 “50 ปี สีพ่ นี่ อ้ งต่างปองรักกัน”
ของ 4 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
และโรงเรียนอัสสัมชัญ

มอบของใช้เยี่ยมให้ก�ำลังใจเด็กก�ำพร้า
มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา

เมื่ อ วั น ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559 งานอภิ บ าล
ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โดยการน�ำของมิสธนินท์ธร ค�ำทองสุข คณะครูและนักเรียน
เยี่ยมชมงานด้านสังคมสงเคราะห์เพื่อเด็กก�ำพร้าที่มูลนิธิ
สงเคราะห์เด็ก พัทยา เลขที่ 384 หมู่6 ถนนสุขุมวิท กม.144
ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการใช้เวลาเล่น
กับน้องๆ วัยเตาะแตะ พร้อมทั้งการมอบทุนทรัพย์ และ
ของใช้ที่จ�ำเป็น สนับสนุนการดูแลน้องๆ หลายวัยของเรา
โดยซิ ส เตอร์ สุ พั ต รา นนทสุ ว รรณ์ ให้ ก ารต้ อ นรั บ อย่ า ง
อบอุ่น

งานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ประจ�ำปีการศึกษา 2558

งานแนะแนว ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงาน
สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ในวันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ.
2559ในช่วงเช้าเวลา 09.30 – 12.00 น.เป็นของระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 และนักเรียน EP-M.4 -6 ส่วนใน
ช่วงบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. เป็นของระดับชัน้ มัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 และนักเรียน EP-M.1-2 โดยให้ผู้ปกครองได้พบกับ
คุณครูประจ�ำชั้นและคุณครูผู้ช่วยประจ�ำชั้น ในห้องเรียน

ของแต่ละระดับชัน้ เพือ่ ปรึกษาหารือและร่วมมือกันระหว่าง
โรงเรียนกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือ ดูแลนักเรียนให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และวางแนวทางในการศึกษาต่อ
ของนั ก เรี ย นทั้ ง ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย (ส� ำ หรั บ
นักเรียนม.ต้น) และระดับอุดมศึกษา (ส�ำหรับนักเรียน ม.ปลาย)
พร้ อ มทั้ ง รั บ ผลการทดสอบกลางภาคเรี ย นที่ 2/2558
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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GURUsport ท�ำสกู๊ปกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่ อ วั น ที่ 21 มกราคม 2559 ที ง านผลิ ต รายการ
GURUsport เดินทางมาท�ำสกู๊ปเกี่ยวกับกีฬาโรงเรียนอัส
สั ม ชั ญ ที่ ก� ำ ลั ง เป็ น ที่ จั บ ตามองในหลายๆ ประเภทกี ฬ า
ประกอบด้วย วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และฟุตบอล โดย
จัดท�ำเป็น 4 เทป ในช่วง Guru Inside ประกอบด้วย
ตอน โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ กั บ กี ฬ าสู ่ ค วามเป็ น หนึ่ ง โดย

สัมภาษณ์ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ในการสนั บ สนุ น กี ฬ าของโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ตอน คืนชีวิต... วอลเลย์บอลอัสสัมชัญ
ตอน ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
ตอน บาสเกตบอลอัสสัมชัญ โดย รายการ GURU sport
จะออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 22.30 น. ทาง ททบ.5

รายการเยาวชนคนเก่ง ท�ำสกู๊ปโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ทีมงานรายการ
“เยาวชนคนเก่ง” จากสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม Metro
TV โทรทัศน์มหานคร มาถ่ายท�ำรายการเกี่ยวกับนักเรียนที่
มีผลงานและแนะน�ำโรงเรียนชั้นน�ำในกรุงเทพมหานคร โดย
ได้สัมภาษณ์ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ถึงนโยบายในจัดการศึกษาของโรงเรียน
อัสสัมชัญ พร้อมพูดคุยกับ วง เดอะ ทาเลนโต้ วงร็อคของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ไปสร้างชื่อเสียงจากการแข่งขันดนตรี
ในรายการ Asia's Got Talent พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่
ต่าง ๆ ของโรงเรียนอัสสัมชัญด้วย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อวยพรปีใหม่ สื่อมวลชนแขนง ต่าง ๆ

มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
และ มาสเตอร์กายสิทธิ์ ร่มไมล์งานประชาสัมพันธ์ และ
ทีมงาน เข้าอวยพรปีใหม่สื่อมวลชน อาทิเช่น สถานีวิทยุ
โทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
ช่อง 5 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 สถานีโทรทัศน์
ไทยพีบีเอส สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 สถานีโทรทัศน์ไบรท์ทีวี

สถานี โ ทรทั ศ น์ พี พี ที วี สถานี โ ทรทั ศ น์ ส ปริ ง นิ ว ส์ สถานี
โทรทัศน์นิวส์ทีวี คุณระวิ โหลทอง ประธานที่ปรึกษา บริษัท
สยามสปอร์ตซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน) ทีมข่าวสยามกีฬา
หนั ง สื อ พิ ม พ์ ม ติ ช น หนั ง สื อ พิ ม พ์ เ ดลิ นิ ว ส์ ฯลฯ ที่ ใ ห้
การสนับสนุนประชาสัมพันธ์ข่าวกีฬาโรงเรียนอัส สัมชั ญ
ตลอดมา
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งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู
ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ครอบครั ว ครู เนื่ อ งในโอกาสเทศกาลคริ ส ต์ ม าสและ
วันขึ้นปีใหม่ 2559 โดยมีมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา
ศรีวิไล ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ร่วมอวยพร
และมอบของขวัญปีใหม่ ให้คณะครู ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์
พระแม่มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและขึ้นปีใหม่

โดยมีมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวไิ ล รองผูอ้ ำ� นวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ร่วมอวยพรและมอบของ
ขวัญปีใหม่ ให้กบั พนักงาน นักการฯ และพนักงาน Canteen
ณ บริเวณสนามฟุตซอล โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

การแข่งขัน “AC Family Rally 2015” 130 ปี อัสสัมชัญ รักกันตลอดไป
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล “AC
Family Rally 2015” 130 ปีอัสสัมชัญ รักกันตลอดไป
ในโอกาสระลึ ก ถึ ง การครบรอบ 130 ปี แห่ ง การก่ อ ตั้ ง
โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิริยะ

ฉันทวโรดม อธิการ คณะผู้ร่วมบริหาร ผู้เข้าแข่งขันร่วม ใน
พิธีเปิดและปล่อยขบวนรถ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์คุณพ่อ
กอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สู่เส้นทางกรุงเทพฯ – พัทยา โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 17
มกราคม พ.ศ. 2559
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พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล อายุ 17 ปี “อัสสัมชัญ ฟุตบอล อินวิเตชั่น 2015”
ฉลอง 130 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนชาย
รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี “อัสสัมชัญ ฟุตบอล อินวิเตชั่น 2015”
โอกาสเฉลิมฉลอง 130 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ
ชิงถ้วยผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี พร้อมด้วยภราดา
วิรยิ ะ ฉันทวโรดม อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ และแขกผูม้ เี กียรติ
ร่วมงาน เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2559 ณ สนามฟุตบอล
โครงการอัสสัมชัญ แคมปัส พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
ส�ำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการ “อัสสัมชัญ ฟุตบอล
อินวิเตชั่น 2015” โอกาสเฉลิมฉลอง 130 ปี การก่อตั้ง
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ พั ฒ นาเสริ ม สร้ า ง
ทักษะและประสบการณ์การแข่งขันให้กับนักกีฬา รวมถึง
การพัฒนาสุขภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้เป็นผู้ที่
มีน�้ำใจนักกีฬา อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

โรงเรี ย น ให้ มี ค วามรั ก ใคร่ ก ลมเกลี ย ว มี ค วามสั ม พั น ธ์
ที่แน่นแฟ้นกันอีกด้วย โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 8 ทีม
จาก 7 โรงเรียน ประกอบไปด้วย สาย เอ 1. โรงเรียนอัสสัมชัญ
ทีมเอ 2. โรงเรียนราชวินติ บางแคปานข�ำ 3. โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา 4. โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี สาย บี 1. เยาวชน
สโมสร เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด 2. โรงเรียนประเทืองทิพย์
วิทยา 3. วิทยาลัยพาณิชยการราชด�ำเนินธนบุรี 4. โรงเรียน
อัสสัมชัญ ทีมบี
การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 4 ทีม โดยหา
ทีมทีม่ คี ะแนนสูงสุดของแต่ละสายใน 2 อันดับแรก ผ่านเข้าสู่
รอบรองชนะเลิศ ซึ่งจะท�ำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 15-30
มกราคม พ.ศ.2559 ณ สนามฟุตบอลโครงการอัสสัมชัญ
แคมปัส พระราม 2 จ.สมุทรสาคร รางวัลชนะเลิศจะได้รบั ถ้วย
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และทุนการศึกษา 10,000
บาท พร้อมเกียรตบัตร
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สรุปผลการแข่งขันฟุตบอล รุ่นอายุ 17 ปี “อัสสัมชัญ ฟุตบอล อินวิเตชั่น 2015” โอกาส 130 ปี การก่อตั้งโรงเรียน
อัสสัมชัญ มีดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้รบั ถ้วยผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนประเทืองทิพย์วทิ ยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่ เยาวชนสโมสร
เอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับถ้วยอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานข�ำ
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมรองเท้าฟุตบอลอาดิดาส (Adidas) ได้แก่ พิทักษ์ ภาภิรมย์ จากโรงเรียน
ประเทืองทิพย์วิทยา
รางวัลดาวซัลโว ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมรองเท้าฟุตบอลอาดิดาส (Adidas) ได้แก่ เกื้อหนุน จันทร์อ�ำไพ จากโรงเรียน
อัสสัมชัญ ธนบุรี ท�ำได้ 5 ประตู

อินทรีแดง เสริมทัพ 16 ปี สู้ศึกฟุตบอลนักเรียน 2559
โรงเรียนอัสสัมชัญ จับมือสโมสรเอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด
คัด เลือกนักกีฬาฟุตบอล เพื่อเข้าโครงการทุนของโรงเรียน
อัสสัมชัญ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ในรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
(เกิดปี พ.ศ. 2543) ก�ำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.3 เพื่อเข้า
ศึกษาต่อในระดับชัน้ ม.4 โดยท�ำการคัดเลือกนักกีฬาระหว่าง
วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยมีนักกีฬาสนใจเข้าร่วม
คัดเลือกกว่า 500 คน ที่สนามฟุตบอลภายในโครงการ
อัสสัมชัญ พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุครสาคร

โดยรอบแรกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ คัดเลือกจาก 500 คน
ได้นักฟุตบอลผ่านเข้ารอบ 60 คน เพื่อผ่านเข้ามาคัดในวันที่
7 กุมภาพันธ์ ให้เหลือเข้าโครงการนักกีฬาทุนอัสสัมชัญในรุน่
16 ปี โดยมี มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ หัวหน้างานกีฬาโรงเรียน
อัสสัมชัญ มาสเตอร์ประนุพงษ์ ปิ่นสุวรรณ ผู้ควบคุมทีม
มาสเตอร์อภิรัตน์ วิมารัตน์ หัวหน้าผู้ฝึกสอน รุ่น 16 ปี
ประเสริฐ ช้างมูล หัวหน้าผู้ฝึกสอน รุ่น 18 ปี และทีมงาน
ผู้ฝึกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นทีมงานในการคัดเลือก
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อัสสัมชัญ ทีมเอ 14 ปี กอดคออัสสัมชัญธนบุรี 15 ปี คว้าแชมป์ อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2015
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
ในพิธีปิดและมอบรางวัลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียน
ชาย รุ่นอายุ 14 ปี และ 15 ปี รายการ “ อัสสัมชัญ
บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2015 ” โอกาสเฉลิมฉลอง 130
ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะ
เซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย ณ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ส�ำหรับ การแข่งขัน บาสเกตบอล
นักเรียน ชาย รุ่นอายุ 14 ปี และ 15 ปี รายการ “ อัสสัมชัญ
บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2015 ” โอกาสเฉลิมฉลอง 130
ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ชิงถ้วยประธานมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เสริมสร้าง
โอกาสและประสบการณ์ในการแข่งขันให้กับนักกีฬา ซึ่งจะ
เป็นเวทีส�ำหรับพัฒนาศักยภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
ความสามารถ รวมไปถึงการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
นั ก กี ฬ าของแต่ ล ะสถาบั น ให้ มี ค วามรั ก ใคร่ ก ลมเกลี ย ว
สร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันอีกด้วย
สรุปผลการแข่งขัน“อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น
2015” โอกาสเฉลิมฉลอง 130 ปี การก่อตั้งโรงเรียน
อัสสัมชัญ
รุ่นอายุ 14 ปี
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ถ้ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการ

โรงเรียนอัสสัมชัญ และทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมบี
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 ได้ รั บ ถ้ ว ยอธิ ก าร
โรงเรียนอัสสัมชัญ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รบั ทุนการศึกษา 3,000
บาท ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์
รางวั ล นั ก กี ฬ ายอดเยี่ ย ม (MVP) ได้ รั บ รองเท้ า
บาสเกตบอล พีค (PEAK) 1 คู่ ได้แก่ นายสุรศักดิ์ แซ่เตีย
จากโรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมบี
รุ่นอายุ 15 ปี
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประธานมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย และทุนการศึกษา 10,000 บาท ได้แก่ โรง
เรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ถ้ ว ยผู ้ อ� ำ นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ และทุนการศึกษา 7,000 บาท ได้แก่
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 ได้ รั บ ถ้ ว ยอธิ ก าร
โรงเรียนอัสสัมชัญ และทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รบั ทุนการศึกษา 3,000
บาท ได้แก่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) ได้รับรองเท้าบาสเกตบอล
พีค (PEAK) 1 คู่ ได้แก่ นายวิชญะ พิทักษ์ภาวศุทธิ์ จาก
โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี
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รางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 15 ปี
และรางวัลชนะเลิศ ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี
เทเบิลเทนนิส รายการ Bangkok Table Tennis
2016
สมาคมกีฬากรุงเทพมหานคร ร่วมกับ สมาคมเทเบิล
เทนนิสแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส
รายการ Bangkok Table Tennis 2016 ณ อาคารกีฬาเวสน์
1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ระหว่างวัน
ที่ 5-8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 เด็กชายญาณพงศ์ พนากิจกุล
เลขประจ�ำตัว 48600 ม.3/2 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมการแข่งขันครัง้ นีใ้ นรุน่ ชายเดีย่ ว รุน่
อายุ 15 ปี และชายเดี่ยว รุ่นอายุ 18 ปี ซึ่งเป็นรายการเก็บ
สะสมคะแนนจัดอันดับนักกีฬาของสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่ง
ประเทศไทยด้วย ผลการแข่งขัน เด็กชายญาณพงศ์ พนากิจ
กุล ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยในรุ่น 15 ปี ผู้ชนะเลิศจะได้รับ
สิทธิเป็นตัวแทนนักกีฬา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายุวชน
โลกครั้งที่ 50 ระหว่างวันที่ 11 –16 กรกฎาคม พ.ศ.2559
ณ นครไทเปซิตี้ ไต้หวัน
นอกจากนี้ เด็กชายญาณพงศ์ พนากิจกุล ได้เข้าแข่งขัน
การคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยชุดใหญ่ เมื่อ 21-24
ธันวาคม พ.ศ.2558 และชนะเลิศ ได้เป็นตัวแทนนักเทเบิล

เทนนิสทีมชาติไทย เพื่อเข้าแข่งขัน 2016 World Team
Table Tennis Championships ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม พ.ศ.2559 พร้อม
กันนีท้ างสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ได้สง่ เด็กชาย
ญาณพงศ์ พนากิจกุล เข้าร่วมแข่งขัน รายการ 2016 ITTF
World Junior Circuit Aspire Qatar Junior & Cadet
Open (Premium) ระหว่างวันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559
โดยได้รางวัลชนะเลิศชายเดี่ยว 15 ปี, รองชนะเลิศอันดับ
ที่ 1 ชายเดี่ยว 18 ปี, รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ชายเดี่ยว 18 ปี

เหรียญทองและนักกีฬายอดเยี่ยมการแข่งขัน
เทควันโดกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37
นายอิ น ทั ช รั ต นาวั ง เจริ ญ เลขประจ� ำ ตั ว 47194
ม.5/4 นั ก เรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น
เทควันโด กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ในนาม
โรงเรียนอัสสัมชัญ และเป็นตัวแทนเขตกรุงเทพมหานคร
ที่จัดขึ้น “นครศรีธรรมราช เกมส์” ระหว่างวันที่ 23-31
มกราคม พ.ศ.2559 ผลการแข่งขัน นายอินทัช รัตนาวังเจริญ
ได้เหรียญทองและนักกีฬายอดเยี่ยมจากการแข่งขัน เทควันโด
รุ่นเวลเตอร์เวท ชาย น�้ำหนัก 59-63 กิโลกรัม

อินทรีแดง เตรียมสร้างรังใหม่ กับ หอพักนักกีฬาวอลเลย์บอลและบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ก� ำ ลั ง ด� ำ เนิ น การจั ด สร้ า งหอพั ก
นักกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญ บริเวณซอยสาทร 13 เขต
สาทร กรุงเทพฯ เพือ่ รองรับนักกีฬาโครงการทุนของโรงเรียน
อัสสัมชัญ ในปีการศึกษา 2559 ประเภทวอลเลย์บอล และ
บาสเกตบอล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสวัสดิการที่จะส่งเสริมให้
นักกีฬามีการพัฒนาศักยภาพในทุกด้าน โดยหอพักนักกีฬา
หลังนี้ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 27.5 ล้านบาท
โดยเป็นอาคาร 5 ชั้น
โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมให้นัก กีฬาได้เข้าพัก
ประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
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อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ วอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ยุวชน “แอร์เอเชีย” รุน่ อายุ
ไม่เกิน 14 ปี ประจ�ำปี 2558 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อม
หญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบชิงแชมป์
ประเทศไทย ณ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เมือ่ วันที่ 15 กุมภาพันธ์
2559 รอบ ชิงชนะเลิศ ประเภททีมชาย โรงเรียนอัสสัมชัญ
ชนะ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 3-1 เซต (25:14, 20:25, 25:12,
25:16) คว้าแชมป์ไปครองได้ส�ำเร็จ โดย ภีรภัทร จิวแส ผู้เล่น
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมทีมชาย
คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา
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และมาสเตอร์สนั่น อ้นเกตุ ผู้ฝึกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้
รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ทีมชาย ส่วนชนะเลิศ ประเภท
ทีมหญิง โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ชนะ ร.ร.เทศบาล
บ้านสามกอง จ.ภูเก็ต 3:0 เซต (25:15, 25:20, 25:11) นักกีฬายอด
เยีย่ มหญิง ด.ญ.พันพัสสา ลูกอินทร์ ร.ร.กีฬานครนนท์วทิ ยา 6
ผูฝ้ กึ สอนยอดเยีย่ มทีมหญิง ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต อินเลีย้ ง ร.ร.กีฬา
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