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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีที่ 19 ฉบับเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2559

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์บาสเกตบอล TOA 16 ปี

เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

พิธี ไหว้ครูปีการศึกษา 2559

อัสสัมชัญ ร่วมจัดกิจกรรม
วันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6
(The 6th ASEAN Dengue Day)

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ทางการศึกษา (MOU) ระหว่าง
โรงเรียนอัสสัมชัญ กับ City College
Plymouth, ประเทศอังกฤษ
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วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2559
และพิธีต้อนรับภราดาวิทยา เทพกอม

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดวจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษา 2559 เพื่อขอพรจากพระ
เป็นเจ้า ให้การบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนของ
โรงเรียน มีความเจริญ ก้าวหน้าอย่างดีตลอดปีการศึกษา
2559 และตลอดไป ได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟวินัย
ฤทธิบญุ ไชย ผูช้ ว่ ยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธาน
ในวจนพิธกี รรม หลังจากจบวจนพิธกี รรมมีพธิ ตี อ้ นรับภราดา
วิทยา เทพกอม ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ครู
สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียน เข้าร่วมในพิธี
ณ เวทีหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเยาวชน
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศ
เรื่อง Kids Making Sense

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ น�ำนักเรียนเข้าอบรม
เชิงปฏิบัติการและกิจกรรมเยาวชน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
ทางอากาศ เรือ่ ง Kids Making Sense ณ จัตรุ สั วิทยาศาสตร์
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 22 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนเกิดความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับมลภาวะทางอากาศ
เห็นคุณค่าของอากาศและสิง่ แวดล้อมรอบตัว พร้อมกลับปลูก
ฝังการเรียนรูผ้ า่ นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้กบั เยาวชน
นักเรียนที่เข้าร่วมอบรบ ประกอบด้วย
1. นายพัฒนชัย จงเลิศวราวงศ์ ม.4/1
2. นายพงศภัค พูลทัศฐาน
ม.4/2
3. นายพิตตินันท์ เต็งชัยศรี
ม.4/2
4. นายภคพล
ชื่นวจรีธรรม
ม.4/2
5. นายธนกร
มนัสวานีช
ม.4/2
6. นายสหพล
เชิญวิริยะกุล
ม.4/2

7. นายกรนัฐ
8. นายณัทภัค
9. นายภูชิต
10. นายปราโมทย์
11. นายอรุช
12. นายพงศภัค
13. นายภูมิพัฒน์
14. นายวชิรวิทย์

โลลุวิวัฒน์
ช่างศักดิ์
ปรานพรม
มหาศิละกุล
กิตติธงโสภณ
ศรีธัญญลักษณา
โฆษิตชัยวัฒน์
ศิริเดชานนท์

ม.4/2
ม.4/2
ม.4/3
ม.4/3
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/3
ม.5/3

วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู้อ�ำนวยการ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล
ผู ้ จั ด การโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม คณะครู แ ละ
ผู้แทนนักเรียน ได้เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.วัลลภ
เจียรวนนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญและคณะ
กรรมการสมาคมอั ส สั ม ชั ญ ในโอกาสครบรอบ 112 ปี
แห่งการก่อตั้ง โดยภายในงาน มีการประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา 3 ศาสนา พิธที างศาสนาคริสต์ พิธที างศาสนาอิสลาม
พิธีทางศาสนาพุทธ เพื่อแสดงมุทิตาจิตอุทิศส่วนบุญกุศลแก่
คณะศิษย์เก่าผูก้ อ่ ตัง้ สมาคมอัสสัมชัญ คณะกรรมการอ�ำนวยการ
ร่วมพิธีท�ำบุญครบรอบ
ของสมาคมอัสสัมชัญ ครูบาอาจารย์ เพื่อนศิษย์เก่าทุกรุ่น
การก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 112 ปี
ผู้ล่วงลับและพระภูมิเจ้าที่ เจ้าที่เจ้าทาง พระแม่ธรณี อันเป็น
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ที่ตั้งของสมาคมฯ ณ สมาคมอัสสัมชัญ ถนนพระราม 4
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดา แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
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พิธีฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร
อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ ภราดาดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ และ ภราดาวิทยา เทพกอม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559 งานอภิบาล ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีฉลองศาสนนาม
นักบุญเปโตร อัครสาวก (Saint Peter the Apostle)
องค์อุปถัมภ์ของ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ และ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ
โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ประกอบวจนพิธีกรรม
ผู้แทนนักเรียนคาทอลิกอ่านประวัติและบทสดุดีนักบุญเปโตร
ผู้แทนนักเรียนอ่านค�ำอ�ำนวยพร 4 ภาษา (ภาษาจีน ภาษา
ฝรั่งเศส ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย) ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา ศรีวิไล รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พร้อมด้วย
ผู ้ แ ทนจากสมาคมผู ้ ป กครองและครู โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ

ผูแ้ ทนจากสมาคมอัสสัมชัญ ผูจ้ ดั การทีมบาสเกตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญ ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ชมรม
ฟุตบอลผูป้ กครองอัสสัมชัญ ผูแ้ ทนคณะผูบ้ ริหาร ผูแ้ ทนคณะ
ครู ผูแ้ ทนนักเรียน ผูแ้ ทนเจ้าหน้าทีแ่ ละพนักงาน มอบกระเช้า
ดอกไม้พร้อมของขวัญ ณ เวทีหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

มอบรางวัลอัสสัมชนิกดีเด่น
131 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดา
วิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส มอบรางวั ล ให้ กั บ
พระไพศาล วิสาโล (อัสสัมชนิก เลขประจ�ำตัว 22517)
เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ ในโอกาสได้รับเลือกเป็น 1
ในอัสสัมชนิกดีเด่น 131 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดา
วิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ผู้แทน
คณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ ครู และนักเรียน ร่วมแสดง
ความยินดี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธี ไหว้ครูปีการศึกษา 2559

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียน
อัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู ประจ�ำปีการศึกษา 2559 "น้อมจิต
วั น ทาบู ช าครู ข องแผ่ น ดิ น " โดยมี ภราดา ดร.เดชาชั ย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ เป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อ มด้ ว ย
ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม ทีป่ รึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู้อ�ำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ คณะครู นักเรียน
เข้าร่วมในพิธี ส�ำหรับพิธีไหว้ครู แบ่งเป็น 2 รอบ รอบแรก
ส�ำหรับนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP.M.1-3
รอบสองส�ำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 -6 และ
EP.M.4-6 โดยมีนายพีรพัฒน์ ธนาชีวะ เลขประจ�ำตัว 47550
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 เป็นผู้นําสวดบทไหว้ครู
และนายภัทรพล สุขวจีพร เลขประจ�ำตัว 47038 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ประธานสภานักเรียน น�ำนักเรียน
กล่าวค�ำปฏิญาณตน ผู้แทนนักเรียนมอบพานไหว้ครู คณะ
ภราดาและ ผู ้ แ ทนครู อ าวุ โ สเป็ น ผู ้ รั บ มอบพานดอกไม้
พานธู ป เที ย น หลั ง จากนั้ น ประธานในพิ ธี ม อบรางวั ล แก่
ระดับชั้นที่ชนะการประกวด พานดอกไม้ ธูปเทียน พร้อมกล่าว ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis–Marie Memorial
ให้โอวาทแก่นักเรียน ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ สมโภชพระวรกาย โรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ตามล�ำดับ
พระโลหิตพระคริสตเจ้าและพิธีแห่ศีลมหาสนิท ในโอกาสนี้โรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำโดย ภราดา ดร.เดชาชัย

เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 งานอภิบาล
(ศาสนาคริ ส ต์ ) โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มกั บ อาสนวิ ห าร
อั ส สั ม ชั ญ จั ด กิ จ กรรมวั น สมโภชพระวรกาย พระโลหิต
พระคริสตเจ้า มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และพิธีแห่ศีล
มหาสนิท โดยได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และพิธแี ห่ศลี มหาสนิทโดยขบวนแห่
ศีลมหาสนิท ผ่านเข้ามาในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา

ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา
อาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำ� นวยการ ภราดานนทชา
ศรีวิไล ผู้จัดการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม นักเรียน
คาทอลิกทุกระดับชั้น และนักเรียนลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 นักเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ วง AC Band เข้าร่วม
บรรเลง พร้อมด้วยพี่น้องคริสต์ศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี
ณ บริเวณเวทีหน้าอาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญ ร่วมจัดกิจกรรม
วันไข้เลือดออกอาเซียน ครั้งที่ 6
(The 6th ASEAN Dengue Day)

ขจัดภัยไข้เลือดออก” (Community Empowerment
A Sustainable Success to Fight Dengue) ภายในงาน
มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก ให้ความรู้
เรื่องโรคที่มียุงลายเป็นพาหะ และการป้องกัน การแสดงโขน
เรื่องรามเกียรติ์ ตอนนางลอยโดยชมรมโขนกระบี่กระบอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ แข่งขันตอบปัญหาวันไข้เลือดออกอาเซียน
ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis–Marie Memorial
Building) และการแสดงห้องเรียนจ�ำลองให้ความรู้เรื่อง
โรคไข้เลือดออก ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยมีคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
เป็ น ผู ้ ดู แ ล ณ ศู น ย์ วิ ท ยบริ ก ารและสื่ อ การสอน ชั้ น 3
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดงานวันไข้เลือดออกอาเซียน
“สธ.จั บ มื อ 10 ประเทศอาเซี ย นร่ ว มรณรงค์ ป้ อ งกั น
ไข้เลือดออก” โดยมี นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผูช้ ว่ ยรัฐมนตรี
ประจ�ำกระทรวงสาธารณสุข ประธานเปิดงานพร้อมด้วย
นายแพทย์อ�ำนวย กาจีระ อธิบดีกรมควบคุมโรค ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม ทีป่ รึกษาอาวุโส ตัวแทนชาติสมาชิก
อาเซียน คณะครูและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN
Dengue Day) โดยปีนมี้ คี ำ� ขวัญวันรณรงค์วา่ “ประชารัฐร่วมใจ
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, EP.M.1 และนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4, EP.M.4 ที่เข้าใหม่ โดยนิมนต์พระสงฆ์
มาเจริญพุทธมนต์และประกอบพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมีมาสเตอร์
บันลือ จินดาศรี หัวหน้าฝ่ายปกครอง เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยพันต�ำรวจโทสมชาย วงศ์พูนสุข สารวัตรปราบปราม
สถานี ต� ำ รวจนครบาล บางรั ก และคณะ ร่ ว มให้ ค วามรู ้
เกี่ยวกับโทษของเสพติด และการพนัน รวมทั้ง วิธีป้องกันตัว
จากอาชญากรรมต่ า งๆ ที่ อ าจเกิ ด กั บ ตั ว นั ก เรี ย น ณ
ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ส�ำหรับนักเรียนที่นับถือศาสนาคริสต์ไปร่วมพิธีบูชา
เมื่อที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ มิสซา ณ วัดน้อย บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ
จัดพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยว ส่ว นนักเรียนที่นับถือศาสนาอิส ลามท�ำพิธีขอพรพระเจ้ า
กับยาเสพติด รวมทั้งไม่เล่นการพนันทุกชนิด ให้กับนักเรียน ณ มัสยิดฮารูน

กิจกรรมตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
จัดกิจกรรมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี และเจริญสมาธิ โดยมี
คณะครู นักเรียนและเจ้าหน้าที่ ร่วมกันตักบาตรถวายเป็น
พระราชกุศล ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางการ Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียน
ศึกษา (MOU) ระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
City College Plymouth, UK ประเทศอังกฤษ
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้าน

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ลงนามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการศึกษา ระหว่างโรงเรียน
อัสสัมชัญ กับ City College Plymouth ประเทศอังกฤษ
โดยมี Ms.Jessica Randall หัวหน้าฝ่ายพัฒนศึกษา City
College Plymouth ประเทศอังกฤษ เป็นผู้ลงนามร่วม
และ Mr.Davis Low ผู้อ�ำนวยการสถาบัน PDVL Overseas Advisory พร้อมผู้ติดตาม รวมถึง คณะผู้บริหาร และ
คณะครู ร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยานในครั้ ง นี้ ณ ห้ อ ง Video

วิชาการของนักเรียน ส�ำหรับการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญา
ตรีในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ให้นักเรียนได้เรียนรู้ความ
แตกต่างทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ต่อยอดจากบริบท
การเรียนแบบสองภาษาในโรงเรียน และ พัฒนาให้ผู้เรียนมี
ประสบการณ์ในการด�ำรงชีวติ และดูแลตนเองในต่างประเทศ
โดยโครงสร้างของหลักสูตรที่ City College Plymouth
(CCP) เปิดสอน 2 โปรแกรมส�ำหรับนักเรียนนานาชาติเพื่อ
เตรียมเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่ประเทศอังกฤษ คือ
Foundation Pathways สาขาธุรกิจ และวิทยาศาสตร์
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พิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์ (ประตูแห่งพระเมตตา)
และมิสซาศุกร์ต้นเดือนไตรอัสสัมชัญ 2559

เมือ่ วันศุกร์ที่ 3 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 งานอภิบาล (ศาสนา
คริสต์) โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ
จัดกิจกรรมพิธีเปิดประตูศักดิ์สิทธิ์(ประตูแห่งพระเมตตา)
และมิสซาศุกร์ต้นเดือนไตรอัสสัมชัญ ในโอกาสปีศักดิ์สิทธิ์
แห่งพระเมตตา “จงเป็นผูเ้ มตตากรุณา ดัง่ พระบิดาของท่าน”
โดยมีบาทหลวง วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหาร
อั ส สั ม ชั ญ เป็ น ประธาน ในโอกาสนี้ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
น�ำโดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ พร้อม
ด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น
คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะครูนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษา

คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
และ EP. M.4 ปีการศึกษา 2559

มี ค วามสามั ค คี ใ นหมู ่ ค ณะ และเป็ น เครื่ อ งเตื อ นใจไม่ ใ ห้
นักเรียนกระท�ำการใดๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียง
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ
คณะผู้บริหาร คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 และ EP.M.4
เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายกิจกรรม
ร่วมกับคณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP.M.4
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP.M.4 ปีการศึกษา 2559 เพื่อ
เป็นสัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะของการเป็นนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6
และ EP.M.1-6 ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2559

เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียน
อั ส สั ม ชั ญ จั ด ปฐมนิ เ ทศผู ้ ป กครองนั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1, 4 และ EP.M.1, 4 โดย มี ภ ราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
กล่าวต้อนรับ และแถลงนโยบายของโรงเรียนประจ�ำปีการศึกษา

2559 พร้อมแนะน�ำคณะผู้บริหาร
และในวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ส�ำหรับผู้ปกครอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2, 3, 5 - 6 และ EP.M.2, 3,
5 - 6 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู้อ�ำนวยการ กล่าวต้อนรับ และแถลงนโยบายของ
โรงเรียนประจ�ำปีการศึกษา 2559 พร้อมแนะน�ำคณะผูบ้ ริหาร
คณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ ชี้แจงหลักสูตรการเรียนการสอน และกิจกรรม
เสริมหลักสูตร ทางด้านมาสเตอร์บันลือ จินดาศรี หัวหน้า
ฝ่ายปกครอง ชีแ้ จงเรือ่ งระเบียบวินยั แนวปฏิบตั ขิ องนักเรียน
การขาด ลา มาสาย ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie
Memorial Building) โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร หลังจากจบการชีแ้ จง เปิดโอกาสให้ผปู้ กครอง
ได้พบครูประจ�ำชั้นและครูผู้ช่วยประจ�ำชั้น ณ ห้องเรียน
ของระดับชั้นที่บุตรหลานของผู้ปกครองใช้เรียนในปัจจุบัน
เพื่อสอบถามและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้เรียน
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คณะภราดากล่าวต้อนรับ
พร้อมทั้งให้ข้อคิดคณะครู และนักเรียน
ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 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
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนอัสสัมชัญ
กล่ า วต้ อ นรั บ พร้ อ มทั้ ง ให้ ข ้ อ คิ ด คณะครู แ ละนั ก เรี ย น
ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559 ในเรื่องการเริ่มต้นการเรียน
การสอนที่ดี การเสียสละแบ่งปัน ความรับผิดชอบ และ
การประพฤติตนตามระเบียบวินัย ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
สุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโครงการกรุงเทพฯ
เมื อ งอาหารปลอดภั ย กิ จ กรรมการสุ ข าภิ บ าลอาหาร
ในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน และเฝ้าระวัง มิให้มีการปนเปื้อนเชื้อ
ที่ท�ำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร และสารปนเปื้อนอื่นๆ
ในอาหารและน�้ ำ ดื่ ม ที่ ไ ด้ ป ระกอบ ปรุ ง และจ� ำ หน่ า ย
ในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขาภิบาล
อาหาร ซึ่งน�ำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย
ของอาหาร ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการและ
ประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเป็นประจ�ำทุกปี
ปี ล ะ 2 ครั้ ง และผ่ า นมาตรฐานด้ ว ยดี เ สมอมา โดยมี
การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
มิสสุทัศน์ษา เกิดปราโมทย์ หัวหน้างานโภชนาการ มิสจิรภิญญา
ครั้งที่ 1/2559
เวศนานนท์ ครูงานโภชนาการและบุคลากร AC Canteen
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ส�ำนักงานเขตบางรัก ให้การต้อนรับ ณ ห้อง AC Canteen ชั้น 2 อาคารนักบุญ
ร่ ว มกั บ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 23 สี่ พ ระยา น� ำ คณะ หลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)
กรรมการการประเมินการสุขาภิบาลในโรงเรียน เข้าตรวจสอบ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2559
หัวข้อ “การศึกษาอัสสัมชัญกับประชาคม
อาเซียน (AEC)

โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดให้มีการสัมมนาเตรียมความ
พร้อมสําหรับเปิด ปีการศึกษา 2559 โดยมีภราดาสุรสิทธิ์
สุขชัย อธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ชี้แจง
ทิศทางการศึกษาของคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญกล่าวต้อนรับและชี้แจง ทิศทางการจัดการศึกษา
และมอบนโยบายของโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ภราดาวิ ร ยะ
ฉันทวโรดม ให้แนวคิด และแนวปฏิบัติของครูอัสสัมชัญ

การบรรยาย “การศึกษาอัสสัมชัญกับประชาคมอาเซียน
(AEC)” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติ ศรีแสงนาม ผู้อำ� นวยการ
ศูนย์อาเซียนศึกษา / ผู้ช่วยคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร และกิจกรรม เสวนา
“ยุทธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ” การประชุมคณะ
กรรมการบริหารฝ่าย การชี้แจงแนวปฏิบัติของแต่ละฝ่าย
การอบรมการใช้โปรเจคเตอร์เพือ่ การเรียนการสอน ระหว่าง
วันพุธที่ 11 - วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ
ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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อัสสัมชัญ รับมอบทุนสนับสนุนโครงการ
เยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่ อ วั น ที่ 6 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 มิ ส จั น ทร์ เ พ็ ญ
คุณวัฒนสุขสันติ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์ มิสวิมลรัตน์ มากทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่ม
สาระฯ พร้อมด้วยผู้แทนครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
และนายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ ชัน้ ม. 4/1 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด และมอบทุ น สนั บ สนุ น โครงการเยาวชนกั บ
การอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน ภายใต้ โ ครงการความร่ ว มมื อ ด้ า น
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ระหว่ า ง กระทรวงพลั ง งาน
ประกอบด้ ว ย การไฟฟ้ า นครหลวง การไฟฟ้ า ฝ่ า ยผลิ ต
แห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีพลเอก
อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานในพิธี ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการ
เป็น 1 ใน 89 โรงเรียน ในพื้นที่ 77 จังหวัด ณ ห้องมัฆวาน
สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

บรรยากาศและผลการเลือกตั้ง
ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559

ได้อันดับที่ 3
ผู ้ ส มั ค รหมายเลข 2 นายจิ ร วั ฒ น์ เวชเศรษฐนนท์
เลขประจ�ำตัว 46763 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
ได้ 942 คะแนน ได้อันดับที่ 2
ผู้สมัครหมายเลข 3 นายภัทรพล สุขวจีพร เลขประจ�ำตัว
47038 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/8 ได้ 970 คะแนน
ได้อันดับที่ 1
ประธานสภานั ก เรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ประจ� ำ ปี
การศึกษา 2559 ได้แก่ นายภัทรพล สุขวจีพร เลขประจ�ำตัว
47038 นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/8 ซึ่ ง จะมี ค� ำ สั่ ง
แต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ในล�ำดับต่อไป

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายปกครอง จัด
ให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญ ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยในโรงเรียน และฝึกให้นักเรียนได้แสดง
บทบาทการเป็นผู้น�ำอย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระเบียบ
ของโรงเรียน โดยมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จ�ำนวน 3 คน และ
มีผลการนับคะแนนดังนี้
ผู้สมัครหมายเลข 1 นายชวินกฤต โจ เลขประจ�ำตัว
46879 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ได้ 381 คะแนน

อัสสัมชัญ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมลงนาม
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2559 มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
ปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม”
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย คณะ

ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมและร่วมลงนาม
ปฏิญญา “รักกรุงเทพฯ รักษ์สิ่งแวดล้อม” ณ สวนลุมพินี
เขตปทุ ม วั น กรุ ง เทพฯ ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมดั ง กล่ า ว เป็ น
ความร่ ว มมื อ การด� ำ เนิ น การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม ระหว่ า ง
กรุงเทพมหานคร กับ สถานเอกอัครราชทูต และองค์กร
ระหว่างประเทศ รวม 17 องค์กร ภายใต้โครงการ “The
Bangkok Chapter of the Eco-Capitals Forum” เพื่อ
ร่ ว มรณรงค์ ส ่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ
ความยั่งยืน และเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมตลอดไป
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บรรยากาศการประดิษฐ์และตัดสินพานไหว้ครู ที่ห้อง Pre-Function ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โดย
แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทพานดอกไม้ และ
ปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ผู้แทนคณะครูและ
ผู้แทนนักเรียนระดับชั้นต่าง ๆ ช่วยกันประดิษฐ์พานเพื่อใช้
ประกอบในพิธีไหว้ครู โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 ที่ห้อง LAB วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร ฟ.ฮีแลร์
ส่วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP.M.1-6

พานธูปเทียน โดยเน้นความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม
เพื่อใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้น ม.1, EP. M. 1
และพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ EP. M. 1-3

เมื่ อ วั น พุ ธ ที่ 8 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 งานลู ก เสื อ
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีประดับอินทรธนู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP.M.1 โดยมีคณะผู้ก�ำกับ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP.M.1 เป็นผู้ประดับ
อินทรธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 และ EP.M.1 และหลั ง จากนั้ น ได้ มี พิ ธี เ ปิ ด กอง
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ
EP.M.1-3 ประจ� ำ ปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก

มิ ส ศิ ริ พ ร ศุ ร ะศรางค์ เป็ น ประธานในพิ ธี แ ละกล่ า ว
ให้โอวาท โดยมีมาสเตอร์นิธิโรจน์ ธีรหิรัญพงษ์ หัวหน้างาน
ลูกเสือ พร้อมด้วยคณะผู้ก�ำกับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP.M.1-3 ร่วมในพิธี
ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis–Marie Memorial
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชนิกรุ่น 120 ห้อง 6/4 มอบเงินเข้า
กองทุนสวัสดิการครูอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายนาวิน วรนาวิน
และเพื่อน ๆ อัสสัมชนิกรุ่น 120 ห้อง ม.6/4 มอบเงิน
เข้ากองทุนสวัสดิการครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา
วิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
พร้อมด้วยคณะครู เป็นผูร้ บั มอบ ณ อนุสาวรียค์ ณ
ุ พ่อกอลมเบต์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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งานเลี้ยงต้อนรับภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์
และภราดาวิทยา เทพกอม

ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากสมาคมอัสสัมชัญ ผู้แทนจากสมาคม
ผู ้ ป กครองและครู โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ผู ้ แ ทนเครื อ ข่ า ย
ผู้ ปกครอง คณะผูบ้ ริหาร คณะครู เข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม
Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building)
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการ STEM
Education ณ จังหวัดเชียงใหม่

อาเซียน ศึกษาเส้นทางความหลากหลายทางธรรมชาติอา่ งกา
ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงดอยอินทนนท์ สัมมนาเชิงปฏิบัติ
การ STEM Education โดย ดร.สิทธิชัย ปริญญานุสรณ์
(กิจกรรมการสร้างวิธีคิดกิจกรรมเพื่อการสอนฯ) ผศ.ดร.
สิริวัฒน์ พงศแพทย์พินิจ (การน�ำหลักวิศวกรรมศาสตร์
มาประยุ ก ต์ ใช้ ใ นการสอน) ดร.วิ ภ าพร นิ ธิ ป รี ช านั น ท์
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ บ ริ ห ารโครงการพั ฒ นาโรงเรี ย นจุ ฬ าภรณราชวิทยาลัย (STEM and Innovation) สถาบันวิจัย
และพั ฒ นาพลั ง งาน นครพิ ง ค์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
เยีย่ มชมห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมเทคโนโลยีการเรียนรู้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฟังการบรรยาย
หัวข้อ “การส่งเสริม STEM Education ผ่านทางการสร้าง
โครงงานโดยใช้เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว” โดย ดร.อานันท์
สี ห ์ พิ ทั ก ษ์ เ กี ย รติ เยี่ ย มชมตั ว อย่ า งฐานการเรี ย นรู ้ แ ละ
โครงงาน ณ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 งานเลี้ยงตอนรับ
ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม และภราดาวิ ท ยา เทพกอม ที่ ป รึ ก ษา
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วย ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม

เมือ่ วันที่ 8-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ งานการสอนคอมพิวเตอร์ น�ำโดยมิสสุภาวดี
เหลี่ ย วเจริ ญ หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ช าการ และมาสเตอร์ ณ รงค์
วีระประจักษ์ และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
ได้ เข้ า ร่ วม การสัมมนาเชิง ปฏิบัติก าร โครงการ STEM
Education ส�ำหรับครูวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ
คอมพิวเตอร์ ซึง่ โครงการดังกล่าวจัดขึน้ โดยสมาคมอัสสัมชัญ
น�ำโดย คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ
ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมที่ให้
ความรูแ้ ละประสบการณ์ทดี่ ยี งิ่ ส�ำหรับคณะครู อาทิ เยีย่ มชม
สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ชมกล้อง
โทรทัศน์เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.4 เมตร ซึง่ ใหญ่ทสี่ ดุ ในภูมภิ าค
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ท�าบุญสมาคมอัสสัมชัญ 112 ปี

คณะกรรมการอ�านวยการสมาคมอัสสัมชัญ คณะภราดา
อัสสัมชนิก คณะครูปัจจุบัน ครูเกษียณ และนักเรียน ร่วมพิธี
ท� า บุ ญ ครบรอบการก่ อ ตั้ ง สมาคมอั ส สั ม ชั ญ 112 ปี
เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ สมาคมอัสสัมชัญ
ถนนพระราม 4 ได้จัดพิธีท�าบุญ 4 ศาสนา ศาสนาคริสต์ พุทธ

อิสลาม ซิกข์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตอุทิศส่วนบุญกุศลแก่คณะ
ศิษย์เก่าผู้ก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ คณะกรรมการอ�านวยการ
ของสมาคมอัสสัมชัญ ครูบาอาจารย์ เพื่อนศิษย์เก่าทุกรุ่น
ผู ้ ล ่ ว งลั บ และพระภู มิ เจ้ า ที่ เจ้ า ที่ เจ้ า ทาง พระแม่ ธ รณี
อันเป็นที่ตั้งของสมาคมอัสสัมชัญ
โดยมี คณะภราดาโรงเรียนอัสสัมชัญ และโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม ชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญ
ชมรมอัสสัมชัญรวมรุ่นสมานมิตร สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่า
คณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย สมาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า
เซนต์คาเบรียล สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศรีราชา สมาคม
ศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย สมาคมนักเรียนเก่า
เทพศิรินทร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแสดงความยินดี
ขอขอบคุณ คุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกกิตติมศักดิ์และ
ที่ ป รึ ก ษาสมาคมอั ส สั ม ชั ญ ที่ ใ ห้ ค วามสนั บ สนุ น อาหาร
(ในเครือซีพี) เพื่อรับรองผู้มาร่วมพิธีและเครื่องสังฆภัณฑ์
ในพิธีสงฆ์

การแข่งขันสนุกเกอร์สัตตมิตร

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 9 ประจ�าปี 2559 เมื่อวันเสาร์ที่ 14
พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ เอเชียสนุกเกอร์ โรงแรมเอเชีย
ราชเทวี ซึ่งในปีนี้สมาคมอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพ
ผลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ : สมาคมราชกรีฑาสโมสร
โปโลคลับ

ประชุมสมาคม
และแสดงความยินดีรางวัลอัสสัมชนิกดีเด่น

สมาคมอัสสัมชัญโดยคุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคม และคณะกรรมการอ� า นวยการจั ด งานเลี้ ย งเพื่ อ
มอบรางวัลอัสสัมชนิกดีเด่นประจ�าปี 2559 แก่ ดร.พิเชฐ
ดุรงคเวโรจน์ อัสสัมชนิกรุ่น 2513 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คุณชาติศิริ โสภณพนิช อัสสัมชนิกรุน่ 2516 กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จ�ากัด
(มหาชน)และในโอกาสเดียวกันนี้เพื่อแสดงความยินดีกับ
อัสสัมชนิกอีก 3 ท่าน ที่ได้รับแต่งตั้ง และรับเลือกตั้งใน
ต�าแหน่งต่างๆ คือ ดร.อัชชพล ดุสิตนานนท์ อัสสัมชนิก
รุน่ 2511 นายกสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
คุ ณ เจน น� า ชั ย ศิ ริ อั ส สั ม ชนิ ก รุ ่ น 2513 ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.อภิชาติ ชินวรรโณ
อัสสัมชนิกรุ่น 2514 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

สมาคมอัสสัมชัญ ร่วมกับ สมาคมศิษย์เก่ากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย, สมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล, สโมสร
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, สมาคมราชกรีฑาสโมสร,
โปโลคลับ สมาคมราชกรีฑ าสโมสร, สมาคมนักเรียนเก่า
วชิราวุธวิทยาลัย จัดการแข่งขันสนุกเกอร์ประเภททีมสัตตมิตร
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สมาคมอัสสัมชัญร่วมแสดงความยินดี พระไพศาล วิสาโล อัสสัมชนิกดีเด่น

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ร่วมต้อนรับ และแสดงความยินดี
อัสสัมชนิกดีเด่น - กลุ่มศาสนาพระไพศาล วิสาโล อสช 22517 รุ่น 2515

งานเลี้ยงสังสรรค์ชมรมครูเกษียณ

งานพบปะสังสรรค์และประทานอาหารชมรมครูเกษียณ
3. อัสสัมชนิก รุ่น 105 มอบเงิน 141,576.22 บาท
โรงเรียนอัสสัมชัญ มีอัสสัมชนิกรุ่นต่างๆ น�าเงินมามอบให้ เข้ากองทุนฯ
กองทุนมุทิตาจิตครูเกษียณ วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน
4. คุณกีรพัฒน์ จันทร์บรรเจิด มอบเงินเข้ากองทุน
พ.ศ. 2559 ดังนี้ :45,000.- บาท
1. อัสสัมชนิกรุ่น 103, 110 และ 115 มอบเงินให้
5. ตัวแทนรุ่น 104 มอบเงินให้ครูเกษียณ ท่านละ
ครูเกษียณท่านละ 4,500.- บาท จ�านวน 83 ท่าน
2,000 บาท จ�านวน 97 ท่าน เป็นเงิน 194,000 บาท
2. พระกอบชัย กตชญาโณ วัดยานนาวา ถวายเงิน
1,500.- บาท เข้ากองทุนฯ
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ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ และ ภราดาวิทยา เทพกอม

คณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม และ ภราดาวิ ท ยา เทพกอม ที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยวิ ช าการ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด โดยโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ถนนเจริญกรุง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญรับรางวัล Thailand Domestic Mice Mart 2016

คุณวัลลภ เจียรวนนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญ รับมอบรางวัล Thailand Domestic Mice Mart 2016
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 จากท่าน รองนายกพลเอก ธนศักดิ์ ปฏิมาประกร ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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ประชุมใหญ่วิสามัญสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2559
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 สมาคม
ผูป้ กครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จดั ให้มกี ารประชุมใหญ่
วิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2559 ณ หอประชุมอเนกประสงค์
“Saint Louis - Marie Memorial Building” โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีศาสตราจารย์
ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ คณะครู
ผู ้ ป กครอง และสมาชิ ก สมาคมฯ เข้ า ร่ ว มประชุ ม เพื่ อ
รับทราบการเปลี่ยนแปลงแก้ไขระเบียบข้อบังคับของสมาคมฯ
และแสดงความคิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ นั ก เรี ย น ครู
และสมาชิกสมาคมฯ เพื่อให้การด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ
สมาคมฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป
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ร่วมลงนามถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู้อ�ำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการพร้อมด้วย คณะ
ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมลงนาม
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
เพื่ อ แสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ถนนหน้าพระลาน
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นักเรียน Gifted ดูงานและชมการน�ำเสนอ
ผลงานทางวิทยาศาสตร์

เมื่ อ วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 มิ ส วิ ม ลรั ต น์
มากทรัพย์ ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พร้อมด้วยมิสนิรมล ระหว่างงาม น�ำนักเรียนหลักสูตร Gifted
ชั้น ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญ ไปร่วมรับฟังการน�ำเสนอผลงาน
ผลงานทางวิทยาศาสตร์ และชมนิทรรศการเกี่ยวกับผลงาน
วิจยั ทางวิทยาศาสตร์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และส�ำนักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการ (วทท. เพื่อเยาวชน) ครั้งที่ 11 ณ ศูนย์นิทรรศการและ
ประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน การประชุมไบเทค กรุงเทพฯ

กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดย นายปณต
อลงกตเพทาย เลขประจ�ำตัว 53220 นักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4/1 และ นายปพณ อลงกตเพทาย เลขประจ�ำตัว 53221
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ ให้
ความรู้ถึงอันตรายต่างๆ ที่เกิดจากการสูบ บุ ห รี่ แ ละการ
ได้ รั บ ควั น บุ ห รี่ และความส� ำ คั ญ ของวั น งดสู บ บุ ห รี่ โ ลก
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ กรุงเทพมหานคร

ทัศนศึกษาพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ

ระหว่างวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายบริหาร
ทั่ ว ไป โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด ทั ศ นศึ ก ษาให้ แ ก่ พ นั ก งาน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ จังหวัดชลบุรี จันทบุรีและระยอง เพื่อ
ให้พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้พักผ่อนหลังจากท�ำงาน
มาตลอดปีการศึกษา โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้เกียรติร่วมเดินทางไป
ในครั้งนี้ด้วยส�ำหรับการทัศนศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
เข้าเยี่ยมชมสวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี แวะสถานที่เที่ยวจุด
ต่างๆ ของ จ.จันทบุรี โดยพนักงานของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้ ร ่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการและงานเลี้ ย งสั ง สรรค์ ด ้ ว ย อัสสัมชัญระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.สุรกิจ
นอกจากนี้พนักงาน ได้เดินทางไปโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศรี ส ราญกุ ล วงศ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ระยอง
โดยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสร้างความสามัคคี กับโรงเรียน ให้การต้อนรับ
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ทัศนศึกษาครู ประจ�ำปีการศึกษา 2558

เมื่อระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 คณะครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ เดินทางไปทัศนศึกษาประจ�ำปีการศึกษา
2558 ณ เกาะช้าง จ.ตราด เพื่อเป็นการพักผ่อนหลังจาก
การท�ำงานการสอนมาตลอดปีการศึกษา 2558 โดยมีภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่ ว มเดิ น ทางไปในครั้ ง นี้ ส� ำ หรั บ การทั ศ นศึ ก ษาในครั้ ง นี้

ทางคณะครูได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานยุทธนาวี
เกาะช้าง แหลมงอบ จังหวัดตราด ซึ่งเป็นสถานที่ที่เรือหลวง
ธนบุ รี ถู ก ลากจู ง มาเกยตื้ น เมื่ อ เย็ น วั น ที่ 17 มกราคม
พ.ศ. 2484 จากนั้นคุณครูได้มีโอกาสด�ำน�้ำดูปะการังและ
ปลาทะเลสวยงาม บริเวณเกาะช้าง และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์
ครอบครัวครูโรงเรียนอัสสัมชัญด้วย

นักเรียน Gifted แบ่งปันน�ำ้ ใจ

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ตัวแทนนักเรียน
หลักสูตร Gifted ชั้น ม.1-2 โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบอุปกรณ์
การศึกษา จากการจัดกิจกรรมค่าย ROBOT ให้กับตัวแทน
นักเรียนและครูโรงเรียนวัดม่วงแค เพือ่ เป็นการแบ่งปันให้กบั
สังคม โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่าย
วิชาการ มิสนงลักษณ์ ศรีนิลแท้ หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ร่วมมอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
English Speech Contest 2016 และนายภั ท รพงศ์
อั ศ วยุ ท ธพล นั ก เรี ย นชั้ น ม.6/8 ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ
การแข่งขันหมากรุกสากล 17th ASEAN+ Age-Group
Chess Championships Qualification 2016
(รอบกรุ ง เทพมหานคร) โดยมี มิ ส สุ ภ าวดี เหลี่ ย วเจริ ญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และมิสนงลักษณ์ ศรีนิลแท้ หัวหน้า
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ร่วมแสดงความยินดี ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ ได้รับรางวัลทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความ
ยิ น ดี กั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ทางวิ ช าการและกิ จ กรรม
ประกอบด้ ว ย นายเจนวิ ท ย์ ธนสารสมบั ติ นั ก เรี ย นชั้ น
ม.4/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขัน AEON
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พิธี ไหว้ครู–ครอบครูนาฏศิลป์ และ ดนตรี ไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 งานดนตรี
และการแสดง ฝ่ายกิจกรรม จัดพิธไี หว้ครู–ครอบครูนาฏศิลป์
และ ดนตรีไทย ประจ�ำปีการศึกษา 2559 โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและกตัญญูแด่ครูดนตรีไทย
และนาฏศิลป์ ตลอดจนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครู

นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี ได้รับเกียรติจาก
มาสเตอร์วีรวัฒน์ สุวรรณศร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
เป็นประธานในพิธี โดยมีอาจารย์สมบัติ แก้วสุจริต ประกอบ
พิธี ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

บริจาคโลหิตประจ�ำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ถุงละ 450 ซีซี โดยมี คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนที่มีอายุ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์
ศิรริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 ได้โลหิตจ�ำนวน 70 ถุง

18 ปี และมีน�้ำหนัก 48 กิโลกรัม ขึ้นไป ส่วนนักเรียนที่มี
อายุต�่ ำกว่า 18 ปี ต้องมีห นังสือยินยอมจากผู ้ ป กครอง
ร่วมกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รับมอบสื่อเรื่องไข้เลือดออก

เมือ่ วันที่ 6 มิถนุ ายน พ.ศ. 2559 ผูแ้ ทนจากกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข น�ำสื่อพูดได้ ซีดี โปสเตอร์ความรู้
เกี่ยวกับไข้เลือดออก มามอบให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อ
ใช้ประชาสัมพันธ์ป้องกันไข้เลือดออกให้กับนักเรียน โดยมี
มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน มาสเตอร์
วิโรจน์ สุขประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป มิสชลดา
เถื่อนเนาว์ พร้อมตัวแทนนักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียน
อัสสัมชัญ รับมอบ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559

ศิลปะและนาฏศิลป์ ได้มีจัดการแสดงชุดแหล่พระอภัยมณี
การแสดงชุดเบญจภรรยาของพระอภัยมณี การแสดงละคร
เรื่องกาพย์พระไชยสุริยา และมีกิจกรรมตอบปัญหาเกี่ยวกับ
ประวั ติ แ ละผลงานของสุ น ทรภู ่ ส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 EP.M.1-3 ณ หอประชุม Louis–
Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint
Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

เสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก และอาจท�ำให้ต้องหยุดงาน
หรือ ขาดเรียนเป็นเวลาหลายวัน ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็น
วิ ธี ป ้ อ งกั น ที่ ดี ที่ ส ามารถลดอั ต ราการติ ด เชื้ อ ไข้ ห วั ด ใหญ่
ได้ และจะช่วยส่งเสริมให้นักเรียน คณะครู และนักการ
มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงสมบู ร ณ์ ป ราศจากการเป็ น โรค จึ ง จั ด
โครงการฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น ไข้ ห วั ด ใหญ่ ให้ กั บ นั ก เรี ย น
ทุกระดับชั้น คณะครู และนักการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่
เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม
วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2559 โดยมีการกล่าวสุนทรพจน์
เกี่ยวกับประวัติชีวิตและผลงานกวีเอกสุนทรภู่ ของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP.M.4-6 ณ ใต้อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ และมีการแสดงของคณะครูและนักเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้

งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) จัดโครงการ
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
สุ ข ภาพในช่ ว งหน้ า ฝนที่ จ ะมี โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ร ะบาด ซึ่ ง
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย โดยการไอหรือจามรดกัน
ก็สามารถติดโรคและได้รับผลกระทบที่ตามมาคือ การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย ซึ่งในปัจจุบันเชื้อไข้หวัดใหญ่
มีการเปลีย่ นแปลงสายพันธุท์ กุ ปี ท�ำให้การรักษาใช้เวลานาน

ขอแสดงความยินดีกับ
นายภัทรพงศ์ อัศวยุทธพล

ขอแสดงความยิ น ดี กั บ นายภั ท รพงศ์ อั ศ วยุ ท ธพล
ม.6/8 เลขประจ�ำตัว 47073 โรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ได้รับรางวัล
อันดับที่ 3 จากการแข่งขันหมากรุกสากล รายการ "17th
Asean+ Age Group Chess Championshtps" รุ่น
RAPID Chess และรุ่น Standard Chess, Open Under
20 Team ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา จ.ชลบุรี
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ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และ 3
การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 5

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2559 งานการ สอน
คอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
แข่ ง ขั น หุ ่ น ยนต์ Thailand Robofest Junior 2016
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ ต�ำบล
บางตลาด อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการแข่งขัน
มีดังนี้

ศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล
ของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

ประเภทการแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ รายการ “The
Fast 2016” (วิ่งวิบาก) ไม่จำ� กัดอุปกรณ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเหรียญรางวัล
และถ้วยรางวัล เลขาธิการ กพฐ.
สมาชิก ได้แก่ นายสกล
ทัศนงาม ชัน้ ม.5/1
นายนพพร
บุษบาวไล ชัน้ ม.6/3
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้รับเหรียญรางวัล
และถ้วยรางวัล เลขาธิการ กพฐ.
สมาชิก ได้แก่ เด็กชายศุภพล เตติรานนท์ ชัน้ ม.2/1
เด็กชายลัทธวัฒน์ เลาหะพันธ์ ชัน้ ม.3/1

การตรวจโรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ผศ.ดร.วินัย วิริยวิทยาวงศ์
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ภราดาวิทยา เทพกอม ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล พร้อมคณะภราดา
รองผู้อ�ำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ผู้ร่วมบริหาร คณะครู ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
น�ำคณะกรรมการเตรียมการรับการตรวจโรงเรียนมาตรฐาน เขตสามเสน กรุงเทพฯ
สากล ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ไปดูงานเกี่ยวกับการเตรียม
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ร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดา
เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ภราดานนทชา ศรีวิไล รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้แทน

นักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม ร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
กล่าวบทอาเศียรวาทถวายพระพร เพือ่ แสดงความจงรักภักดี
และส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ
ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

คณะครูเดินทางไปพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา ประเทศ อินเดีย โดยหลักสูตรเน้นการพัฒนาทางด้าน ฟัง
พูด อ่าน และเขียน จาก Tara Language School โดย
ณ เมือง Hyderabad ประเทศ อินเดีย
ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
มิสจารุตา หลิน, มิสเสาวภา กลิ่นสูงเนิน, มาสเตอร์ศุภกิตติ
ช่อไสว และมาสเตอร์กรวิชญ์ โสภา ที่ได้ผ่านการสอบคัดเลือก
จากมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไป
พั ฒ นาศั ก ยภาพทางด้ า นภาษา ณ เมื อ ง Hyderabad

Orient BlackSwan และได้ไปสังเกตการสอน ณ โรงเรียน
Vidyaranya School และ Focus High School ได้ไป
ท่องเที่ยวยังสถานที่สำ� คัญต่าง ๆ ในอินเดีย อาทิ Tajmahal,
India Gate, Chawmahalla, Chaminar ฯลฯ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
ให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2559 งานสุขอนามัย ฝ่าย
บริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ตระหนักถึง สุขภาพของ
นักเรียนในช่วงฤดูฝน ซึง่ มีนกั เรียนเป็นไข้หวัดใหญ่จำ� นวนมาก
จึงได้รว่ มมือกับเจ้าหน้าทีศ่ นู ย์บริการสาธารณสุข 23 สีพ่ ระยา
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัย
จากไข้หวัดใหญ่ รวมทั้งวิธีการป้องกันและ การดูแลตนเอง
ให้กับนักเรียนทุกคนได้ทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี
เปิดอาคารใหม่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

เมื่ อ วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2559 ภราดาวิ ริ ย ะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู ้ อ� ำ นวยการ ภราดานนทชา ศรี วิ ไ ล ผู ้ จั ด การโรงเรี ย น
อัสสัมชัญแผนกประถม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้แทน

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดีกับภราดา
ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา ในโอกาสเปิด “อาคารยอห์น แมรี่” โดยได้รับ
พระมหากรุณ าธิคุณ จาก สมเด็จพระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทรงเป็นประธาน
ในพิธีเปิดอาคาร “อาคารยอห์น แมรี่” ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา จ.ชลบุรี

แสดงความยินดีในโอกาสฉลองศาสนนาม
ผู้อ�ำนวยการ และรองผู้อ�ำนวยการ

ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
และภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ/ที่ปรึกษา
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คุณสมฤกษ์ อิศรางกูร ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ในโอกาสฉลองศาสนนาม
ณ อยุธยา ผู้อำ� นวยการสถานีโทรทัศน์สยามสปอร์ตฟุตบอล นักบุญเปโตร อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของภราดาทั้ง 2 ท่าน
ทีวี พร้อมด้วยภรรยา เข้าแสดงความยินดีและอวยพร ภราดา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ร่วมแสดงความยินดี
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เครือข่ายผู้ปกครอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมแสดงความยินดีและอวยพร
ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ในโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวก
องค์อุปถัมภ์ของ ภราดา ณ ห้องประชุมอ�ำนวยการ ชั้น
M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

22 AC NEWSLETTER

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดา
วิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ นายสักกะพงษ์ บุญมี
ผู ้ จั ด การที ม วอลเลย์ บ อล อั ส สั ม ชนิ ก รุ ่ น 99 ร่ ว มแสดง
ความยินดีกับ ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่ได้รางวัล
จากการเข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ในปีการศึกษา
2558 และให้โอวาท แก่ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
พร้อมทั้งมีการมอบถ้วยรางวัล และเงินรางวัลที่รับจากการ
แข่งขันให้กับโรงเรียนเพื่อสมทบกองทุนพัฒนาศักยภาพ
ของนักเรียน โดยใช้นักกีฬา รุ่นอายุ 13 และ 14 ปี จ�ำนวน
12 คน เข้าแข่งขันทุกรายการ มีดังนี้
1. แข่งขันวอลเลย์บอลรายการ “บางปู แชมเปี้ยน”
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
- ได้อันดับที่ 3
2. แข่งขันวอลเลย์บอลรายการ “est cola”
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
- ได้อันดับที่ 3

3. แข่งขันวอลเลย์บอลรายการ “ยุวชน air asia”
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง
ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- ได้รางวัลชนะเลิศ (ได้โล่เกียรติยศ และเงินรางวัล)
- โล่เกียรติยศรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่
อนุชา คงวงษ์ ม.3/10
- โล่เกียรติยศรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่
ม.สนั่น อ้นเกตุ
4. แข่งขันวอลเลย์บอลรายการ “ยุวชน air asia”
รุน่ อายุไม่เกิน 14 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
- ได้รางวัลชนะเลิศ (ได้ถ้วยประทาน โล่เกียรติยศ
และเงินรางวัล)
- โล่เกียรติยศรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่
ภีรภัทร จิวแส ม.3/10
- โล่เกียรติยศรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่
ม.สนั่น อ้นเกตุ
5. แข่งขันวอลเลย์บอลรายการ “กรมพลศึกษา”
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
- ได้รางวัลชนะเลิศ (ได้ถ้วยรางวัล)
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อัสสัมชัญ คว้าแชมป์บาสเกตบอล TOA 16 ปี
เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ 16 ปี
เข้าร่วมการแข่งขัน บาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทอายุ
ไม่เกิน 16 ปี ชาย ประจ�ำปี 2559 ระหว่างวันที่ 2-7 มิถนุ ายน
พ.ศ. 2559 ณ โรงยิมเนเซียม จ.ราชบุรี ซึ่งทีมบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นแชมป์ภาคกลาง 1 เป็นตัวแทน
เข้ า แข่ ง ขั น ในรอบชิ ง แชมป์ ป ระเทศไทย ผลการแข่ ง ขั น
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ผู้จัดการทีม : คุณกฤษณะ
วจีไกรลาศ
ผู้ฝึกสอน :
มาสเตอร์ธงชัย มุขพันธ์
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน : มาสเตอร์ภูริพันธ์ โชติหิรัญธนนนท์
                 มาสเตอร์นันทวัจน์ สุวรรณาพิสิทธิ์

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม A
คว้าแชมป์บาสเกตบอล 13 ปี OBEC SPONSOR BASKETBALL THAILAND
CHAMPIONSHIP 2016 ภาคนครหลวง

โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งทีมบาสเกตบอล รุ่นอายุ 13 ปี,
15 ปี และ 18 ปี เข้าร่วมการแข่งขัน OBEC-SPONSOR
BASKETBALL THAILAND CHAMPIONSHIP 2016
ภาคนครหลวง ประจ�ำปี 2559 โดยท�ำการแข่งขันระหว่าง
วันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียน
สตรีวิทยา 2 โดยผลการแข่งขัน ทีมบาสเกตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญ A ชนะ ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ B 47
ต่อ 10 คะแนน ในรอบชิงชนะเลิศได้รับรางวัลชนะเลิศ
ในรุน่ 13 ปี เป็นตัวแทนภาคนครหลวงเข้าไปเล่นรอบชิงแชมป์
ประเทศไทย ที่จังหวัดนครราชสีมา

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 16 ปี
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอลิอันซ์ อยุธยา
จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์ 2016

โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งทีมฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปี เข้าร่วม
การแข่งขันฟุตบอลอลิอนั ซ์ อยุธยา จูเนียร์ ฟุตบอลแคมป์ 2016
รอบคัดเลือกกรุงเทพมหานคร โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้จุดโทษ
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ด้วยสกอร์ 2-5 ประตู หลังเสมอกัน 1-1
ประตู ในเวลา 90 นาที ในการแข่งขันฟุตบอล อลิอนั ซ์ จูเนียร์
ฟุ ต บอล แคมป์ 2016 ส่ ง ผลให้ อั ส สั ม ชั ญ ไม่ ส ามารถ
ผ่ า นเข้ า ไปเล่ น รอบต่ อ ไป ณ สนาม กกท.1 หั ว หมาก
กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2559
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พิธีแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธีแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญ ที่คว้าแชมป์จากการแข่งขันรายการต่าง ๆ ได้
มอบถ้วยและโล่รางวัลให้กับทางโรงเรียน โดยมีคุณกฤษณะ
วจีไกรลาศ ผู้จัดการทีม เป็นผู้มอบและภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ า� นวยการ คณะผูบ้ ริหาร คณะครู นักเรียน ชมรมบาสเกตบอล
ผูป้ กครองโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี และบูมอัสสัม
ให้กับทีมนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ณ บริเวณ
เวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายการ มีดังนี้
รายการที่ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ชาย ที่คว้าแชมป์
การแข่ ง ขั นบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศ แห่ง
ประเทศไทย ซึง่ จัดโดยสมาคมบาสเกตบอลแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 8 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ สนามบาสเกตบอล จังหวัดราชบุรี
รายการที่ 2 รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ชาย การแข่งขัน
บาสเกตบอลนักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา

ภราดา ดร.เดชาชัย
ภราดาวิริยะ
ภราดาวิทยา
ม.อาสา
มิสไพบูรณ์
มิสสุภาวดี
ม.สุทิน
ม.วิโรจน์
มิสอรนิสา
ม.บันลือ

บรรณาธิการบริหาร
ม.โสภณ

ศรีพิจารณ์
ฉันทวโรดม
เทพกอม
มรพงษ์
สิงห์ครุ
เหลี่ยวเจริญ
นิติวัฒนานนท์
สุขประเสริฐ
มิตรประสิทธิ์
จินดาศรี

โรงเรียนอัสสัมชัญ

บรรณาธิการ
ม.กายสิทธิ์

สกุลเรือง
ร่มไมล์

สิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ “OBEC-SPONSOR BASKETBALL THAILAND CHAMPIONSHIP 2016” ภาคนครหลวง
ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรี ย นสตรี วิ ท ยา 2 โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ทีม A คว้าแชมป์รุ่นอายุ 13 ปี ชาย ไปครองได้ส�าเร็จ
และโรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม B คว้ารองแชมป์ไปครอง ได้สิทธิ์
เป็นตัวแทนภาคนครหลวงเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล
นักเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ “OBEC-SPONSOR BASKETBALL THAILAND
CHAMPIONSHIP 2016” รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 ณ สนาม
บาสเกตบอลโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
รายการที่ 3 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
นายพงศกร เจียมสวัสดิ์ เลขประจ�าตัว 53930
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับการคัดเลือก
เป็นนักกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทย
คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการ
ทีมบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
มาสเตอร์ธงชัย มุขพันธ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วย
ผู้ฝึกสอนบาสเกตบอลเยาวชนทีมชาติไทย
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ม.วิริยะ
เกตุแก้ว
ม.วิชัย
ยงวานิชจิต
มิสปรีดารัตน์ ไชยพัฒน์
บุคลากรงานประชาสัมพันธ์
ฝ่าย English Program

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

เลขานุการกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

พิสูจน์อักษร

ม.ชาญชัย

มิสศิริพร
ม.กรวิชญ์

ศรีนิยม
ศุระศรางค์
โสภา

มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้
ม.เสกสรรค์

ถ่ายภาพ

ม.กายสิทธิ์ ร่มไมล์
ม.โสภณ
สกุลเรือง
ม.ชาญชัย ศรีนิยม
มิสวราภรณ์ ใจสุวรรณ์
ม.ศรัณย์ สีนิลแท้
นักเรียนชมรม NETAC

รูปเล่ม

ม.ชาญชัย

นิลสุวรรณโฆษิต
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