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ปีที่ 20  ฉบับเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2560

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2560 พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น
ด้านวิชาการ ประจ�าปีการศึกษา 2559

อินทรีแดง อัสสัมชัญ ทีมเอ 13 ปี
คว้าแชมป์ บาสเกตบอล

สพฐ.-สปอนเซอร์ 2017 รอบภาคนครหลวง

โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมแปรอักษร
วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
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โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมแปรอักษรวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
	 เมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2560	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	
ได้รับเชิญเข้าร่วมแปรอักษร	 เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2560	 ภายในงานจัดให้มี
พิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ	 โดยมี 
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัดา-
มาตุ	 ปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์	 เป็นประธานในพิธ ี
ทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนาม	 และประทานเหรียญ 
ลูกเสือสรรเสริญ	 ซึ่งมีลูกเสือ	 เนตรนารี	 บุคลากรทางการ
ลูกเสือ	 และลูกเสือชาวบ้าน	 เข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อแสดงถึง

ความจงรักภักดี	 ในโอกาสเสด็จข้ึนครองราชย์ของสมเด็จ-
พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ	บดนิทรเทพยวรางกรู	พระมหา-	
กษัตริย์ไทย	รัชกาลที่	10	แห่งราชวงศ์จักรี	รวมทั้งแสดงพลัง
ความมีวินัยและสามัคคีผ่านการสวนสนาม	 การแสดงกลาง
แจ้ง	รวมทัง้การแปรอกัษรของโรงเรยีนในเครอืจตรุมติร	ได้แก่	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	และ	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	
จัดโดยส�านักงานลูกเสือแห่งชาติ	 กระทรวงศึกษาธิการ 
ณ	สนามศุภชลาศัย	 สนามกีฬาแห่งชาติ	 ถนนพระรามที่	 1 
แขวงวังใหม่	เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เปิดปีการศึกษา 2560
 เมื่อวันที	่19	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	งานอภิบาล	โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	 เปิดปีการศึกษา	

พิธีประดับเข็มนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
และ EP – M.4 ปีการศึกษา 2560
	 เมื่อที่	 9	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2560	 ฝ่ายกิจกรรม	 ร่วมกับ 
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	และ	EP	–	M.4	โรงเรียน

อสัสมัชัญ	จดัให้มพีธีิประดบัเข็มนกัเรยีนระดบัช้ันมธัยมศกึษา
ปีที	่4	และ	EP	–	M.4	ปีการศึกษา	2560	เพื่อเป็นสัญลักษณ์
แสดงวิทยฐานะของการเป็นนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	 ส่งเสริมให้นักเรียนรักสถาบัน	 มีความสามัคคีใน
หมูค่ณะ	และเป็นเครือ่งเตอืนใจไม่ให้นกัเรยีนกระท�าการใดๆ 
อันเป็นท่ีเสื่อมเสียเกียรติยศช่ือเสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญ	
โดยมภีราดา	ดร.เดชาชัย	ศรพีจิารณ์	เป็นประธานในพิธ	ีพร้อม
ด้วยภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 ที่ปรึกษาอาวุโส	 ภราดาวิทยา 
เทพกอม	รองผูอ้�านวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ/ 
ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ/ท่ีปรึกษาฝ่ายปกครอง	 คณะผู้บริหาร	
คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษา	4	และ	EP-M.4	เข้าร่วมในพิธ ี
ณ	 หอประชุม	 Louis	 –	 Marie	 Grand	 Hall	 ชั้น	 6 
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	(Saint	Louis-Marie	Memorial 
Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

2560	 เพื่อขอพรจากพระผู้เป็นเจ้า	 ให้การบริหารการศึกษา 
และการเรียนการสอนของโรงเรียน	 มีความเจริญก้าวหน้า
อย่างดีตลอดปีการศึกษา	 2560	 และตลอดไป	 โดยได้รับ
เกียรติจาก	 บาทหลวงยอแซฟวินัย	 ฤทธิบุญไชย	 ผู ้ช่วย 
เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ	 เป็นประธานในพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ	 โดยมีภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ ์
ผู้อ�านวยการ	พร้อมด้วยภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	ที่ปรึกษา
อาวุโส	 ภราดาวิทยา	 เทพกอม	 รองผู้อ�านวยการ/ท่ีปรึกษา 
ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 และ 
ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 คณะผู้บริหาร	 คณะครูนักเรียน 
เข้าร่วมในพิธี	ณ	ห้องประชุม	Louis	-	Marie	Grand	Hall	
ชั้น	6	อาคาร	Saint	Louis	–	Marie	Memorial	Building	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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สมโภชพระวรกาย พระโลหิตพระคริสตเจ้า
และพิธีแห่ศีลมหาสนิท ปีการศึกษา 2560
	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	18	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	งานอภิบาล 
(ศาสนาคริสต์)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ร่วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ	
จัดกิจกรรมวันสมโภชพระวรกาย	พระโลหิตพระคริสตเจ้า	มี

พิธีฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวก
องค์อุปถัมภ์ของ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ 
และ ภราดาวิทยา เทพกอม
	 เมื่อวันที่	29	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	งานอภิบาล	ส�านัก 
ผู้อ�านวยการ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	จัดพิธีฉลองศาสนนาม	นักบุญ
เปโตร	อัครสาวก	(Saint	Peter	the	Apostle)	องค์อุปถัมภ์
ของ	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ	และ	ภราดาวิทยา	เทพกอม	รองผู้อ�านวยการ	โดย
ได้รับเกียรติจาก	บาทหลวงวุฒิเลิศ	แห่ล้อม	อุปสังฆราชอัคร
สังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร	ประกอบพิธีมิสซาขอบพระคุณ	
พิธีกรอ่านประวัติและบทสดุดีนักบุญเปโตร	 ผู้แทนนักเรียน
อ่านค�าอ�านวยพร	4	ภาษา	ภาษาฝรัง่เศส	ภาษาองักฤษ	ภาษา
จีนและภาษาไทย	ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	ที่ปรึกษาอาวุโส	
ภราดาภูวรินทร์	 เขมรัชต์อนนต์	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน 
อสัสมัชญัแผนกประถม	พร้อมด้วยผู้แทนจากสมาคมผูป้กครอง	
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ผู ้แทนจากสมาคมอัสสัมชัญ 
ผู้จัดการทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ชมรมฟุตบอล 

ผู้ปกครองอัสสัมชัญ	 ผู้แทนคณะผู้บริหาร	 ผู้แทนคณะครู 
ผู้แทนนักเรียน	 ผู้แทนเจ้าหน้าท่ีและพนักงาน	 มอบกระเช้า
ดอกไม้พร้อมของขวัญ	 อวยพรและร่วมกันขับร้องเพลง 
Happy	 Feast	Day	บรรเลงโดยวง	AC	BAND	 ให้กับท่าน
ผู้อ�านวยการ	 เพ่ือเป็นก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่บริหาร
โรงเรียนให้เจริญก้าวหน้าสืบไป	 ณ	 เวทีหน้าอนุสาวรีย ์
พระแม่มารย์ี	โรงเรยีนอสัสมัชญั	เขตบางรกั	กรงุเทพมหานคร

อัสสัมชัญ เสกบ้านพักนักกีฬาบาสเกตบอล
และวอลเลย์บอล บ้านเซนต์ปีเตอร์

	 เมื่อวันที่	 24	มิถุนายน	พ.ศ.	 2560	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดงานพิธีเสกบ้านพักนักกีฬาเซนต์ปีเตอร์	 (ST.PETER	
SPORT	RESIDENCE)	โดยได้รับเกียรติจาก	บาทหลวงชาญชัย 
ทิวไผ่งาม	 เจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์	 เป็นผู้ประกอบวจน
พิธีกรรม	 พร้อมด้วย	 บาทหลวงวีรยุทธ	 เกียรติสกุลชัย 
รองเจ้าอาวาสวัดเซนต์หลุยส์ร่วมประพรมน�า้เสก	 โดยมีภราดา	
ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	
ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	 ภราดา
วิทยา	 เทพกอม	รองผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	ภราดา
เศกสรร	 สกนธวัฒน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 แผนก
ประถม	 ภราดาภูวรินทร์	 เขมรัชต์อนนต์	 รองผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 แผนกประถม	 และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน 
ณ	 บ ้านนักกีฬาเซนต ์ป ี เตอร ์ 	 (ST.PETER	 SPORT 
RESIDENCE)	ซอยสาทร	13	ยานนาวา	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	และพิธีแห่ศีลมหาสนิท	โดยไดร้ับ
เกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิส	เซเวียร	์เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช 
ประกอบพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	ณ	อาสนวิหารอัสสัมชัญ	
และพธิแีห่ศลีมหาสนทิโดยขบวนแห่ศลีมหาสนทิ	ผ่านเข้ามา
ในบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 และ 
โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ตามล�าดับ	 ในโอกาสนี้โรงเรียน
อัสสัมชัญ	น�าโดยภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ผู้อ�านวยการ 
ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 ที่ปรึกษาอาวุโส	 ภราดาภูวรินทร์ 
เขมรัชต์อนนต์	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม	 นักเรียนคาทอลิกทุกระดับช้ัน	 และนักเรียนลูกเสือ
ระดับชั้นมัธยมปีที	่ 2	 นักเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ	 วง	AC	
Band	 เข้าร่วมบรรเลง	พร้อมด้วย	คณะครูนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญ	 คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	 คณะ 
ครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์	 และพี่น้องคริสต์
ศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี	ณ	บริเวณเวทีหน้าอาคารอัสสัมชัญ	
2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2560 
หัวข้อ “การเรียนรู้สู่การพัฒนา EQ, MQ 
ของนักเรียนอัสสัมชัญ”
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก 

ผู้อ�านวยการกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาทนักเรียนในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2560

	 เมื่อวันท่ี	 16	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2560	 ฝ่ายปกครอง 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดให้มีการอบรมนักเรียนโรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 ภาคเช้ามัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 และ	 EP	 –	M.1-3	
และภาคบ่ายมัธยมศึกษาปีที	่4-6	และ	EP	–	M.4-6	ประจ�าป ี
การศกึษา	2560	โดยม	ีภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้�านวยการ	/ 
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ	 /	หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	
และที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 กล่าวอบรม	 และพูดถึงนโยบาย
ของโรงเรียนประจ�าปีการศึกษา	 2560	 มาสเตอร์สุทิน 
นิติวัฒนานนท์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	ชี้แจงเรื่องระเบียบวินัย	
แนวปฏิบัติของนักเรียน	การขาด	ลา	มาสาย	ณ	ห้องประชุม	
Louis	-	Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคาร	Saint	Louis	–	
Marie	Memorial	Building	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

อบรมนักเรียนอัสสัมชัญ ประจ�าปีการศึกษา 2560

 	เมื่อวันที่	16	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	ภราดา	ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้กล่าวต้อนรับ
นักเรียนพร้อมทั้งให้โอวาทในโอกาสเปิดปีการศึกษา	 2560	
ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 โดย
มีใจความตอนหนึ่งว่า	 “สิ่งไหนที่ดีงามสะสมไว้	 ส่ิงไหนที่ 
ไม่ดีงามพยายามอย่าให้ใกล้ตัวเรา	 ขจัดปัดเปล่าออกไป 
ขออวยพรให้นักเรียนทุกคน	 ในความต้ังใจดี	 มุ่งมั่น	 มีความ
มุมานะ	 ตามเป้าหมายท่ีเราหวังไว้	 และได้เริ่มต้นของวันนี้
เป็นวันแรกของปีการศึกษา	 มีความสดชื่นและมีความสุข 
ในการเป็นนักเรียนอัสสัมชัญ”

ประถม	 จัดสัมมนาเตรียมความพร้อมส�าหรับเปิด	 ปีการศึกษา 
2560	 โดยมีภราดาสุรสิทธิ์	 สุขชัย	 อธิการเจ้าคณะเซนต์- 
คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ชี้แจงทิศทางการศึกษาของ 
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	
ศรีพิจารณ์	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญกล่าวต้อนรับ
และชี้แจง	 ทิศทางการจัดการศึกษาและมอบนโยบายของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ	ภราดาวิรยะ	ฉันทวโรดม	ให้แนวคิด	และ
แนวปฏิบัติของครูอัสสัมชัญ	การบรรยาย	“การเรียนรู้สู่การ
พัฒนา	 EQ,	MQ	 ของนักเรียนอัสสัมชัญ”	 โดยแพทย์หญิง 
อัมพร	 เบญจพลพิทักษ์	 ผู ้อ�านวยการสถาบันราชานุกูล 
กรมสุขภาพจิต	 กระทรวงสาธารณสุข	 เป็นวิทยากร	 การ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย	 การช้ีแจงแนวปฏิบัติ
ของแต่ละฝ่าย	 ระหว่างวันพฤหัสบดีท่ี	 11	 -	 วันศุกร์ที่	 12	
พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	9 
อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร
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พล.ต.ต.จิรพัฒน์ ภูมิจิตร รองผบช.น.
ให้ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งการจราจร

 เมือ่วนัที	่24	มถินุายน	พ.ศ.	2560	โรงเรยีนอสัสมัชญั	จดัพธิี
มอบเกยีรติบตัรนักเรียนดีเด่นด้านวชิาการ	ประจ�าปีการศึกษา	
2559	 โดยได้รับเกียรติจาก	 พลอากาศตรีนายแพทย์สันต ิ
ศรีเสริมโภค	 ผู ้อ�านวยการโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช 
(อสัสมัชนิกดเีด่น	เลขประจ�าตัว	22444)	เป็นประธานในพธีิ	โดยมี 
ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ	์ผู้อ�านวยการโรงเรียน	ภราดา

อบรมนักเรียนคาทอลิกปีการศึกษา 2560
	 เมือ่วนัที	่26	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	งานอภบิาล	โรงเรียน
อสัสัมชญั	จัดการอบรมนกัเรยีนคาทอลกิ	ประจ�าปีการศกึษา	
2560	 โดยได้รับเกียรติจาก	ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	
ผู้อ�านวยการ	 เป็นวิทยากรให้การอบรมกับนักเรียนคาทอลิก
เพื่อภาวนาและเตรียมจิตใจในการเรียนประจ�าปีการศึกษา	
2560	ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	
2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ ประจ�าปีการศึกษา 2559
วริยิะ	ฉนัทวโรดม	ทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	คณุวชิยั	ตนัตราธิวุฒ	ิ
(อัสสัมชนิก	 เลขประจ�าตัว	20059)	ผู้สนับสนุนรางวัล	The	
Harvard	Prize	Book	พร้อมด้วยกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ 
ผู้แทนสมาคมอัสสัมชัญ	 ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
ผู้ปกครอง	และคณะครูร่วมงาน	ณ	หอประชุม	Louis-Marie	
Grand	Hall	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เมื่อวันที่	 8	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 งานรักษาความ
ปลอดภัย	ฝ่ายบริหารทั่วไป	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ได้รับเกียรติ
จากพล.ต.ต.จิรพัฒน์	ภูมิจิตร	รองผบช.น.	พร้อมด้วย	พ.ต.ท.	
ธัญยบูรณ์	ธรรมจรัสวงศ์	 รองผกก.	จร.	สน.	บางรัก	พร้อม
ทีมงาน	 ให้ความรู้เรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน	 วิธีการป้องกันตัวข้ันพื้นฐาน	 ควรระมัดระวังของ 
มค่ีาต่างๆ	เช่น	โทรศพัท์มอืถือหรือกระเป๋าสตางค์	โดยเฉพาะ
ในบริเวณท่ีมีคนหนาแน่น	 เพราะจะมีพวกมิจฉาชีพอยู่มาก
และขอความร่วมมือผู้ปกครอง	 จัดระบบการรับ-ส่งนักเรียน	
ตามจดุรบั-ส่งให้เกดิความรวดเรว็ในการข้ึน-ลงรถ	เพือ่อ�านวย
ความสะดวกในการรับ-ส่งบุตรหลานและเป็นการลดปัญหา 
การจราจร	 รวมทั้งการสร้างวินัยจราจรให้กับนักเรียน 
ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจ�าปีการศึกษา 2560
	 เมื่อวันที่	 23	มิถุนายน	พ.ศ.	 2560	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	
งานอาคารสถานท่ี	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ร่วมกบัส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	กรุงเทพมหานคร 
จัดอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	พร้อม
ทัง้ซ้อมดับเพลงิและอพยพหนไีฟ	โดยได้รับความร่วมมอืจาก
สถานีดับเพลิงสามเสน	 สถานีดับเพลิงบางรัก	 และหน่วยกู้ชีพ 
ร่วมกตัญญู	 เข้าร่วมท�าการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 

ประจ�าปี	 2560	 เพื่อเป็นการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานศึกษา	 และความปลอดภัยของ	 คณะครู	 นักเรียน	
บุคลากร	และพนกังาน	สามารถน�าความรูท้ีไ่ด้รบัไปใช้ในชวีติ 
ประจ�าวัน	 และช่วยเหลือสังคมได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
โดยมี	 ส.ต.อ.ฉลอง	 บ่มทองหลาง	 พนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย	ช�านาญการ	จากสถานีดับเพลิงสามเสน	
เป็นวิทยากรให้ความรู้	 และด�าเนินการฝึกซ้อมให้กับคณะ
ครู	 นักเรียน	 บุคลากร	 และพนักงาน	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับคณะครู ACP ศึกษาดูงานเพื่อเตรียม
รับการตรวจประเมินโรงเรียนเอกชนประเภท
สามัญศึกษาที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล

	 เมื่อวันที	่14	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	ภราดาวิทยา	เทพกอม 
รองผู้อ�านวยการ	 /	 หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 / 
ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ	 /	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 พร้อมด้วย
มิสสุภาวดี	 เหลี่ยวเจริญ	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 และคณะครู
ฝ่ายวิชาการ	ให้การต้อนรับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถมที่มาศึกษาดูงาน	 เพื่อเตรียมรับการตรวจประเมิน
โรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาท่ีมีคุณภาพสู่มาตรฐาน
สากลจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	
(สช.)	ในช่วงเดือนสิงหาคม	ณ	ห้อง	Conference	1	ชั้น	3	
ภายในศูนย์วิทยบริการ	 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	 (Saint	
Louis	 –	Marie	Memorial	 Building)	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม่ หัวข้อ
“จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ กับครูอัสสัมชัญ”
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากร
ใหม่	โรงเรยีนอสัสมัชญั	และโรงเรยีนอสัสมัชญั	แผนกประถม	
หัวข้อ	 “จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์	 กับครูอัสสัมชัญ”	 โดยมี	
ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ	์ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
เป็นประธานเปิดการสัมมนา	 โดยได้รับเกียรติจาก	คุณด�ารง 
เลาหบตุร	เป็นวทิยากร	พร้อมด้วย	ภราดาเศกสรร	สกนธวฒัน์	
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั	แผนกประถม	ภราดาภวูรนิทร์	
เขมรัชต์อนนต์	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 แผนก
ประถม	ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้�านวยการ/หวัหน้าฝ่าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ร่วมบรรยาย	โดย
มีบุคลากรใหม่	 เข้าร่วมการสัมมนาจ�านวน	23	คน	ระหว่าง 
วันที่	30	มิถุนายน	 -	2	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	ณ	ภูรีนันต์
รีสอร์ท	อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา
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ปฐมนิเทศนักฟุตบอลโครงการนักกีฬาทุน
ของโรงเรียน ปีการศึกษา 2560
	 เมื่อวันที่	10	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	ภราดา	ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	และผู้อ�านวยการ
โครงการนักกีฬาทุนของโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เป็นประธานใน
การปฐมนิเทศนักกีฬาฟุตบอล	 ในโครงการนักกีฬาทุนของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ	ประจ�าปีการศึกษา	2560	 โดยมี	ภราดา
วิทยา	 เทพกอม	 รองผู้อ�านวยการและผู้จัดการทีมฟุตบอล
โรงเรยีนอัสสมัชญั	ร่วมชีแ้จงท�าความเข้าใจแก่ผูป้กครองและ
นกักฬีาฟตุบอลของโรงเรยีน	ในแนวทางในการบรหิารจดัการ
ทีม	การเรียนการสอนของนักกีฬา	รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้ปกครองนักฟุตบอลที่ก้าวมาเป็นนักกีฬาโรงเรียน 
อสัสมัชญั	ณ	ห้อง	Auditurium	ชัน้	9	อาคารอสัสมัชญั	2003	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ

ร่วมพิธีท�าบุญครบรอบการก่อตั้ง
สมาคมอัสสัมชัญ 113 ปี
	 เ ม่ือวันที่ 	 1	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยภราดา

สุรสิทธิ์	 สุขชัย	 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย	 ภราดา	 วิริยะ	 ฉันทวโรดม	 ที่ปรึกษาอาวุโส	
ภราดาวิทยา	 เทพกอม	 รองผู ้อ�านวยการ/ที่ปรึกษาฝ่าย
วิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 และที่ปรึกษา
ฝ่ายปกครอง	 ผู้แทนคณะครูและตัวแทนนักเรียนจากชมรม
เชียร์และแปรอักษร	 ได้เข้าร่วมพิธีท�าบุญครบรอบการก่อตั้ง 
สมาคมอสัสมัชัญ	113	ปี	โดยภายในงานมพิีธีเปิดห้องประชมุ
วลัลภ	เจยีรวนนท์	โดย	ดร.วัลลภ	เจยีรวนนท์	นายกกติตมิศกัดิ์
สมาคมอัสสัมชัญและคณะกรรมการสมาคมอัสสัมชัญ	และ
การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 4	ศาสนา	พิธีทางศาสนา
คริสต์	 พิธีทางศาสนาอิสลาม	 พิธีทางศาสนาพุทธ	 พิธีทาง
ศาสนาซิกข์	 เพื่อแสดงมุทิตาจิตอุทิศส่วนบุญกุศลแก่คณะ
ศิษย์เก่าผู้ก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ	คณะกรรมการอ�านวยการ
ของสมาคมอัสสัมชัญ	 ครูบาอาจารย์	 เพ่ือนศิษย์เก่าทุกรุ่น 
ผู้ล่วงลับและพระภูมิเจ้าที่	เจ้าที่เจ้าทาง	พระแม่ธรณ	ีอันเป็น 
ที่ตั้งของสมาคมฯ	 ณ	 สมาคมอัสสัมชัญ	 ถนนพระราม	 4 
แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารร่วมแสดงความยินดี
เปิดอาคารใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ
	 เมื่อวันที่	7	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	ภราดา	ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ภราดาเศกสรร	
สกนธวัฒน์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 แผนกประถม	
ภราดาภูวรินทร์	 เขมรัชต์อนนต์	 รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม	 ผู้แทนคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	
ร่วมแสดงความยินดีกับภราดา	 ทักษบุตร	 ไกรประสิทธิ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 ในโอกาสเปิด	
“อาคารหลุยส์	 มารี	 และอาคารศักดานุสรณ์”	 โดยได้รับ 
พระมหากรุณาธิคุณจาก	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จพระราชด�าเนินทรงเป็นประธาน 

ในพิธีเปิดอาคาร	“อาคารหลุยส	์มาร	ีและอาคารศักดานุสรณ์” 
ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	จ.สมุทรปราการ
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	 เมื่อวันท่ี	 3	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 งานแนะแนว	 ฝ่าย
วิชาการ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	จัดปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที	่1	ถึง	6	และ	EP–M.1	ถึง	EP–M.6	ระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที	่4	-	6	และEP–M.4-6	ในช่วงเช้า	และระดบัชัน้
มธัยมศกึษาปีที	่1	-	3	และ	EP–M.1-3	ในช่วงบ่าย	โดยภราดา	
ดร.เดชาชยั	ศรพีจิารณ์	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั	กล่าว
ต้อนรับ	และ	แถลงนโยบายของโรงเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	
2560	 พร้อมแนะน�าคณะผู้บริหาร	 ภราดาวิทยา	 เทพกอม 
รองผู้อ�านวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ/ท่ีปรึกษา
ฝ่ายวชิาการ	และฝ่ายปกครอง	ชีแ้จงแนวทางการจดัการเรียน
การสอน	และ	การส่งเสริมระเบียบวินัย	ปีการศึกษา	2560 
ณ	ห้องประชุม	Louis	-	Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคาร	Saint 
Louis	–	Marie	Memorial	Building	โรงเรียนอัสสัมชัญ

การปฐมนิเทศผู้ปกครอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP–M.1-6 
ประจ�าปีการศึกษา 2560

บรรยากาศและผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2560
	 เมื่อวันที่	2	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	งานสภานักเรียน	ฝ่ายปกครอง	โรงเรียน
อสัสมัชัญ	จดัให้มกีารลงคะแนนเลอืกตัง้ประธานสภานกัเรยีนโรงเรยีนอสัสัมชญั	
ประจ�าปีการศึกษา	 2560	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	
โดย	มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง	จ�านวน	4	คน	และมีผลการนับคะแนนดั้งนี้
	 -	 หมายเลข	1	พรรค	AC	Work	Hard	นายเจา	-	เหอ	โจว	
	 	 เลขประจ�าตวั	47728	นักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6/8	ได้	1,221	คะแนน	
	 -	 หมายเลข	2	พรรค	Vegetable	นายศุภณัฐ	นกบรรจง	
	 	 เลขประจ�าตัว	52717	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6/	6	ได	้122	คะแนน
	 -	 หมายเลข	3	พรรค	AC	Revolution	นายคณาธิป	บ�ารุงชัย	
	 	 เลขประจ�าตัว	54720	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/7	ได	้371	คะแนน
	 -		และหมายเลข	4	นายพชร	ทวีผล	เลขประจ�าตัว	47435	
	 	 นักเรียนชั้น	EP-M	6/2	ได้	618	คะแนน
	 ประธานสภานักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 ได้แก่
นายเจา	 -	 เหอ	 โจว	 เลขประจ�าตัว	 47728	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/8 
ซึ่งจะมีค�าสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ในล�าดับต่อไป

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2560  เมื่อวันที	่26	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาไทย	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดกิจกรรม 
วันสุนทรภู่	 ปีการศึกษา	 2560	 โดยมีการกล่าวสุนทรพจน ์
เกี่ยวกับประวัติชีวิตและผลงานกวีเอกสุนทรภู่	 ของผู้แทน
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 และมีการแสดงของ
คณะครูและนักเรียน	 ประกอบด้วย	 การแสดงชุดหน้ากาก
วรรณคดี	 การแสดงชุดเพลินเพลงผ่านค�ากลอน	 การแสดง
ชุดตัวร้ายที่รักเธอ	การแสดงละครพระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
สมทุร	และมกีจิกรรมตอบปัญหาภาพปรศินา	เกีย่วกบัประวตัิ
และผลงานของสุนทรภู ่	 ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที	่1	-	3	EP-M.1-3	ณ	หอประชุม	Louis	–	Marie	
Grand	Hall	ชัน้	6	อาคารนกับญุหลยุส์-มารย์ี	(Saint	Louis	– 
Marie	Memorial	Building)	โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร
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 	 เมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2560	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	
ได้จัดพิธีแห่และถวายเทียนจ�าน�าพรรษาพร้อมผ้าอาบน�้าฝน 
เครื่องจตุปัจจัยไทยทาน	ณ	วัดสวนพลู	และ	วัดม่วงแค	เนื่อง
ในเทศกาลเข้าพรรษา	 เพื่อเป็นพุทธบูชา	 และจะได้ช่วยกัน
รักษาประเพณีอันดีงามไว้ให้คงอยู่สืบไปช่ัวกาลนาน	 โดย
แบ่งขบวนแห่ออกจากโรงเรียนเป็น	 2	 ขบวน	 -	 ขบวนที่	 1	
คณะครู	 พนักงาน	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
มีวง	AC	Band	น�าขบวนไปถวาย	ณ	วัดม่วงแค	มีมาสเตอร์
วีรวัฒน	์สุวรรณศร	หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม	เป็นประธานถวาย
เทียนพรรษา	 มาสเตอร์นิวัช	 ตันดี	 เป็นผู้น�าทางด้านพิธีการ
ทางศาสนา	-	ขบวนที่	2	คณะครู	พนักงาน	นักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยมีมาสเตอร์	 บันลือ	 จินดาศร ี
ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง	 เป็นประธานถวายเทียนพรรษา	
มาสเตอร์เอกมล	 สงวนนาม	 เป็นผู้น�าทางด้านพิธีการทาง
ศาสนาถวาย	ณ	บริเวณใต้อาคาร	ฟ.	ฮแีลร์	โรงเรยีนอัสสมัชญั	
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	และน�าไปถวาย	ณ	วัดสวนพลู	

พิธีหล่อเทียนพรรษาประจ�าปีการศึกษา 2560 	 เมือ่วนัที	่4	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560	ฝ่ายกจิกรรม	โรงเรยีน
อัสสัมชัญ	จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา	ประจ�าปีการศึกษา	2560	
เพื่อให้นักเรียนเห็นความส�าคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา	
และให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย	เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา	(ปีนี้ตรงกับวันที่ 
9	กรกฎาคม	พ.ศ.	2560)	โดยนิมนต์พระภิกษุ	จ�านวน	9	รูป	
จากวดัยานนาวา	เขตสาทร	กรงุเทพมหานคร	เจริญพุทธมนต์
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา	 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากมิสสุภา	
พร้อมสถิตย์	ครูอาวุโส	เป็นประธานในพิธี	พร้อมด้วยภราดา	
ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ผู้แทนคณะครู	และผู้แทนนักเรียน	ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา	
จ�านวน	2	ต้น	ณ	บรเิวณใต้อาคาร	ฟ.	ฮแีลร์	โรงเรยีนอสัสมัชญั 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2560
	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 8	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 ฝ่าย
กิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดพิธีไหว ้ครู	 ประจ�าปี 

การศึกษา	 2560	 “น้อมจิตวันทา	 บูชาพระคุณครู”	 เพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์วฒันธรรมประเพณอีนัดงีามของชาต	ิและให้
นักเรียนตระหนักในความส�าคัญของวันไหว้ครู	โดยมี	ภราดา	
ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการ	 เป็นประธานในพิธี	
พร้อมด้วยภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	ที่ปรึกษาอาวุโส	ภราดา
วิทยา	 เทพกอม	 รองผู้อ�านวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ	และฝ่ายปกครอง	คณะ
ครู	 นักเรียน	 เข้าร่วมในพิธี	 หลังจากนั้นประธานในพิธีมอบ
รางวัลแก่ระดับช้ันที่ชนะการประกวดพานดอกไม้และพาน
ธูปเทียน	 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน	 ณ	 หอประชุม	
Louis	 –	Marie	 Grand	Hall	 ชั้น	 6	 อาคารนักบุญหลุยส์- 
มารีย์	(Saint	Louis–Marie	Memorial	Building)	โรงเรียน
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

เนื่องจากทางวัดก�าลังบูรณะศาสนสถานอยู่	 จึงประกอบพิธี 
ที่โรงเรียนอัสสัมชัญแทน

โรงเรียนอัสสัมชัญจัดพิธีแห่และถวายเทียนจ�าน�าพรรษาพร้อมผ้าอาบน�า้ฝนเครื่องจตุปัจจัยไทยทาน 
ปีการศึกษา 2560
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นักเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลชนะเลิศ การ
แข่งขัน AEON Speech Contest 2017
 เมื่อวันที	่27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้ส่ง 
นายเจนวิทย์	 ธนสารสมบัติ	 เข้าร่วมการแข่งขัน	 AEON	
Speech	Contest	2017	และได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ในการ
แข่งขัน	AEON	Speech	Contest	2017	ณ	โรงแรม	Arize	
Hotel	 สุขุมวิท	 พร้อมทั้งได้เข้าร่วมโปรแกรม	Asia	 Youth	
Leaders	2017	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ในวันที่	21-27	
สิงหาคม	2560	นี้
	 ขอขอบคณะคุณครูดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
	 1.	มสิลภสันนัท์	จนัทน์โรจน์	หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ	ผูต้รวจเรยีงความและน�านกัเรยีนไปแข่งขนั
	 2.	ม.กรัณภัฏ	เสียงเสนาะ	ฝึกซ้อมการพูดภาษาอังกฤษ
	 3.	Mr.	Eric	Clark	ฝึกซ้อมการพูดภาษาอังกฤษ

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
ประจ�าปีการศึกษา 2560

สุขภาพในช่วงหน้าฝนท่ีจะมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด	 ซึ่ง
โรคไข้หวัดใหญ่เป็นโรคที่ติดต่อได้ง่าย	 โดยการไอหรือจาม 
รดกันก็สามารถติดโรคได้ผลกระทบที่ตามมาคือ	 การเกิด
ภาวะแทรกซ้อนขณะป่วย	ซึง่ในปัจจบุนัเชือ้ไข้หวดัใหญ่มกีาร 
เปลี่ยนแปลงสายพันธุ ์ทุกปี	 ท�าให้การรักษาใช้เวลานาน 
เสียค่าใช้จ่ายในการรักษามาก	 และอาจท�าให้ต้องหยุดงาน
หรือขาดเรียนเป็นเวลาหลายวัน	 ดังนั้นการฉีดวัคซีนจึงเป็น 
วิธีป้องกันท่ีดีท่ีสามารถลดอัตราการติดเช้ือไข้หวัดใหญ่ได้	
และจะช่วยส่งเสรมิให้นกัเรยีน	คณะคร	ูและนกัการ	มสีขุภาพ 
แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากการเป็นโรค	 จึงจัดโครงการ 
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้น 
คณะครู	และนกัการ	ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ	ระหว่างวนัท่ี	12-13	
และ	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	ณ	บริเวณใต้อาคาร	ฟ.ฮีแลร	์
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 งานสุขอนามัย	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ร่วมกับโรงพยาบาลบีเอ็นเอช	(BNH	Hospital)	จัดโครงการ
ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่	 เพ่ือป้องกันและดูแลรักษา 

พิธีมอบใบจดทะเบียนบริษัท
โครงการ Young business Assumption
	 เมื่อวันที่	16	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาการงานอาชีพพื้นฐาน	 2 
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 ในเนื้อหาเก่ียวกับการฝึกฝน
การด�าเนนิธรุกจิ	และได้ส่งเสรมินักเรยีนให้เข้าร่วมการแข่งขัน
รายการต่างๆ	 ภายใต้โครงการที่มีช่ือว่า	 Young	 business	
Assumption	 โดยมี	 10	 บริษัทเข้าร่วมน�าเสนอโครงการ	
และได้รับเกียรติจาก	หม่อมหลวงปริยดา	ดิศกุล	เลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ,	 กรรมการผู้อ�านวยการ
มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์	 ประเทศไทย	 เป็นประธานมอบ 
ใบจดทะเบียนบริษัท	 ร่วมด้วยภราดาวิทยา	 เทพกอม	 รอง 
ผู้อ�านวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ/ที่ปรึกษา 
ฝ ่ายวิชาการ/ที่ปรึกษาฝ ่ายปกครอง	 และมิสละออ 

พลอยโพลงสุข	 หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี	 คณะครู	 เจ้าหน้าที่จากทาง	 Junior	
Achievement	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	 ห้องประชุม	 901 
ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ
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	 งานกิจกรรมพัฒนาผู ้เรียน	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 จัดให้มีกิจกรรมค่ายบูรณาการ	 โดยแบ่งเป็น	
10	ค่ายๆ	ละ	2	วัน	1	คืน	ณ	 โครงการอัสสัมชัญ	แคมปัส	
พระราม	2	เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความคิดริเริ่มในการผลิต 
ผลงานทางด้านนวัตกรรมและมีทักษะกระบวนการคิด 
การต้ังค�าถาม	การสังเกต	การคิดนอกกรอบ	การท�างานเป็นทมี 
สามารถถ่ายทอดแนวคิดด้านนวัตกรรม	 และเป็นการสร้าง
แรงบันดาลใจสู่การเป็นนวัตกรต่อไปในอนาคต	โดยกิจกรรม
จะประกอบด้วย	กจิกรรม	เปิดโลกทศัน์วทิยาศาสตร์	เพือ่การ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	ณ	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัย
มหิดล	 ศาลายา	 กิจกรรมทีมสร้างสรรค์	 กิจกรรมนวัตกรรม
ท้องถิน่บางน�า้ผึง้	การท�าลกูประคบธญัพชื	การท�าผ้ามดัย้อม	
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 ได้แก่การท�าขนมไทยด้วย
เตาประหยดัพลงังาน	การตอนกิง่สญูญากาศ	การท�ายาหม่อง
สมุนไพร	การท�าน�้ายาท�าความสะอาดอเนกประสงค์	รวมทั้ง

ค่ายบูรณาการ ปีการศึกษา 2560 ระดับชั้น ม. 1-2 และ EP-M.1-2
ได้ร่วมกจิกรรมกบัน้องๆ	โรงเรยีนวดับางน�า้ผึง้ใน	โดยโรงเรยีน
อสัสมัชญั	ได้บรจิาคเงนิสมทบทนุผ้าป่าการศกึษา	เป็นจ�านวน
เงิน	 201,460	 บาท	 โดยมีภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ ์
ผู้อ�านวยการ	เป็นผู้มอบ
  ส�าหรับปฏิทินกิจกรรมมีดังนี้
	 1.	 ค่ายที่	1	 12-13	มิ.ย.60	 ม.2/1,2/2,2/3
	 2.	 ค่ายที่	2	 13-14	มิ.ย.	60	 EP-M.2/1-2/4
	 3.	 ค่ายที่	3	 15-16	มิ.ย.60	 ม.2/4,2.7
	 4.	 ค่ายที่	4	 19-20	มิ.ย.60	 ม.2/5,2/8
	 5.	 ค่ายที่	5	 22-23	มิ.ย.60	 ม.2/6,2/9
	 6.	 ค่ายที่	6	 26-27	มิ.ย.60	 ม.1/1,1/5,1/6
	 7.	 ค่ายที่	7	 27-28	มิ.ย.60	 EP-M.1/1-1/4
	 8.	 ค่ายที่	8	 29-30	มิ.ย.60	 ม.1/2,1/7
	 9.	 ค่ายที่	9	 3-4	ก.ค.60	 ม.1/3,1/8
	 10.	ค่ายที่	10	 4-5	ก.ค.60	 ม.1/4,1/9
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

  วันอาทิตย์ที่	4	มิถุนายน	พ.ศ.2560	สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้ก�าหนดประชุมใหญ่สามัญ 
ประจ�าปี	1/	2560	เพื่อชี้แจงผลการด�าเนินงาน	งบประมาณ	
ของสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	 โดยมี 
ศ.ดร.เกือ้	วงศ์บญุสนิ	นายกสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรียน

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี ครั้งที่ 1/2560 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
อัสสัมชัญ	 เป็นประธาน	 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร	
สมาชิกร่วมประชุม	ณ	 ห้องประชุม	 Louis-Marie	 Grand	
Hall	ชั้น6	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

แสดงความยินดีกับคุณประชุม มาลีนนท์
	 เมื่อวันที่	 31	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2560	 คุณปิยะบุตร 
ชลวิจารณ์	 นายกสมาคมอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยภราดาวิริยะ	
ฉันทวโรดม	ที่ปรึกษาอาวุโสโรงเรียนอัสสัมชัญ	มาสเตอร์ทบ	
เสนีย์	 ที่ปรึกษาสมาคมอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ
อ�านวยการสมาคมอัสสัมชัญ	 ประกอบด้วย	 คุณอ�าพล 
รัตนสงวนวงศ	์คุณสุพจน์	หุตายน	คุณชัยวัฒน์	วงศ์ศรีชนาลัย 
คุณสงวน	 รัถการโกวิท	 คุณศักดิ์ชัย	 จิราธิวัฒน์	 คุณพีระ 
กาญจนภพ	 ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประชุม	 มาลีนนท ์
อัสสัมชนิก	 รุ ่น	 2514(สองผลัด)	 โอกาสเข้ารับต�าแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	 กลุ่มบริษัท	 บีอีซีเวิลด์	 จ�ากัด
(มหาชน)	 ณ	 ห้องรับรอง	 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง	 3	
อาคารมาลีนนท์	ถนนพระรามส่ี	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร

พิธีท�าบุญสมาคมอัสสัมชัญ ครบรอบ 113 ปี 
	 เม่ือวันที่	 1	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 สมาคมอัสสัมชัญ 
ได้จัดพิธีท�าบุญ	 4	 ศาสนา	 ในโอกาสครบรอบ	 113	 ป  ี
แห่งก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ	เพื่อแสดงมุทิตาจิตอุทิศส่วนบุญ
กุศล	 แก่ศิษย์เก่า	 ผู้ก่อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ	 คณะกรรมการ

อ�านวยการสมาคมอัสสัมชัญ	 ครูบาอาจารย์	 เพ่ือนศิษย์เก่า 
ทุกรุ่น	 ผู้ล่วงลับและพระภูมิเจ้าที่เจ้าทาง	พระแม่ธรณ	ี และ 
ท�าพิธีเปิดห้องประชุม	วัลลภ	เจียรนนท์	ณ	สมาคมอัสสัมชัญ	
ถนนพระรามสี	่แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรงุเทพมหานคร

งานสังสรรค์ครูเกษียณ
	 เมื่อวันที่	 29	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 สมาคมอัสสัมชัญ	
ร ่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดงานสังสรรค์ครูเกษียณ 
ประจ�าเดือน	 โดยมีศิษย์เก่ารุ่น	 102,110	 เป็นเจ้าภาพน�า 
อาหารมาบริการเลี้ยงครูเกษียณ	 ในโอกาสนี้	 ทพ.พรชัย 
สุริยลักษณ์	อัสสัมชนิก	เลขประจ�าตัว	22949	AC	รุ่น	2512	

มอบเงิน	10,000	บาท	เข้ากองทุนครูเกษียณ	โดยมาสเตอร์
ทบ	 เสนีย์	 ประธานชมรมครูเกษียณเป็นผู้รับมอบ	 ซึ่งงาน
สังสรรค์ครูเกษียณ	 จัดข้ึนในทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์สุดท้าย
ของเดือน	 ณ	 ห้องประชุม	 901	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
3 ศาสนา
	 เมื่อวันที่	 16	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 งานระดับชั้น 
ฝ่ายปกครอง	ร่วมกบังานอภบิาล	(ศาสนาพุทธ	คาทอลกิ	อสิลาม) 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	
ทุกวันศุกร์ต้นเดือนตลอดปีการศึกษา	 2560	 ศาสนาพุทธ
ฟังธรรมบรรยาย	 โดยนิมนต์พระวิทยากรทีมงานเครือข่าย
ธรรมะอารมณ์ด	ีวัดยานนาวา	พระอารามหลวง	ให้คติธรรม
แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 และ	 EP-M.4-6 
ณ	หอประชุม	Louis	–	Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคาร 
นักบุญหลุยส์-มารีย์	 (Saint	 Louis	 –	 Marie	 Memorial	
Building)	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 และ 
EP-M.1-3	ณ	ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย	์(Saint	Louis	–	
Marie	Memorial	Building)	ส่วนงานอภิบาลศาสนาอสิลาม
รับฟังการบรรยาย	ณ	ห้องเรียนค�าสอนศาสนาอิสลาม	ชั้น	2	
ตึก	ฟ.ฮีแลร์	และงานอภิบาลศาสนาคริสต	์(คาทอลิก)	จัดให้ 
มีการบรรยาย	ณ	 วัดน้อยชั้น	 10	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

คณะครูทัศนศึกษาประจ�าปี 2559 จังหวัดกระบี่
	 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้เดินทางไปทัศนศึกษา
ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 ระหว่างวันที่	 30	 เมษายน	 - 
4	 พฤษภาคม	 พ.ศ.2560	ณ	 จ.กระบี่	 เพื่อเป็นการพักผ่อน
หลังจากการท�างานการสอนมาตลอดปีการศึกษา	 2559	
โดยมีภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 ร่วมเดินทางไปในคร้ังนี้	 ส�าหรับการทัศนศึกษา
ในครั้งนี้	 ทางคณะครูได้มีโอกาสเข้าชมสระมรกต	 วัดถ�้าลึก 
เขาขนาบน�้า	ด�าน�้าดูปะการังและปลาทะเลสวยงาม	บริเวณ
เกาะห้อง	 ทะเลแหวก	 และได้สักการะพระบรมสารีริกธาต	ุ
วัดถ�้าเสือ	 และร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครูโรงเรียน
อัสสัมชัญด้วย

บริจาคโลหิตประจ�าปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 1
	 เมื่อวันที่	22	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ร่วมกับ 
ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด	 คณะแพทยศาสตร์
ศริิราชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหดิล	จดักจิกรรมบรจิาคโลหติ
ประจ�าปีการศึกษา	2560	ครั้งที	่ 1	 ได้โลหิตจ�านวน	45	ถุง 
ถุงละ	 450	 ซีซี	 โดยมี	 คณะครู	 เจ้าหน้าที่	 นักเรียนที่มีอายุ	
18	ปีและมีน�้าหนัก	48	กิโลกรัม	ขึ้นไป	ส่วนนักเรียนที่มีอาย ุ
ต�่ากว่า	 18	 ปี	 ต้องมีหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง	 ร่วมกัน
บริจาคโลหิตในครั้งนี้	 ณ	 ห้องประชุม	 Auditorium	 ช้ัน	 9 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร



AC NEWSLETTER 15

โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับ บมจ. โรบินสัน 
สาขาบางรัก รวมใจน้อมประดิษฐ์ 
“ดอกไม้ดารารัตน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ”
	 เมื่อวันที่	 3	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2560	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	
ฝ่ายกิจกรรม	 ร่วมกับ	 บมจ.	 โรบินสัน	 สาขาบางรัก	 รวมใจ 
น้อมประดิษฐ์	 “ดอกไม้ดารารัตน์	 แทนใจ	 ถวายแด่พ่อ”	
จ�านวน	5,000	ดอก	โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรบินสันมาสาธิตท�า
ดอกไม้จันทน์	ให้กับ	คณะครู	นักเรียน	และผู้ปกครอง	เพื่อ 
ใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาท
สมเดจ็พระปรมนิทร	มหาภมิูพลอดลุยเดช	ณ	ห้องสมุดมาร์ตนิ	
เดอ	ตรูส์	ชัน้	3	อาคารนักบญุหลยุส์-มารย์ี	โรงเรยีนอสัสมัชญั

	 เมื่อวันพุธท่ี	 21	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 งานลูกเสือ 
ฝ่ายกจิกรรม	โรงเรยีนอสัสมัชญั	จดัพธิปีระดบัอนิทรธนรูะดบั
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1และEP-M.1	โดยมคีณะผูก้�ากบัระดบัชัน้
มัธยมศึกษาปีที	่ 1และEP-M.1	 เป็นผู้ประดับอินทรธนูให้กับ 
ลกูเสอืสามญัรุน่ใหญ่ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	และ	EP-M.1	
และหลังจากนั้นได้มีพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่	 ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1	 -	 3	และ	EP	–	M.1-3	ประจ�าปีการ
ศึกษา	 2560	 ได้รับเกียรติจากภราดาวิทยา	 เทพกอม	 รอง 
ผู้อ�านวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ/ท่ีปรึกษา
ฝ่ายวิชาการ	 /ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 เป็นประธานในพิธี
และกล่าวให้โอวาท	โดยมีมาสเตอร์วิชาญ	อันธพันธ์	หัวหน้า
งานลูกเสือพร้อมด้วยคณะผู้ก�ากับและลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1	-	3	และ	EP	–	M.1-3	ร่วมในพิธ	ี
ณ	หอประชุม	Louis	–	Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคาร 
นกับญุหลยุส์-มารย์ี	(Saint	Louis–Marie	Memorial	Building) 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธีประดับอินทรธนูให้กับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชั้น ม.1, EP – M. 1
และพิธีเปิดกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ EP – M. 1-3

นักเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.–ส.พ.ฐ. 
ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17
	 เมื่อวัน	 ที่	 17-18	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2560	 งานการสอน
คอมพิวเตอร์	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
หุ่นยนต์โครงการแข่งขันหุ่นยนต์	 ส.ส.ท.–	 ส.พ.ฐ.	 ยุวชน 
ชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่	17	ประจ�าปี	2560	ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทหุ่นยนต์กู้ภัย	(Robo	–	Res-
cue)	ได้รบัโล่รางวัล	เหรยีญรางวลั	และทุนการศกึษา	15,000	
บาท	พร้อมทั้งได้รับสิทธ์เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วม
แข่งขันรายการหุ่นยนต์นานาชาติ	World	 Robot	 Games	
2017	ประเทศสิงค์โปร	ในเดือนพฤศจิกายน	จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมเทคโนโลยี	 (ไทย-ญี่ปุ่น)	ณ	MCC	Hall	 เดอะมอลล์
งามวงศ์วาน	สมาชิก	ได้แก่	
	 1.	เด็กชายศุภพล	เตติรานนท	์ชั้น	ม.3/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	49997

	 2.	นายลัทธวัฒน์	เลาหะพันธุ์	ชั้น	ม.4/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	49472
	 โดยมี	มิสจิรัฐติ	กิจสมุทร	์เป็นผู้ควบคุมดูแล
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คณะครูเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 
ครั้งที่ 1/2560 สมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ
		 เมื่ออาทิตย์วันที่	 4	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 คณะครู 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจ�าป	ี
ครั้งที่	 1/2560	 จัดโดย	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 ได้ก�าหนดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี	 1/2560 

เพ่ือชี้แจงผลการด�าเนินงาน	 งบประมาณ	 ของสมาคม 
ผูป้กครองและครโูรงเรยีนอัสสมัชญั	โดยม	ีศ.ดร.เกือ้	วงศ์บุญสิน 
นายกสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เป็น
ประธาน	พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร	สมาชกิร่วมประชุม	
ณ	ห้องประชุม	 Louis-Marie	 Grand	Hall	 ชั้น	 6	 อาคาร	
Saint	Louis-Marie	Memorial	Building	โรงเรยีนอสัสมัชญั 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

นักเรียนอัสสัมชัญได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับหนึ่งการแข่งขันหุ่นยนต์ Thailand 
Robofest Junior 2017
	 เมื่อวันที่	 17-18	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 งานการสอน
คอมพิวเตอร์	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักเรียน 
เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์โครงการแข่งขันพัฒนาหุ่นยนต์

ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่	 6	 ผลการแข่งขันได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	 ประเภทหุ่นยนต์อัตโนมัติ
รายการ	The	Fast	2017	(วิ่งวิบาก)	ไม่จ�ากัดอุปกรณ	์ได้รับ
โล่รางวัล	และเหรียญรางวัล	พร้อมทั้งได้รับสิทธ์เป็นตัวแทน
ประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันรายการหุ่นยนต์นานาชาต	ิ
World	 Robot	 Games	 2017	 ประเทศสิงคโปร์	 ในเดือน
พฤศจิกายน	แข่งขันหุ่นยนต์	Thailand	Robofest	 Junior	
2017	จดัโดยโรงเรยีนสวนกหุลายวทิยาลยั	นนทบุร	ีณ	สถาบนั
การจัดการปัญญาภิวัฒน์	สมาชิก	ได้แก่	
 เด็กชายศริตวรรธน	์คันธกมลมาศ	ชั้น	ป.6/3	
	 เลขประจ�าตัว	52246
 เด็กชายสิปปกร	ธัญญหาญ	ชั้น	ม.1/1	
	 เลขประจ�าตัว	51765	
	 โดยมี	มิสดารณี	 ไทยประเสริฐ	จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม	มิสเสาวภา	 กลิ่นสูงเนิน	 และ	มิสภัทรพร 
หาญตระกูล	เป็นผู้ควบคุมดูแล

คณะผู้บริหารโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
มอบกระเช้าดอกไม้พร้อมของขวัญอวยพร
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
	 เมือ่วนัท่ี	30	มถุินายน	พ.ศ.	2560	ภราดาวหิาร	ศรหีาพล 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	 พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้รหิารมอบกระเช้าดอกไม้พร้อมของขวญัอวยพรในโอกาส
ฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร	 อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ	
ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ณ	ห้องท�างาน	 ชั้น	M2	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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ค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
รุ่นที่ 3 โครงการ Energy Mind Award ปีที่ 10
	 เมื่อวันที่	16-18	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	ชมรม	AC	Ener-
gy	Guard	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ได้ส่งนักเรียน 
เข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 รุ่นท่ี	 3	
โครงการ	Energy	Mind	Award	ปีที่	10	ณ	ศูนย์รวมตะวัน	
จังหวัดกาญจนบุรี	จัดโดย	การไฟฟ้านครหลวง	และสมาคม
พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	
 นักเรียนที่เข้าร่วม	ประกอบด้วย
	 1.	นายธนดล	อัศวเทวาเกียรติ	ชั้น	ม.4/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	49100
	 2.	นายณกนกพล	สมบัติธีระ	ชั้น	ม.4/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	49066

พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
	 	เมื่อที่	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	ฝ่ายปกครอง	โรงเรียน
อัสสัมชัญ	จัดพิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	รวมทั้ง
ไม่เล่นการพนันทุกชนิด	 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 1,	 EP	 -	M.1	และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4, 
EP	-	M.4	ทีเ่ข้าใหม่	ปีการศึกษา	2560	โดยนมินต์พระสงฆ์จาก
วัดยานนาวาจ�านวน	 9	 รูป	 มาเจริญพุทธมนต์และประกอบ
พธิปีฏญิาณตนไม่ยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิ	โดยมมีาสเตอร์บนัลอื	

จินดาศรี	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายปกครอง	เป็นประธานในพิธี	และ
ได้รับเกียรติจากพันต�ารวจโทกันตภณ	 โพธิ์อ๊ะ	 รอง	 ผกก.ป.	
สถานีต�ารวจนครบาลบางรัก	 พร้อมด้วย	 ร.ต.อ.	 พรเจต 
ชุ ่มช่ืนดี	 พร้อมทีมงาน	 ร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตราย 
ของบุหรี่	 และโทษของสิ่งเสพติดรวมท้ังการพนันต่างๆ 
ณ	ห้องประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

กองร้อยสุรสีห์ โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมพิธี
ทบทวนค�าปฏิญาณตนและสวนสนามลูกเสือ
	 เมื่อวันที่	 1	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2560	 มาสเตอร์อัฐฉัตร 
ตุลยาฉัตร	 และลูกเสือกองร้อยสุรสีห์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เข้าร่วมพิธีทบทวนค�าปฏิญาณตนและสวนสนาม	 เนื่องใน 

วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2560	 เพื่อ
แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร	 องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้า 
โสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ปฏิบัติพระกรณียกิจ 
แทนพระองค์	 เป็นประธานในพิธีทบทวนค�าปฏิญาณและ
สวนสนาม	 และประทานเหรียญลูกเสือสรรเสริญ	 ซึ่งม ี
ลูกเสือ	เนตรนารี	บุคลากรทางการลูกเสือ	และลูกเสือชาวบ้าน 
เข้าร่วมกิจกรรม	 เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี	 ในโอกาสเสด็จ
ข้ึนครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร	 พระมหากษัตริย์ไทย	 รัชกาลที่	 10	
แห่งราชวงศ์จักรี	 รวมท้ังแสดงพลังความมีวินัยและสามัคค ี
ผ่านการสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือ 
แห ่งชาติ 	 ณ	 สนามศุภชลาศัย	 สนามกีฬาแห ่งชาต ิ
เขตปทุมวัน	กรุงเทพมหานคร

	 3.	นายพฤศศิน	นันท์สุรกิจ	ชั้น	ม.4/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	49331
	 4.	นายปฏิภาณ	ยิ่งมโนกิจ	ชั้น	ม.4/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	49426
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ผู้อ�านวยการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ

	 เมื่อวันที่	 30	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2560	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ร่วมแสดงความ
ยินดี	และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ	ณ	ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์	ฟ.ฮีแลร์	โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	โดยมีทั้งหมด	9	รายการดังนี้

การแข่งขัน AEON Speech Contest 2017
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้ส่งนักเรียน
เข้าแข่งขันเมื่อวันที่	27	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	นายเจนวิทย	์
ธนสารสมบัติ	 ม.5/1	 เลขประจ�าตัว	 48441	 ได้รับรางวัล 
ชนะเลศิ	การแข่งขนั	AEON	Speech	Contest	2017	จดัโดย	
มูลนิธิอิออน	1%	คลับ	ร่วมกับมูลนิธิอิออนประเทศไทย	และ
จะได้ไปแข่งขันต่อที่ประเทศญี่ปุ่น	 ในวันที่	 21-27	สิงหาคม	
พ.ศ.	2560

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 25 สงขลาเกมส ์
	 ระหว่างวันที่	20	–	29	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	นักเรียน 
จากโรงเรียนอัสสมัชญัเข้าร่วมแข่งขันกีฬาหมากล้อมได้รบัรางวลั 
ดังนี้
	 1)	นายวิชญ์ฤทธิ์	คฤหวาณิช	ชั้น	ม.5/7
	 	 เลขประจ�าตัว	48534	ตัวแทนกรุงเทพมหานคร
	 	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ประเภทบุคคลชาย
	 2)	นายณภัทร	วงศ์หาญเชาวน์	ชั้น	ม.5/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	53201	ตัวแทนจังหวัดปทุมธานี
	 	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ประเภทคู่ผสม

การแข่งขันตอบปัญหาด้านคอมพิวเตอร์
ระดับมัธยมศึกษา – CHULAEXPO 2017 
	 จัดโดย	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
วันที่	 19	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2560	 สถานที่	 คณะวิทยาศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 มัธยมศึกษาตอนต้น	 ผลการแข่งขัน	 รางวัลชนะเลิศ 
อันดับหนึ่ง
	 1.	วิวรรษธร	ฐิตสิริวิทย์	 ชั้น	ม.2/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	49886	
	 2.	ณัฐเมศร์	ศรีปรัชญานันท	์	 ชั้น	ม.2/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	49884	

 ผลการแข่งขัน	รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
	 1.	จิรพงษ์	จุนเจือทรัพย์	 ชั้น	ม.2/8	
	 	 เลขประจ�าตัว	50263	
	 2.	อัครวิทย์	สุริยะโยธิน	 ชั้น	ม.2/8	
	 	 เลขประจ�าตัว	53202	
 มัธยมศึกษาตอนปลาย
	 ผลการแข่งขัน	รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง	
	 1.	ธนดล	รักประกอบกิจ	 ชั้น	ม.4/1
	 	 เลขประจ�าตัว	48541	
	 2.	กอบภัค	เอี่ยวเส็ง	 ชั้น	ม.4/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	48587	
	 คุณครูที่ปรึกษา	มิสภัทรพร	ขันตระกูล	และ	ม.กรวิชญ์	
โสภา
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การแข่งขันหุ่นยนต์ 
Thailand Robofest Junior 2017
	 งานการสอนคอมพิวเตอร์	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียน 
อสัสัมชญั	ได้ส่งนักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนัหุน่ยนต์	โครงการ	
แข่งขันพัฒนาหุ่นยนต	์ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย	ครั้งที่	 6 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยาม-
บรมราชกุมารี	 และ	 แข่งขันหุ่นยนต์	 Thailand	 Robofest	
Junior	2017	จัดโดย	โรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย	นนทบุรี	
ณ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
	 ผลการแข่งขนัมดัีงนี	้ประเภท	หุน่ยนต์อตัโนมตั	ิรายการ	
The	Fast	2017	(วิ่งวิบาก)	ไม่จ�ากัดอุปกรณ์
	 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับหน่ึง	 ได้รับโล่รางวัล	 และ
เหรียญรางวัล	 พร้อมทั้งได้รับสิทธ์เป็นตัวแทนประเทศไทย
ไปเข้าร่วมแข่งขันรายการหุ่นยนต์นานาชาต	ิWorld	Robot	
Games	 2017	ณ	 ประเทศสิงคโปร์	 ในเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ.	2560	

การแข่งขัน MOS Olympic 
Thailand Compettition 2017 
	 จัดโดย	บริษัท	เออาร์ไอที	จ�ากัด	วันที่	18	–	20	มีนาคม	
พ.ศ.	2560	สถานที่	มหาวิทยาลัยรังสิต
 ผลการแข่งขัน	คะแนนระดับเหรียญทอง
 1.	ศิระ	บุญโรสิตระกูล	ชั้น	ม.4/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	53214	
 2.	ชยุตม์	วงศ์บุญสิน	 ชั้น	ม.4/5	
	 	 เลขประจ�าตัว	48451	
 ผลการแข่งขัน	คะแนนระดับเหรียญเงิน
 1.	ชโลธร	อยู่ยืน	 ชั้น	ม.4/5	
	 	 เลขประจ�าตัว	48637	
	 คุณครูที่ปรึกษา	มิสภัทรพร	ขันตระกูล	และ	ม.กรวิชญ์	
โสภา

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. – ส.พ.ฐ. 
ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 17
	 งานการสอนคอมพิวเตอร์	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่งนักเรียน 
เข้าร่วมการแข่งขนัหุ่นยนต์	โครงการ	แข่งขนั	หุน่ยนต์	ส.ส.ท.–	
ส.พ.ฐ.	 ยุวชนชิงแชมป์ประเทศไทย	 ครั้งที่	 17	 ประจ�าป ี

2560	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 จัดโดย	 สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี 
(ไทย-ญี่ปุ่น)	ณ	MCC	Hall	เดอะมอลล์	งามวงศ์วาน
 ผลการแข่งขันมีดังนี้	ประเภท	หุ่นยนต์กู้ภัย	(Robo	–	
Rescue)
 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับหนึ่ง	 ได ้ รับโล่รางวัล 
เหรียญรางวัล	 และทุนการศึกษา	 15,000	 บาท	 พร้อมทั้ง 
ได้รบัสทิธ์	เป็นตวัแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมแข่งขันรายการ 
หุน่ยนต์นานาชาติ	World	Robot	Games	2017	ณ	ประเทศ
สิงคโปร์	ในเดือนพฤศจิกายน
 สมาชิก	ได้แก ่
 เด็กชายศุภพล	เตติรานนท์		 ชั้น	ม.3/1
	 เลขประจ�าตัว	49997
  นายลัทธวัฒน์	เลาหะพันธุ	์	 ชั้น	ม.4/1
	 เลขประจ�าตัว	49472
	 โดยมี	มิสจิรัฐติ	กิจสมุทร	์เป็นผู้ควบคุมดูแล

 สมาชิก	ได้แก่
 เด็กชายศริตวรรธน	์คันธกมลมาศ		 ชั้น	ป.6/3	
	 เลขประจ�าตัว	52246
 เด็กชายสิปปกร	ธัญญหาญ		 ชั้น	ม.1/1	
	 เลขประจ�าตัว	51765
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	 งานการสอนคอมพิวเตอร์	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขนัคอมพวิเตอร์โอลมิปิกระดบัชาต	ิครัง้ที	่13 

การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ 
ครั้งที่ 13

น�าเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ส่งนักเรียนเข้าร่วม
น�าเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม	 ระดับโรงเรียน	
ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 จัดโดย	 สถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(สสวท.)
		 โดยนักเรยีนส่งผลงานวจิยั	เรือ่ง	“การศกึษาประสทิธภิาพ
ของปุ ๋ยมูลไส้เดือนจากอาหารเปลือกไข่กับอาหารผสม 
กากถั่วเหลือง	 โดยวัดจากการเจริญเติบโตของต้นคะน้า” 
มีนักเรียนเข้าร่วม	ดังนี้
  1.	นายชยพล	หวง		 ชั้น	ม.4/4	
	 	 เลขประจ�าตัว	49322
  2.	นายพิสิษฐ์	บุญโต		 ชั้น	ม.4/3	
	 	 เลขประจ�าตัว	49209
  3.	นายอินทัช	ภาธนทรัพย	์ ชั้น	ม.4/4	
	 	 เลขประจ�าตัว	49302

		 ผลงานวิจัยได้รับรางวัล	 “ขวัญใจมหาชนการน�าเสนอ
แบบโปสเตอร์”	ได้รบัโล่และเงนิรางวลั	5,000	บาท	และได้รับ
สทิธิเ์ป็นตวัแทนประเทศไทยไปแข่งขนัโครงงาน	STEM	NUS	
Sunburst	Environment	Program	ณ	ประเทศสิงคโปร์	
	 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย	มิสจิลัดดา	สารสิทธิ์

กิจกรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึก
ในหัวข้อ “กินข้าวหมดจาน ดื่มน�้าหมดแก้ว”
	 กิจกรรมเพ่ือรณรงค์สร้างจิตส�านึกในหัวข้อ	 “กินข้าว 
หมดจาน	 ดื่มน�้าหมดแก้ว”	 จัดโดย	 องค์กรธุรกิจเพื่อ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน	ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมอันดับหนึ่ง
 สมาชิก	ได้แก่
	 1)	 นายเจนวิทย์	ธนสารสมบัติ	 ชั้น	ม.5/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	48441	
	 2)	 นายชุติภัทร์	เชี่ยวชาญ	 ชั้น	ม.5/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	53198	
	 3)	 นายเศรษฐพงษ	์เบญจธนะฉัตร		 ชั้น	ม.5/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	48277	
	 4)	 นายถนัดกิจ	ตั้งจารุกิจ	 ชั้น	ม.5/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	48332	
	 5)	 นายพัฒนชัย	จงเลิศวราวงศ์	 ชั้น	ม.5/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	53227	 	
	 6)	 นายศิระ	บุญโตสิตระกูล	 ชั้น	ม.5/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	53214	 	 	
	 7)	 นายธนธรณ์	ปองเกรียงไกร	 ชั้น	ม.5/1	
	 	 เลขประจ�าตัว	48475	

	 8)	 นายปณต	อลงกตเพทาย	 ชั้น	ม.5/2	
	 	 เลขประจ�าตัว	53221	
	 9)	 นายภานุพันธ์	บุญสืบสกุล	 ชั้น	ม.5/2	
	 	 เลขประจ�าตัว	48372	
	 10)	นายธนธรรม	เหลี่ยวเจริญ	 ชั้น	ม.5/2	
	 	 เลขประจ�าตัว	48369	
	 11)	นายจณัตต์	แซ่ฉั่ว	 ชั้น	ม.5/6	
	 	 เลขประจ�าตัว	53230	
	 คุณครูที่ปรึกษา	มิสนิรมล	ระหว่างงาม	และมิสจิลัดดา	
สารสิทธิ์

ระหว่างวันท่ี	 12-15	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	ณ	 เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร	 (ICT)	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 โดย
มีศาสตราจารย์	 นายแพทย์จรัส	 สุวรรณเวลา	 รองประธาน 
มูลนิ ธิส ่งเสริมโอลิมป ิกวิชาการและพัฒนามาตรฐาน
วิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ	
เจ้าฟ้ากลัยาณวิฒันา	กรมหลวงนราธวิาสราชนครนิทร์	(มลูนธิิ	
สอวน.)	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	 พร้อม
ด้วยศาสตราจารย์คลินิก	นายแพทย์อุดม	คชินทร	อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล	ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้
 ผลการแข่งขัน
 รางวัลเหรียญทองแดง	นายพัฒนชัย	จงเลิศวรวงศ์
	 ชั้น	ม.5/1	เลขประจ�าตัว	53227
 รางวัลเหรียญทองแดง	นายชาติศิร	ิจิรโชติกุลธร
	 ชั้น	ม.6/1	เลขประจ�าตัว	47670
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คณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560
	 1.	 นายเจา	-	เหอ	โจว	 เลขประจ�าตัว	47728		 	
	 	 ระดับชั้น	6/8	 ประธานสภานักเรียน
	 2.		 นายพชร	ทวีผล	 เลขประจ�าตัว	47435		 	
	 	 ระดับชั้น	EP6/2		 รองประธานสภานักเรียน	1
	 3.		 นายคณาธิป	บ�ารุงชัย			เลขประจ�าตัว	54720			
	 	 ระดับชั้น	6/7		 รองประธานสภานักเรียน	2
	 4.		 นายศุภณัฐ	สิทธิรักษ์		 เลขประจ�าตัว	54706		 	
	 	 ระดับชั้น	6/8		 ฝ่ายต้อนรับ
	 5.		 นายมหภพ	อานัญจวณิชย์	เลขประจ�าตัว	51862		
	 	 ระดับชั้น	6/5		 ฝ่ายศาสนาพุทธ
	 6.		 นายภูมิสิทธิ์	รัศมีมณีกล้า	เลขประจ�าตัว	51230		
	 	 ระดับชั้น	6/7		 ฝ่ายศาสนาคริสต์
	 7.		 นายยะห์ยา	สาและ	 เลขประจ�าตัว	54702		 	
	 	 ระดับชั้น	6/8	 ฝ่ายศาสนาอิสลาม
	 8.		 นายฐิติพันธ์	อมรชัยยาพิทักษ์	เลขประจ�าตัว	54671  
	 	 ระดับชั้น	6/8		 ฝ่ายวิชาการ
	 9.		 นายกษิดิษฏ์	ปิยะจินดา	 เลขประจ�าตัว	47729		
	 	 ระดับชั้น	6/9	 ฝ่ายกิจกรรม
	 10.	นายวรรธนัย	อมรสิริกุล	เลขประจ�าตัว	47582			
	 	 ระดับชั้น	6/5	 ฝ่ายกีฬา
	 11.	นายอัคเดช	ชื่นนิยม	 เลขประจ�าตัว	54674		 	
	 	 ระดับชั้น	6/10	 ฝ่ายประสานงานทั่วไป
	 12.	นายพงศ์ทิวัตถ	์ตั้งวันเจริญ	เลขประจ�าตัว	55320		
	 	 ระดับชั้น	6/8		 ฝ่ายประชาสัมพันธ์

	 13.	นายประพฤต	ิกิจอุดมทรัพย	์เลขประจ�าตัว	47905  
	 	 ระดับชั้น	6/8		 กรรมการ
	 14.	นายทัพพ์เทพ	พุทธปอง	เลขประจ�าตัว	54548			
	 	 ระดับชั้น	6/8		 กรรมการ
	 15.	นายภูมิ	อิ่มเรืองศรี		 เลขประจ�าตัว	47602		 	
	 	 ระดับชั้น	6/3		 กรรมการ
	 16.	นายณัฐนันท	์เนตรตระกูลชัย	เลขประจ�าตัว	47767  
	 	 ระดับชั้น	6/5	 กรรมการ
	 17.	นายสุรดิษ	อุทานปทุมรส	เลขประจ�าตัว	47958		
	 	 ระดับชั้น	6/7	 กรรมการ
	 18.	นายปรินทร์	อุ้ยตยะกุล		เลขประจ�าตัว	54675			
	 	 ระดับชั้น	6/7	 กรรมการ
	 19.	นายณัฏฐภัทร์	จงอาสาชาติ	เลขประจ�าตัว	54679		
	 	 ระดับชั้น	6/7		 กรรมการ
	 20.	นายคณิน	เอี่ยมเจริญ	 เลขประจ�าตัว	47655		 	
	 	 ระดับชั้น	6/8		ที่ปรึกษาฝ่ายเชียร์และแปรอักษร
	 21.	นายอุกฤษณ์	เอี่ยมขจรศิริ	เลขประจ�าตัว	47877		
	 	 ระดับชั้น	6/4	 ฝ่ายหาทุน
	 22.	นายศุภณัฐ	กิตติบรรลุ	 เลขประจ�าตัว	47749		 	
	 	 ระดับชั้น	6/2		 เหรัญญิก
	 23.	นายอภิวรรธน์	สิทธิจรรยาวัลย์	เลขประจ�าตัว	47800  
	 	 ระดับชั้น	6/8		 เลขานุการ
	 24.	นายโอภาส	อาภาคุณากร	เลขประจ�าตัว	47786		
	 	 ระดับชั้น	6/3		 ผู้ช่วยเลขานุการ

กิจรรมค่ายพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์
(Robotic & Programming)
		 งานการสอนคอมพิวเตอร์	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดกิจกรรม
ค่ายพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์	(Robotic	&	Programming)	
ส�าหรับนักเรียนทุกระดับ	ที่มีความสนใจ	กิจกรรม	การเขียน 
โปรแกรมควบคุมหุ ่นยนต ์ 	 และการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร์	 ระหว่างวันที่	 5	 –10	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2560	
ณ	 บ้านสวนชลธิชา	 อ�าเภอแก่งกระจาน	 จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น	 54	 คน	 แบ่งเป็น	
กิจกรรม	Programming	จ�านวน	22	คน	กิจกรรม	Robot	
จ�านวน	17	คน	นักเรียน	Staff	จ�านวน	15	คน
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กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
 เมื่อวันที	่31	พฤษภาคม	พ.ศ.	2560	กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	โรงเรียนอัสสัมชัญ	จัดให้
มีการกล่าวสุนทรพจน์รณรงค	์เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก	โดย
นายวชิรเดชา	กัญญามานนท	์เลขประจ�าตัว	49095	นักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4/5	เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์	ให้ความรู้ถึง
อนัตรายต่าง	ๆ 	ทีเ่กดิจากการสบูบหุรีแ่ละการได้รบัควนับหุรี	่
และความส�าคัญของวันงดสูบบุหรี่โลก	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ผู้ปกครองนักเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับ
ระบบ STEM Innovation
	 เมื่อวันที่	 7	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2560	 งานแนะแนว 
โรงเรยีนอสัสมัชัญ	ได้รับเกียรติจาก	ดร.	ชนะกญัจน์	ศรรีตันบลัล์ 
(ผู้ปกครอง	 นายนพวิชญ์	 ศรีรัตนบัลล์	 ชั้น	 ม.4/1)	 โดยให ้
ค�าแนะน�าและมุมมองการจัดท�าโครงงาน	 STEM	 Inno-
vation	 การจัดท�า	 โครงงาน	 และนวัตกรรม	 (AC	 STEM	
INNOVATION)	 นั้นจะเป็นการด�าเนินการจัดท�า	 ในเชิง
บูรณาการ	 โดยรายวิชาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี
การออกแบบ	 และคณิตศาสตร์จะเป็นรายวิชาหลัก	 แต่ 
ทั้งนี้ในการบูรณาการจะต้องน�าเน้ือหาในรายวิชาอื่นๆ	
เข้าไปอยู่ในกระบวนการด�าเนินการด้วย	 เช่น	 ภาษาไทย	
สังคมศึกษา	 ภาษาต่างประเทศ	 ศิลปะ	 การงานอาชีพ	

สุขศึกษาและพลศึกษา	 เป็นต้น	 ณ	 ห้องเรียนชั้น	 ม.4/1 
ชั้น	 7	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

ตรวจสุขภาพนักเรียน 
ประจ�าปีการศึกษา 2560
	 งานสุขอนามัย	 ฝ่ายบริหารท่ัวไปโรงเรียนอัสสัมชัญ 
จดัให้มกีารตรวจสขุภาพนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที	่1	-	6 
และ	 EP.M.1-6	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 ระหว่างวันท่ี 
19-21	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2560	 โดยทีมแพทย์และพยาบาล
เฉพาะทางจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์	 มาท�าการตรวจ
สุขภาพท่ัวไปให้กับนักเรียนทุกคน	 เช่น	 โรคหู	 คอ	 ตา	 ปาก	
จมูก	 ฯลฯ	 เพ่ือดูแล	 ติดตาม	 และป้องกันปัญหาสุขภาพท่ี 
จะส่งผลกระทบต่อการศกึษาของนกัเรยีน	และในปีนี	้ได้จดัให้
มกีารตรวจวดัสายตาเป็นพเิศษ	เพือ่ให้นกัเรยีนได้ตระหนกัใน
การดแูลถนอมสายตาของตนเองให้มากยิง่ข้ึน	ณ	ห้องประชมุ	
Auditorium	ชัน้	9	อาคารอสัสมัชญั	2003	โรงเรยีนอสัสมัชญั	
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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มอบเงินสนับสนุน
นักกีฬาบาสเกตบอล และวอลเลย์บอล
	 เมื่อวันที่	 26	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2560	 คุณวิเชียร 
เที่ยงวัฒนธรรม	 อัสสัมชนิก	 23602	 ประธานกองทุนเพื่อ
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมคณะกรรมการผู ้แทนรุ ่น	 88 
มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาบาสเกตบอลและวอลเลย์บอล	
จ�านวน	949,750	บาท	(เก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบ
บาทถ้วน)	และคุณศิริ	ถาวรสภานันท์	ประธาน	พร้อมคณะ
กรรมการรุ่น	 97	 มอบรองเท้าวอลเลย์บอลจ�านวน	 42	 คู่ 
มูลค่า	 126,000	 บาท	 (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)	
โดยมีภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ	 พร้อมด้วย	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 ท่ีปรึกษา
อาวุโส	 เป็นผู้รับมอบ	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 
เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลกรมพลศึกษา 
16 ปี ประจ�าปีการศึกษา 2560
	 งานกีฬา	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอล
โครงการช ้างเผือกเข ้าร ่วมการแข ่งขันวอลเลย ์บอล 

กรมพลศึกษา	16	ปี	ประจ�าปีการศึกษา	2560	ระหว่างวันที	่
22	พฤษภาคม	–	9	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	ณ	ศูนย์เยาวชน
เฉลิมพระเกียรติฯ	 เทศบาลนครนนทบุรี	สรุปผลการแข่งขัน	
วอลเลย์บอลกรมพลศึกษา	16	ปี	ประจ�าปีการศึกษา	2560
 รอบแรก
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	ชนะ	โรงเรียนวังน�้าเย็นวิทยาคม	
	 2:0	เซต	(25-17),	(25-18)	คะแนน
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	ชนะ	โรงเรียนบ้านหมี่วิทยาคม	
	 2:0	เซต	(25-13),	(25-15)	คะแนน
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	ชนะ	โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา	6	
	 2:0	เซต	(25-16),	(27-25)	คะแนน
 รอบสอง
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	แพ้	โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา	
	 0:2	เซต	(17-25),	(21-25)	คะแนน

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าร่วมการ
แข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 
16,18 ปี ประเภท ข ประจ�าปี 2560
	 งานกีฬา	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอล
โครงการช้างเผือก	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 
กรมพลศึกษา	รุ่นอาย	ุ16	,18	ปี	ประเภท	ข	ประจ�าป	ี2560	
ระหว่างวันที่	 26	 มิถุนายน	 –	 16	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2560 
ณ	สนามเทพหัสดิน	และสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	คลอง	6	
 ผลการแข่งขันรอบแรก	รุ่นอายุ	16	ปี
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	ชนะ	โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
	 5-1	ประตู

 โรงเรยีนอสัสัมชัญ	แพ้	โรงเรยีนกฬีาจงัหวดักรงุเทพมหานคร 
	 2-6	ประตู
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	แพ้	โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา	
	 4-5	ประตู	(เสมอในเวลา	2-2)
 ผลการแข่งขันรอบแรก	รุ่นอายุ	18	ปี
 โรงเรยีนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนอบจ.สงขลาพทิยานุสรณ์ 
	 2-0	ประตู
	 โรงเรยีนอสัสมัชญั	แพ้จดุโทษ	โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครสวรรค์ 
	 2-4	ประตู	(เสมอในเวลา	0-0	ประตู)
	 โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรยีนเทศบาลวัดจอมครินีาถพรต	
	 5-4	ประตู	(เสมอในเวลา	1-1	ประตู)
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
เลขที	่26	ซอยเจริญกรุง	40	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	โทรศัพท	์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

	 เมื่อวันที่	29	พฤษภาคม	–	7	มิถุนายน	พ.ศ.	2560	งาน
กีฬา	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ได้ส่งนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการ
ช้างเผือกและช้างบ้าน	 เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขัน
บาสเกตบอล	“สพฐ.-สปอนเซอร์	 เฉลิมพระเกียรติ	 สมเด็จ-
พระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	 “OBEC-Sponsor	
Basketball	Thailand	Championship	2017”	รอบภาค
นครหลวง	เพือ่คดัทมีแชมป์และรองแชมป์เข้าสูร่อบชงิแชมป์
ประเทศไทย	วนัที	่21	–	31	สงิหาคม	พ.ศ.	2560	นี	้ทีโ่รงเรยีน
ส่วนบุญโญปถัมป์	จังหวัดล�าพูน	
 ผลการแข่งขันทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ในแต่ละรุ่น

“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ ทีมเอ 13 ปี คว้าแชมป์ บาสเกตบอล 
สพฐ.-สปอนเซอร์ 2017 รอบภาคนครหลวง

 รุ่นอาย	ุ13	ปี
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	ทีมเอ	คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง	 
	 รุ่นอายุไม่เกิน	13	ปี
	 รางวลันกักฬีายอดเยีย่ม	(MVP)	ได้แก่	นายหวฏั	ครฑุด�า	 
	 ผู้เล่นหมายเลข	12	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ทีมเอ
 รุ่นอาย	ุ15	ปี
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	
	 รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี
 รุ่นอาย	ุ18	ปี
 โรงเรยีนอสัสมัชญั	ทมีเอ	คว้ารางวลัรองชนะเลศิอันดับหนึง่  
	 รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี


