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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีที่ 19 ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2559

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
และกิจกรรมร�ำลึกพระคุณแม่

โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับการรับรอง
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล
ในระดับดีมาก

พิธีมอบเกียรติบัตร
นักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
ประจ�ำปีการศึกษา 2558

อัสสัมชัญ 13 ปี ทีม เอ
คว้าแชมป์บาสเกตบอล สพฐ.-สปอนเซอร์
ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2016
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 4 สมัยติด
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พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จั ด กิ จ กรรม พิ ธี เ ทิ ด เกี ย รติ แ ม่ พ ระอั ส สั ม ชั ญ พิ ธี ถ วาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ
กิจกรรมร�ำลึกพระคุณแม่ โดยกิจกรรมเริม่ ด้วย วจนพิธกี รรม
ขอพระพรจากแม่พระ องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน เนื่องในวัน
สมโภชแม่พระอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกาย

และวิญญาณ โดยมี บาทหลวงยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช
เจ้ า อาวาสอาสนวิ ห ารอั ส สั ม ชั ญ ประกอบวจนพิ ธี ก รรม
หลังจากนัน้ บาทหลวงยอแซฟ วีรศักดิ์ วนาโรจน์สวุ ชิ ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม
ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ
ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนนักเรียน และผูแ้ ทนนักการ
ถวายมาลัยกรแด่แม่พระอัสสัมชัญ

พิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการ เป็นประธานในพิธี เปิดกรวย และ
ถวายพาน พุ่มเงิน – พุ่มทอง สักการะพระบรมฉายาลักษณ์
พร้อมอ่านบทอาเศียรวาทสดุดี ตามด้วย บาทหลวงยอแซฟ
เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และแสดงออกซึ่ ง วีรศักดิ์ วนาโรจน์สุวิช คณะภราดา ผู้แทนคณะผู้ร่วมบริหาร
ความจงรักภักดี โรงเรียนอัสสัมชัญ จึงจัดพิธีถวายพระพร ผูแ้ ทนคณะครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนนักเรียน ผูแ้ ทนนักการ
เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาขึน้ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ถวายพาน พุ่มเงิน -พุ่มทอง ตามล�ำดับ

กิจกรรมร�ำลึกพระคุณแม่

โดยเรี ย นเชิ ญ ผู ้ แ ทนคุ ณ แม่ ใ นทุ ก ระดั บ ชั้ น ร่ ว มงาน
ผู้แทนลูกกล่าวแสดงถึงความกตัญญูกตเวที ผู้แทนนักเรียน
ขึ้นมอบมาลัยแด่คุณแม่บนเวที ผู้แทนคุณแม่กล่าวแสดง
ความรู ้ สึ ก ที่ มี ต ่ อ ลู ก ประธานในพิ ธี ก ล่ า วให้ โ อวาทและ
ขอบคุณผู้แทนคุณแม่ที่มาร่วมในพิธี
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พิธีหล่อเทียนพรรษาประจ�ำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ�ำปีการศึกษา 2559 เพื่อ
ให้นักเรียนเห็นความส�ำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา และ
ให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทย เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา (ปีนี้ตรงกับวันที่ 20
กรกฎาคม พ.ศ. 2559) โดยนิมนต์พระภิกษุ จ�ำนวน 9 รูป
จากวัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มาประกอบ
พิธีกรรมทางศาสนา และได้รับเกียรติจาก ดร.กมล สกลธนารัตน์
ศิษย์เก่ารุ่น 2501 เลขประจ�ำตัว 15826 กรรมการกลาง
(ฝ่ายกีฬา) สมาคมอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ผูแ้ ทน
คณะครู และผูแ้ ทนนักเรียน ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา จ�ำนวน
2 ต้น ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ส�ำหรับเทียนพรรษาทั้ง 2 ต้น
จะได้น�ำไปถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดสวนพลู และวัดม่วงแค
ในวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2559 เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อไป

พิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน�ำ้ ฝน
และเครื่องปัจจัยไทยทาน

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้จัดพิธีถวายเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน�้ำฝน และเครื่อง
ปัจจัยไทยทาน ณ วัดสวนพลู และ วัดม่วงแค เนือ่ งในเทศกาล
เข้าพรรษา เพือ่ เป็นพุทธบูชา และจะได้ชว่ ยกันรักษาประเพณี
อันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน โดยแบ่งตั้งขบวนแห่
ออกจากโรงเรียนเป็น 2 ขบวน - ขบวนที่ 1 คณะครู พนักงาน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีวงโยธวาทิต AC
Band น�ำขบวนไปถวาย ณ วัดสวนพลู มีมาสเตอร์วีรวัฒน์
สุวรรณศร ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม เป็นประธานถวายเทียน
พรรษา มาสเตอร์เอกมล สงวนนาม เป็นผู้นำ� ทางด้านพิธีการ
ทางศาสนา - ขบวนที่ 2 คณะครู พนักงาน นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น มีคณะกลองยาวน�ำ

กองร้อยสุรสีห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมพิธี
ทบทวนค�ำปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มาสเตอร์นิธิโรจน์
ธีรหิรัญพงษ์ หัวหน้างานลูกเสือ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
มิ ส อรวรานั น ท์ ทอดสนิ ท มาสเตอร์ อั ฐ ฉั ต ร ตุ ล ยาฉั ต ร
และลูกเสือกองร้อยสุรสีห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมพิธี
ทบทวนค�ำปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่อ งในวั น คล้ า ย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจ�ำปี 2559 เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์ประมุข
ของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์เป็น
องค์ ป ระธาน ในพิ ธี ท บทวนค� ำ ปฏิ ญ าณและสวนสนาม
เนื่ อ งในวั น คล้ า ยวั น สถาปนาลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ ณ สนาม
ศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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จตุรมิตรสามัคคี ร่วมบันทึกเทปพิธี
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ

ร่วมบันทึกเทปพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร ครู 12 สิงหาคมวันแม่แห่งชาติ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
นักเรียน โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี ประกอบด้วย ช่ อ ง 5 ถนนพหลโยธิ น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบ กรุงเทพมหานคร
วิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ และโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ

โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับการรับรองโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพ
สู่มาตรฐานสากล ในระดับดีมาก

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ ผู้แทนกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียน
เอกชนประเภทสามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
น�ำโดย ดร.มัณฑริกา วิฑรู ชาติ พร้อมด้วยอาจารย์วลัยพร เทวะเวชพงษ์ ดร.วรนุช ตรีวจิ ติ รเกษม ระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม
พ.ศ. 2559 เพื่อตรวจประเมินโรงเรียนอัสสัมชัญ ผลการประเมิน โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนเอกชน
ประเภทสามัญศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูม่ าตรฐานสากล ในระดับดีมาก จากส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)

แสดงความยินดีในโอกาสการปฏิญาณตน
ตลอดชีวิตของคณะภราดา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม และคณะครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมพิธีโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชา
ขอบพระคุณการปฏิญาณตนตลอดชีวิตของ ภราดายอห์น
จรัญ ศรีหล้า และภราดามานูแอล ซินการ์ งอม ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 3
ศาสนา ประจ�ำเดือนสิงหาคม

เมื่ อ วั น ที่ 7 สิ ง หาคม พ.ศ. 2559 งานระดั บ ชั้ น
ฝ่ายปกครอง ร่วมกับงานอภิบาล (ศาสนาพุทธ คาทอลิก
อิสลาม) โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ทุกวันศุกร์ต้นเดือน ประจ�ำปีการศึกษา 2559
ศาสนาพุทธ ฟังธรรมบรรยายหัวข้อ “ความส�ำคัญของวันแม่
แห่งชาติ” โดยนิมนต์พระวิทยากรทีมงานเครือข่ายธรรมะ
อารมณ์ดี วัดยานนาวาพระอารามหลวง ให้คติธรรมแก่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP.M. 4-6
ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building)
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นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 และ EP.M.1-3
ณ ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial
Building) ส่วนงานอภิบาลศาสนาอิสลามรับฟังการบรรยาย
โดยอาจารย์สุรพงศ์ (รอซีดี) อ่อนหวาน คอเต็บมัสยิดนุรุลมู่บีน
บ้านสมเด็จเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้อง Pre-Function
ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร และงานอภิบาลศาสนาคริสต์ (คาทอลิก)
จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองเดือนแม่พระและมิสซา
ศุกร์ตน้ เดือนไตรอัสสัมชัญ ในโอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติ
ยกขึน้ สวรรค์ทงั้ กายและวิญญาณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ โดยมี
คุณพ่อยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ประจ�ำปีการศึกษา 2558
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจ�ำปี

การศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก คุณอภิชาติ ชินวรรโณ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (อัสสัมชนิก เลขประจ�ำตัว
23603) เป็ น ประธานในพิ ธี โดยมี ภ ราดา ดร.เดชาชั ย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู้อ�ำนวยการ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคม
อัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ คณะกรรมการ
สมาคมผู ้ ป กครองและครู ฯ ผู ้ แ ทนรุ ่ น สองพลั ด คุ ณ วิ ชั ย
ตันตราธิวุฒิ

ร่วมประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน

เมือ่ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 มิสปราณี สัมมาทรัพย์
ครู ง านสุ ข อนามั ย ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไป โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ร่วมการประชุมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนประจ�ำปี
2559 เพื่อสร้างความเข้าใจในการพัฒนางานด้านสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน ให้เกิดความตระหนักและเห็นความส�ำคัญ
ของการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน อาหาร และรับทราบ
ผลการประเมินจากการตรวจอาหารในโรงเรียนอัสสัมชัญ
ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับการตรวจประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
โดยมีนางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อ�ำนวยการเขตบางรัก
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 ส�ำนักงานเขตบางรัก
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พิธสี ดุดนี กั บุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พร้ อ มด้ ว ยภราดาวิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษาอาวุ โ ส

เมือ่ วันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 งานอภิบาล (ศาสนา
คริสต์) ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีร�ำลึกถึง
วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์-มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานประกอบวจน
พิธีกรรม โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการ

ผู้แทนคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ
กรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาคริสต์ และผู้แทนนักการ
วางกระเช้าดอกไม้ สักการะรูปปั้นนักบุญหลุยส์-มารี กรีญอง
เดอ มงฟอร์ต ณ เวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร
และทุนการศึกษา (โอลิมปิกวิชาการ /
O-NET / FSG. / FSGST.)

ขั้ น พื้ น ฐาน (O-NET) และการสอบวั ด คุ ณ ภาพนั ก เรี ย น
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ทาง
โรงเรียนขอมอบรางวัลพร้อมทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มี
ความมานะพยายามในการทดสอบรายการต่างๆ ดังกล่าว
เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่รุ่นน้อง
ต่อไป โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ �ำนวยการ เป็น
ผู้มอบ ณ เวทีหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โรงเรียนได้มอบทุน
การศึกษารวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 227,500 บาท

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายวิชาการและ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียน
อัสสัมชัญ ได้จัดให้มีกิจกรรมมุ่งสู่โอลิมปิก และการพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อกระตุ้นนักเรียนได้เห็นความส�ำคัญของการสอบคัดเลือก
เข้าเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ
สาขาต่างๆ ตลอดจนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
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กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับชั้น ยึดเหนี่ยวจิตใจ ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2559
มัธยมศึกษาปีที่ ม.1-3 และ EP.M.1-3
เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด ประตู ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละพิ ธี มิ ส ซารั บ พระคุ ณ
งานอภิ บ าล โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
ระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 และ EP.M.1-3 เพื่ อ ให้
นักเรียนเป็นผู้มีจริยธรรม คุณธรรมและปฏิบัติศาสนกิจ
ตามหลักธรรมทางศาสนาของตน และมีศาสนาเป็นเครื่อง

การุ ณ ย์ โอกาสปี ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ห่ ง พระเมตตาธรรม ณ
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก จังหวัดสุมทรสงคราม
ร่วมแสวงบุญ ณ วัดเพลง จังหวัดราชบุรี มีนักเรียนจ�ำนวน
72 คน คุณครู 1 ท่าน และเณรใหญ่ 3 ท่าน

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดภาวนา
อุทิศแด่ผู้ล่วงลับ นายสุพจน์ ไชยานนท์
บิดาของ มิสศรีประภา ไชยานนท์

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
คณะครู ร ่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพสวดภาวนาอุ ทิ ศ แด่ ผู ้ ล ่ ว งลั บ
นายสุพจน์ ไชยานนท์ บิดาของ มิสศรีประภา ไชยานนท์
และมอบเงินช่วยเหลือ ณ ศาลาพักศพ วัดแม่พระประจักษ์
เมื อ งลู ร ์ ด วุ ฒ ากาศ 37 ถนนวุ ฒ ากาศ เขตจอมทอง
กรุงเทพมหานคร

ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ
พ.อ. (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์

เมื่อที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ผู้แทนคณะครู
และนั ก เรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ น� ำ โดยมาสเตอร์ สุ ทิ น
นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม มาสเตอร์นิธิโรจน์
ธีรหิรัญพงษ์ หัวหน้างานลูกเสือ มาสเตอร์อัฐฉัตร ตุลยาฉัตร
ผู้ดูแลลูกเสือกองร้อยพิเศษ ผู้แทนกองร้อยพิเศษ และผู้แทน
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 2/10
เข้ า ร่ ว มในพิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพ พั น เอก (พิ เ ศษ)
ดร.ถนัด คอมันตร์ ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ภ.ป.ร.๒ อัสสัมชนิก
7066 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินแทนพระองค์
เป็นประธานในพิธี ณ เมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์
วั ด เทพศิ ริ น ทราวาส ซึ่ ง ถึ ง แก่ อ สั ญ กรรมด้ ว ยโรคชรา
เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2559
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กิจกรรมสัปดาห์ร�ำลึกถึง
นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
และมอบรางวัล

งานอภิบาล สังกัดส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ จัดกิจกรรมสัปดาห์
ร�ำลึกถึงนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันศุกร์ที่ 8
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุม
901 และห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนอัสสัมชัญ และมีพิธีมอบเกียรติบัตรหลังพิธีสดุดี
นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ในวันศุกร์ที่ 15
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผูอ้ ำ� นวยการ เป็นผูม้ อบ ณ ลานอนุสาวรียเ์ จษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
ซึ่งกิจกรรม มีดังนี้
การแข่งขันตอบค�ำถามอัตชีวประวัตินักบุญหลุยส์ มารี
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
การประกวดระบายสีภาพนักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง
เดอ มงฟอร์ต
การประกวดภาพวาดและระบายสี หัวข้อ “นักบุญหลุยส์
มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้เสียสละ”

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เพือ่ อนุรกั ษ์การใช้ภาษาไทย โดยมีการแข่งขันของนักเรียนแต่ระดับชัน้ การตอบค�ำถามเกีย่ วกับภาษาไทยและกล่าวสุนทรพจน์
วันภาษาไทยแห่งชาติ จากตัวแทนนักเรียน ณ ใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อบรบ Workshop
โครงการ JA Company Program

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับมูลนิธิ
Junior Achievement Thailand และ ธนาคารกรุงเทพ
มีการจัดอบรบ Workshop โครงการ JA Company Program
ให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ที่เข้าร่วมการแข่งขัน โดยมี
โรงเรียนที่เข้าแข่งขันจ�ำนวน 25 โรงเรียน โดยการแข่งขัน
จะแบ่งออกเป็น 2 รอบคือ รอบการออกร้านงานแสดงสินค้า
Trade Fair และการน�ำเสนอภาพรวมแผนการด�ำเนินธุรกิจ
การแข่งขันใช้เวลาในการด�ำเนินกิจกรรม 6 เดือน ซึ่งในช่วง
เดือนกรกฎาคม – กันยายน การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
จะจัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ.2559
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Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน หัวหน้าฝ่ายวิชาการน�ำเสนอหลักสูตรการเรียนการสอนและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาส�ำหรับผู้ปกครองนักเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ชี้แจงล�ำดับขั้นตอนการลงทะเบียน
การเลือกแผนการเรียนและรับฟังการเสวนาหัวข้อ “เรียนที่
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ EP Grade 6

เมื่อวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 งานแนะแนว
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัด Open House หลักสูตร
และการเรียนการสอน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา (หลักสูตร
สถานศึ ก ษาและหลั ก สู ต ร English Program) ส� ำ หรั บ
ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ EP Grade 6
โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม ทีป่ รึกษาอาวุโส
กล่าวต้อนรับและ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ
ชี้ แจงนโยบายการจั ด การศึ ก ษา มิ ส สุ ภ าวดี เหลี่ ย วเจริ ญ

อัสสัมชัญได้อะไร” เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น
ประสบการณ์ ทีจ่ ะช่วยสร้างความเข้าใจอันดี สร้างความชัดเจน
และถูกต้องแก่ผู้ปกครอง โดย คุณสุนทร สถาพร ผู้ด�ำเนิน
รายการและร่ ว มเสวนากั บ ผู ้ แ ทนผู ้ ป กครอง/อั ส สั ม ชนิ ก
ร่ ว มให้ ข ้ อ มู ล พร้ อ มทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ เ ยี่ ย มชมนิ ท รรศการ
ผลงานการจั ด การเรี ย นการสอนกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย น
ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วิชาญ อันธพันธ์ ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ได้น�ำผู้แทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ซึ่งจัดโดยส�ำนักงานเขตบางรัก โดยมีนางสุภาวดี สิทธิกรไพบูลย์ ผู้อ�ำนวยการเขตบางรัก เป็นประธานเปิดกิจกรรม
เดินรณรงค์ตามเส้นทางถนนสีลม พร้อมชูป้าย และแจก
แผ่ น พั บ การรณรงค์ เชิ ญ ชวนให้ ป ระชาชนทั้ ง 2 ฝั ่ ง ถนน
ผู้สัญจรไปมา ตลอดจนร้านค้าต่างๆ เพื่อกระตุ้นให้ไปร่วม
ใช้สิทธิ์ในการลงเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญปี 59 ซึ่ง
ได้ รั บ ความสนใจจากประชาชนเป็ น อย่ า งมาก และให้
นักเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ
ประชาชนร่วมสร้างประวัติศาสตร์ พร้อมใจใช้สิทธิออกเสียง
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มาสเตอร์ประนุพงษ์ ประชามติ 100 เปอร์เซ็นต์ ในวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ปิ่นสุวรรณ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง พร้อมด้วยมาสเตอร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น

กิจกรรมบูรณาการวันอาเซียน
(AC ASEAN Day)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์วันอาเซียน เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่อง
“ประชาคมอาเซี ย น” (ASEAN Community) กิ จ กรรม
บูรณาการวันอาเซียนประกอบด้วย การประกวดชุดประจ�ำชาติ
อาเซียนของแต่ละประเทศ การแสดงมวยไทย การแสดงดนตรี
สากลของนักเรียน นิทรรศการ เกมต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เป็ น ประธานเปิ ด และกล่ า วให้ ข ้ อ คิ ด
แก่คณะครู นักเรียน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ณ ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเฮ่อหู
เมืองจิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

ณ ห้อง Conference 1 ชัน้ 3 ภายในศูนย์วทิ ยบริการ อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
โดยจัดให้คณะครูและนักเรียนได้เยี่ยมชมการแสดงศิลป
วั ฒ นธรรมไทย การแสดงดนตรี ไ ทย การร่ า ยร� ำ กระบี่
กระบอง เยี่ยมชมห้องเรียนภาษาจีน เยี่ยมชมนิทรรศการ
วันวิทยาศาสตร์

ประชุมและตรวจสอบความคืบหน้าการ
ก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬาบาสเกตบอล
และวอลเลย์บอล

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 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
คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผู้จัดการทีมบาสเกตบอล มาสเตอร์
อาสา มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน โรงเรียนอัสสัมชัญ
พร้อมด้วยทีมงานก่อสร้างจากบริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์
คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด ประชุมและตรวจสอบความคืบหน้า
การก่ อ สร้ า ง ซึ่ ง การด� ำ เนิ น การด้ า นโครงสร้ า งและงาน
สถาปัตย์ ก�ำลังด�ำเนินการไปถึงชั้นที่ 5 เตรียมวางแผน
ในการด�ำเนินการเรื่องงานระบบประปา ไฟฟ้า และระบบ
ปรับอากาศต่อไป ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพัก
นักกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
ซอยเซนต์หลุยส์ 13 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ

เสวนาหัวข้อ "องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์
กับการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน"

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการ
แนะแนวเสวนาความรู้ในหัวข้อ “องค์ความรู้ทางภูมิศาสตร์
กับการน�ำไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน” โดยมี คุณพสพล เจริญพร
อัสสัมชนิก เลขประจ�ำตัว 43837 ได้รับพระราชทานทุน
มูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์ ประจ�ำปี 2559
ในการศึกษาต่อด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในระดับปริญญา
มหาบัณฑิต ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ให้ความรู้
ทางด้านวิชาภูมิศาสตร์กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดา
วิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจาก
โรงเรี ย นเฮ่ อ หู เมื อ งจิ่ ว เจี ย ง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
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นักเรียน EP เข้าร่วมการแข่งขันโต้วาทีภาษา
อังกฤษ “11th EU Thailand National
Intervarsity Debate Championship”

นักเรียนฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เข้าร่วมกิจกรรมการ
แข่งขันโต้วาทีภาษาอังกฤษ “11th EU Thailand National
Intervarsity Debate Championship” (EUTH) จัดโดย
ความร่วมมือระหว่างชมรมโต้สาระวาทีแห่งมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กั บ สหภาพยุ โรป โดยทางโรงเรี ย นได้ จั ด ส่ ง
นักเรียนเข้าร่วม 3 ทีม จ�ำนวนทั้งหมด 9 คน กิจกรรมนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมกิจกรรมโต้วาทีภาษาอังกฤษใน
สถาบันต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อให้
นักเรียนจากหลายสถาบันแลกเปลี่ยนความรู้และความคิด
ทางด้านวิชาการ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษา
อั ง กฤษอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ กิ จ กรรมนี้ จั ด ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่
5 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์ ซึ่งมีโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้ความ
สนใจและสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 9 โรงเรียน และ
5 มหาวิทยาลัย รวม 41 ทีม โดยทีมชนะเลิศได้แก่ โรงเรียน
นานาชาติแองโกลสิงคโปร์ ทีม 1 และ วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหิดล ทีม 1 ส่วน โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีม 1
ได้เข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย (Semi Finalist) คือ นายธาวิน
ตั้งศิริวานิช เลขประจ�ำตัว 46820 EP.M. 6/1 ด.ช.ปพนวิชญ์
ว่องไววิทย์ เลขประจ�ำตัว 49006 EP.M. 3/1 และ นายนพรุจ
พุทธิมาโนชญ์ เลขประจ�ำตัว 49011 EP.M. 3/3

นักเรียน EP ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขัน
ฮาร์ฟรายการ “Third Thailand International
Harp Festival and Youth Competition 2016”

เมื่อวันที่ 5-11 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ด.ช. จือ หวัง
ระดั บ ชั้ น EP.M. 2/2 เลขประจ� ำ ตั ว 50242 นั ก เรี ย น
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วม
การแข่งขันฮาร์ฟรายการ “Third Thailand International
Harp Festival and Youth Competition 2016”
ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดกรุงเทพมหานคร

EP จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสา
ส�ำหรับนักเรียนระดับชั้น EP.M.4-6

เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 2559 ฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสา ส�ำหรับ
นักเรียนระดับชั้น EP.M.4-6 ประจ� ำปีการศึกษา 2559
ณ ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลน, ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล,
โรงเรียนวัดช่องแสมสาร และภูตะวันรีสอร์ทแอนด์แคมปิ้ง
อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
จากกิ จ กรรมต่ า งๆ ค่ า ยได้ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ คื อ
ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีจิตอาสา รู้จักเอื้อเฟื้อ
เผื่อแผ่ รวมถึงการปลูกฝังความสามัคคีในการท�ำงานร่วมกัน
ของนักเรียน
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สมาคมผู้ปกครองและครูมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการแข่งขันระดับชาติ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 ศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมแสดงความยินดีและมอบเงินเพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจส�ำหรับนักเรียนรวมทั้งครอบครัว
ของนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันในระดับนานาชาติ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี 4 รายการ รายการ 20,000 บาท ดังนี้
1. ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุ่นยนต์ International Robot Olympiad 2016 ณ เขตปกครองพิเศษ
ฮ่องกง วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม – วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559
		 รางวัลชนะเลิศ รายการ Robot Boxing
		 1. เด็กชาย วีรวิภู บุญมากาศ
เลขประจ�ำตัว 52925
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
		 2. เด็กชาย พรหมวินัส บุญมากาศ เลขประจ�ำตัว 52395
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
		 รางวัลชนะเลิศ รายการ Creative Present Single Motor
		 1. เด็กชายจันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์ เลขประจ�ำตัว 53177
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/9
		 2. เด็กชายปรัญชัย เยี่ยมอมร
เลขประจ�ำตัว 53072
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
2. ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันนวัตกรรมหุ่นยนต์ระดับเยาวชนนานาชาติประจ�ำปี 2016 รายการ IYRC
2016 ( International Youth Robot Competition ) ณ เมืองแทจอน ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันศุกร์ที่ 12- วัน
อาทิตย์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2559
		 1. เด็กชาย กษิดิศ รังสิชัยนิรันดร์ เลขประจ�ำตัว 52249
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
		 2. เด็กชาย พรหมวินัส บุญมากาศ เลขประจ�ำตัว 52395
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2
		 3. เด็กชาย เจตวัฒน์ อรุณรักษ์วิลาส เลขประจ�ำตัว 52279
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/8
3. ได้รบั รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันหุน่ ยนต์ระดับนานาชาติ World Robot Games 2016 ณ เมือง Bandung
ประเทศอินโดนีเซีย วันพุธที่ 24 - วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2559
		 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ดับเพลิงรุ่น Junior อายุไม่เกิน 14 ปี
		 1. เด็กชายพศิน นุ่มกรรณ์
เลขประจ�ำตัว 52422
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
		 2. เด็กชายภารุจ เอื้อสุดกิจ
เลขประจ�ำตัว 51619
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
4. ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์รายการ World Mathematics Invitational
(2016 WMI)  ณ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันศุกร์ที่ 15 - วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
		 เด็กชายคมกฤษ อริยพล
เลขประจ�ำตัว 51417
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8
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ความรู้ไม่ได้มีเฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น ความรู้มีหลากหลาย
มากมาย หากเราพาเด็กออกจากโลกแคบที่เคยเห็น มาสู่
ประสบการณ์ใหม่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่จะท�ำให้เด็ก
เห็นมุมมองที่กว้างขึ้น มีแรงจูงใจในการค้นคว้าหาความรู้
และสามารถวางแผนการเรียนในอนาคตได้ ซึ่งงานจัดขึ้น
จากความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงาน
ภายนอก ในงานจ�ำลองห้องเรียนให้เป็นห้องแห่งการเรียนรู้
จ�ำนวน 4 โซน ประกอบด้วย
1. โซนโลกวรรณกรรม/วรรณคดี จาก วรรณกรรมไทย
อัสสัมชัญ แผนกประถม
และต่างประเทศ จ�ำนวน 11 ห้อง อาทิ ห้องเรียนรู้ รามเกียรติ์
ที่ น� ำ การสาธิ ต การฝึ ก โขนเบื้ อ งต้ น มาทดลองให้ นั ก เรี ย น
จัดงาน “เปิดโลกการเรียนรู้สู่ ACP”
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จัดงานวันวิชาการ ได้เรียนรู้ ห้องเรียนรู้ไตรภูมิพระร่วง ที่จ�ำลองนรก สวรรค์
ภายใต้งาน “เปิดโลกการเรียนรู้สู่ ACP” ในโอกาสฉลอง 50 ปี ห้องเรียนรู้ แฮรี่ พอตเตอร์ ห้องเรียนรู้ ปีเตอร์แพน เป็นต้น
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม โดยได้รบั เกียรติจาก ดร.สุนนั ทา
มิ ต รงาม รองอธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม วั ฒ ธรรม เป็ น ประธาน
ในพิธเี ปิด มีภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ แผนกประถม และภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมงาน
ส�ำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้ในสิ่งต่างๆ ที่มากกว่าในห้องเรียน รวมถึง
ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างอย่างเข้าใจ จากแนวคิดที่ว่า
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2. โซนโลกวิทยาศาสตร์ จ�ำนวน 20 ห้อง อาทิ ห้องเรียนรู้
เกีย่ วกับเหรียญกษาปณ์ ห้องความรู้ เกีย่ วกับระบบการเตือนภัย
น�้ำท่วม ระบบนิเวศน์ทางทะเล ห้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ทางการแพทย์ ฯลฯ
3. โซนโลกอาเซียน จ�ำนวน 12 ห้อง แบ่งเป็น ห้องเรียนรู้
ประเทศต่างๆ ในอาเซียน โดยการจ�ำลองวัฒนธรรม อาหาร
และการแต่งกาย
4. โซนโลกภาษาและวัฒนธรรมตะวันตก จ�ำนวน 15
ห้อง
นอกจากนี้ยังมีบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ
ในหัวข้อ “เด็กไทยรักษ์ดนตรีไทย” จากอาจารย์ บรุซ แกสตัน
ผู้ก่อตั้งวงดนตรีฟองน�้ำ ให้เด็กๆ ได้เห็นความส�ำคัญของ
ดนตรีไทย การแข่งขันโรบอตระดับประถมศึกษาการแข่งขัน
อังกะลุง และการแสดงความสามารถของนักเรียน อาทิ
การแสดงอังกะลุงจากนักเรียน ระดับชั้น ป.4-6 จ�ำนวน
200 คน จากโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม การแสดง
กระบี่ ก ระบอง นิ ท รรศการผลงานวิ ช าการของโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ แผนกมัธยม โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6
กันยายน พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
เขตสาทร กรุงเทพฯ
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ตรวจสุขภาพนักเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดให้มกี ารตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
และ EP.M.1 -6 ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่
11-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยทีมแพทย์และพยาบาล
เฉพาะทางจากโรงพยาบาลวิ ชั ย เวช อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล

การประกวด AC Singing Contest 2016
และผลการตัดสิน

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการ
ประกวดร้องเพลงภาษาอังกฤษ ประจ�ำปีการศึกษา 2559
รอบชิงชนะเลิศ Assumption College Singing Contest

ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า
โครงการสอนภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีน
ในโรงเรียนเอกชน

หนองแขม มาท�ำการตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับนักเรียนทุกคน
เช่น โรคหู คอ ตา ปาก จมูก ฯลฯ เพื่อดูแล ติดตาม และ
ป้องกันปัญหาสุขภาพที่จะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของ
นักเรียน และในปีนี้ ได้จัดให้มีการตรวจวัดสายตาเป็นพิเศษ
เพือ่ ให้นกั เรียนได้ตระหนักในการดูแลถนอมสายตาของตนเอง
ให้มากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคาร
อัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
2016 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP.M.4-6 โดยมี
ภราดาวิ ท ยา เทพกอม รองผู ้ อ� ำ นวยการ เป็ น ประธาน
เปิดการประกวดพร้อมทั้งให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียน
ที่ ช นะการประกวด โดยได้ รั บ ความร่ ว มมื อ จากคณะครู
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และ EP.M.4-6 เข้าร่วม
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุม
Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
ผลประกวดรอบชิ ง ชนะเลิ ศ รายการ AC Singing
Contest 2016
รางวัลชนะเลิศ ประเภทเพลงสากล
นายศิวปีติ์ มาไพศาลกิจ เลขประจ�ำตัว 48412 นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6
รางวัลชนะเลิศประเภทเพลงไทยสากล
นายสาริ น ตั้ ง เจริ ญ ไพศาล เลขประจ� ำ ตั ว 47647
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เจ้าหน้าที่ของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.)
พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาจีนนานาชาติ (Hanban) ประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีน เข้า ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าโครงการสอน
ภาษาจีนของครูอาสาสมัครจีนในโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมี
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
มิ ส สุ ภ าวดี เหลี่ ย วเจริ ญ หั ว หน้ า ฝ่ า ยวิ ช าการ คณะครู
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ให้การต้อนรับ ณ
ห้องประชุม Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์
(Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม่
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการสัมมนา
หัวข้อ จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดา
เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
เดอ มงฟอร์ต
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ใหม่ หั ว ข้ อ “จิ ต ตารมณ์ นั ก บุ ญ หลุ ย ส์ มารี ย ์ กรี ญ อง
เดอ มงฟอร์ต กับ ครูอัสสัมชัญ” ระหว่างวันที่ 22-24
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ณ ภูรีนันต์ รีสอร์ท อ.ปากช่อง
จ.นครราชสี ม า โดยมี ภ ราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์

กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระบิดา

ประถม ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ร่วมแบ่งปันความรูเ้ กีย่ วกับโรงเรียนอัสสัมชัญ และ
การศึกษาของภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ด�ำรง เลาหบุตร เป็นวิทยากร
ในการสัมมนา พร้อมคณะครู ร่วมจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
แห่งวิทยาศาสตร์ไทย โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ
เป็นประธานวางพานพุ่มทอง-พานพุ่มเงิน ผู้แทนครู ผู้แทน
นักเรียน ถวายพวงมาลัย สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย พร้อมทั้งกล่าวเปิดงานชมการแสดงของ
นักเรียนและฟังการบรรยายเรื่อง “รักษ์โลกรักษ์พลังงาน”
จากวิทยากรหน่วยงานการไฟฟ้านครหลวงมีการเยี่ยมชม
นิ ท รรศการแสดงผลงานของนั ก เรี ย น ซุ ้ ม เกมส์ เ ผยแพร่
ความรู้ที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์ การแข่งขันตอบปัญหา และการบรรยายเรื่อง
นักบินอวกาศไทย ณ หอประชุม Louis – Marie Grand
Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis –
Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

ร่วมเป็นก�ำลังใจให้นักเรียนอัสสัมชัญที่เข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2016 ณ ห้องท�ำงานผู้อ�ำนวยการ
ชัน้ M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ซึ่งนักเรียนอัสสัมชัญได้เป็นผู้แทนเข้าร่วม
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ปี 2559 World Robot
Games Championship 2016 (WRG 2016) ณ เมืองบันดุง
ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 23-27 สิงหาคม พ.ศ.
2559 ได้แก่
นายสกล ทัศนงาน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ให้โอวาทและส่งก�ำลังใจกับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เลขประจ�ำตัว 47662
นายนพพร บุษบาวไล นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
หุ่นยนต์นานาชาติ WRG 2016
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
เลขประจ�ำตัว 47080
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้โอวาทและ
ครูที่ปรึกษามิสจิรัฐติ กิจสมุทร
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งานสัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 31 “อ่านเพื่อแม่
(READ FOR MOM)”

ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ พร้อม
ด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส คณะที่ปรึกษา
ผู ้ อ� ำ นวยการ ร่ ว มเปิ ด งานสั ป ดาห์ ห ้ อ งสมุ ด ครั้ ง ที่ 31
“อ่านเพื่อแม่ ( READ FOR MOM )” ภายในงานประกอบด้วย
พิธีมอบรางวัลยอดนักอ่านประจ�ำปีการศึกษา 2558 และ
ยอดนักอ่านประจ�ำเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม ปีการศึกษา
2559 การแสดงเดี่ยวจะเข้ การบรรเลงดนตรีประกอบเพลง

นักเรียนแกนน�ำรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
รุ่นที่ 4

การจ�ำหน่ายหนังสือราคาพิเศษ ร่วมทั้ง การจัดกิจกรรม
ห้องสมุดออนไลน์ โดย TK PARK ภายใต้กิจกรรม TK LIKE
TO SCHOOL โดยมี คุ ณ เหมื อ นแพร พานะบุ ต ร (กิ่ ง
เดอะสตาร์) และคุณสรานี สงวนเรือง(เฟื่องลดา) เป็นพิธีกร
ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม พ.ศ. 2559
ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 และหอประชุม Louis – Marie
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial
Building โรงเรียนอัสสัมชัญ
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
นักเรียน จ�ำนวน 4 คน เข้าร่วมค่ายอบรม “นักเรียนแกนน�ำ
รักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” รุ่นที่ 4 ภายใต้โครงการ
สถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ปี 9
ณ ศูนย์รวมตะวัน จ.กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 จัดโดย การไฟฟ้านครหลวง
นักเรียนเข้าร่วมค่ายอบรม ประกอบด้วย
1. นายสุกฤษฎิ์
ตันติวีรกุล ม.5/4
2. นายวรกร
ศิริสุข
ม.5/4
3. นายณกนกพล สมบัติธีระ ม.3/2
4. เด็กชายพงศ์วชิระ สังข์แก้ว
ม.2/1

ชมรม AC EdTech
ร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สัญจร ปี 8

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ชมรม AC EdTech
และงานการสอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้นำ� นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์สญ
ั จร ปี 8 (กบจูเนียร์
Road Show) จ�ำนวน 10 คน เพื่อเรียนรู้และท�ำกิจกรรม
เพื่อเตรียมความพร้อมในการส่งผลงานประกวดในโครงการ
กบจูเนียร์ ปี 8 TEEN AGE CREATE THAI ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
วิทยาเขตรังสิต จ.ปทุมธานี จัดโดย รายการกบนอกกะลา
บริษัท ทีวีบูรพา จ�ำกัด
นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย
1. เศรษฐพงศ์ เบญจธนะฉัตร์ เลขประจ�ำตัว 48277
		 ม.4/1
2. พบโชค เจียมพิทยานุวัฒน์ เลขประจ�ำตัว 48370
		 ม.4/1
3. เจนวิทย์ ธนสารสมบัติ เลขประจ�ำตัว 48441 ม.4/1
4. ธนดล รักประกอบกิจ เลขประจ�ำตัว 48541 ม.4/1

5. กอบภัค เอี่ยวเส็ง เลขประจ�ำตัว 48587 ม.4/1
6. ชุติภัทร์ เชี่ยวชาญ เลขประจ�ำตัว 53198 ม.4/1
7. ศิระ บุญโตสิตระกูล เลขประจ�ำตัว 53214 ม.4/1
8. กนกเจตน์ คงนิธิเฉลิม เลขประจ�ำตัว 48297 ม.4/1
9. ธีรวุฒิ ชวนะเวสสกุล เลขประจ�ำตัว 48349 ม.4/1
10. ภัทรพล สุขวจีพร เลขประจ�ำตัว 47038 ม.6/8
โดยมี ม.กรวิชญ์ โสภา เป็นคุณครูที่ปรึกษา
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คุณครูอบรม STEM Education

จาก Learning System Co.,Ltd. เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่
17-19 มิถนุ ายน พ.ศ.2559 ณ อาคารมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ซอยทองหล่อ 25 กรุงเทพมหานคร
ครูผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้
ม.กรวิชญ์ โสภา
มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์

มอบวุฒิบัตรครูและนักเรียน
ที่เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
“อบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม”

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ แสดงความยินดีกบั นักเรียนทีเ่ ข้าร่วม
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมขยายผลกล้าวรรณกรรม
เนื่ อ งด้ ว ยกลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ฝ่ า ยวิ ช าการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งคุณครูและนักเรียนรับเข้าร่วมการ
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยเป็นผลงานต่อจากโครงการ
กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 12 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 ณ บ้านผูห้ ว่าน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
ได้รับมอบวุฒิบัตร และการจัดท�ำผลงานเป็นรูปเล่มโดยมี
มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก เป็นครูที่ปรึกษาและร่วมอบรม
ในครั้งนี้ รายชื่อคุณครูนักเรียนที่เข้ารับเข้าร่วมโครงการ
ได้แก่
1. มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก คุณครูสอนภาษาไทย
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5
2. นายภัทรเดช หิรัญตระกูล เลขประจ� ำตัว 46727
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6/6

งานการสอนคอมพิ ว เตอร์ ฝ่ า ยวิ ช าการ โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ได้ส่งคุณครูเข้าร่วมการอบรม STEM Education
โดยคณะครู ที่ เข้ า ร่ ว มอบรมได้ รั บ ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ อุ ป กรณ์
STEM Kits โดยสามารถน�ำความรู้และแนวคิดการจัดการเรียน
การสอนไปปรับใช้กบั การเรียนการสอน โดยมี Dr.Tairo Nomura

EP จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มย่อย
เมือ่ วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ระดับชั้น EP.M.1-3
ได้จัดกิจกรรมพบผู้ปกครองกลุ่มย่อย ระดับชั้น EP.M.1-3

ณ ห้องเรียนอาคารกอลมเบต์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เวลา 16.00 น. –
18.30 น. โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พบกับครูผู้สอน
ชาวต่างชาติในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษา
อังกฤษ เพื่อให้ค�ำปรึกษาและหารือกันในการส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนของนักเรียน ให้ผปู้ กครองได้รบั ทราบพฤติกรรม
การเรียนของนักเรียนเป็นรายบุคคล ในจุดเด่นและจุดด้อย
ติดตามการส่งงาน การบ้านต่างๆ ถือเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
บ้านและโรงเรียน
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เยี่ยมให้ก�ำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
มาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย คุณครูเกษียณ

มาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย คุณครูเกษียณ ที่บ้านเกิดเพลิงไหม้
ภายในซอยพัฒนาสุข (เทพารักษ์ 96) หมู่ 2 ถนนเทพารักษ์
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ต�ำบลเทพารักษ์ อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ (จากการ
ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะครู สอบถามพูดคุยทราบว่ามาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย มีสมบัติ
เดินทางเข้าเยีย่ มให้กำ� ลังใจและมอบเงินช่วยเหลือเพือ่ บรรเทา ติดตัวมาคือกุญแจบ้านและเสื้อผ้าชุดที่สวมใส่อยู่เท่านั้น)
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น จ�ำนวน 100,000 บาท ให้กับ

คณะครู พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ
มอบเงินช่วยเหลือ มาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ผู้แทนคณะครู พนักงาน
โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินที่ได้จากการรวบร่วม จากคณะ
ครู พนักงาน นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ และเครือข่ายกีฬา
อัสสัมชัญ สมาชิก AC&FS AC เพื่อนสุภาพ เพื่อช่วยเหลือ
มาสเตอร์ชนินทร์ อังสุโวทัย คุณครูเกษียณ ณ ศูนย์วิทยบริการ
ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie
Memorial Building) โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร ที่บ้านเกิดเพลิงไหม้ภายในซอยพัฒนาสุข
(เทพารั ก ษ์ 96) หมู ่ 2 ถนนเทพารั ก ษ์ ต� ำ บลเทพารั ก ษ์
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 27 กรกฎาคม
พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา

Mr. Michio Matsui เข้าพบภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการ

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559 Mr. Michio Matsui
Center for international Education Nan Zan University
เข้าพบภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียน
อัสสัมชัญ ณ ห้องท�ำงานชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ลงนาม
เอกสารข้อตกลงในการปรับเพิ่มทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
อัสสัมชัญที่ได้ทุนไปที่ Nan Zan University เมือง นาโกย่า
ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งทุนนี้ทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้กับโรงเรียน
อัสสัมชัญมาแล้วเป็นเวลา 15 ปี
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คณะผู้บริหารแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำโดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการ
และ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการร่วมมอบกระเช้าของที่ระลึกแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ
สุเสารัจ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
วาระที่ 3 ณ ห้องท�ำงานผู้อ�ำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

มอบเงินสมทุนกองทุน “หะรินสุต”
เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คุณภูมินทร์ หะรินสุต
ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย ผู้แทน คุณอ�ำพล คุณล�ำยอง
หะรินสุต มอบเงินจ�ำนวน 60,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน
“หะริ น สุ ต ” เป็ น กองทุ น พั ฒ นาการศึ ก ษาของโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นการมอบประจ�ำทุกๆ ปี เนื่องในโอกาส
วันเกิดของคุณอ�ำพล หะรินสุต (16 สิงหาคม)โดยมี ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องท�ำงาน
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โบว์ลิ่งการกุศล AC Charity Bowling
ชิงถ้วย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล AC Charity Bowling ชิงถ้วย
ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา
อาวุโส เป็นประธานเปิดการแข่งขัน และได้รับเกียรติจาก
ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ โยนโบว์ลิ่งเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย ภราดา
วิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ ผู์แทนคณะกรรมการ
สมาคมอั ส สั ม ชั ญ สมาคมผู ้ ป กครองและครู ฯ คณะครู
ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมงาน ณ ดีเอชแอล บลูโอริธึ่ม
แอนด์ โบว์ ล ชั้ น 5 ห้ า งสรรพสิ น ค้ า สยามพารากอน
ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
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อัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี
ในโอกาสครบรอบ 164 ปี การก่อตั้ง
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 มาสเตอร์สุทิน
นิตวิ ฒ
ั นานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ
สภานั ก เรี ย นโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มแสดงความยิ น ดี
ในโอกาสครบรอบ 164 ปี การก่อตัง้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย โดยมีอาจารย์วัชรพงษ์ อภิญญานุรังสี ผู้จัดการ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย พร้อมคณะผู้บริหาร
โรงเรียนให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
เขตสาทร กรุงเทพฯ

กิจกรรมอาสาพัฒนา (พี่ช่วยน้อง)

งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ก�ำหนดจัดกิจกรรมอาสาพัฒนา (พี่ช่วยน้อง) โดย
นักเรียนกลุ่มจิตอาสาตามจิตตารมย์ นักบุญหลุยส์ เพื่อ
ปลูกฝังนักเรียนมีความเอื้ออาทรทุกคนในสังคมโดยไม่แบ่งแยก
มีการแบ่งปัน ให้ความสุขแก่เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ผู้พิการ
ทางสายตา และนักเรียนจะได้มีโอกาสเยี่ยมเยียนผู้พิการ
ทางสายตา มอบสิ่งของให้แก่เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ในวัน
พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ
คนตาบอด ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

อัสสัมชัญ รับมอบเงินในการสนับสนุน
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28
จาก บริษัท บูทรูม จ�ำกัด

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบเงิน
สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28
ในส่วนของโรงเรียนอัสสัมชัญ งวดแรก จ�ำนวน 200,000
บาท จากคุณทารา ลาสโล เทเลอร์ ประธานฝ่ายปฏิบัติการ
บริษัท บูทรูม จ�ำกัด ภายใต้ชื่อแบรนด์ Ari
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อัสสัมชัญ 13 ปี ทีม เอ คว้าแชมป์บาสเกตบอล สพฐ. - สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2016
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 4 สมัยติด

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักกีฬาเข้าการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ “สพฐ. - สปอนเซอร์ไทยแลนด์
แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ระหว่างวันที่ 23
สิงหาคม ถึง 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี, 15 ปี, 18 ปี ณ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จังหวัดนครราชสีมา
โดยผลการแข่งขันนักกีฬาบาสเกตบอลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และนักกีฬา
บาสเกตบอล และผู้ฝึกสอนโรงเรียนอัสสัมชัญ ยังได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมและผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
สรุปผลงานทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ทีม เอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ
		 นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชาย สุรเกียรติ สัจสุวรรณ์
		 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นันทวัจน์ สุวรรณาพิสิทธิ์
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ทีม บี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ร่วม
รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ในรอบการแข่งขัน Division 2
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พิธีมอบธงกีฬาสี AC Game
ประจ�ำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบธงกีฬาสี
AC Game ประจ�ำปีการศึกษา 2559 ให้แก่ประธานสีตาม
ล�ำดับ พิธีมอบธงกีฬาสี AC Game ประจ�ำปีการศึกษา 2559
เป็นพิธีการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสี และเป็น
สัญลักษณ์ให้กับทุกๆ สีเพื่อให้นักเรียนทุกคน คณะครู และ
ผู้เกี่ยวข้อง มาสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกัน เตรียมความพร้อม
ส�ำหรับการเข้าชิงชัยในการแข่งขันกีฬาสี AC Game ประจ�ำ
ปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 9 กันยายน
พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประธานสีเขียว นายมิน ชาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นปีที่ 6/6
ประธานสีเหลือง นายสุชัจจ์ สุขโสภณสุทธิ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/7
ประธานสีชมพู นายศรัณย์ สวยสุขวิชา นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/2
ประธานสีฟ้า นายณัฐชนน วีรพงษ์วัฒนกุล นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/1
ประธานสีแดง นายอภิสรณ์กฤษ ธีระพัฒน์กลุ นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/8
ประธานสีม่วง นายธนบูรณ์ สระฉิม นักเรียน English
Program M.6/3

ร่วมแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่คว้าแชมป์ Ice Hockey

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มแสดง
ความยินดีกับเด็กชายปัณณ์ หงษ์สวัสดิ์ นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 เลขประจ�ำตัว 52699 และนายแทนเนอร์
อัลท์แมน นักเรียนระดับชัน้ EP-M.3/4 เลขประจ�ำตัว 53188
พร้อมเพือ่ นร่วม ทีม U16 ทีม Canstar Rangers ทีค่ ว้าแชมป์
Ice Hockey รายการ Bangkok Fly Ice Hockey Tournament U16 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม. 2559

ขอแสดงความยินดีกับญาณพงศ์
นักเทเบิลเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญ

นายญาณพงศ์ พนากิ จ กุ ล เลขประจ� ำ ตั ว 48600
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอัสสัมชัญ นักกีฬาเยาวชน
เทเบิลเทนนิส ทีมชาติไทย ได้ร่วมเข้าการแข่งขัน เทเบิล
เทนนิส เพื่อสะสมคะแนนโลก โดยมี World Ranking
U15 ที่อันดับที่ 12 ของโลก ณ เดือนกรกฎาคม ได้แข่งขัน
รายการแข่งขัน ของสมาพันธ์เทเบิลเทนนิสนานาชาติ (ITTF)
1 รายการ ดังนี้
1. 22nd South East Asian Junior Table Tennis
Championships ณ เมืองพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
ระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
- ทีมชาย 15 ปี ได้รับเหรียญทองแดง
- ชายคู่ 15 ปี ได้รับเหรียญทองแดง
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นักตบลูกยาง “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ คว้า
ชนะเลิศอันดับ 3 วอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า”

ราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ผลการแข่งขันรอบ
รองชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรียนกีฬานครนนท์ 6
การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” อายุไม่เกิน 2-3 เซต (17-25, 25-22, 25-17, 22-25, 15-17)
16 ปี ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจ�าปี 2559 ณ สนามวอลเลย์บอล โรงเรียนมักกะสันพิทยาคม วันที่ 9
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรม- สิงหาคม พ.ศ. 2559

ทัพอินทรีแดง อัสสัมชัญ คว้าอันดับ 3
การแข่งขันฟุตบอล ACS คัพ ครั้งที่ 15 รุ่น 18 ปี

สรุ ป ผลการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลนั ก เรี ย นเอซี เ อส คั พ
ครั้งที่ 15 ประจ�าปี 2559 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภท ก.
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ คว้ า รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ 2 ไปครอง
หลังเอาชนะ โรงเรียนสารวิทยา 2-1 ประตู
ผลการแข่งขัน
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แพ้ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ศรี ร าชา
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

2-3 ประตู
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ชนะ โรงเรี ย นสุ ร ศั ก ดิ์ ม นตรี
1-0 ประตู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
1-0 ประตู
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แพ้ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ธนบุ รี
1-2 ประตู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนสารวิทยา 2-1 ประตู
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

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

ศรีนิยม

พิมพ์ที่
The Sun Group
โทรศัพท์ 0-2433-4192

