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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีที่ 20 ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดบรรพชาสามเณรและอุปสมบท
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ศาสนาพุทธ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ผู้อ�ำนวยการร่วมแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ ได้รับรางวัล
การแข่งขันทางวิชาการ

พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสี
ประจ�ำปีการศึกษา 2560
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โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดบรรพชาสามเณรและอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ
และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดโครงการบรรพชา
และอุปสมบทหมู่ นักเรียนและศิษย์เก่า จ�ำนวน 99 รูป โดย
แบ่งเป็นสามเณร 89 รูป พระภิกษุ 10 รูป ซึง่ จะเข้าพิธบี รรพชา
อุปสมบท พระภิกษุและสามเณรทั้งหมด ณ พระอุโบสถ
วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
และปฏิบัติศาสนกิจตลอดระยะเวลา 15 วัน ระหว่างวันที่
14–28 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โดยมีพระเทพสังวรญาณ ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เจ้าคณะกรุงเทพมหานครสมุทรปราการ (ธรรมยุต) ได้กรุณาเป็นพระอุปัชฌาย์ เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ตลอดรัชสมัยของพระองค์ เพื่อเป็นการ

ปลูกจิตส�ำนึก ด้านจริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี อันดี
ของสังคมไทยแก่นกั เรียน ครู ผูป้ กครองและศิษย์เก่าโรงเรียน
อัสสัมชัญ และเพื่อ ร่วมกันสร้างสรรค์ความดีให้เป็นตัวอย่าง
กับอนุชนรุ่นหลังสืบต่อไป
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ผู้อ�ำนวยการร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี
และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การแข่งขันรายการพัฒนาระบบความปลอดภัยของระบบคอมพิวเตอร์
จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายพัฒนาชัย จงเลิศวราวงศ์ ชั้น ม.5/1
เลขประจ�ำตัว 53277
นายชาติศิริ จิรโชติกุลธร ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47670
นายธนาพงศ์ ลิขิตปริญญา ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 52584
โดยมี มิสศิริพร อ่อนกล�ำ 
่ เป็นครูที่ปรึกษา

การแข่งขันหุ่นยนต์ โครงการ
รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว ปี 2560
(Line Tracking Robot Contest 2017)

รางวัล Engineering Achievement ได้รับเหรียญ
รางวัล พร้อมทุนการศึกษา 1,500 บาท สมาชิก ได้แก่
เด็กชายภารุจ เอือ้ สุดกิจ ชัน้ ม.1/3 เลขประจ�ำตัว 51619
จัดโดย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
เด็กชายพิทักษ์เทพ ล�่ำฮวด ชั้น ม.1/2 เลขประจ�ำตัว
ระหว่างวันพฤหัสบดี ที่ 31 สิงหาคม ถึง วันศุกร์ ที่ 1 กันยายน 51684
พ.ศ. 2560 ผลการแข่งขันมีดังนี้
รางวัล Special Award ได้รับเหรียญรางวัล พร้อม
รางวั ล Best Practice Award ได้ รั บ โล่ ร างวั ล ทุนการศึกษา 5,000 บาท สมาชิก ได้แก่
และเหรี ย ญรางวั ล พร้ อ มทุ น การศึ ก ษา 10,000 บาท
นายณเมธี น้อยแก้ว ชั้น ม.5/9 เลขประจ�ำตัว 53234
สมาชิก ได้แก่
โดยมี มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์, มาสเตอร์ประยุทธ น้อยแก้ว
นายสกล ทัศนงาม ชั้น ม.6/1 เลขประจ�ำตัว 47662 เป็นผู้ควบคุมดูแล
นายเมธิส โสตางกูร ชั้น ม.6/1 เลขประจ�ำตัว 47744
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การแข่งขันภาษาอังกฤษเพรชยอดมงกุฎ ครั้งที่ 12 ประจ�ำปีการศึกษา 2560
จัดโดย มูลนิธิร่มฉัตร ร่วมกับโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย
รางวัลชมเชย
นายคณธัช
ตั้งวัฒนารัตน์ ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47557
นายชุติเทพ
เรืองมานะมงคล ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47719
นายกิตติชัย
บุญศรัทธา
ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47848

การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชน
ระดับมัธยมศึกษา

การแข่งขันต่อค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ
Crossword ในรายการเอแม็ท
ชิงแชมป์ประเทศไทย และนานาชาติ ครั้งที่ 12

จัดโดย สมาคมครอสเวิร์ด เอแม็ท ค�ำคม และซูโดกุ
แห่งประเทศไทย ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน
พ.ศ. 2560 ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายณภัทร วัชรนุรธร ชั้น ม.2/4 เลขประจ�ำตัว 50903

รางวัลผ่านเกณฑ์
เด็กชายธนดล
สุเมธโชติเมธา ชั้น ม.3/9
เลขประจ�ำตัว 50031
เด็กชายพีรวัส
เลาห์ลักษณาเลิศ ชัน้ ม.2/1
เลขประจ�ำตัว 50928
เด็กชายประวันวิทย์ จ�ำปีทอง
EP-M. 3/1
เลขประจ�ำตัว 56081

จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับคณะกรรมาธิการ
ระหว่ า งรั ฐ บาลอาเซี ย นว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน (ASEAN
Intergovernmental Commission on Human Rights :
AICHR) คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ US Agency
for International Development (USAID) ระหว่าง
วันที่ 3-6 กันยายน พ.ศ. 2560
รางวัล Honorable Mentlon Award
นายเจา-เหอ โจว ชั้น ม.6/8 เลขประจ�ำตัว 47728
นายเมธัส ชัยมงคลานนท์ ชั้น ม.5/6
เลขประจ�ำตัว 50434
นายศิวา รุ่งเรืองมณีรัตน์ ชั้น ม.4/3
เลขประจ�ำตัว 49386
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เข้ารอบ 25 คนสุดท้ายเป็นตัวแทนภาคแข่งระดับ
ประเทศ
นายณัฐกร ประคุณศึกษาพันธ์ ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47471
นายภัทรวรรธ วิเชียรดิลก
ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47652
นายพีรณัฐ ดนัยดุษฏีกุล
ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 51219
นายคติภูมิ หัสมินทร์
ชั้น ม.6/4
เลขประจ�ำตัว 47775
นายณัฏฐพล รักประกอบกิจ ชั้น ม.6/5
การแข่งขัน NJ Spelling Bee 2017
เลขประจ�ำตัว 47546
รอบคัดเลือกประจ�ำภาคกลาง
นายศุภชัย ภูริธีรางกูร
ชั้น ม.6/9
จัดโดย บริษทั เนชัน่ อินเตอร์เนชัน่ แนล เอ็ดดูเทนเมนท์
เลขประจ�ำตัว 47521
จ�ำกัด (มหาชน) โดย Nation Junior เมื่อวันที่ 16 กันยายน
นายจิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ
ชั้น ม.5/5
พ.ศ. 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขประจ�ำตัว 55439

การแข่งขันหมากล้อม “โกะลีก มัธยม”
(M-League 20 17)

จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกีฬา
หมากล้อมแห่งประเทศไทย และ บริษัท ซีพี ออลล์ จ�ำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2560 ณ อาคารซีพี
ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม
รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กชายเมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์ EP-M. 2/2
เลขประจ�ำตัว 50972
เด็กชายเผยเจีย เจิ้ง
EP-M. 2/2
เลขประจ�ำตัว 50636
เด็กชายพีรพล จาตุรแสงไพโรจน์ ชั้น ม.3/1
เลขประจ�ำตัว 48543
เลขประจ�ำตัว 50043
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช
ชั้น ม.5/7
เด็กชายอครพล บุญกล�่ำ 
EP-M. 1/2
เลขประจ�ำตัว 48534
เลขประจ�ำตัว 54449
นายณภัทร
วงศ์หาญเชาว์
ชั้น ม.5/1
นายธฤษณ
อริยะสุนทร
ชั้น ม.4/6
เลขประจ�ำตัว 53201
เลขประจ�ำตัว 48413
นายปิติพัทธ์
กัมพูศิริ
ชั้น ม.5/1
นายเคนบุญ
ทานิกุชิ
ชั้น ม.4/5
เลขประจ�ำตัว 48413
เลขประจ�ำตัว 49372
โดยมี มิสพูนธิวา ลาปะ และมาสเตอร์นิธิโรจน์ ธีรหิรัญพงษ์
นายอรรฆพร หลีชาติ
ชั้น ม.5/1
เป็นผู้ควบคุมดูแล

การแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์

จั ด โดย มู ล นิ ธิ ส ่ ง เสริ ม อั จ ฉริ ย ภาพทางคณิ ต ศาสตร์
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ 2560 ณ IMPACT เมืองทอง
HALL 8
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
นายถนัดกิจ ตั้งจารกิจ ชั้น ม.5/1
เลขประจ�ำตัว 48332
นายพงศภัค พูลทัศฐาน ชั้น ม.5/2
เลขประจ�ำตัว 48468
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การแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ปีการศึกษา 2560

เมื่ อ วั น ที่ 20 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรี ย น
สุรศักดิ์มนตรี
รางวัลชมเฉย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
นายณัฐนันท์ บุญยะผลานันท์ ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47530
นายพรหม กาญจนบูรณ์ ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 48912
นายรัฐพล
แก้วสีมรกต
ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47743
นายไชยวัฒน์ เหรียญอนุรักษ์ ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 52607
โดยมี มิสกีรติ วงศ์ผะดาย เป็นผู้ควบคุมดูแล
รางวัลชมเฉย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
เด็กชายดรณ์ กสิกรรมไพบูลย์ ชั้น ม.3/1
เลขประจ�ำตัว 49853

เด็กชายปิยภพ พาณิชพล
ชั้น ม.3/1
เลขประจ�ำตัว 50146
เด็กชายเตโช ชินพงศ์พาณิชย์ ชั้น ม.3/9
เลขประจ�ำตัว 50132
โดยมี มิสแพรวพรรณ พวงจันดา เป็นผู้ควบคุมดูแล

การแข่งขันหมากรุกสากลเยาวชนชิงชนะเลิศ
ประเภทแรพิดแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

จัดโดย สมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทย
ระหว่ า งวั น ที่ 26-27 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ณ อาคาร
ศู น ย์ ร าชการเฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา แจ้ ง วั ฒ นะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่ ประเภทเยาวชนโอเพ่น
อายุไม่เกิน 16 ปี
นายเลิศเดช ดีสมเลิศ ชั้น ม.5/2
เลขประจ�ำตัว 55452
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การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ
เตรียมอุดมศึกษา TU SAC ครั้งที่ 2

เมื่ อ วั น ที่ 21 สิ ง หาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงเรี ย น
เตรียมอุดมศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง สาระภูมิศาสตร์ และ
สาระประวัติศาสตร์ไทย
นายธีรธวัช ตรีทิพย์รส
ชั้น ม.4/6
เลขประจ�ำตัว 52543
นายศิระ
บุญโตสิตระกูล ชั้น ม.5/1
เลขประจ�ำตัว 51263
นายบัญญวัติ มุติวัฒนาสวัสดิ์ ชั้น ม.5/3
เลขประจ�ำตัว 48682
นายอัษฎา
องหุนันทกุล ชั้น ม.5/2
เลขประจ�ำตัว 48524

นายกานต์
พิณโสภณ
เลขประจ�ำตัว 48528
นายพันธกานต์ หลิน
เลขประจ�ำตัว 48528

ชั้น ม.5/4
ชั้น ม.6/2

การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์
“THE MISSING PICTURE อดีตภาพความทรงจ�ำ”

จัดโดย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์รังสิต เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง รั บ ถ้ ว ยรางวั ล จาก
นายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัลและเกียรติบัตร
นายวุฒิภัทร ภูณฑ์กันทรากร ชั้น ม.6/5
เลขประจ�ำตัว 52543
นายชัยชนะ สุวัฒนพงษ์
ชั้น ม.6/10
เลขประจ�ำตัว 54660

การแข่งขันวาดภาพลายเส้น
ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร
เขตบางรัก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
เด็กชายรัฐศรัณย์ ไวพาณิช ชั้น ม.3/5
เลขประจ�ำตัว 53181
โดยมี มาสเตอร์ศรัณย์ สีนิลแท้ เป็นครูที่ปรึกษา

การแข่งขันประกวดออกแบบบัตรที่ระลึก
การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28

รางวัลดีเด่น
นายศักยะ ชวลิตวณิชชากร ชั้น ม.5/9
เลขประจ�ำตัว 47937
โดยมี มาสเตอร์ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ และมิสรัตติกาล
จิตต์หมั้น เป็นครูที่ปรึกษา
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กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1- 3
ประจ�ำปีการศึกษา 2560

งานอภิบาล ส�ำนักผู้อ�ำนวยการ ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ ฝ่ายงานอภิบาล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้ด�ำเนินการ
จัดกิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1- 3 ประจ�ำปีการศึกษา 2560 จ�ำนวน
65 คน คุณครู 2 ท่าน มิสปรีดารัตน์ ไชยพัฒน์ และมิสธนินท์ธร ค�ำทองสุข ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560
เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ บ้านผู้หว่าน อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักเรียนคาทอลิกระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1-3 และ EP-M.1-3 ได้รับการอบรมฟื้นฟูจิตใจพระคัมภีร์ “Bible Discipleship” ปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนา
ที่ตนนับถือ และได้รับเกียรติบัตร ผ่านการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ พระวรสารตามค�ำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว ดังต่อไปนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
1. ด.ช.ปรเมศวร์ บุญเผ่า
ชั้น ม.1/3 เกียรติบัตรเหรียญทอง
2. ด.ช.ณัฐวัชร วงษ์วิไลวารินทร์ ชั้น ม.1/1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
3. ด.ช.กิตตินันท์ มาระสุรางกูล ชั้น ม.1/2 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
4. ด.ช.ปวรปุณย์ พันธุจินดา ชั้น EP-M.1/1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
5. ด.ช.ภูรินทร์ โสภณวุฒิสกุล ชั้น ม.3/1 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
6. ด.ช.ณฐนนท์ ตติยาพร
ชั้น ม.3/4 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
7. ด.ช.ทักษ์พงศ์ สันตติกุล
ชั้น EP-M.2/1 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
8. ด.ช.นรเสฏฐ์ เศรษฐ์สมบัติกุล ชั้น EP-M.2/1 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
9. ด.ช.ณภัทร วัชรนุรธร
ชั้น ม.2/4 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
10. ด.ช.ณภัทร วนพงศ์ทิพากร ชั้น ม.2/6 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 – 6
1. นายชาติสิริ เดชวิทยาพร
2. นายอนพัทย์ ฉี
3. นายสิรวิชญ์ ชาวจีน
4. นายสุธิติ พัฒนาภิรมย์
5. นายจิตรายุส์ แวหรรษา
6. นายธนกฤต เลิศล�้ำอ�ำไพวงศ์
7. นายพนปิติ ตันสุวรรณโสภณ
8. นายชาญวิทย์ ล้อสมิทธิ์
9. นายภูวินท์ เสรีวงศ์
10. นายตะวันฉาย มณีอ่อน
11. นายปิติพน ตันสุวรรณโสภณ
12. นายปัณณธร ทรงจักรแก้ว
13. นายมนัส เหลืองตระกูลสุข

ชั้น ม.4/1
ชั้น ม.4/3
ชั้น ม.4/2
ชั้น ม.4/1
ชั้น ม.4/4
ชั้น ม.4/4
ชั้น ม.5/4
ชั้น EP-M.5/1
ชั้น ม.5/9
ชั้น ม.5/4
ชั้น ม.5/5
ชั้น ม.5/5
ชั้น ม.6/4

เกียรติบัตรเหรียญทอง
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญเงิน
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
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ต้อนรับคณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโดยใช้ Ipad
และห้องเรียน STEM Robotic

วั น ศุ ก ร์ ที่ 15 กั น ยายน พ.ศ. 2560 ภราดาวิ ริ ย ะ จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการเรียน
ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส พร้อมด้วยมิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ การสอนโดยใช้ Ipad และห้องเรียน STEM Robotic โรงเรียน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ให้การ อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ต้อนรับ คณะครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม

โรงเรียนอัสสัมชัญได้รับโล่รางวัลผลงานความร่วมมือในระดับดีเด่น
ตามโครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MUSC School Networt)
จากผลงานที่ ผ ่ า นมาคื อ การส่ ง นั ก เรี ย นเข้ า แข่ ง ขั น
MUSC STEM Challenge ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการ
ส่งนักเรียนระดับ ม.1-2 และ EP-M.1-2 เข้าร่วมกิจกรรม
เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 :
สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม จ�ำนวน 10 ค่าย โรงเรียน
อัสสัมชัญได้รับโล่รางวัลผลงานความร่วมมือในระดับดีเด่น
ตามโครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการ
(MUSC School Networt) โดยมีมิส สุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
และมิสนงลักษณ์ สีนิลแท้ เป็นตัวแทนรับโล่รางวัล

ต้อนรับคณะภราดาเซนต์คาเบรียล
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
จากประเทศอินเดีย เยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญ ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดา

วิรยิ ะ ฉันทวโรดม ทีป่ รึกษาอาวุโส คณะผูบ้ ริหาร และนักเรียน
ร่วมให้การต้อนรับคณะภราดาเซนต์คาเบรียล จากประเทศ
อินเดีย Bro.Anthony MONTFORT SCHOOL (CBSE)
Sundaranadappu Sivagangai, Bro. John ttlanneddy Montfort Brother India, Bro.Seimon โดยการชม
วี ดิ ทั ศ น์ แ นะนํ า โรงเรี ย น ชมการแสดงดนตรี ไ ทยสากล
ร่ว มสมัย ชมการแสดงกระบี่กระบองและการแสดงโขน
เยี่ ย มชมห้ อ งสมุ ด ชั้ น 3-4 อาคารนั ก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย ์
(Saint Louis – Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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English Program Open House

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดกิจกรรม English Program
Open House เพือ่ น�ำเสนอข้อมูลของโปรแกรมภาษาอังกฤษ
(EP) ให้กบั ผูป้ กครองทีส่ นใจน�ำบุตรหลานเข้าศึกษาต่อ ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมี
ภราดาวิทยา เทพกอม หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา พร้อมด้วย
มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร และมิสอรนิสา มิตรประสิทธิ์
ผูช้ ว่ ยหัวหน้าฝ่ายฯ นําเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน ลาํ ดับ โปรแกรมภาษาอังกฤษ พร้อมทัง้ การเสวนาจากนักเรียนปัจจุบนั
ขั้นตอนการสมัครสอบ การคัดเลือกเข้าเรียน Mr.Peter ของฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษอีกด้วย ณ ห้องประชุม
Wooden และ Mr.Steven Raine ชี้แจงจุดเน้นของฝ่าย Auditorium อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกิจกรรม
ทางภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 แผนกภาษาฝรั่งเศส
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้น�ำนักเรียนไป
ร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมฝรัง่ เศส ณ มหาวิทยาลัย
รั ง สิ ต เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษะทางภาษาและ
วัฒนธรรมฝรั่งเศส และเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์
ตรงจากการร่วมท�ำกิจกรรม

คณะครูและนักเรียนแผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส
ไปชมนิทรรศการวันมรดกยุโรป

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะครูและนักเรียน
แผนการเรียนภาษาฝรั่งเศส กลุ่มสาระการเรียนรู ้ ภ าษา
ต่างประเทศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ไปชมนิทรรศการวันมรดก
ยุโรป ณ สถานทูตฝรั่งเศส เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาภาษา
และวัฒนธรรมฝรั่งเศส อีกทั้งเพื่อเพิ่มพูนความรู้รอบตัว
จากประสบการณ์ตรง
โดยมีมิส พิมลณัฐ พิภัทปัทมอ�ำ พัน รับผิดชอบดู แ ล
นักเรียนร่วมกิจกรรม
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สมาคมอัสสัมชัญจัดเสวนาหัวข้อ “ประเทศไทยต้องการนักเรียนแบบไหนในปี 2575”
เมื่อวันที่พฤหัสบดี 21 กันยายน พ.ศ. 2560 สมาคม
3. ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (อสช 22960) ศาสตราจารย์
อัสสัมชัญ ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครู ประจ�ำและหัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะ
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการเสวนาเรื่อง “ประเทศไทยต้องการ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นักเรียนแบบไหนในปี 2575” โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย
4. ศ.เกียรติคุณ ดร.สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์ (อสช 21555)
ประธานมูลนิธิคณะภราดาเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ผู้อ�ำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ร่วมด้วย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาเสกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ
นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 7 คน
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่
1. ทีมวอลเลย์บอล (Volleyball Junior Robot)
ปรึกษาอาวุโส เป็นประธานเปิดหัวข้อเสวนา โดยมีคณะครู
เด็กชายนรวิชญ์ พิบูลย์วงศ์
ผู ้ ป กครอง ศิ ษ ย์ เ ก่ า และสาธารณชนทั่ ว เข้ า ร่ ว มเสวนา
เด็กชายสรศิษฎ์ แสงณรงค์รัตน์
ณ ห้องประชุม Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียน
2. ทีม Drone ส�ำรวจสถานที่เพลิงไหม้ที่มีมลพิษ
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก
เด็กชายพรหมวินสั บุญมากาศ
วิทยากรอัสสัมชนิก 4 ท่าน คือ
เด็กชายจันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์
1. ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน (อสช 22972) ผู้อ�ำนวยการ
เด็กชายปรัญชัย เยี่ยมอมร
ศู น ย์ วิ จั ย ศศิ น ทร์ ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น วิ จั ย และ
3. ทีมหุ่นยนต์กู้ภัยใต้น้า (ROV)
นายกสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญ
เด็กชายวีรวิภู
บุญมากาศ
2. ศ.ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (อสช 25125) คณะ
เด็กชายจันทรรัตน์ ชะเอมจันทร์
กรรมการปฏิ รู ป ประเทศด้ า นการเมื อ ง กรรมการสภา
เด็กชายปรัญชัย เยี่ยมอมร
ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ที่ ป รึ ก ษาและ
เด็กชายฐปนวัฒน์ จันทโรทัย
กรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง
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ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2560 พล.ต.อ.ดร.วิระชัย
ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการอ�ำนวยการฝ่ายรักษาความปลอดภัย ในการแข่งขัน
ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี
ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ พร้อมด้วย ดร.วิทยา ศรีชมภู ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียน

สวนกุหลาบวิทยาลัย ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย อาจารย์
อนันต์ ทรัพย์วารี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ คณะ
ผู้บริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตร และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุม เพื่อวางแผน มอบหมายแนวปฏิบัติ
และหาแนวทางในการรักษาความปลอดภัย ณ ห้องประชุม
3 ชั้น 2 อาคาร 1 ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ

กิจกรรมจตุรมิตรสามัคคี เหย้า-เยือน

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ พร้ อ มด้ ว ย
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดบ้านให้การ
ต้อนรับ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเครือจตุรมิตร กับ
กิจกรรม จตุรมิตรสามัคคี เหย้า-เยือน ประกอบด้วย โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
และโรงเรียนเทพศิรินทร์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ก่อนจะ
มีการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 ที่เริ่มขึ้น
ภายในงาน พีๆ่ จากโรงเรียนในเครือฯ สอนน้องร้องเพลงเชียร์
ของแต่ละสถาบัน เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอบรมหัวข้อการเขียนข่าว การถ่ายภาพกีฬา
และ Live Streaming จตุรมิตรสามัคคี 4.0
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ

ได้ส่งคณะครู นักเรียน ซึ่งเป็นคณะกรรมการด�ำเนินงาน
จั ด การแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลจตุ ร มิ ต รสามั ค คี ครั้ ง ที่ 28 ฝ่ า ย
ประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ เข้า
ร่วมการอบรมในหัวข้อ “การเขียนข่าว, การถ่ายภาพกีฬา
และ Live Streaming จตุรมิตรสามัคคี 4.0” โดยวิทยากร
คุณชาลินี ถิระศุภะ ช่างภาพกีฬาเนชั่น, ดร.อนุชิต กุลวานิช
อดีตบรรณาธิการข่าวกีฬา คมชัดลึก, ทีมวิทยากรจากเซิร์ช
เอ็นเตอร์เม้นท์ และ คิงส์ไอที จัดโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์การ
แข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 ณ ห้องประชุม 2
อาคารสิรนิ าถ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตร
สามัคคี
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ประเพณีวันลอยกระทง โรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ฝ่ายกิจกรรม
ร่วมกับกลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ จัดงานประเพณีลอยกระทง
โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงาน
ประกอบด้ ว ยกิ จ กรรมต่ า งๆ อาทิ การประกวดผลิ ต
กระทงของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย
การประกวดนางนพมาศ เพื่อเรียนรู้ประวัติศาสตร์ สืบสาน

มหกรรมคอนเสิร์ตสัญจร FSG

เมื่ อ วั น ที่ 7 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ ร่วมกับบริษัท จีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ�ำกัด (มหาชน)
จัดงาน “มหกรรมคอนเสิรต์ สัญจร FSG” โดยได้รบั เกียรติจาก
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน การแสดงคอนเสิรต์ ประกอบด้วย

และอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม การประกวดออกแบบชุด
และแฟชัน่ โชว์ เพือ่ ให้นกั เรียนได้นำ� เสนอผลงานการออกแบบ
อย่างอิสระ และสร้างสรรค์ภายใต้แนวคิด “ชุดไทย รีไซเคิล
วัฒนธรรมไทย” การน�ำเสนอผลงานด้านดนตรีในรูปแบบ
ผสมผสานเครื่ อ งสายสากลกั บ ดนตรี ไ ทย การแสดงโขน
เป็นต้น ณ ลานกิจกรรม สนามฟุตซอล โรงเรียนอัสสัมชัญ

ศิลปินจากวง Soundcream, คชา, Tabasco, Getsunova,
7 DAYS Crazy โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-5
English Program M.1-5 และคณะครูเข้าร่วมชมการแสดง
ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การเสริมสร้างภาวะผู้นํา และการบริหารทีมงานที่มีประสิทธิภาพ”
รุ่นที่ 1
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร หั ว ข้ อ ประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน
“การเสริ ม สร้ า งภาวะผู ้ นํ า และการบริ ห ารที ม งานที่ มี พ.ศ. 2560 โดยอบรมหัวข้อ “ผูน้ าํ ตามแนวนักบุญมงฟอร์ต”
ได้รับเกียรติจากภราดาวิทยา เทพกอม เป็นวิทยากร และ
อบรมหัวข้อ “การเสริมสร้างภาวะผู้นําที่มีประสิทธิภาพ”
ได้รับเกียรติจากอาจารย์ไมตรี ทองประวัติ เป็นวิทยากร โดย
มีภราดา ดร. เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธาน
กล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ที่ปรึกษาอาวุโส กล่าวให้โอวาสและมอบของที่ระลึกแก่
วิทยากร ณ บ้านผู้หว่าน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
เพื่อให้การดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560 - 2564 ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ กําหนดให้พัฒนาภาวะผู้นํา
และการทาํ งานเป็นทีมทีม่ ปี ระสิทธิภาพสาํ หรับ ของบุคลากร
โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ จัดกิจกรรม Workshop การถ่ายภาพ
ให้กับคณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 สมาคมธุรกิจการ

ถ่ายภาพครบรอบ 50 ปี ได้จัดท�ำโครงการส่งเสริมเยาวชน
รักการถ่ายภาพ โดยร่วมบริษัท นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย)
จ�ำกัดและ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดโครงการ
อบรมถ่ายภาพให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก
ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ กล่าวต้อนรับ คุณบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ นายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงานโดย
มิสเตอร์ โทรุ มัตซึบาระ ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท
นิคอน เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด กล่าวสนับสนุนกิจกรรม
และมอบกล้อง Nikon D5600 ให้กับโรงเรียน คุณวิสาข์
ธนวิภาคย์ ผูจ้ ดั การแผนกการสือ่ สารการตลาด บริษทั เอปสัน
(ประเทศไทย) มอบปริ้นท์เตอร์ Epson L485 ให้กับโรงเรียน
ได้รับเกียรติจาก คุณสยมภูว์ เศตะพราหมณ์ เป็นวิทยากร
ได้รับการสนับสนุนชุดไฟ Profoto และการจัด workshop
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ตรวจสุขภาพครูประจ�ำปีการศึกษา 2560

เมื่ อ วั น ที่ 3 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 งานสุ ข อนามั ย
ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดตรวจสุขภาพครู
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้คุณครูได้ตรวจเช็คสุขภาพ
ร่ า งกาย และการป้ อ งกั น ดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพไม่ ใ ห้ เ กิ ด
อาการเจ็บป่วย โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชั่นแนล มีการเจาะเลือดเพื่อที่จะน�ำไปตรวจ
วินิจฉัยโรค การเอ็กซ์เรย์ปอด ตรวจวัดคลื่นหัวใจ การตรวจ
วัดสายตา มาให้บริการ ณ บริเวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

AC NEWSLETTER 17

กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ศาสนาพุทธ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2560 งานอภิบาล ส�ำนัก
ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู
โดยคุณครูที่นับถือศาสนาพุทธ กลุ่มที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรม
เพื่ อ ให้ คุ ณ ครู ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมตามหลั ก ศาสนาที่ ต นนั บ ถื อ
คุณครูได้ทบทวนและฟื้นฟูจิตใจในการกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ต่อไป ส�ำหรับกิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ศาสนาพุทธ กลุ่มที่ 1
มีพระครูอาทรประสิทธิโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา
น�ำคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญ ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อบรมฟื้นฟูจิตใจ ครูคาทอลิก
ประจําปีการศึกษา 2560

อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดยานนาวา เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร ส่วนกลุม่ ที่ 2 ปฏิบตั ธิ รรม สมาทานรับศีลแปด
สํารวม กาย วาจา ใจ งดรับประทานอาหารและการขบเคี้ยว
หลังเที่ยงวันไปแล้ว สวดมนต์ทําวัตรเช้า-เย็น นั่งสมาธิสลับ
เดินจงกรม ภายในบริเวณวัดมกุฏคีรีวัน โดยพระวิทยากร
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย พร้อมทั้งรับฟังการบรรยาย
ธรรม โดยท่านเจ้าคุณพระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน
ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ วัดมกุฏคีรีวัน
ตําบลโป่งตาลอง อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ประเสริฐ โลหะวิริยะศิริ เป็นวิทยากรในการอบรมฟื้นฟู
จิ ต ใจครู ระหว่ า งวั น ที่ 7 - 8 ตุ ล าคม พ.ศ. 2560 ณ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด กิ จ กรรมฟื ้ น ฟู จิ ต ใจส� ำ หรั บ ห้อง Prefunction ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
คุ ณ ครู ที่ นั บ ถื อ ศาสนาคริ ส ต์ อบรมฟื ้ น ฟู จิ ต ใจในหั ว ข้ อ อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
“ครู คื อ ใคร ใครคื อ ครู ในพระคริ ส ต์ ” โดยมี บ าทหลวง
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AC V RUN TEAM มอบเงินจาก กิจกรรมการวิ่ง AC V RUN
เข้าสมทบกองทุนครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ศิษย์เก่าโรงเรียน
อัสสัมชัญในนาม เอซี วี รัน ทีม (AC V RUN TEAM)
มอบเงินทุนจาก กิจกรรมการวิง่ AC V RUN สมทบเข้ากองทุน
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นจ�ำนวนเงิน 1,125,916 บาท

(หนึ่ ง ล้ า นหนึ่ ง แสนสองหมื่ น ห้ า พั น เก้ า ร้ อ ยสิ บ หกบาท)
โดยมี มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการเป็น
ผู ้ รั บ มอบ และคณะครู ร ่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยาน ณ โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อประกิต ค�ำทองสุข
บิดามิสธนินท์ธร ค�ำทองสุข

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ คณะผู้บริหาร
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพสวด
พระอภิธรรมศพ คุณพ่อประกิต ค�ำทองสุข บิดามิสธนินท์ธร
ค�ำทองสุข ณ วัดช่องนนทรี แขวงยานนาวา เขตยานนาวา
กรุงเทพฯ คณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของ
คุณพ่อประกิต ค�ำทองสุข มา ณ โอกาสนี้

โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อมา ดอนหิต
บิดามิสวิ ไล รัตนพลที

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อมา ดอนหิต
บิดามิสวิไล รัตนพลที โดยมีคณะผูบ้ ริหาร คณะครู ร่วมในพิธี
ณ วัดท่าพูด ต�ำบลไร่ขิง อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
และในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเงินช่วยเหลือ
ค่าท�ำพิธีทางศาสนาแก่ มิสวิไล รัตนพลที ณ ห้องส�ำนัก
ผู้อ�ำนวยการ ชั้น M 2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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โรงเรียนอัสสัมชัญจัดการอบรม
“ระบบประกันคุณภาพการศึกษา”

อายุงาน 0-2 ปี เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความเข้าใจ
ในระบบประกั น คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษา ณ ห้ อ งประชุ ม
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 งานทรัพยากรมนุษย์ Auditorium ชั้ น 9 อาคารอั ส สั ม ชั ญ 2003 โรงเรี ย น
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการอบรม “ระบบประกันคุณภาพ อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
การศึ ก ษา” ส� ำ หรั บ ครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาที่ มี

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการทดสอบ
ความรู้ภาษาอังกฤษ ส�ำหรับครูผู้สอน

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560 งานทรัพยากรมนุษย์
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด การทดสอบความรู ้ ภ าษาอั ง กฤษ
ส�ำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯ และงานการสอนคอมพิวเตอร์
โดยข้อสอบของสถาบัน iStudy ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์
เพื่อการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21
สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วยสะเต็ม

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิชาการ โรงเรียน
อัสสัมชัญ ได้จัดให้มีกิจกรรม เปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์เพื่อ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 : สนุกคิดสัมฤทธิ์เรียนรู้ด้วย
สะเต็ม ส�ำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 รายละเอียด
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรม Focused STEM, แนะน�ำ
หลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย, ชีววิทยาเชิงอนุรกั ษ์, กิจกรรม
เยี่ ย มชมห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารฟิ สิ ก ส์ และวั ส ดุ วิ ศ วกรรมนาโน
ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ�ำเภอศาลายา
จ.นครปฐม
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โรงเรียนอัสสัมชัญ เปิดตัวนักฟุตบอลสู้ศึกฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
งาน “เปิดตัวนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ สู้ศึกจตุรมิตร
สามัคคีครั้งที่ 28” โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษา
ผู้อ�ำนวยการ, ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ/
ผู้จัดการทีมฟุตบอล นักเรียน ครู และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
นักฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ ชุดสู้ศึกจตุรมิตร
สามัคคี ครั้ง 28 ได้แก่
นายชาญชล เหลืออรุณ
ต�ำแหน่ง ผูร้ กั ษาประตู
นายณภัทร ประมวญพิสุทธิ์ ต�ำแหน่ง ผูร้ กั ษาประตู
นายธนัชชา ศิริสมบัติ
ต�ำแหน่ง ผูร้ กั ษาประตู
นายธนัต
บัวลม
ต�ำแหน่ง กองหลัง
นายธนายุส อยู่สุข
ต�ำแหน่ง กองหลัง
นายวชิรวิทย์ กิ่งแก้ว
ต�ำแหน่ง กองหลัง
นายวันเฉลิม อยู่มอญ
ต�ำแหน่ง กองหลัง
นายณัฐชนน พินิจบุญสุนทร ต�ำแหน่ง กองหลัง
นายธนาวุฒิ สายระย้า
ต�ำแหน่ง กองหลัง
นายสง่าพงศ์ พุ่มพูลสวัสดิ์ ต�ำแหน่ง กองหลัง
นายยะห์ยา สาและ
ต�ำแหน่ง กองหลัง
นายธนาวุฒิ หาญทะเล
ต�ำแหน่ง กองกลาง
นายธีรภัทร ยาบา
ต�ำแหน่ง กองกลาง
นายกฤตพงศ์ พิศพักตร์
ต�ำแหน่ง กองกลาง
นายติณณภพ แสงรุ่ง
ต�ำแหน่ง กองกลาง
นายศุภณัฐ จันทร์งาม
ต�ำแหน่ง กองกลาง
นายนวพล ผูกบุญเกิด
ต�ำแหน่ง กองกลาง
นายนฤนาท บัวละคร
ต�ำแหน่ง กองหน้า
นายศุภกฤต สุภาพ
ต�ำแหน่ง กองหน้า

นายรุ่งรดิศ
นายศิรวิทย์
นายพิทักษ์
นายสิริมงคล
นายรณรงค์
นายปรัชญา

เดชอุปการ
ไชยเผือก
ภาภิรมย์
ตั้งเจริญนุรักษ์
ทาตะนาม
เกตุทิพย์

ต�ำแหน่ง กองหน้า
ต�ำแหน่ง กองหน้า
ต�ำแหน่ง กองหน้า
ต�ำแหน่ง กองหน้า
ต�ำแหน่ง กองหน้า
ต�ำแหน่ง กองหน้า

ผู้เล่นส�ำรอง
นายธนินท์รัฐ
นายพร้อมศักดิ์
นายธนวกร
นายธนทัต
นายพีรพัฒน์

ธนวิทย์พงศกร
มิตรสุภาพ
คล้ายแจ่ม
เนาว์นิเวศน์
อรรคเดชชกุล

ต�ำแหน่ง กองกลาง
ต�ำแหน่ง กองกลาง
ต�ำแหน่ง กองหลัง
ต�ำแหน่ง กองหลัง
ต�ำแหน่ง กองหน้า

ทีมงานผูจ้ ดั การทีม ผูฝ้ กึ สอน และเจ้าหน้าทีท่ มี ได้แก่
1. ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
2. ภราดาวิทยา
เทพกอม ผู้จัดการทีม
3. ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การทีม
4. มาสเตอร์ประนุพงษ์ ปิ่นสุวรรณ
หัวหน้าผู้ฝึกสอน
5. มาสเตอร์เชี่ยวชาญ แพรขุนทด
ผู้ช่วยหัวหน้าผู้ฝึกสอน
6. นายสถาพร
ใจผ่อง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
7. นายคฑาวุฒิ
บุญอ�ำพร ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
8. นายปฏิภัทร
ปืนเที่ยง ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
9. นายอนุกูล
กันยายน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
10. นายทรงวุฒิ
ข�ำฟุ้ง
แพทย์ประจ�ำทีม
11. นางสาวสวิตา
ธรรมวิถี นักกายภาพบ�ำบัด
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AC V RUN งานวิ่งครั้งแรกของชาวอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเป็นของขวัญให้กับคุณครูปัจจุบัน

เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
เปิด กิจกรรมวิ่ง “เอซี วี รัน” (AC V RUN : RUN TO OUR
HOME) โดยมีภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม ทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ
ร่วมงาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ ส�ำหรับ
กิจกรรมการวิ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก จากการรวมตัว
ของศิษย์เก่าในนาม เอซี วี รัน ทีม (AC V RUN TEAM) โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนหารายได้สนับสนุนกองทุนครู

ที่ เ สี ย สละทุ ่ ม เทในการสอนนั ก เรี ย น และแสดงออกซึ่ ง
ความกตัญญู กตเวทิตาต่อคุณครูของโรงเรียนอัสสัมชัญ ซึ่ง
รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมทบกองทุนครูอัสสัมชัญ จ�ำนวน
เงิน 1,125,916 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน
เก้าร้อยสิบหกบาท) การแข่งขัน แบ่งการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ
ได้แก่ ระยะ 10.5 กิโลเมตร และระยะ 4 กิโลเมตร ประเภท
การแข่งขันชาย และหญิง อายุ 19 ปี อายุ 20-39 ปี อายุ 4049 ปี และ 50 ปี ขึ้นไป โดยมีผู้ร่วมแข่งขัน ทั้งสิ้น 2,300 คน

จาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี และมอบถ้วยรางวัล โครงการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ กิ จ กรรมเดิ น -วิ่ ง เพื่ อ
สุขภาพ ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมงานการแข่งขันที่สามารถเดิน-วิ่ง
เพื่อสุขภาพ ครบ 100 รอบ เป็นคนแรกในแต่ละประเภท
ดังรายนามต่อไปนี้
- ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ได้แก่ เด็กชายวัชรพัฐ มังกรกาญจน์ ชั้น ม.2/5
- ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ได้แก่ นายศรัณย์
บุญมงคล
ชั้น ม.5/1
- ครูและบุคลากร ครูชาย
พิธีมอบถ้วยรางวัล
ได้แก่ มาสเตอร์มนตรี มากรักษา (สถิต 470 รอบ)
โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนอัสสัมชัญ
- ครูหญิง
กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
ได้แก่ มิสนุกูล
เกตุแก้ว (สถิต 280 รอบ)
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
- ผู้ปกครอง ได้แก่ คุณปริญดา พงศางกุล
สุขศึกษา และพลศึกษา จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลโดยรับเกียรติ
(ผู้ปกครองนักเรียน ห้อง ชั้น ม.5/7)
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พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ รุ่น 13 ปี
ได้รับเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน และแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันและได้รับรางวัล
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส ชนะเลิศ การแข่งขัน
บาสเกตบอลรายการ “สพฐ.-สปอนเซอร์ ไ ทยแลนด์
แชมป์เปี้ยนชิพ 2017 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” ซึ่งรุ่นอายุ
ไม่เกิน 13 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ สร้างประวัติศาสตร์

คว้าแชมป์ 5 สมัยติดต่อกัน ในปี 2013, 2014, 2015,
2016, และ 2017 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส
คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผู้จัดการทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ
คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ร่วมพิธี
ณ บริเวณเวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
รายการ Dragon’s Cup Basketball Tournament 2017
งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญได้สง่ นักกีฬาทีมบาสเกตบอล
ผลการแข่งขัน
โรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี, 16 ปี และ 18 ปี
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี
เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ Dragon’s Cup ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
Basketball Tournament 2017 จัดโดย Traill Interทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
national School ระหว่างวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2560 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
ณ สนามบาสเกตบอล B-Pro บางนา กรุงเทพฯ
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คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
งานกี ฬ า โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ส่ ง คุ ณ ครู เข้ า ร่ ว มการ
แข่งขันกีฬาครูสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย “กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 7”
ชิ ง ถ้ ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม พ.ศ.
2560 จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ
สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีสถาบันในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการ
แข่ ง ขั น ซึ่ ง มี กี ฬ าทั้ ง หมด 15 ประเภท ประกอบด้ ว ย
ฟุตบอลชาย 9 คน, บาสเกตบอลชาย, บาสเกตบอลหญิง,

วอลเลย์บอลชาย, วอลเลย์บอลหญิง, เทเบิลเทนนิสชาย,
เทเบิลเทนนิสหญิง, แบดมินตันหญิง, แบดมินตันอาวุโส,
แบดมิ น ตั น โอเพ่ น , เซปั ก ตะกร้ อ ชาย, เทนนิ ส อาวุ โ ส,
เทนนิสโอเพ่น, เปตองอาวุโส และกรีฑาอายุ 40 ปีขึ้นไป
โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความสมั ค รสมานสามั ค คี
ในหมูบ่ คุ ลากรของสถาบันในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
และได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมร่วมกัน โดยใช้การกีฬาเป็นสื่อ
อีกทัง้ เป็นการสนับสนุนให้บคุ ลากรได้ออกก�ำลังกายตลอดจน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในการแข่งขันครั้งนี้
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พิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสี
ประจ�ำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560 งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬาสี นักเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อำ� นวยการเป็นประธานในพิธีเปิด
ส�ำหรับพิธีปิดได้รับเกียรติจาก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่
ปรึกษาอาวุโส เป็นประธาน โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วย
คณะครู นักเรียน ร่วมในพิธี ณ เวทีชั่วคราว ใต้อาคารนักบุญ
หลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building)
คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

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

บรรณาธิการบริหาร

ม.โสภณ 				 สกุลเรือง

ศรีพิจารณ์
ฉันทวโรดม
เทพกอม
มรพงษ์
สิงห์ครุ
เหลี่ยวเจริญ
นิติวัฒนานนท์
สุขประเสริฐ
มิตรประสิทธิ์
จินดาศรี

โรงเรียนอัสสัมชัญ

บรรณาธิการ

ม.กายสิทธิ์ 				 ร่มไมล์

โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ในการแข่งขันกีฬาสีของนักเรียนประจ�ำปีการศึกษา
2560 ได้แบ่งเป็นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP-M.
1-6 โดยแบ่งสีของนักเรียนออกเป็น 6 สี คือ สีแดง, สีเหลือง,
สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว, สีส้ม และมีการจัดการแข่งขันกีฬา
จ�ำนวน 6 ชนิดคือ บาสเกตบอล, ฟุตซอล, วอลเลย์บอล,
แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, การดึงข้อ และการวิ่งขึ้นตึก
10 ชั้น โดยแบ่งการแข่งขันเป็นระดับชั้น ซึ่งได้ท�ำการแข่งขัน
ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม ถึงวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2560
ม.วิริยะ 				 เกตุแก้ว
ม.วิชัย 				 ยงวานิชจิต
มิสปรีดารัตน์ 		 ไชยพัฒน์
บุคลากรงานประชาสัมพันธ์
ฝ่าย English Program

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

เลขานุการกองบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

พิสูจน์อักษร

ม.ชาญชัย 				 ศรีนิยม
มิสศิริพร 				 ศุระศรางค์
ม.กรวิชญ์ 				 โสภา

มิสนงลักษณ์ 			 สีนิลแท้

ม.เสกสรรค์ 				 นิลสุวรรณโฆษิต

เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 โทรสาร 0-2237-7769
Website http://www.assumption.ac.th      Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885

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

