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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีที่ 19 ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

อัสสัมชัญ 1,250 ชีวิต ลิขิตภาพแปรอักษร

ถวายอาลัยพ่อหลวงของปวงราษฎร์

การปฏิบัติธรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีแสดงความอาลัย
ส�ำหรับครูที่นับถือศาสนาพุทธหัวข้อ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
“พัฒนาจิตเพื่อชีวิตและการงานที่เป็นสุข”
มหาภูมิพลอดุลยเดช

ตบลูกยางขาสั้น “อินทรีแดง”
โรงเรียนอัสสัมชัญได้สิทธิ์เป็นตัวแทน
ภาค 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33
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พิธีถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร ผู้แทน
คณะครู นักเรียน และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญ ถวาย
สักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี

จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และ
ร่ ว มลงนามถวายอาลั ย ณ ห้ อ งสมุ ด มาร์ ติ น เดอ ตู ร ส์
ชั้ น 4 อาคารนั ก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย ์ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รับมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับดีมาก
เมือ่ วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2559 ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู้อ�ำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ
พร้อมด้วยมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
มิสศิริพร ศุระศรางค์ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสณัฏฐี
เจริญเกียรติบวร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์อาสา
มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน รับมอบโล่รางวัลพร้อม

เกี ย รติ บั ต รโรงเรี ย นเอกชนประเภทสามั ญ ศึ ก ษาที่ ผ ่ า น
การประเมินคุณภาพสู่มาตรฐานสากลระดับดีมาก ประจ�ำปี
การศึกษา 2559 โดยมีนางเสาวนีย์ พนัสสรณ์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการส่ ง เสริ ม การศึ ก ษาเอกชน เป็ น ประธาน
ในพิธีมอบ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ แขวงคลองมหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

นักเรียนและลูกเสือกองร้อยพิเศษร่วมกัน
ท�ำความดีเพื่อพ่อ

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 มิสพูนธิวา ลาปะ
น�ำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5 เป็นตัวแทนระดับ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มาสเตอร์อัฐฉัตร ตุลยาฉัตร
น� ำ ลู ก เสื อ กองร้ อ ยพิ เ ศษ ร่ ว มกั น ท� ำ ความดี เ พื่ อ พ่ อ ณ
ท้องสนามหลวง ร่วมกันเก็บขยะแยกประเภทและ แจก
ยาดม ของว่างจากคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
แก่ ป ระชาชนที่ ม าร่ ว มถวายอาลั ย พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศรรามาธิ บ ดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
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โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธีแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช โดยมี ภ ราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ประธานในพิธี อ่านบท
กวีแสดงความอาลัย พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดม
ที่ปรึกษาอาวุโส กล่าวถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท-

ร่วมมุทิตาจิต
ครูเกษียณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อโรงเรียน
อัสสัมชัญ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและพนักงานนั่งสมาธิ
ถวายเป็นพระราชกุศล และร่วมแปรรูปหัวใจถวายความ
จงรักภักดี ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แด่คุณครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่เกษียณอายุราชการ
ประจ�ำปี 2559 จ�ำนวน 18 คน เพือ่ เป็นการร�ำลึกถึงคุณปู การ
เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2559 มาสเตอร์สุทิน ของคุ ณ ครู ทุ ก ท่ า นที่ มี ต ่ อ โรงเรี ย นและนั ก เรี ย นตลอดมา
นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม พร้อมด้วย มาสเตอร์ ณ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ถนนตรีเพชร แขวงวังบูรพาวีรวัฒน์ สุวรรณศร ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจกรรม น�ำของ ภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
ที่ระลึกในนามโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิต

4

AC NEWSLETTER

พิธีจัดท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์และพิธีมิสซาขอบพระคุณ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธจี ดั ท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จ�ำนวน
10 รูป จากวัดยานนาวา และพิธีมิสซาขอบพระคุณเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
ต่ อ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ อั น หาที่ สุ ด มิ ไ ด้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก

อุปสังฆราชวุฒิเลิศ แห่ล้อม เป็นประธานในพิธีมิสซา โดย
มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำ� นวยการ ภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ร่วมงาน ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์
เจษฎาจารย์ ฟ.ฮี แ ลร์ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร

จัดท�ำร่างแผนบริหารความเสี่ยงโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำคณะกรรมการจัดท�ำแผนบริหาร
ความเสี่ยง เข้าอบรมและจัดท�ำร่างแผนบริหารความเสี่ยง
โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติ
จาก ดร.ปสุตา โอษฐ์จันทร์ศรี หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นวิทยากรมาให้ความรู้และ
ค�ำแนะน�ำในการท�ำแผน มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์

ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการอบรม
พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/ทีป่ รึกษา
ฝ่ายวิชาการ ร่วมการอบรม ระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน
พ.ศ. 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลอัครสังฆมณฑล
กรุงเทพ บ้านผู้หว่าน จ.นครปฐม
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ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคีประกอบด้วยโรงเรียน
อัสสัมชัญ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียน
สวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย และโรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ในนาม
จตุรมิตรสามัคคี ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชา-

นุ ส าวรี ย ์ รั ช กาลที่ 5 เนื่ อ งในวั น ปิ ย มหาราช วั น คล้ า ย
วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ 5) โดยมีวงดุริยางค์โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี
ผู ้ แ ทนครู ผู ้ แ ทนนั ก เรี ย นทั้ ง 4 สถาบั น ร่ ว มในพิ ธี
ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ลงนามความ
ร่วมมือทางวิชาการ กับ ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซิกา
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ดร.สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์
นายทะเบียน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้องประชุม Conference ชัน้ 3 ภายในงานศูนย์วทิ ยบริการ
และสื่อการสอน อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis –
Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

ประชุมกรรมการสมาคมหุ่นยนต์เยาวชนไทย
ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2559 สมาคมหุ่นยนต์
เยาวชนไทย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2559
โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย นายกสมาคมหุ่นยนต์เยาวชน
ไทย เป็นประธานในการประชุม ณ ที่ทำ� การสมาคมหุ่นยนต์
เยาวชนไทย ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความ
ยินดี และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด 10 รายการดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในรุ่น 18 ปี ชาย หมากรุกสากล รายการ Thailand Chess Association
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การออกแบบภาพด้วยโปรแกรม Abode Photoshop CS6 ในหัวข้อ “มหาราช 70 ปี
แห่งการครองราชย์”
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand Robofest Junior 2016
4. รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาวิชาการระดับมัธยมศึกษาตอนต้นที่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
5. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง โครงการสรรหานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์
6. รางวัล “Young Business IT Contest 2016”
7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาแฟนพันธ์ุแท้ราชวงศ์จักรี
8. รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย TU-SAC จัดโดยโรงเรียนอุดมศึกษา
9. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันตอบปัญหาพรีไบโอโอลิมปิก ครั้งที่ 11
10. ชมรม AC DRAMA CLUB ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ACT4HEALT สนับสนุนโดย ส�านักงานสร้างเสริมสุขภาพ
(สสส.)
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ประชุมจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560-2564
เมือ่ วันที่ 16-17 กันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
น�ำคณะครูในฝ่ายต่างๆ ร่วมประชุมจัดท�ำแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560-2564 โดย
มีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ เป็นประธานเปิดการประชุม ในการจัดท�ำแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.
สมานจิตร สุคนธทรัพย์ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ภราดา
วิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็น

ที่ปรึกษาในการท�ำแผนพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน ซึ่งการ
ท�ำแผน 5 ปี นี้ ได้รวบรวม วิเคราะห์ SWOT ของโรงเรียน
อัสสัมชัญจากตัวแทนผูป้ กครอง ศิษย์เก่า นักเรียน ครู ในการ
จัดท�ำ Focus Group รวมไปถึงข้อเสนอแนะจากสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ สมาคมอัสสัมชัญ อัสสัมชนิกในรุ่นต่างๆ
ประมวลกลั่นกรองจากคณะกรรมการจัดท�ำร่างแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ณ อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ทองหล่อ กรุงเทพฯ

อาจารย์จาก Benedictine College
เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้ให้การต้อนรับ Anne Faucett, Director of International Admission & Services, Benedictine College
ในการเข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงาน ของทางโรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญให้การต้อนรับ และพูดคุยแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ในด้านต่างๆ ณ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียน Holy
Innocents High School ประเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ
/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา
อาวุโส คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ
Mr. Yap Wai Meng พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากโรงเรียน
Holy Innocents High School ประเทศสิงคโปร์ ในการ
เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของทางโรงเรียน ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญมอบของที่ระลึก
ให้กับอาจารย์ Saitama University

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2559 Mr.Renya Kikuchi
chairman of Learning Systems Japan และ Dr.
Tairo Nomura professor of Saitama University and
Learning Systems Japan ได้มาร่วมงานพิธีแสดงความ
อาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ และภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ/
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึก
พร้ อ มทั้ ง พู ด คุ ย เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งการจั ด การเรี ย นการสอน
STEM Robotics and STEM Innovation ณ ห้องท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 บ�ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดยานนาวา

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะครูและผู้ปกครอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP.M.4 โรงเรียนอัสสัมชัญ
น� ำ นั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหารชั้ น ปี ที่ 1 ซึ่ ง เป็ น นั ก เรี ย นระดั บ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP.M.4 ประจ� ำปีการศึกษา
2559 บ�ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดยานนาวา พระอารามหลวง
แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีการถวาย

อัฐบริขาร จตุปจั จัยไทยธรรม เครือ่ งท�ำน�ำ้ ร้อน-น�ำ้ เย็น ภัตตาหาร
เพลแด่พระภิกษุและสามเณร การท�ำความสะอาดศาสนสถาน
เช่นอาคารเรียนพระปริยตั ธิ รรม พระอุโบสถ ห้องสุขา การเก็บ
กวาด ขยะ ใบไม้รอบ ๆ บริเวณวัดเพื่อความสะอาด และเป็น
การบ�ำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ของสังคม เกิดจิตสาธารณะ
ที่ยั่งยืนแก่คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนสืบไป

กิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ทัศนศึกษา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
และ EP.M.1

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายปกครอง โดย
คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP.M.1
จั ด กิ จ กรรมโครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และทั ศ นศึ ก ษา
นักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP.M.1 ณ วัดสมาน
รัตนาราม ตัง้ อยูร่ ะหว่างอ�ำเภอบางคล้า และอ�ำเภอคลองเขือ่ น
ริมแม่น�้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นวัดที่มีพระพิฆเนศ
ปางนอนเสวยสุขที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย องค์พรพิฆเนศ
ปางนอนเสวยสุข สูง 16 เมตร ยาว 22 เมตร เนื้อชมพู
ลักษณะกึ่งนั่งนอนตะแคง โดยพระหัตถ์ซ้าย ถืองาที่หัก
พระหัตถ์ขวาถือดอกบัว โดยรอบฐานมีพระพิฆเนศ 32 ปาง
และสวนปาล์ม ฟาร์มนก อ.คลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ถ่ายท�ำรายการรถโรงเรียน สัมภาษณ์ กวาง Abnormal
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทีมงานรายการ
“รถโรงเรียน” (High School Reunion) ออกอากาศทาง
ช่อง GMM 25 โดยมีคุณน็อต อัครณัฐ อริยฤทธิ์วิกุล และ
คุณเลโอ - เลโอ โซสเซย์ เป็นพิธีกรด�ำเนินรายการมาถ่ายท�ำ
รายการเกีย่ วกับนักเรียนทีเ่ ป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนอัสสัมชัญ
โดยกวาง Abnormal ศิริศิลป์ โชติวิจิตร เป็นแขกรับเชิญ
พาทีมงานแนะน� ำโรงเรียนเพื่อร� ำลึกถึงเรื่องราวที่เคยท� ำ

ไว้ ส มั ย เป็ น นั ก เรี ย นและมี โ อกาสได้ แ ก้ ไขความผิ ด พลาด
ที่เคยเกิดขึ้น โดยมีมาสเตอร์ถิรวัฒน์ ค�ำสิงห์ อดีตหัวหน้า
ฝ่ายปกครอง เป็นแขกรับเชิญพิเศษและเพื่อนร่วมชั้นเรียน
สมัยมัธยมเนงและทีเข้าร่วมเซอร์ไพรส์ด้วย จากนั้นทาง
รายการได้มอบเงินบ�ำรุงโรงเรียน จ�ำนวน 20,000 บาท
โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ/ที่ปรึกษา
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ด้วย

เข้าร่วมค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1

งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ส่งตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ไปร่วมเข้าค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ
โดยมี ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อํ า นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ประธานฝ่ายยุติธรรมและสันติ มูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และ ภราดา อาวุธ ศิลาเกษ
เป็นประธานเปิดค่ายในครั้งนี้ ค่ายยุวสิทธิมนุษยชนอัสสัมชัญ
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 9 – 11 กันยายน พ.ศ. 2559 จัดโดย
คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการพัฒนา แผนกยุติธรรมและ
สันติ (ยส.) และฝ่ายยุตธิ รรมและสันติ มูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย โดยมีนักเรียนจาก 14 โรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมค่ายในครั้งนี้
ณ ศูนย์การเรียนรูอ้ สั สัมชัญ ถนนหนองนางด�ำ ต�ำบลตลาดจินดา
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 บ�ำเพ็ญประโยชน์
ณ วัดม่วงแค และโรงเรียนวัดม่วงแค

เมื่ อ วั น ที่ 15 กั น ยายน พ.ศ. 2559 คณะครู แ ละ
ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP.M.5 โรงเรียน
อัสสัมชัญ น�ำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 ซึ่งเป็นนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP.M.5 ประจ�ำปีการศึกษา
2559 บ�ำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดม่วงแค โรงเรียนวัดม่วงแค
และศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม พั ฒ นาการเด็ ก ราชานุ กู ล (ม่ ว งแค)
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมี ท�ำความสะอาดบริเวณ
วัด และศาสนสถาน เช่น พระอุโบสถ์ การเก็บกวาด ขยะ
ใบไม้ ร อบๆ บริ เวณวั ด และร่ ว มท� ำ กิ จ กรรมพี่ ส อนน้ อ ง
สอนหนั ง สื อ นั ก เรี ย นในโรงเรี ย นวั ด ม่ ว งแค ดู แ ลน้ อ งๆ
ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กราชานุกูล (ม่วงแค) เป็นการ
ส่งเสริมนักเรียนด้านจิตสาธารณะ และการบ�ำเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมที่ยั่งยืนแก่คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนสืบไป
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เจ้าหน้าที่ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอบรมการป้องกันภัยและระงับอัคคีภัย
ในสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 งานอาคารสถานที่
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับส�ำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดอบรมการ
ป้ องกั น ภั ยและระงับ อัคคีภัยในสถานศึก ษาเพื่อเป็นการ
ป้องกัน และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาและความปลอดภัย
ของคณะครู นักเรียน บุคลากร และพนักงาน สามารถ

น�ำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ�ำวัน และช่วยเหลือสังคม
ได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมี ส.ต.อ.ฉลอง บ่มทองหลาง
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช�ำนาญการ จาก
สถานีดับเพลิงสามเสนเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ บริเวณ
ลานแดง โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและดูแล
เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 งานสุขอนามัย
รักษาสุขภาพตัวเองให้ปลอดภัยจากไวรัสซิกา ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ตระหนักถึงสุขภาพ
หรือไข้ซิกา
ของนั ก เรี ย นในช่ ว งที่ ไวรั ส ซิ ก า หรื อ ไข้ ซิ ก าก� ำ ลั ง ระบาด
จึ ง ได้ ร ่ ว มมื อ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 23
สี่พระยา โดยคุณรุจิฬา อธิอาภานนท์ พยาบาลวิชาชีพ
ปฏิบัติการ ศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา ส�ำนัก
อนามัย กรุงเทพมหานคร มาให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพตั ว เองให้ ป ลอดภั ย จากไวรั ส ซิ ก า
หรือไข้ซิกา รวมทั้งวิธีการท�ำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
เพื่อเป็นการตัดวงจรการขยายพันธุ์และป้องกันโรคที่อาจ
มากับยุงลายนอกเหนือไวรัสซิกา ให้กับนักเรียนทุกคนได้
ทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประจ�ำปี 2559 ซึ่งเป็นปีที่ 9 ในการก่อตั้งชมรมการละคร
และก�ำลังจะก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 โดยรับเกียรติจาก ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ประธานในพิธี มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส
และภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ ร่วมรับชมการ
แสดง ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ส�ำหรับการแสดง เรื่อง Macbeth เป็นโศกนาฏกรรมอันยอดเยี่ยม และเป็นที่รู้จักอย่าง
กว้างขวางอีกเรื่องหนึ่งของ วิลเลียม เชกสเปียร์ ซึ่งผลงาน
ที่มีชื่อเสียงส่วนใหญ่ของ เชกสเปียร์ ประพันธขึ้นในปี ค.ศ
เทศกาลละครสั้นอัสสัมชัญ ครั้งที่ 3
1590 –1613 ในยุคแรก ๆ บทละครของเชกสเปียร์เป็นแนว
ชมรมการละครโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด งานเทศกาล อิงประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงปลายคริสต์
ละครสั้นอัสสัมชัญ ครั้งที่ 3 เรื่อง Macbeth โดยเป็นผลงาน ศตวรรษที่ 16 ต่อมาเขาเขียนบทแนวโศกนาฏกรรมหลายเรือ่ ง
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อัสสัมชัญ 1,250 ชีวิต ลิขิตภาพแปรอักษร ถวายอาลัยพ่อหลวงของปวงราษฎร์

ด้วยส�ำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญล้นพ้นจนหาที่สุดมิได้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับ สมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ รวมถึงอัสสัมชนิก (ศิษย์เก่า) น้อมร�ำลึกใน
พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ เราชาวอัสสัมชัญ จึงจัดงาน "อัสสัมชัญ ร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ, ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ, ศ.ดร.เกื้อ วงค์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ ประธานจัดงาน ร่วมถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ จ�ำนวน 1,250 คน ได้รวมใจถวายงานผ่านการแปรอักษรพระบรม
สาทิศลักษณ์ จากเพลทแปรอักษร 1:25 โดยชมรมเชียร์และแปรอักษร ภายใต้การดูแลของมิสจันทร์เพ็ญ คุณวัฒนสุขสันติ ครู
ที่ปรึกษาชมรม ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ส�ำหรับภาพแปรอักษรในครั้งนี้ เป็นภาพพระบรมสาทิศลักษณ์ จ�ำนวน 10 ภาพ ประกอบด้วย
		1. ภาพ “ยุวราชา อภิวาทราชสดุดี” เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์ สมัยทรงพระเยาว์
		2. ภาพ “ภูมิพลมหาราชา พระผู้สถิตบนฟากฟ้านิรันดร์กาล” เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์ฉลองสิริราชสมบัติ 60 ปี
		3. ภาพ “มหาบพิตรสถิตบวรนิเวศน์สถาน” เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์ทรงผนวช
		4. ภาพ “พระผู้ก้มโน้มลงสู่ดินถิ่นประชาไพร่ฟ้าสุขสันต์” เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์กับพสกนิกร
		5. ภาพ “ทรงประทับลงกลางใจไทยทั้งชาติ” เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์ ทรงงาน
		6. ภาพ “พระบรมฉายาลักษณ์ประจักษ์ใจไทยทุกบ้าน” เป็นภาพที่มีทุกบ้าน
		7. ภาพ “พระอัจฉริยภาพ กว้างไกลดุจสายชล” เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถ
			 ด้านกีฬาทางน�้ำ
		8. ภาพ “พระราชกรณียกิจเพื่อราษฎร์ เพื่อเราเผ่าสยาม” เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ
		9. ภาพ “อิสริยะราชฯ กษัตริย์ไทย พระทรงไว้ซึ่งคุณธรรม” เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์ ฉลองพระองค์เต็มยศ
		10. ภาพ “ธ เสด็จสู่ฟ้า ปกป้องประชาจากแดนสรวง” เป็นพระบรมสาทิศลักษณ์
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนได้รับ
ความรู้และประสบการณ์จากแหล่งเรียนรู้ทางด้าน ศาสนา
วัฒนธรรม การถวายสังฆทาน การบริจาคทรัพย์ตามก�ำลัง
การอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ได้ พ บเห็ น ได้ สั ม ผั ส วิ ถี ชี วิ ต ของ
คนในชุมชน ตลอดจนน�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว
และประเทศชาติอย่างยั่งยืนสืบไป โดยแบ่งนักเรียนเป็น
3 กลุ่ม
กลุ ่ ม ที่ 1 คณะครู นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ปีที่ 3/1, 2, 6, 10 ณ เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ ่ ม ที่ 2 คณะครู นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษา
ทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีที่ 3/3, 4, 5, 8 ณ วัดท่าการ้อง วัดใหญ่ชัยมงคล ตลาดน�ำ้
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายปกครอง ร่วมกับ อโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญ
กลุ่มที่ 3 คณะครู นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษา 3 /7, 9 ปลูกป่าชายเลน ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

AC Music for All
เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2559 งานชมรมร่วมกับ ของใช้จำ� เป็นส�ำหรับผู้สูงอายุ มอบแด่ผู้สูงอายุ บ้านผู้สูงอายุ
งานดนตรีและการแสดง นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้จัด คามิลเลียน ณ บริเวณประตูทางเข้า ซอยเจริญกรุง 40
กิจกรรมดนตรีบรรเลงเพื่อการกุศล น�ำเงินบริจาคไปซื้อ โรงเรียนอัสสัมชัญ

อ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน
เมื่ อ วั น ที่ 21 กั น ยายน พ.ศ. 2559 ฝ่ า ยปกครอง
1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการอ่านสารสันติภาพและ

สงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาทีเนื่องในวันสันติภาพสากล
2559 มีการอ่านสารสันติภาพ โดยนายปณต อลงกตเพทาย
เลขประจ�ำตัว 53220 นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 และให้
คณะครู นักเรียนยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิฐาน 1 นาที เพื่อระลึก
ถึงคุณค่าและความหมายของสันติภาพ พร้อมทั้งให้คณะครู
นักเรียนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา 5 ธันวาคม
2559 และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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อบรมหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์”
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดอบรมหัวข้อ “การใช้สื่อเทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์” โดยมี
คุณพสพล เจริญพร อัสสัมชนิก 43837 รุ่น 126 ที่ได้รับ
ทุนพระราชทานมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกอักษรศาสตร์
ประจ�ำปี 2559 ศึกษาต่อด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจในระดับ

ปริญญามหาบัณฑิต ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ เป็น
วิทยากรให้ความรู้ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งคุณครูที่สนใจ ณ ห้อง 901
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและทัศนศึกษา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2559 คณะครูและนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชี วิ ต และทั ศ นศึ ก ษา ณ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ใน
กิจกรรมครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ส่งเสริมให้นกั เรียนได้วางแผนในการ
ท�ำงานแบบบูรณาการทั้งงานกลุ่ม งานเดี่ยว ไม่ใช่เพื่อความ
สนุกสนานเพียงอย่างเดียว ซึง่ นักเรียนจะได้รบั ประสบการณ์
ตรงจากการท�ำงาน ท�ำกิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน�้ำใจ และรู้จักให้ความช่วยเหลือผู้อื่น
โดยในช่วงเช้านักเรียนได้เข้าชมพระราชวังบางปะอิน ซึ่งเป็น
พระราชวังโบราณตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา จากนัน้ ได้เดินทาง
ไปที่วัดพนัญเชิง เพื่อชมความงามของศิลปวัฒนธรรมและ
สักการะหลวงพ่อโต และในช่วงบ่ายได้เดินทางไปยังตลาดน�ำ้
อโยธยา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ซึ่งเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไทย

ประชุมและตรวจสอบความคืบหน้า
การก่อสร้างอาคารหอพักนักกีฬาบาสเกตบอล
และวอลเลย์บอล ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 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
คุ ณ กฤษณะ วจี ไ กรลาศ ผู ้ จั ด การที ม บาสเกตบอล คุ ณ
สักกะพงษ์ บุญมี ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอล และมาสเตอร์
อาสา มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน พร้อมด้วยทีมงาน
จากบริษัท ซีวิล เทค ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จ�ำกัด
ร่วมประชุมและตรวจสอบความคืบหน้าการก่อสร้าง ครั้งที่ 2
ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง อาคารหอพักนักกีฬาบาสเกตบอล
และวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ซอยเซนต์หลุยส์ 13
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
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ตรวจสุขภาพครูประจ�ำปีการศึกษา 2559

เมื่ อ วั น ที่ 3 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 งานสุ ข อนามั ย
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดตรวจสุขภาพครู
ประจ�ำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้คุณครูได้ตรวจเช็คสุขภาพ
ร่างกาย และการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เกิดอาการ

เจ็ บ ป่ ว ย โดยที ม แพทย์ จ ากโรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชั่นแนล มีการเจาะเลือด เพื่อที่จะน�ำไปตรวจ
วินิจฉัยโรค การเอ็กซ์เรย์ปอด ตรวจวัดคลื่นหัวใจ การตรวจ
วัดสายตา มาให้บริการ ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
“การพัฒนาครูผู้นำ� โรงเรียนอัสสัมชัญ”

โรงเรียนอัส สัมชัญ จัดให้มีการอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
หัวข้อ “การพัฒนาครูผนู้ ำ� โรงเรียนอัสสัมชัญ” ส�ำหรับคุณครู
หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้าฝ่าย เมื่อวันที่ 1 และ
6 ตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีอาจารย์ประยูร วงศ์เล็ก เป็น
วิทยากรให้ความรูใ้ นการอบรมหลักสูตร “ผูน้ ำ� ที่ AC ต้องการ”
AC Leadership Development Program อาจารย์คมทวน
ยันต์เจริญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม “การพัฒนา
ครูผู้น�ำ” Leadership Development และหัวข้อ “การ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ” Effective Communication
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการพนักงานหัวข้อ
“การสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม, สิทธิประโยชน์จากประกันสังคม”
วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่าย
บริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการสัมมนา
เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การสุขาภิบาลอาหารและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม/สิ ท ธิ ป ระโยชน์ จ ากประกั น สั ง คม”
ให้กับพนักงานโดยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานเขตบางรัก
เรื่อง การสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม พร้อม
ด้วยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานประกันสังคม เขตพื้นที่ 4
เรื่อง สิทธิประโยชน์ที่ควรรู้ ร่วมเป็นวิทยากรให้
ความรู้กับพนักงาน ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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การปฏิบัติธรรมส�ำหรับครูที่นับถือศาสนาพุทธ ท�ำวัตรเย็น ฟังธรรมบรรยาย ปฏิบัติธรรม เดินจงกรม
หัวข้อ “พัฒนาจิตเพื่อชีวิตและการงานที่เป็นสุข” นั่งสมาธิ กลุ่มที่ 1 วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ วัดบรมสถล

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มกี ารปฏิบตั ธิ รรมหัวข้อ “พัฒนา (วัดดอน) เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ กลุ่มที่ 2 ระหว่าง
จิตเพื่อชีวิตและการงานที่เป็นสุข” ส�ำหรับคณะครูที่นับถือ วันที่ 9-11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ ส�ำนักปฏิบัติแสงธรรม
ศาสนาพุทธ โดยมีการสมาทานศีล ไหว้พระ ท� ำวัตรเช้า ส่องชีวิต สาขาอ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่”
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจส�ำหรับคุณครู เสนารักษ์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี เป็นวิทยากรในการ
ที่ นั บ ถื อศาสนาคริสต์ อบรมฟื้นฟูจิตใจในหัว ข้อ “ศิษย์ อบรมฟืน้ ฟูจิตใจครู ระหว่างวันที่ 8-10 ตุลาคม พ.ศ. 2559
พระคริสต์เจริญชีวติ ประกาศข่าวดีใหม่” โดยมีบาทหลวงยอด ณ บ้านผูห้ ว่าน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ค่ายหุ่นยนต์นักเรียน Gifted
(Robot Gifted Camp 2016)

คณะครูงานการสอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
อัสสัมชัญ จัดอบรมค่ายหุ่นยนต์ (Robot Gifted Camp
2016) ให้กับนักเรียน Gifted ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2/1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1-2 ระหว่างวันที่
4-6 ตุ ล าคม พ.ศ. 2559 ณ ป่ า สั ก ฮิ ล ล์ ไซด์ รี ส อร์ ท
อ�ำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
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แสดงความยินดีโอกาสฉลอง 25 ปี
แห่งปฏิญาณตนเป็นนักบวช ภราดาทักษบุตร
และภราดาธัณฑ์กร

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะผู้บริหาร
และคณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ โดย ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผู ้ อ� ำ นวยการ พร้ อ มด้ ว ย ภราดาวิ ริ ย ะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์

ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ แผนกประถม ร่ ว มพิ ธี
โมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสหิรัญ
สมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช 25 ปี ของ ภราดาทักษบุตร
ไกรประสิทธิ์ และภราดาธัณฑ์กร ต้นสุวงษ์ โดยมี พระสังฆราช
ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฆลจันทรบุรี
เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมหลุยส์ ชาแนล ตึกวัชรสมโภช
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี

7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13 เนื่องด้วย
ฝ่ายวิชาการ กลุ่มสาระฯ การเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระฯ
การเรียนรูศ้ ลิ ปศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้สง่ นักเรียนรับเข้า
ร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ระหว่างวันที่ 1-4
ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ บ้านผู้หว่าน อ�ำเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม โดยมี มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก และมาสเตอร์
ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ เป็นครูที่ปรึกษา รายชื่อนักเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ ได้แก่
กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 13
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วม
1. นายสกล ทัศนงาม เลขประจ�ำตัว 47662 ชั้น ม.5/1
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม
2. นายจักรภพ คงธนาฤทธิ์ เลขประจ�ำตัว 51864
และ 7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน
		 ชั้น ม.5/5
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 13
ศรี พิ จ ารณ์ ผู้อ� ำนวยการ แสดงความยินดีกับนักเรียนที่
1. นายภูวณ ถิระเดชาพงศ์ เลขประจ�ำตัว 46747
เข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม และ 		 ชั้น ม.6/8

แนะแนวการศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะอาจารย์
และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ธนบุรี เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้าน วิศวกรรมศาสตร์,
วิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี, สถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้มา
แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

20 AC NEWSLETTER

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เมื่ อ วั น ที่ 9 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2559 ผู ้ บ ริ ห าร
และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และภราดาวิทยา
เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 200 ท่าน ในโครงการ
ศึกษาดูงานบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้น�ำทางการศึกษา

มีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การบริหารจัดการและภาวะผู้น�ำ
ทางการศึกษา จากมุมมองผู้บริหาร” และน�ำเสนอแนวทาง
การจัดการศึกษาตามแนวมงฟอร์ต โดยคณะศึกษาดูงาน
คณาจารย์และนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ได้เยีย่ มชม ห้องปฏิบตั กิ ารฟิสกิ ส์และชีววิทยา, ศูนย์วทิ ยบริการ,
ห้องฝ่ายวิชาการ, การเรียนการสอน English Program,
ศูนย์ภาษาBell, ห้องเรียนภาษาจีน เป็นต้น

กิจกรรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
เปิ ด กิ จ กรรม “แนะแนวการศึ ก ษาและอาชี พ ” จั ด โดย
งานแนะแนว ฝ่ า ยวิ ช าการ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ร่ ว มกั บ
มหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชนที่มีชื่อเสียงทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับ
รู้ข้อมูลที่ถูกต้องและใช้ในการตัดสินใจในการศึกษาต่อตาม
ความถนัด ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้อำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแสดงความยินดี
และอวยพร ให้กับเณรใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล
ชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสจบการศึกษาระดับชั้น
ปริญญาตรี

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ร่วมแสดง
ความยินดีและอวยพร ให้กับเณรใหญ่คณะเซนต์คาเบรียล
ชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาสจบการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี
จากวิทยาลัยแสงธรรม จ�ำนวน 6 ท่าน ณ ห้องท�ำงาน
ผู้อ�ำนวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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การบรรยายแนะแนวเรื่อง “หนึ่งวันที่ฉันบิน”

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 งานแนะแนว
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จดั การบรรยายแนะแนวเรือ่ ง “หนึง่ วันที่
ฉันบิน” โดยทีมงาน INSIDE COCKPIT โดยมี กัปตันทิฆัมพร
สุรังสี และ กัปตันมเหศักดิ์ วงษ์ปา จาก บริษัท การบินไทย
จ�ำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่นักเรียน
ผู ้ ที่ มี ค วามสนใจในการศึ ก ษาต่ อ ในสาขาเกี่ ย วกั บ การบิ น
พลเรือน ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7
มอบร่มสีดำ� เพื่อน�ำไปแจกให้กับพสกนิกรที่มา
เคารพพระศพ

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 มอบร่มสีด�ำ เพื่อให้นักเรียน
จิ ต อาสาห้ อ ง 4/7 น� ำ ไปแจกให้ กั บ พสกนิ ก รที่ ม าเคารพ
พระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม
มหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมี
คณะครูและนักเรียนเป็นผูร้ บั มอบ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

มอบเงินสร้างขวัญและก�ำลังใจให้
นายสหัสวรรธ กุลเดชา

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คณะครู ผู้ปกครอง
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มอบเงินเป็นขวัญ
ก�ำลังใจให้นายสหัสวรรธ กุลเดชา เลขประจ�ำตัว 47759
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ที่ป่วยเข้ารับการรักษา
พยาบาล โดยมีคณะครู ผู้ปกครองและเพื่อนร่วมให้ก�ำลังใจ
ณ บริ เวณใต้ อ าคารอั ส สั ม ชั ญ 2003 โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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คณะนักกีฬาหมากล้อม สังกัด NIHON KI-IN จากประเทศญี่ปุ่นเยี่ยมชม
ชมรมหมากล้อมโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2559 ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยมิสสุภาวดี
เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครู นักเรียน ให้การ
ต้อนรับคณะนักกีฬาหมากล้อม สังกัด NIHON KI-IN จาก
ประเทศญี่ปุ่น บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) และสมาคม

กีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย มาเยี่ยมชมชมรมหมากล้อม
โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ ห้องประชุม Conference ชั้น 3
ภายในงานศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน อาคารนักบุญ
หลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building)
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Bangkok ice hockey league DIVISION 2 รุ่น OPEN

เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 เด็กชายเขมพสิษฐ์
กาญจนจิตกร เลขประจ�ำตัว 51220 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3/3 นักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาชิก TEAM
OF-CARSON ได้รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Bangkok ice
hockey league DIVISION 2 รุ่น OPEN ณ เซ็นทรัลพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ BASKETBALL SAT CHAMPIONSHIP 2016 รุ่นอายุ 16 ปี

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งทีมเข้าร่วมการ
แข่งขันบาสเกตบอล รุ่นอายุ 16 ปี รายการ BASKETBALL
SAT CHAMPIONSHIP 2016 ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญ
ที ม เอ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ที ม บี และโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ทีมซี ในรอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ เอาชนะ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ไปด้วยคะแนน 53-48 คะแนน
(16-14, 24-24, 40-36) คว้าแชมป์บาสเกตบอล รายการ
BASKETBALL SAT CHAMPIONSHIP 2016 รุ่น 16 ปี ชาย
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ณ สนามบาสเกตบอล
ศูนย์ฝึกการกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก กรุงเทพฯ
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พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รุ่น 13 ปี ได้รับเป็นปีที่ 4
และแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ชนะเลิศ การแข่งขัน
บาสเกตบอลรายการ “สพฐ.-สปอนเซอร์ ไ ทยแลนด์
แชมป์เปี้ยนชิพ 2016 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งรุ่นอายุ
ไม่เกิน 13 ปี ทีมเอ ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างประวัติศาสตร์

คว้าแชมป์ 4 สมัยติดต่อกัน ในปี 2013, 2014, 2015, และ
2016 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม ทีป่ รึกษาอาวุโส คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
ผูจ้ ดั การทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ คณะผูร้ ว่ มบริหาร คณะครู
ผูป้ กครอง และนักเรียน ร่วมพิธี ณ บริเวณสนามบาสเกตบอล
อาคารนักบุญหลุยส์-มารรีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

ตบลูกยางขาสั้น “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาค 1
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33

สรุปผลการแข่งขันวอลเลย์บอล รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบภาค โดยทีมวอลเลย์บอล "อินทรีแดง"
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เป็นตัวแทน เขตกรุงเทพมหานคร ณ โรงยิม โรงเรียนวังน�้ำเย็นวิทยาคม จ.สระแก้ว ระหว่างวันที่
9-12 ตุลาคม พ.ศ. 2559
ผลการแข่งขัน
รอบแรก (นัดแรก) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2559
		 ทีมกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนอัสสัมชัญ) ชนะ ทีมชลบุรี 3:1 เซ็ต (26-24, 15-25, 25-22, 32-30)
รอบแรก (นัดที่ สอง) เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559
		 ทีมกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนอัสสัมชัญ) ชนะ ทีมระยอง 3-0 เซ็ต (25-17, 25-17, 25:18)
รอบแรก (นัดที่ สาม) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2559
		 ทีมกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนอัสสัมชัญ) ชนะ ทีมนครนายก 3:0 เซ็ต (25-16, 25-8, 25-14)
รอบรองชนะเลิศ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559
		 ทีมกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนอัสสัมชัญ) ชนะ ทีมสระแก้ว 3:2 เซ็ต (25-23, 25-22, 23-25, 17-25, 15-7)
รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559
		 ทีมกรุงเทพมหานคร (โรงเรียนอัสสัมชัญ) แพ้ ทีมนนทบุรี 2:3 เซ็ต (25-15, 20-25, 21-25, 25-22, 13-15)
ได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาค 1 กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 รอบประเทศ ที่จังหวังชุมพร และจังหวัดระนอง ระหว่าง
วันที่ 16-22 มีนาคม พ.ศ. 2560
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ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญลงนามแสดง
ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คุณ กฤษณะ
วจีไกรลาศ ผูจ้ ดั การทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญพร้อมด้วย
ผู้ฝึกสอนทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความ
อาลัยและลงนามถวายอาลัยเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช
บรมนาถบพิ ต ร ณ ห้ อ งสมุ ด มาร์ ติ น เดอ ตู ร ส์ ชั้ น 4
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
งานกี ฬ า โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ ส ่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว ม
การแข่ ง ขั น กี ฬ านั ก เรี ย นโรงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม
พ.ศ. 2559 โดยส่ ง นั ก กี ฬ าเข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น ในครั้ ง นี้
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ได้ 3 เหรี ย ญทอง จากการแข่ ง ขั น
แบดมินตัน รุ่นอายุ 16 ปี ชายเดี่ยว, กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร
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

16 ปี ชาย, กรีฑา และวิ่ง 400 เมตร 14 ปี ชาย 5 เหรียญเงิน
จากการแข่งขันแบดมินตัน รุ่นอายุ 16 ปี ชายคู่, ฟุตบอลชาย
ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3), บาสเกตบอล ชาย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3),
กรีฑา วิ่ง 1500 เมตร 16 ปี ทั่วไป ชาย, และกรีฑา วิ่ง 100
เมตร 16 ปี ชาย 3 เหรี ย ญทองแดง จากการแข่ ง ขั น
กรีฑาวิ่ง 200 เมตร 14 ปี ชาย, กระโดดสูง 14 ปี ชาย, และ
ทุ่มน�้าหนัก 14 ปี ชาย
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/AssumptionCollege1885

ศรีนิยม

พิมพ์ที่
The Sun Group
โทรศัพท์ 0-2433-4192

