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พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร
(100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ
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นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับคัดเลือกให้เป็น
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัล ในงานกิจกรรมประจ�าปีสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
  เมือ่วนัที ่4 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 สมเด็จพระเทพรตันราช-
สดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จพระราชด�าเนนิ พระราชทาน
รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขัน ในงานกิจกรรมประจ�าปีสมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ 
คร้ังที่ 37 และทอดพระเนตรกิจกรรมที่ได้รับการตัดสินว่า 
ดีเลิศ โดยมี เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทย 

คณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย 
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส คณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง พนักงาน และประชาชน เฝ้ารับเสด็จฯ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีมิสซาสุขส�าราญเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 83 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ  
จัดพิธีมิสซาสุขส�าราญเนื่องในโอกาสครบรอบ 83 ป  ี
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ได้รับเกียรติจาก
พระสังฆราชยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย พระสังฆราช
สงัฆมณฑลนครสวรรค์ เป็นผูป้ระกอบพธิมีสิซา โดยมภีราดา 
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยผู้แทนจาก
สมาคมอสัสมัชญั ผูแ้ทนจากสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีน
อัสสัมชัญ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนพนักงาน ผู้แทน 
ผู ้ปกครอง แขกผู ้มีเกียรติ มอบของขวัญและช่อดอกไม ้
คณะครู นักเรียน ร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดและแสดง 
ความยินดี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร ์
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ร่วมงาน “ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย”
  เมือ่วันที ่30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรพีจิารณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั พร้อมด้วยภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ร่วมพิธีน้อมส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช ในงาน “ธ สถิตในดวงใจคริสตชนไทย” 
จัดโดย คณะกรรมการคริสตชนไทย (องค์กรคริสต์ 5 สังกัด) 
โดยมีคริสตชนไทยทั่วประเทศ ขอน้อมเกล้า น้อมกระหม่อม 
ร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุ และแสดงความอาลยั พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในกิจกรรม
ประกอบด้วย การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในดวงใจ โดย
นักร้องที่มีชื่อเสียง เช่น คุณอัญชลี จงคดีกิจ การปลูกต้นไม้
ของพ่อ 9 สายพันธุ์ การขับร้องเพลง พระราชาผู้ทรงธรรม 
โดยนักขับร้อง ประสานเสียง ฯลฯ โดยมีคริสตชนไทย 
ทั่วประเทศเข้าร่วมในพิธี ณ หอประชุม Louis – Marie 
Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis 
– Marie Memorial Building) โรงเรยีนอสัสมัชญั เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร
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พิธีเสกถ�า้ระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู
  เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งานอภิบาล ส�านัก 
ผู้อ�านวย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีเสกถ�้าพระกุมาร 
และเปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อระลึกถึงการบังเกิดพระกุมาร
เยซู โดยมีบาทหลวงยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช 
อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ประกอบวจนพิธีกรรม 
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ท่ีปรึกษา ผู ้แทน 
ผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ ประธานสภา
นกัเรยีน ประธานนกัเรยีนคาทอลกิ ผูแ้ทนผูป้กครองนกัเรยีน
คาทอลิก และผู้แทนนักการ มอบมาลัยกรแด่พระกุมารเยซู 
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ท�าพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส 
ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญกล่าวค�าปฏิญาณ
“รวมพลังแห่งความภักดี”
  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จดังานรวมพลงัเพือ่น้อมถวายพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ตามที่รัฐบาลขอความ 
ร่วมมือโดยมีคณะภราดา คณะครู พนักงาน และนักเรียน 

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas 
and Happy new year 2017
 วนัที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 งานอภบิาล (ศาสนาครสิต์) 
โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ ร่วมกับอาสน- 
วิหารอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish 
Christmas and Happy new year 2017 โดยมี 
พระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็น
ประธานในพิธี ในโอกาสนี้โรงเรียนอัสสัมชัญ น�าโดยภราดา 

ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ พร้อมด้วย ภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม 
รองผู้อ�านวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ นักเรียนคาทอลิก 
ทุกระดับชั้น คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะครู
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณะครูนักเรียนโรงเรียน 
อสัสมัชญัคอนแวนต์ และพีน้่องครสิต์ศาสนกิชนเข้าร่วมในพิธี 
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร

ร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ 
ทุกพระองค์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ และร่วมร�าลึกถึง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในโอกาส 
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรม 
มิสมุกดา เปรมศรี
  เมือ่วนัท่ี 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชยั 
ศรพีจิารณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชัญ พร้อมด้วยคณะครู
นกัเรยีน และศษิย์เก่าโรงเรยีนอสัสมัชญั ร่วมแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวเปรมศรี ในการจากไปของมิสมุกดา เปรมศรี 
ครูเกษียณอันเป็นท่ีรักของครอบครัวและของโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ทั้งนี้ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้แทน มอบเงินช่วยเหลือในการ
ประกอบพิธีศพในนามโรงเรียน และในนามกองทุนครูโรงเรียน 
อสัสมัชญั ให้แก่ครอบครัวเปรมศรี ณ วดัธาตทุอง พระอารามหลวง 
กรุงเทพมหานคร

  เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดพิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาท-
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยนิมนต์พระสงฆ์
จ�านวน 10 รูป จากวัดยานนาวา พระอารามหลวง มาเจริญ 
พระพุทธมนต์เพื่อน้อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน 
เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ 
 งานอภิบาล (ศาสนาคริสต์) โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธี
มิสซาบูชาขอบพระคุณบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 
วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้
รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟ อนุชา ไชยเดช เป็นประธาน
ในพธิ ีโดยมภีราดาวริยิะ ฉนัทวโรดม ทีป่รกึษาอาวโุส ภราดา
วิทยา เทพกอม รองผู้อ�านวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ 
นักเรียนคาทอลิกทุกระดับช้ัน คณะครูนักเรียนโรงเรียน 
อัสสัมชัญ เข้าร่วมในพิธี ณ วัดน้อย ชั้น 10 อาคารอัสสัมชัญ 
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ

พิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี 
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า
  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 งานลูกเสือ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลท่ี 6 
เนื่องในวันมหาธีรราชเจ้า เพื่อน้อมร�าลึกในพระมหา-
กรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการลูกเสือไทย ซึ่งพระองค์ทรงเสด็จ
สวรรคต เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2468 ชาวไทย 
จึงถือว่าเป็นวันมหาธีรราชเจ้าสืบเนื่องมา โดยมีคณะผู้ก�ากับ
ลูกเสือและลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2- 3 เข้าร่วม 
ในพิธี ณ บริเวณ ณ ใต้อาคาร “Saint Louis - Marie 
Memorial Building” โรงเรียนอัสสัมชัญ

พิธีบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณบ�าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (100 วัน)
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มอบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการศึกษา
ให้กับวิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง)
 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะ
ครูงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบคอมพิวเตอร์ จ�านวน 
15 เครื่อง เพื่อใช ้ในการศึกษาให้กับวิทยาลัยเทคนิค 
จุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) ต�าบลลาดขวาง อ�าเภอบ้านโพธิ ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีผู ้แทนคณะอาจารย์วิทยาลัย 
เทคนคิจฬุาภรณ์เป็นผูรั้บมอบ ณ ห้องประชมุส�านกัผูอ้�านวยการ 
ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ

  เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 วงดุริยางค์โรงเรียน 
ในเครือจตุรมิตรสามัคคี ประกอบด้วยโรงเรียนกรุงเทพ-
คริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียน
เทพศิรินทร์ และ โรงเรียนอัสสัมชัญ ไดัรับเกียรติให้ไป 

ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/7 
มอบร่มสีด�าเพื่อน�าไปแจกให้กับพสกนิกร
ที่มาเคารพพระศพ
  เมือ่วนัที ่10 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ผูป้กครองนกัเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4/7 มอบร่มสีด�า เพื่อให้นักเรียน
จิตอาสาห้อง 4/7 น�าไปแจกให้กับพสกนิกรที่มาเคารพ 
พระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช 
บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรม-
มหาราชวัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยมี 
คณะครูและนักเรียนเป็นผู ้รับมอบ ณ บริเวณใต้อาคาร 
อัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ

วงดุริยางค์โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคี
ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ร่วมบรรเลงดนตรี ในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั เนือ่งในวันรัฐธรรมนญู 
ณ บริเวณด้านหน้าอาคารรัฐสภา ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร
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ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
จาก No.1 High School of Jiujiang 
จากประเทศจีน
 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ให้การต้อนรบั คณะผูบ้รหิาร คณะครแูละนกัเรยีนจาก No.1 
High School of Jiujiang จากประเทศจีน ที่ได้เดินทางมา
เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ ห้องประชุม 
Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วัน ฟ. ฮีแลร์ร�าลึก
 เมือ่วนัที ่18 มกราคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายกจิกรรม โรงเรยีน
อัสสัมชัญ จัดพธิี วัน ฟ. ฮีแลร์ร�าลึกโดยมี ภราดา ดร.เดชาชยั 
ศรีพจิารณ์ ผูอ้�านวยการเป็นประธานในพธิ ีพร้อมด้วยภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม 
รองผู้อ�านวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ผู้แทนจากสมาคม 
อัสสัมชัญ ผู ้แทนจากสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียน 

  เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ให้กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, 6 และ EP-M.3, 6 
ประจ�าปีการศึกษา 2559 ด้วยคณะกรรมการพิจารณา 

อัสสัมชัญ ผู้แทนคณะผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนคณะครู ผู้แทน
นักเรียน ผู้แทนนักการ ร่วมวางแจกันดอกไม้คารวะ เพ่ือ
ร�าลึกถึงคุณงามความดีที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญ หลังพิธี 
ได ้มีการมอบทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร ์ฮีแลร ์และ 
มอบรางวัลการประกวดคัดลายมือให้แก่นักเรียนผู้ชนะ 
การประกวด ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม พิธีมอบทุนการศึกษาโครงการ อสช. 
และมอบทุนการศึกษา Gifted มอบรางวัลรักการอ่าน ประจ�าปีการศึกษา 2559

คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ก�าหนด คือ ต้อง
เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี และปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เป็นที่ประจักษ์ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี ด้วย 
ความวิริยะ อุตสาหะ และเสียสละเพื่อส่วนรวม สมควรแก่ 
การยกย่องเชิดชูเกียรติ ในด้านต่างๆ ประกอบด้วย ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม, ด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์, ด้านจิต
สาธารณะ บ�าเพ็ญประโยชน์ อาสาสมัคร, ด้านความเป็น
ผู้น�า, ด้านระเบียบวินัย, ด้านความซื่อสัตย์สุจริต, ด้านดนตรี
และการแสดง, ด้านกฬีา พธิมีอบทุนการศกึษาโครงการ อสช. 
มอบทุนการศกึษา Gifted และ มอบรางวลัรกัการอ่าน ประจ�า
ปีการศึกษา 2559 โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา
อาวโุส เป็นประธานในพธิ ีพร้อมด้วย คณะผูร่้วมบรหิาร คณะ
ครู นักเรียนร่วมในพิธี ณ บริเวณเวทีใต้อาคารนักบุญหลุยส์-
มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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จัดติวเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  เม่ือวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2560 งานหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ
ส�านักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดติวเข้มให้กับนักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมรับการสอบ O - NET โดย
เชิญติวเตอร์ท่ีมีความเช่ียวชาญมาให้ความรู ้แก่นักเรียน 
ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ช้ัน 6 อาคาร 
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial 
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

จัดกิจกรรมวันเด็กและวันครูพร้อมทั้ง
มอบของขวัญปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ
  เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดกิจกรรมวันเด็กและวันครู โดยนิมนต์พระสงฆ์จ�านวน 9 รูป 
จากวัดยานนาวา พระอารามหลวง มาเจริญพระพุทธมนต ์

  เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว 
ฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ 
ผู้ปกครอง และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, EP-M.3 
เพื่อเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 พร้อมทั้งรับผลการสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 และ
เพื่อปลูกฝังความเป็นนักเรียนอัสสัมชัญที่มีความรัก ความ
ผูกพันที่ดีต่อโรงเรียนและคุณครู และงานสายสัมพันธ์บ้านกับ
โรงเรียน โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ 
เป็นประธาน พร้อมด้วยภราดาวทิยา เทพกอม รองผูอ้�านวยการ/ 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนพร้อม ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 EP-M.3 
และสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2, 4-6 EP-M.1-2, 4-6

เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะครูและนักเรียน พร้อมทั้ง
มอบของขวัญปีใหม่แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ สถานีต�ารวจนครบาล
บางรักและสถานีต�ารวจนครบาลยานนาวา ณ บริเวณเวที 
ใต้อาคารนกับญุหลยุส์-มารย์ี (Saint Louis-Marie Memorial 
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้า 
ฝ่ายวิชาการ คณะครูผู ้ปกครองและนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 3 , EP-M.3 ร่วมงาน ในโอกาสนี้ได้รับเกียรติ
จากผู้แทนผู้ปกครอง นักเรียนปัจจุบันพร้อมด้วยอัสสัมชนิก 
ร่วมเสวนาหัวข้อ “เรียนที่อัสสัมชัญได้อะไร” ณ หอประชุม 
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์- 
มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 งานแนะแนว 
โรงเรียนอัสสัมชัญ จากการส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
“สู่มหาวิทยาลัย” และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 
ได้ทดสอบวัดความรู้ O-NET กับมหาวิทยาลัยรังสิต ผลการ
ทดสอบนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับทุนการศึกษาและ
รางวัลผลคะแนนดีเยี่ยม จาก ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรังสิต ณ อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัย
รังสิต โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนและคะแนนดีเยี่ยมมีดังนี้
 1.นายพลกฤต สนัติอศัวราภรณ์ ชัน้ ม.6/1 เลขประจ�าตวั 

พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559
  เมือ่วันพฤหสับดีที ่26 มกราคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายกจิกรรม 
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ประจ�าปี 
การศึกษา 2559 เริ่มพิธีกองเกียรติยศน�าขบวนเข้าสู่เวที 
มาสเตอร์โชคชัย สิริหาญอุดม ผู้แทนครูเกษียณ จุดเทียน

กิจกรรมวันอาสาสมัครพัฒนาสังคม
และสิ่งแวดล้อม (VSED DAY)
  เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ร่วมกับชมรมอาสาพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED) ได้
จัดงานวันอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (VSED 
DAY) โดยในงานได้มีกิจกรรมหลายอย่าง อาทิ การแสดง
จินตลีลาประกอบเพลงพระราชาในนิทาน การออกบูธของ
โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ บูธจากหน่วยงานภายนอก และ
การมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม รุ่น 3 โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา
อาวุโส โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลาน
อนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ

46832 ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 2.นายภาณิน สรรพพิทยากร ชั้น ม.6/1 เลขประจ�าตัว 
51871 ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ 
วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
 3.นายพจน์ธนัตถ์ มโนปัญจสิริ ชั้น ม.6/1 เลขประจ�าตัว 
47073 ได้รับทุนการศึกษาคณะบัญชี
 4.นายรุจิกิตติ์ พุ่มศรี ชั้น ม.6/4 เลขประจ�าตัว 47063 
ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะ
บริหารธุรกิจ
 5.นายนิธิศ สิริภัทรานันท์ ชั้น ม.6/6 เลขประจ�าตัว 
47123 ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและ
วิทยุโทรทัศน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 
 6.นายภมูริพ ีหนรูนิทร์ ชัน้ ม.6/3 เลขประจ�าตวั 51916 
ได้รับทุนการศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์
 7.นายสรวศิ ทวิากรกฎ ชัน้ ม.6/6 เลขประจ�าตวั 49727 
ได้รับทุนการศึกษาสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
 8.นายชินภัทร์ เพ็ชรประกอบ ชั้น ม.6/1 เลขประจ�าตัว 
46981 คะแนนสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์
 9.นายสุทิวัส สิมธาราแก้ว ชั้น ม.6/1 เลขประจ�าตัว 
51943 คะแนนสูงสุดวิชาสังคมศึกษา

บูชาพระ การแสดงร�าอวยพรโดยคณะคร ูผูแ้ทนนกัเรยีนมอบ
มาลัยกรแด่คุณครูเกษียณ พิธีกรอ่านประวัติคุณครูเกษียณ 
ผูแ้ทนนกัเรยีน อ่านบทร�าลกึพระคณุคร ูคณะครนูกัเรียนร่วม
บรรเลง และขับร้องเพลงพระคุณที่สาม ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบช่อดอกไม้ 
ของขวัญ และ โล่เชิดชูเกียรติให้คุณครูเกษียณ ภราดาวิริยะ 
ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รอง- 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดานนทชา 
ศรวีไิล รองผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชัญแผนกประถม คณะ
ผู้ร่วมบริหาร หัวหน้าระดับชั้น หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้า
งาน ประธานสภานกัเรยีน และผูแ้ทนนกัเรยีน แขกผูม้เีกยีรติ 
ร่วมอ�านวยพรคุณครูเกษียณ มาสเตอร์โชคชัย สิริหาญอุดม 
ผู้แทนคุณครูเกษียณ กล่าวขอบคุณและให้ข้อคิดแก่นักเรียน 
ผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยที่ปรึกษาอาวุโส กล่าวสดุดีคุณครู
เกษียณ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์
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ลูกเสือ ม.3 และ EP-M.3 เข้าค่ายพักแรม
 งานลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญ น�าลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3, EP-M.3 ไปฝึกกิจกรรมอยู ่
ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือวาสนาดี อ�าเภอเมือง จังหวัด
ราชบุรี ระหว่างวันท่ี 2-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะนักเรียนในเรื่องการแก้ปัญหา 
การท�างานเป็นทีม ความสามัคคี ความเสียสละ และ 
กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ได้แก่ กิจกรรมเดินทางไกล 
เพื่อการส�ารวจและจดจ�าเส้นทาง กิจกรรมต้อนรับการ 
เข้าค่ายลูกเสือ กิจกรรมผจญภัย

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และ EP-M.6
 เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลักสูตรปกติ และ
หลักสูตร English Program EP-M.6 ในโอกาสที่ก�าลังจะ
ส�าเร็จหลักสูตรการศึกษาระดับชั้นสูงสุดของโรงเรียน โดย
ภาคเช้าได้รับเกียรติ บาทหลวงชาร์ลล์โบโรเมโอ สุรศักดิ์ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมสุนทรียศิลป์
 เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จดักิจกรรมสนุทรยีศลิป์ เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนเพิม่ศกัยภาพ 
และสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล 
และด้านนาฏศิลป์ไทย ผ่านในงาน “กิจกรรมสุนทรียศิลป์” 
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ภายในงาน

อัมพาภรณ์ ผู ้จัดการแผนกเยาวชนสังฆมณฑลกรุงเทพ 
มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ค�าแนะน�าแก่นักเรียน ในหัวข้อ 
“ก้าวให้ไกล ไปให้ถึง” ส่วนภาคบ่ายจัดให้มีพิธีสักการะ 
อนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ อนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ 
และอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร. 
เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อม
ด้วยคณะผูบ้รหิารและคณะครรู่วมในพธิ ีณ โรงเรยีนอสัสมัชญั 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ประกอบด้วยการแข่งขันดนตร ีการขับร้อง ประกวดวาดภาพ 
และแสดงความสามารถด้านต่างๆ ของนักเรียนโรงเรียน 
อสัสมัชญั โดยม ีภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ ผูอ้�านวยการ
โรงเรยีนอสัสมัชญั เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรยีนอสัสมัชญั 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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บริษัท GENT Edutainment 
มอบเงินเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ
  เมื่อวันท่ี 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 คุณเศรษฐพล 
หรูตระกูล อัสสัมชนิก 35669 กรรมการผู้จัดการ และ 
คณุพลสทิธิ ์ตนัธนาไพศาลวนชิ อสัสมัชนกิ 35617 ผูอ้�านวยการ 
แผนกซัมเมอร์คอร์ส บริษัท GENT Edutainment ซึ่งเป็น 
อัสสัมชัญชนิกรุ่น 115 ผู้จัดท�าโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สให้กับ 
ทางโรงเรียน เดินทางมามอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนคร ู
โรงเรียนอัสสัมชัญ 70,000 บาท และกองทุนครูเกษียณ 
30,000 บาท โดยม ีภราดาวริยิะ ฉนัทวโรดม ทีป่รึกษาอาวุโส 
เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การสอบ Speaking Reading and Listening 
และ Cambridge ESOL Computer - Based 
Tests KET and PET
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 ศูนย์ภาษา Bell 
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการทดสอบวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษ Speaking Reading and Listening และการ
สอบในระดับ KET และ PET โดยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน
มหาวทิยาลยั Cambridge ซึง่ใช้ระบบการสอบ Cambridge 

อบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถาน
ศึกษาพร้อมทั้งซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ

  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 งานอาคารสถานที่ 
ฝ่ายบรหิารทัว่ไป โรงเรยีนอสัสมัชญั ร่วมกบัส�านกัป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จัดอบรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา พร้อมท้ังซ้อมดับเพลิง
และอพยพหนีไฟ โดยได้รับความร่วมมือจากสถานีดับเพลิง
สามเสน สถานีดับเพลิงบางรัก และหน่วยกู้ชีพ ร่วมกตัญญู 
เข้าร่วมท�าการซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนไีฟ ประจ�าปี 2559 
เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา และ
ความปลอดภยัของ คณะคร ูนกัเรยีน บคุลากร และพนกังาน 
สามารถน�าความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน และช่วยเหลือ 
สังคมได้ในกรณเีกดิเหตฉุกุเฉนิ โดยม ีส.ต.อ.ฉลอง บ่มทองหลาง 
พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช�านาญการ จาก
สถานดีบัเพลงิสามเสน เป็นวทิยากรให้ความรู ้และด�าเนนิการ 
ฝึกซ้อมให้กับคณะครู นักเรียน บุคลากร และพนักงาน 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ESOL Computer - Based Tests KET and PET ใน
โรงเรียนให้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3/EP-M.3 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1-2 EP-M.1-2 ที่มีความ
สนใจ เพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องสมุดมาร์ติน 
เดอตูรส์ ชั้น 3 ห้อง Lab Computer ชั้น 5 อาคาร Saint 
Louis-Marie Memorial Building และห้องเรียน 
ศูนย์ภาษา Bell ชั้น 5 อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



AC NEWSLETTER 11

คณะครูนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
  เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะครู นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกิจกรรม 
จิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ด้วยการช่วยเตรียม
อาหาร ท�าความสะอาดภาชนะ แยกขยะ รวมทั้งให้บริการ
กับพสกนิกรที่มาเคารพพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหา- 
ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
ครั้งที่ 2 /2559
 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ส�านักงานเขต
บางรัก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา น�าคณะ
กรรมการการประเมินการสุขาภิบาลในโรงเรียน เข้าตรวจสอบ 
สขุาภบิาลอาหารของโรงเรยีนอสัสมัชญั ในโครงการกรงุเทพฯ 
เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการสุขาภิบาลอาหารใน
โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน และเฝ้าระวัง มิให้มีการปนเปื้อนเช้ือท่ี
ท�าให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร และสารปนเปื้อนอื่นๆ 
ในอาหารและน�้าด่ืม ที่ได้ประกอบ ปรุง และจ�าหน่ายใน

 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 มาสเตอร์ประเมียด 
สมานพร้อม หัวหน้าระดับพร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 ได้เข้า
เยี่ยมให้ก�าลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 นักเรียนระดับ

โรงเรียน อีกท้ังยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายด้านสุขาภิบาล
อาหาร ซึ่งน�าไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความปลอดภัย
ของอาหาร ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการและ
ประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเป็นประจ�าทุกปี 
โดยครั้งนี้เป็น ครั้งที่ 2 ในการตรวจ โดยมีมิสสุทัศน์ษา 
เกิดปราโมทย์ หัวหน้างานโภชนาการ มิสจิรภิญญา เวศนานนท์ 
ครงูานโภชนาการและบคุลากร AC Canteen ให้การต้อนรบั 
ณ ห้อง AC Canteen ชั้น 2 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ 
(Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรยีนอสัสัมชญั 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เข้าเยี่ยมให้ก�าลังใจนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 
ประจ�าปีการศึกษา 2559

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP.M.5 เข้ารับการฝึกภาคสนาม 
นักศึกษาวิชาทหาร ประจ�าปีการศึกษา 2559 ระหว่าง 
วันที่ 2 - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 โดยมีมาสเตอร์ชาติกล้า 
บุญชมภู หัวหน้างานรักษาดินแดน โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดูแล ตลอดระยะเวลา 
เข้ารับการฝึกภาคสนาม ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 
เขาชนไก่ ต�าบลลาดหญ้า อ�าเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ และ สมาคม
อัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติถวาย 
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา- 
ภูมิพลอดุลยเดช และแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จ-
พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อ
น�ารายได้สมทบทุนการประกันสุขภาพกลุ่มให้กับคณะครู
และเจ้าหน้าทีน่กัการภารโรงโรงเรยีนอสัสมัชญั และโรงเรยีน 

เดินการกุศล “เทิดพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช และแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”

อัสสัมชัญ แผนกประถม ใน “โครงการลูกศิษย์ดูแลครู” 
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคม 
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อม
ด้วยคณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน 
และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธีเปิด ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม และร่วมเดินการกุศลภายในสวนสุขภาพ 
สมาคมแต้จิ๋ว เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
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 ในบรรดาอัสสัมชนิก นอกเหนือจากผู้ที่ประสบความส�าเร็จ
ในด้านการท�าธุรกิจ เป็นคหบดีแล้ว อาชีพที่อัสสัมชนิกเลือกที่
จะเป็น และเป็นได้อย่างดี จนประสบความส�าเร็จไม่แพ้กันก็
คือ อาชีพแพทย์ ซึ่งเป็นอาชีพที่นอกจากจะต้องเรียนเก่งแล้ว 
ยังต้องท�างานหนัก และรับผิดชอบต่อชีวิตของคนไข้ตลอดทั้ง
ชีวิต จิตวิญญาณและความเสียสละของความเป็นแพทย์ เกิดขึ้น
มาได้จากการสะสมบ่มเพาะของจิตใจตลอดช่วงอายุ นับตั้งแต่
เด็ก มาจนปัจจุบัน นายแพทย์ท่านแรกน้ีได้รับการคัดเลือกเป็น
สองจากจ�านวนสิบเอ็ดท่านในปี 2560 นี้ คือ ศาสตราจารย์
ดร.นายแพทย์ ประสทิธิ ์วฒันาภา (อสัสมัชนกิ หมายเลขประจ�าตวั
23974) ศาสตราจารย์ระดับ 11 คณบดี คณะแพทยศาสตร์
ศิริราชพยาบาล ซึ่งปัจจุบันได้รับการเลือกและแต่งตั้งเป็น นายก
แพทยสภาคนใหม่ ในการประชุมของคณะกรรมการแพทยสภา
เมือ่วนัที ่3 กมุภาพนัธ์ทีผ่่านมา นบัเป็นเรือ่งน่ายนิดกีบั อสัสัมชนกิ
ดีเด่น ประจ�าปี 2560 ท่านนี้ที่ได้สร้างคุณูปการอันกว้างขวางให้
กับวงการแพทย์ จนได้รับความไว้วางใจแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่ง
อันทรงเกียรติในวาระนี้ 
 แพทยสภา หรือ สภาวิชาชีพแพทย์ เป็นองค์กรวิชาชีพ ที่
มหีน้าทีใ่นการรกัษาความเป็นธรรม ในการให้การรกัษาผูป่้วย และ
บุคลากรทางการแพทย์ พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ และมาตรฐาน
ด้านสุขภาพของประชาชน ส่งเสริมจริยธรรมในวงการแพทย์
เพือ่ความสขุสมบรูณ์ในด้านคณุภาพชวีติและสขุภาพของชาวไทย 
 องค์กรแห่งนี้จัดตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี 2511 จนถึงวันนี้เป็นเวลา
เกือบห้าสิบปีท่ีมีการถือก�าเนิดองค์กรท่ีมีความส�าคัญแห่งนี้ขึ้น
มา และมีผู้ด�ารงต�าแหน่งนายกแพทยสภามาแล้ว 17 คน จนถึง
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธ์ิ วัฒนาภา เป็นผู้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกแพทยสภาคนที่ 18 ในปัจจุบัน และหากจะสืบค้น
ไปยังผู้ด�ารงต�าแหน่งน้ีในอดีต ก็จะพบว่า ดร.นายแพทย์ อมร
นนทสุต อัสสัมชนิก หมายเลขประจ�าตัว 10762 ผู้วางรากฐาน
งานสาธารณสุขมูลฐานของประเทศไทยเป็นคนแรก และยังเป็น
ผู ้ให้ก�าเนิด อสม.หรืออาสาสมัครสาธารณสุข ก็เคยได้ด�ารง
ต�าแหน่งนายกแพทยสภา ในวาระปี 2528-2530 อีกด้วย 
 ในส่วนของท่านนายกแพทยสภาท่านใหม่นี้ ยังได้สร้าง
คุณูปการนานัปการ รวมถึงการด�ารงต�าแหน่งส�าคัญ เช่น เป็น
คณะกรรมการนานาชาติ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ มูลนิธิ
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ ซ่ึงถือเป็นต�าแหน่งกรรมการอัน
ทรงเกียรติเทียบเท่ารางวัลโนเบลสาขาการแพทย์ของฝังเอเชีย
จึงเป็นเรื่องน่ายินดี ที่อัสสัมชนิกดีเด่นท่านนี้จะได้รับความ

ช่ืนชมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ในฐานะผู้ท�าคุณประโยชน์ให้แก่
ประเทศไทย และแก่สังคมโดยส่วนรวม
 รองศาสตราจารย์นายแพทย์ สุพจน์ ศรมีหาโชตะ อสัสมัชนกิ
เลขประจ�าตัว 24979 หนึ่งในแพทย์โรคหัวใจที่ดีที่สุด ของ
ประเทศไทย ในความเป็นแพทย์โรคหัวใจที่เป็นโรคในช่องอก 
ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความสลับซับซ้อนที่สุดส่วนหนึ่งของร่างกาย
หมอสุพจน์ ได้ทุ่มเทการค้นคว้าวิจัย หาวิธีการและการสร้าง
อุปกรณ์เพื่อช่วยให้เพิ่มอัตราการรอดจากอาการโรคหัวใจไว้
มากมาย เป็นหมอนักประดิษฐ์ที่สนุกกับการสร้างเครื่องมือ
อุปกรณ์ทางการแพทย์ จนได้รับการยอมรับว่าเป็น คุณหมอ
นกัประดษิฐ์ ทีน่อกจากจะลดอนัตรายจากโรคร้ายนีแ้ล้ว ยงัท�าให้
เกิดวิธีคิดด้านการคิดค้นส่ิงประดิษฐ์นวัตกรรม อันเป็นแนวทาง
ที่จ�าเป็นต่อประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง โดยเมื่อปี 2553 ได้ร่วมกับ
ทีมแพทย์แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คิดค้นการสอดสายสวน
ทางเส้นเลือด ปิดรูรั่วเส้นเลือดใหญ่ที่ขั้วหัวใจ โดยไม่ต้องผ่าตัด 
ส�าเร็จเป็นรายแรกของประเทศไทย ลดความเสี่ยงจากการผ่าตัด 
ราคาถูกกว่า 4 เท่า แผลเล็ก พักฟื้นไม่นาน ความปลอดภัยสูง
ในปี 2557 ได้ร่วมในทีมแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาฯ คิดค้น
การเปล่ียนล้ินหัวใจไม่ต้องผ่าตัด ส�าเร็จเป็นรายแรกของโลก
จนมาในปี 2560 นี้จากการประกาศรางวัลของสภาวิจัยแห่งชาติ 
ประจ�าปี 2560 เม่ือวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ผลงานของ
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุพจน์ ศรีมหาโชตะ และ
Mr.Kasiraman Jayaraman ได้รับการประกาศให้ ผลงานเรื่อง
“ลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อไฮดร้าส�าหรับเปลี่ยนลิ้นหัวใจเอออร์ติก
โดยไม่ต้องผ่าตดั เป็นผลงานประดษิฐ์รางวลัระดบัดมีาก น�าความ
ภูมิใจมาสู่ประเทศไทย อันเป็นประเทศที่คิดค้นนวัตกรรมชิ้นนี้ได้ 
และมผีลท�าให้ผู้ป่วยโรคหวัใจมอีปุกรณ์ยอดเยีย่มชิน้หนึง่ของโลก
ที่จะท�าให้เขาเหล่านั้นสามารถมีอายุยืนยาวขึ้นได้ นับว่าเป็น
คุณอเนกอนันต์ต่อวงการแพทย์ของโลก และยังน�าชื่อเสียงกลับมาสู่
โรงเรียนอัสสัมชัญ อันเป็นโรงเรียนที่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุพจน์ ศรีมหาโชตะ ได้ร�่าเรียนเขียนอ่านมาแต่เล็ก 
 นอกจากนี้ท่านยังเป็นแพทย์ที่อยู่เบื้องหลังการดูแลสุขภาพ
ของบรรดาครแูละครเูกษยีณของโรงเรยีนอสัสมัชญั มาตลอดท้ังท่ี
เป็นโรคหัวใจ หรือไม่ใช่โรคหัวใจก็ตาม 
 การมีหัวคิดก้าวหน้าด้านนวัตกรรม นอกจะยังประโยชน์
ทั้งแก่ตนเอง และประเทศชาติแล้ว คุณหมอนักประดิษฐ์ยังเป็น
แรงบันดาลใจอันเอกอุ ให้กับนักประดิษฐ์ของไทยอีกจ�านวน
มหาศาล อันเป็นความน่าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง

รองศาสตราจาย นายแพทย สุพจน ศรีมหาโชตะศาสตราจารย ดร.นายแพทย ประสิทธิ์ วัฒนาภา

สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

เรื่องเล่าสองนายแพทย์ ศิษย์เก่าอัสสัมชัญ
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ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18
 งานอภิบาล ส�านักผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้
เข้าร่วมกจิกรรมค่ายเพือ่นนกับุญมงฟอร์ต ครัง้ที ่18 โรงเรยีน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ระหว่าง
วันที่ 30 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม โดยสมาชิกเพื่อนนักบุญ 
มงฟอร์ต เข้าสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านและศึกษาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นใน 6 หมู่บ้าน ของสังฆมณฑลเชียงใหม่ คือ หมู่บ้าน
ปางเบาะ อ.เชียงดาว หมู่บ้านใหม่สามัคคี หมู่บ้านป่าตึงงาม 
หมู่บ้านห้วยบง หมู่บ้านห้วยโปร่ง และหมู่บ้านปางเบาะ 
อ.พร้าว

ครู นักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมจัดงานวันคริสต์มาส
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค
  เมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559 มูลนิธิบราเดอร์
หลุยส์ ชาแนล (มูลนิธิผู้สูงวัยไทยอาสาเดิม) ร่วมกับ คณะครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นเจ้าภาพ 
จัดงานวันคริสต์มาส ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค โดยมี
ภราดาวริยิะ ฉนัทวโรดม ประธานมลูนธิฯิ ได้มอบเกยีรตบิตัร 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดม่วงแค ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน 
ในโครงการของมูลนิธิฯ พร้อมทั้งกล่าวอวยพรให้กับคณะครู
และนักเรียน จากนั้นคุณครูฟิลิปปินส์ของโรงเรียนอัสสัมชัญ  
ร่วมร้องเพลงคริสต์มาส ต่อด้วยการจับฉลากของขวัญ 
ซ่ึงได ้รับความอนุเคราะห์จากผู ้ปกครองและนักเรียน 
สลบักบัการเล่นเกม และร่วมรบัประทานอาหารว่าง กจิกรรม
ดังกล่าว สร้างความประทับใจให้กับคณะครูและนักเรียน 
โรงเรียนวัดม่วงแคเป็นอย่างยิ่ง รวมท้ัง ครู นักเรียนและ 
ผู้ปกครอง ของโรงเรียนอัสสัมชัญที่ร่วมจัดงาน ต่างตระหนัก
ดีว่า การแบ่งปันนั้นส่งเสริมให้สังคมนี้น่าอยู่ยิ่งขึ้น

กิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 งานลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ EP-M.2 
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ณ ศูนย์การเรียนรู ้
อัสสัมชัญ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2559 เพื่อให้นักเรียนได้รับการฝึกอบรมทักษะการใช้ชีวิต 
คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาได้ สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนและ

สังคมได้เป็นอย่างดี ซ่ึงกิจกรรมดังกล่าว มุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้รับการปลูกฝังลักษณะนิสัยที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม เป็น
ผู้มีระเบียบวินัย รู้จักช่วยเหลือตนเองและหมู่คณะ มีความ
เป็นผู้น�า มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสามารถอยู่ 
ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข สอดคล้องกับนโยบาย 
ของกระทรวงศึกษาธิการ
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แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ทางวิชาการ การแข่งขันหมากล้อม
 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งตัวแทน
นักเรียนไปเข้าร่วมการแข่งขนัหมากล้อม ในงานวนัวชิาการ 
(2016 ACEP Academic Days) โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลกัสตูรภาษาองักฤษ ผลการแข่งขนั นายอรรมพร หลชีาต ิ
ชั้น ม.4/1 เลขประจ�าตัว 48543 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รุ ่น Low kyu โดยมี มาสเตอร์ ธีรภัทร เสมาทอง 
เป็นครูที่ปรึกษา

 เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วม
กิจกรรมโต้วาที “ศึกจตุรทัพประลองวาที” ระหว่างโรงเรียน
ในเครือจตุรมิตรทั้ง 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน 
อสัสัมชญั โรงเรยีนสวนกหุลาบวทิยาลยั โรงเรยีนเทพศรินิทร์ 
และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ณ โรงเรียน 

แสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ 
กิจกรรมโต้วาที “ศึกจตุรทัพประลองวาที”

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ทางวิชาการ พูดสุนทรพจน์, อ่านร้อยแก้ว, 
ตอบปัญหาภาษาไทย
 เม่ือวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู ้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งตัวแทนนักเรียน 
ไปเข้าร่วมการแข่งขัน พูดสุนทรพจน์, อ่านร้อยแก้ว, 
ตอบปัญหาภาษาไทย ในงาน “นทิรรศการวชิาการ” โรงเรยีน
เตรียมอุดมศึกษา ผลการแข่งขัน เด็กชายภูริ สระทองเถื่อน 
ชั้น ม.2/4 เลขประจ�าตัว 49927 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับสอง โดยมี มิสฐิติพร ธิราเพ็ชร เป็นครูที่ปรึกษา

สวนกุหลาบวิทยาลัย ผลการเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
 1. นายปณต  อลงกตเพทาย  ชั้น ม.4/1 
  เลขประจ�าตัว 53220
 2. นายสุรสิทธ์  บุญเอนกทรัพย์ ชั้น ม.6/4 
  เลขประจ�าตัว 46817 
 3. นายจิรวัฒน์  เวชชเศรษฐนนท์ ชั้น ม.6/2 
  เลขประจ�าตัว 46763
 โดยมี มิสวรรณศิริ ผลประมูล เป็นครูที่ปรึกษา
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 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้สังคมศึกษาฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งตัวแทนนักเรียน
ไปเข้าร่วมการแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 
9 จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร (โรงเรียนสตรีวิทยา) ผลการแข่งขัน
 1. นายชัยชนะ สุวัฒนพงษ์ ชั้น ม.5/10 เลขประจ�าตัว 
54660 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เหรียญทองแดง พร้อม 
โล่เกียรติยศและทุนการศึกษา 5,000 บาท
 2. นายอัษฎา องหุนันทกุล ช้ัน ม.4/2 เลขประจ�าตัว 
48524 ได้รับรางวัลชมเชย ล�าดับที่ 50 รับเกียรติบัตรรางวัล
ชมเชยและทุนการศึกษา 1,000 บาท
 โดยมี มิสชิดชนก เจริญมงคลการ  เป็นครูที่ปรึกษา
    มาสเตอร์ธีรพงษ์ สิงห์ทอง  เป็นครูที่ปรึกษา
    มาสเตอร์พรเทพ ตั้งมกรา  เป็นครูที่ปรึกษา

 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษาฯ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วม

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ทางวิชาการ การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิก
ระหว่างประเทศครั้งที่ 14 (รอบที่1)

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ทางวิชาการ การแข่งขันประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทาง
วิชาการ ประกวดค�าคมและคัดลายมือ
  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู ้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งตัวแทนนักเรียน 
ไปเข้าร่วมการแข่งขัน ประกวดค�าคมและคัดลายมือ จัดโดย 
สมาคมครอสเวร์ิดเกม เอแมค็ค�าคมและชโุดกแุห่งประเทศไทย 
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ผลการแข่งขัน
 1.เด็กชายชยากร วงศ์บุญสิน ชั้น ม.3/3 เลขประจ�าตัว 

49077 และเด็กชายคณธัช เอี่ยมฤทธิไกร ชั้น ม.3/2 
เลขประจ�าตวั 49154 ได้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวดค�าคม
 2.เด็กชายกันต์ธร สุจิรัตนวิมล ชั้น ม.3/1 เลขประจ�าตัว 
49146 และเด็กชายศุภกิตติ์ ลิมวิภูวัฒน์ ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดค�าคม
 3.นายคณาธปิ บ�ารงุชัย ช้ัน ม.5/7 เลขประจ�าตวั 54720 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การประกวดค�าคม
 โดยมี มิสพิมพ์ศิริ เวทปัญญาวงศ์ เป็นครูที่ปรึกษา

การคดัเลอืกผูแ้ทนประเทศไทยไปแข่งขนัภมูศิาสตร์โอลมิปิก 
ระหว่างประเทศครั้งที่ 14 (รอบที่1) จัดโดย มูลนิธิส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ ณ 
คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ผลการคดัเลอืก 
ผ่านการคัดเลือกเข้าสอบรอบที่ 2 มีรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นายธีรภัทร  รัตนจุล  ชั้น ม.5/4 
  เลขประจ�าตัว 54748
 2. นายศิระ  บุญโตสิตตระกูล ชั้น ม.4/1 
  เลขประจ�าตัว 53214
 3. นายนวพล  รัตนก�าเนิด  ชั้น ม.4/1 
  เลขประจ�าตัว 52572 
 4. นายบัญญวัต  มุติวัฒนาสวัสดิ์  ชั้น ม.4/3 
  เลขประจ�าตัว 48682
 5. นายพลภัทร  วัฒนชัย  ชั้น ม.4/4 
  เลขประจ�าตัว 55399
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 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการ 
เรยีนรูศ้ลิปะ โรงเรยีนอสัสมัชญั ส่งตวัแทนนกัเรียนไปเข้าร่วม
การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2556 ณ โรงเรียน
ทหารอากาศบ�ารุง จัดโดย ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 2 ผลการแข่งขัน ได้รับเหรียญทองแดง
 1. นายกวิน  ลิขิตปัทมสิงห์  ชั้น ม.4/8 
  เลขประจ�าตัว 53236 
 2.นายพีรวิชญ์  สุขเณศกุล  ชั้น ม.5/4 
  เลขประจ�าตัว 47545
 3.นายพชร  ตันสิริอนุสรน์  ชั้น ม.5/9 
  เลขประจ�าตัว 47534 
 โดยมี มาสเตอร์ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ เป็นครูที่ปรึกษา

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทาง
วิชาการ การแข่งขัน JA Company Program 
2016
 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชพีและเทคโนโลย ีฝ่ายวชิาการ โรงเรยีนอสัสมัชญั 
ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพ 
พื้นฐาน 2 ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในเนื้อหาเกี่ยวกับ
การฝึกฝนการด�าเนินธุรกิจ และได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน
ในโครงการ JA Company Program ผลการแข่งขัน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลด้านบริหารการเงิน 

 เม่ือวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งตัวแทนนักเรียนไปเข้าร่วม
การแข่งขันวาดภาพสร้างสรรค์งานศิลป์ ในงานวันวิชาการ 
(2016 ACEP Academic Days) โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับหนึ่ง
 1. เดก็ชายกติตทิตั จงูใจ ชัน้ ม.3/6 เลขประจ�าตวั 53864 
 2. นายกวิน ลิขิตปัทมสิงห์ ชั้น ม.4/8 เลขประจ�าตัว 
53236 
 โดยมี มาสเตอร์ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ เป็นครูที่ปรึกษา

ยอดเยี่ยม รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดมีดังต่อไปนี้
 1. นายศุภณัฐ  กิตติบรรลุ  ชั้น ม.5/2 
  เลขประจ�าตัว 47749
 2. นายธีรัตน์  เหลือรัตนเจริญ ชั้น ม.5/2 
  เลขประจ�าตัว 47941
 3. นายสุรดิษ  อุทานปทุมรส  ชั้น ม.5/7 
  เลขประจ�าตัว 47958
 4. นายณัฎฐภัทธ์  จงอาสาชาติ  ชั้น ม.5/7 
  เลขประจ�าตัว 54679
 5. นายเจา-เหอ  โจว  ชั้น ม.5/8 
  เลขประจ�าตัว 47728
 6. นายพงศ์ธิวัตถ์  ตั้งวันเฉลิม  ชั้น ม.5/8 
  เลขประจ�าตัว 55320
 7. นายวชิรวิทย์  เรืองวิรรชน์  ชั้น ม.5/9 
  เลขประจ�าตัว 47822
 8. นายศตายุ  อิ่มแก้ว  ชั้น ม.5/9 
  เลขประจ�าตัว 47871
 9. นายศตวรรษ  นันทนาเลิศ  ชั้น ม.5/9 
  เลขประจ�าตัว 47862
 โดยมี มาสเตอร์วรวุฒิ ปัญญาภู ครูที่ปรึกษา

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ทางวิชาการ การแข่งขันทักษะทางวิชาการ
งานศิลปหัตถกรรม

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
ทางวิชาการ การแข่งขันวาดภาพสร้างสรรค์งานศิลป์
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งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เดินทางไปขอบคุณและสวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชน
 เมื่อวันที่  4 - 19 มกราคม พ.ศ. 2560 งาน
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เดินทางไปขอบคุณและ

คณะผู้บริหารร่วมอวยพรปีใหม่ 2560 
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี อัสสัมชนิก รุ่น 107
 เมื่อวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะผู้บริหารโรงเรียน
อสัสัมชญั น�าโดยภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ ผูอ้�านวยการ 
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ร่วมด้วยสมาคม 
อัสสัมชัญ และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 

 เมือ่วนัที ่11 มกราคม พ.ศ. 2560 นายเจนวทิย์ ธนสารสมบติั 
เลขประจ�าตัว 48441 ช้ัน ม.4/1 นักเรียนโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่น ได้เข้า
เยี่ยมและรับฟังโอวาทจาก นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ 
จันทร์โอชา พร้อมทั้ง รับโล่และเกียรติบัตรจาก นายแพทย์ 
ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให ้
หน่วยงานต่างๆ ด�าเนนิการพจิารณาคดัเลอืกเดก็และเยาวชน
ดีเด่น ประจ�าปี 2560 ตามโครงการจัดงานฉลองวันเด็ก 
แห่งชาติ ประจ�าปี 2560 ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล

แสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ นายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ 
เลขประจ�าตัว 48441 ชั้น ม.4/1 ได้รับคัดเลือกให้เป็น เด็กและเยาวชนดีเด่น

ร่วมอวยพร คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อ�านวยการ
ใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) อัสสัมชนิก 
รุ่น 107 เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2560 และขอบคุณท่ีให้การ
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมอัสสัมชัญ
และสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญั มาโดยตลอด 
ณ อาคารแสงโสม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน)

สวัสดีปีใหม่ สื่อมวลชน ในโอกาสวันปีใหม่ 2560 ในนาม
ของโรงเรียนอัสสัมชัญ ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงที่ให้ 
ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ด้วยดีเสมอมา
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 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งานอภิบาล (ศาสนา
คริสต์) โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ น�า
โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ พร้อม
ด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส และผู้บริหาร 
คณะครูและนักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะครู
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณะครูนักเรียนโรงเรียน 

มอบมาลัยกรพร้อมกระเช้าของขวัญอวยพร
คณะภราดา ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่
  เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ผู้แทนผู้บริหาร 
ผู้แทนครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ ผู้แทนนักการ และบุคลากร 
โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบมาลัยกรพร้อมกระเช้าของขวัญ
อวยพร ภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีน
อัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา ภราดาวิทยา 
เทพกอม รองผู้อ�านวยการ/ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ เนื่องใน
เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 
อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

มอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
และเนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2017

อัสสัมชัญคอนแวนต์ เข้ามอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิส  เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ (อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 20515) เนื่องในโอกาส 
พระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2017 ณ บ้านพัก 
พระสงฆ์ ส�านักมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
บางรัก กรุงเทพมหานคร

  เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ร่วมมอบโล่
ขอบคุณคุณสุนทร สถาพร อัสสัมชนิกเลขประจ�าตัว 26310 
กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั เฉลมินคร จ�ากดั ผูบ้รหิารโครงการ
บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมบ้านสถาพร ที ่
ให้ใช้บ้านสถาพรเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานและ 
สิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 - 2 ร่วมท�ากิจกรรมบูรณาการ 
STEM Education, Work Shop ณ บ้านสถาพร ถนน
รังสิต-นครนายก คลอง 3 ต�าบลบึงยี่โถ อ�าเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี และหลังจากนั้นได้เดินทางไปร่วมกันมอบเงิน 
และของใช้ รองเท้า ถุงเท้า เสื้อผ้า ร่วมรับประทานอาหาร 
และเล่นฟุตซอลกับเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มูลนิธิบ้านเด็กก�าพร้า 
บ้านมหาราช ต�าบลรังสิต อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

มอบโล่ขอบคุณคุณสุนทร สถาพร 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฉลิมนคร จ�ากัด 
ผู้บริหารโครงการบ้านสถาพร รังสิต
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ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 - ม.6 
และ EP-M.1 - EP-M.6 
มอบเงินเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ
 เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบเงินจาก
ตัวแทนผู้ปกครองระดับชั้น ม.1-ม.6 และ EP-M.1-EP-M.6 
เป็นจ�านวนเงิน 2,070,400 บาท และรับมอบเงินจาก
ตวัแทนผูป้กครองระดบัช้ัน ม.4 ท่ีได้จากการจ�าหน่ายกระเป๋า
จ�านวนเงิน 200,000 บาท เพื่อเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ 
ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้อ�านวยการรับเกียรติบัตรผลการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติฯ O-NET 2558 
ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย 
มสิสภุาวด ีเหลีย่วเจรญิ หวัหน้าฝ่ายวชิาการ รบัมอบเกียรติบัตร 

อัสสัมชัญลงนาม MOU ด้านวิชาการ
กับคณะวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) ม.มหิดล
 พิธีลงนามบันทึกข ้อตกลงความร ่วมมือ (MOU) 
“โครงการความร่วมมอืทางวชิาการและการให้โควตานกัเรยีน 
เข้าเรยีนในหลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 
คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล” ระหว่างคณะวิทยาศาสตร ์
ม.มหิดล และสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมี 
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ และมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ  

โรงเรียนเอกชนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติฯ 
O-NET ปีการศึกษา 2558 ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด โดยม ี
นายกฤตชัย อรุณรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน เป็นประธานในพิธีมอบ ณ โรงแรม 
ปรินซ์พาเลซ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 
กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมลงนาม กับ รองศาสตราจารย ์
ดร.สิทธิวัฒน์ เลิศศิริ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล 
และ รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายบริการ
การศึกษา ศาลายา ม.มหิดล ณ ห้องประชุมอาคารสตางค ์
มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ (วิทยาเขตพญาไท) ม.มหิดล 
เมื่อวันท่ี 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ส�าหรับการลงนาม
บันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือในการพัฒนา 
ด้านการศึกษาระหว่างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ�านวน 
23 แห่ง กับ คณะวิทยาศาสตร์ (นานาชาติ) ม.มหิดล
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การอบรมครูสนับสนุน 
หัวข้อ “งานสุข สนุกบริการ บริหารด้วยทีม”
 เมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดอบรมหัวข้อ “งานสุข สนุกบริการ 

บริหารด้วยทีม” ส�าหรับครูสนับสนุน โดยวิทยากร อาจารย์

คมทวน ยันต์เจริญ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาและประสิทธิภาพ

ในการท�างานของบุคลากรครูสนับสนุน ณ ห้อง 901 ชั้น 9 

อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ

อบรมโครงการ 
“ยุวชนจิตอาสา กองทัพอากาศ”
  เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 พล.อ.ต.สันติ 
ศรีเสริมโภค อัสสัมชนิก เลขประจ�าตัว 22444 ผู้อ�านวยการ 
พร้อมด้วยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลภูมิพล-
อดลุยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ กองทพัอากาศ จดัโครงการ 
“ยุวชนจิตอาสา กองทัพอากาศ” ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน 
ระหว่างกองทัพอากาศ กับ โรงเรียนอัสสัมชัญ เพ่ือฝึก
เยาวชนจิตอาสาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5- 6 จ�านวน 25 คน 
ด้วยการเข้ารับอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องสมุด
มาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ก่อนออกไป 
ช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการปฐมพยาบาลและร่วมแจก 
ยาดมให้กับพสกนิกรท่ีมาเคารพพระศพ พระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร ณ พระทีน่ัง่
ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

อบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 
“การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education 
สอนอย่างไรให้เป็น Active Learning 
ตามมาตรฐานสากล”
  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
กล่าวเปิด ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�านวยการ/ที่ปรึกษา 
ฝ่ายวิชาการ กล่าวปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ 
“การจัดการเรียนรู้แบบ STEM Education สอนอย่างไร 

ให้เป็น Active Learning ตามมาตรฐานสากล” ให้กบัคณุคร ู
ผู้สอน ครูแนะแนว และครูสนับสนุนฝ่ายวิชาการ โดยได้รับ 
เกียรติจาก ดร.บุญยฤทธิ์ ปิยศรี ข้าราชการช�านาญการ/ 
ครูโรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม จังหวัดชัยภูมิ พร้อมด้วย 
ดร.ศกัดิส์นิ โรจน์สราญรมย์ ประธานกรรมการบรหิารสถาบนั
พัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
คณะครูที่เข้ารับการอบรมครั้งนี้ ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 
อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร
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ประชุมจัดท�าแผนปฏิบัติการ ประจ�าปี 2560
  เมือ่วนัที ่3 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการนโยบาย
และแผน โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดประชุมจัดท�าแผนปฏิบัติการ 
ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานการ
ประชุม พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�านวยการ

EP จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู้สอนต่างชาติ
ในหัวข้อ STEM Education
  เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูผู ้สอนต่างชาติ 

ในหัวข้อ STEM Education ณ ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ 
จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรครูผู ้สอนต่างชาติของ 
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ในด้านการจัดการเรียนการสอน 
โดยใช้ STEM เพื่อให้ครูสามารถน�าความรู ้มาออกแบบ
กระบวนการสอนโดยร่วมบูรณาการกันในหลายสาขาวิชา 
ได้ แนวคิดเรื่อง STEM Education เป็นการสอนที่น�าศาสตร์ 
4 แขนง คือ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Tech-
nology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineer) และคณิตศาสตร์ 
(Mathematics) มาบูรณาการกัน โดยให้นักเรียนได้น�า 
ความรู้มาแก้ปัญหาในสถานการณ์จริงหรือเสมือนจริง และ 
ท่ีส�าคัญนักเรียนจะได้รับการส่งเสริมทักษะ 4 Cs ซึ่ง 
ประกอบไปด้วย การคิดวิเคราะห์ (Critical thinking) 
การสื่อสาร (Communicaton) การท�างานร่วมกับผู้อื่น 
(Collaboration) และความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)

  เมือ่วนัที ่11 - 18 พฤศจกิายน พ.ศ. 2559 ฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ (EP) จัดอบรมในหัวข้อ ICT for Teachers ให้
กับครูผู้สอนชาวต่างชาติ EP และ ENS ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 
ชั้น 5 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์ เวลา 8.30 – 9.20 น.
  โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมครั้งนี้ คือเพื่อให้ครู
ผู้สอนบริหารจัดการข้อมูลท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีระบบมากข้ึนด้วยการใช้เทคโนโลยี ซ่ึงโปรแกรม 
ที่อบรมคือ การใช้งาน Google Drive/Docs เบื้องต้น, การ 
ใช้งาน Google Forms & Quizzes เพื่อท�าแบบทดสอบ 
ท�าตารางคะแนน การท�าใบงานออนไลน์ให้แก่นักเรียน และ
การใช้งาน Google Sheets เพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ โดยม ี
Mr.James Amstutz ครผููส้อนวชิาคอมพวิเตอร์เป็นวทิยากร
ให้กับครูผู้สอนต่างชาติในครั้งนี้

ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ (EP) 
จัดอบรมในหัวข้อ ICT for Teachers 
ให้กับครูผู้สอนชาวต่างชาติ EP และ ENS

โรงเรียนอัสสัมชัญ ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา ที่ปรึกษาด้าน
นโยบายและแผน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ 
หัวหน้ากลุ่มสาระ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม 
เพื่อก�าหนดนโยบาย แนวทางและระยะเวลาในการด�าเนินงาน 
ในการจัดท�า ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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กฬีาครเูชือ่มความสมัพนัธ์กับหน่วยงานภายนอก
 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียน 
อัสสัมชัญ ได้จัดการแข่งขันกีฬาครู เชื่อมความสัมพันธ์กับ
หน่วยงานภายนอก โดยม ีภราดาวทิยา เทพกอม รองผูอ้�านวยการ/ 
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธานในการ
เปิดและร่วมแข่งขันฟุตซอลเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนาม 
ฟุตซอล โรงเรียนอัสสัมชัญ

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 
คว้าแชมป์กรมพละ 12 ปี สมัยที่ 3 
และ 14 ปี สมัยที่ 2 ติดต่อกัน
  เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ทีมบาสเกตบอล

โรงเรียนอัสสัมชัญ คว้าแชมป์กรมพละ 12 ปี สมัยที่ 3 

และ 14 ปีสมัยที่ 2 ติดต่อกัน ทีมบาสเกตบอลอินทรีแดง 

อสัสมัชัญ 12 ปี คว้าแชมป์ บาสเกตบอลนกัเรยีนกรมพลศกึษา 

รุ่นอายุ 12 ปี ชาย ประจ�าปี 2559 เป็นครั้งที่ 3 หลังเอาชนะ 

โรงเรียนเทพศิรินทร์ 34:31 คะแนน และ ทีมบาสเกตบอล

อินทรีแดง อัสสัมชัญ 14 ปี คว้าแชมป์ บาสเกตบอลนักเรียน

กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ประจ�าปี 2559 เป็น 

ครั้งท่ี 2 หลังเอาชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 43:35 

คะแนน ในรอบชิงชนะเลิศ จัดโดยกรมพลศึกษาร่วมกับ 

โรงเรียนอัสสัมชัญ ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

นายปัณณทัต ผดุงยศ คัดตัวทีมชาติไทยเพื่อ
เข้าร่วมแข่งขันเทควันโดเยาวชนชิงแชมป์โลก
  นายปัณณทัต ผดุงยศ เลขประจ�าตัว 47817 นักเรียน 
ชัน้มธัยมศึกษาปีที ่5/5 เข้าเกบ็ตัวฝึกซ้อมกบัสมาคมเทควนัโด 
แห่งประเทศไทย เพื่อคัดตัวทีมชาติไทย เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
เทควันโดเยาวชนชงิแชมป์โลก ผลงานล่าสดุได้รบัเหรยีญทอง
จากการแข่งขัน เทควันโด ไทย พรีเมียร์ลีก 2016 สนามที่ 1 
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2559 ที่ผ่านมา ในน�้าหนัก 
ไม่เกิน 48 กิโลกรัม ซึ่งการแข่งขันรายการนี้จะนับคะแนน
รวม 4 สนาม แล้วเอาคนที่มีผลงานดีที่สุดไปแข่งที่ประเทศ
เกาหลีใต้ ในนามของสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย

 - ฟุตซอลนัดพิเศษระหว่างทีมผู้บริหารชาย VS ทีม 
เครอืข่ายอสัสมัชญัสมาชกิ AC & FSAC เพือ่นสภุาพ (อาวโุส)
 - ฟุตซอลนัดพิเศษระหว่างทีมคุณครูหนุ่ม (ทีม1) VS 
ทีมเครือข่ายอัสสัมชัญสมาชิก AC & FSAC เพื่อนสุภาพ
 - ฟุตซอลนัดพิเศษระหว่างทีมคุณครูหนุ่ม (ทีม2) VS 
ทีมเครือข่ายอัสสัมชัญสมาชิก AC & FSAC เพื่อนสุภาพ
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
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

คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา
 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ 
 ภราดาวิริยะ      ฉันทวโรดม
 ภราดาวิทยา     เทพกอม 
 ม.อาสา      มรพงษ์
 มิสไพบูรณ์      สิงห์ครุ 
 มิสสุภาวดี      เหลี่ยวเจริญ
 ม.สุทิน      นิติวัฒนานนท์ 
 ม.วิโรจน์      สุขประเสริฐ
 มิสอรนิสา      มิตรประสิทธิ์ 
 ม.บันลือ      จินดาศรี

บรรณาธิการบริหาร
 ม.โสภณ     สกุลเรือง

บรรณาธิการ
 ม.กายสิทธิ์     ร่มไมล์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 ม.ชาญชัย     ศรีนิยม

กองบรรณาธิการ
 มิสศิริพร     ศุระศรางค์ 
 ม.กรวิชญ์     โสภา

 ม.วิริยะ     เกตุแก้ว 
 ม.วิชัย     ยงวานิชจิต
 มิสปรีดารัตน์   ไชยพัฒน์
 บุคลากรงานประชาสัมพันธ์
 ฝ่าย English Program

เลขานุการกองบรรณาธิการ 
 มิสนงลักษณ์    สีนิลแท้

พิสูจน์อักษร
 ม.เสกสรรค์     นิลสุวรรณโฆษิต

ถ่ายภาพ
 ม.กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 
 ม.โสภณ    สกุลเรือง
 ม.ชาญชัย    ศรีนิยม 
 มิสวราภรณ์   ใจสุวรรณ์
 ม.ศรัณย์    สีนิลแท้ 
 นักเรียนชมรม NETAC
รูปเล่ม
 ม.ชาญชัย    ศรีนิยม
พิมพ์ที่
 The Sun Group
 โทรศัพท์ 0-2433-4192

  โรงเรียนอสัสมัชญั การแข่งขนับาสเกตบอลนกัเรยีนชาย 
รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และ 14 ปี “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล 
อินวิเตชั่น 2016” (Assumption Basketball Invitation 
2016) เนื่องในโอกาสการเฉลิมฉลอง 132 ปี การก่อตั้ง 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชิงถ้วย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และทุนการศึกษาท�าการ
แข่งขันแบบพบกันหมด เอาทีมที่มีคะแนนอันดับที่ 1 ครอง
ถ้วยชนะเลิศ โดยในรุ่นอายุ 12 ปี มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 
ประกอบด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ (เจ้าภาพ), โรงเรียน
เทพศิรินทร์, โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย, และโรงเรียนกีฬา 
กรุงเทพมหานคร รุ่นอายุ 14 ปี ประกอบด้วย โรงเรียน 
อัสสัมชัญ (เจ้าภาพ), โรงเรียนเทพศิรินทร์, โรงเรียนไตรมิตร
วิทยาลัย, และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
  สรุปผลรางวัลการแข่งขัน บาสเกตบอลนักเรียน 
“อสัสมัชญั บาสเกตบอล อนิวเิตชัน่ 2016” โอกาสเฉลมิฉลอง 
132 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ
รุ่นอายุ 12 ปี
 - รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
อสัสัมชญั ภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ พร้อมทนุการศกึษา 
5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ รุ่น 12 ปี 14 ปี “อัสสัมชัญ บาสเกตบอล อินวิเตชั่น 2016”
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยที่ปรึกษา 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั ภราดาวริยิะ ฉนัทวโรดม พร้อม 
ทุนการศึกษา 4,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2 ได้รบัถ้วยรองผูอ้�านวยการ 
โรงเรยีนอสัสมัชัญ ภราดาวทิยา เทพกอม พร้อมทุนการศกึษา 
3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 
2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนกีฬา กรุงเทพมหานคร
รุ่นอายุ 14 ปี
 - รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
อสัสมัชญั ภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ พร้อมทนุการศกึษา 
5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับถ้วยที่ปรึกษา 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั ภราดาวริยิะ ฉนัทวโรดม พร้อม 
ทุนการศึกษา 4,000 บาท ได้แก่ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที ่2 ได้รบัถ้วยรองผูอ้�านวยการ 
โรงเรยีนอสัสมัชัญ ภราดาวทิยา เทพกอม พร้อมทุนการศกึษา 
3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย
 - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ได้รับทุนการศึกษา 
2,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์


