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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ
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ปีที่ 21 ฉบับเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีมอบเกียรติบต
ั รนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
ประจำ�ปีการศึกษา 2560

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
เปิดปีการศึกษา 2561

พิธีประดับเข็มนักเรียน ระดับชั้น ม.4
และ EP-M.4 ปีการศึกษา 2561

ทีมบาสเกตบอล “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ
คว้าสามแชมป์ บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.
สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2018
รอบชิงแชมป์ภาคนครหลวง
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งานอภิบาล เป็ น ประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีภราดา
ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชา ดร.เดชาชัย ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ
ขอบพระคุ ณ เปิ ดปี การศึ ก ษา 2561 เพื่ อ ขอพรจาก ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม
พระผู เ้ ป็ นเจ้า ให้ ก ารบริ ห ารการศึ ก ษาและการเรี ย น รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ าย
การสอนของโรงเรี ยน ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างดี โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู นกั เรี ยน
ตลอดปี การศึกษา 2561 และตลอดไป โดยได้รับเกียรติจาก เข้า ร่ ว มในพิ ธี ณ บริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย ์เ จษฎาจารย์
บาทหลวงเปโตร ปิ ยะชาติ มะกรครรภ์ ผูช้ ่ วยเลขาฝ่ าย ฟ.ฮีแลร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
อภิบาลคริ สตชน และงานอภิบาลอาสนวิหารอัสสัมชัญ

ผู้อำ�นวยการกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาท
ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ภราดา ดร.เดชาชัย โอวาทในโอกาสเปิ ดปี การศึ ก ษา 2561 ณ โรงเรี ย น
ศรี พิ จ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ได้ก ล่ า ว อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ต้อนรับ คณะครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยน พร้อมทั้งให้
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนาม
นักบุญเปโตร อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ
ผู้อำ�นวยการและรองผู้อำ�นวยการ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานอภิบาล
ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณฉลองศาสนนาม นักบุญเปโตร อัครสาวก
(Saint Peter the Apostle) องค์อุ ป ถัม ภ์ข อง ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
และ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ โดยได้รับ
เกียรติจาก บาทหลวงยอแซฟวินยั ฤทธิบุญไชย ผูช้ ่วยเจ้า
อาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็ นประธานในพิธีมิสซา

ขอบพระคุณ พิธีกรอ่านประวัติและบทสดุดีนกั บุญเปโตร
ผูแ้ ทนนักเรี ยนอ่านค�ำอ�ำนวยพร 4 ภาษา ภาษาฝรั่งเศส
ภาษาอัง กฤษ ภาษาจี น และภาษาไทย ภราดาวิ ริ ยะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู ้อ �ำ นวยการ/หั ว หน้ า ฝ่ ายวิ ช าการ/หั ว หน้ า ฝ่ าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม พร้อมด้วย
ผูแ้ ทนจากสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ผู ้ แ ทนจากสมาคมอั ส สั ม ชั ญ ผู ้ แ ทนผู ้ จ ั ด การที ม
บาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ผูจ้ ดั การทีมวอลเลย์บอล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชมรมฟุตบอลผูป้ กครองอัสสัมชัญ
ผูแ้ ทนคณะผูบ้ ริ หาร ผูแ้ ทนคณะครู ผูแ้ ทนนักเรี ยน ผูแ้ ทน
เจ้าหน้าที่และพนักงาน แขกผูม้ ีเกียรติมอบช่อดอกไม้และ
ของขวัญอวยพร ร่ วมกันร้ องเพลง Happy Feast Day
บรรเลงโดย วง AC BAND ให้กบั ผูอ้ ำ� นวยการ เพื่อเป็ น
ก�ำ ลัง ใจในการปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ บ ริ ห ารโรงเรี ย นให้เ จริ ญ
ก้าวหน้าสื บไป ณ บริ เวณลานอนุ สาวรี ยเ์ จษฎาจารย์
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

พิธปี ระดับเข็มนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4
และ EP–M.4 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ฝ่ ายกิ จกรรม
ร่ วมกับคณะครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP-M.4
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีประดับเข็มนักเรี ยนระดับ
ชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 4 และ EP-M.4 ปี การศึ กษา 2561
เพื่อเป็ นสัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะของการเป็ นนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรัก
สถาบัน มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็ นเครื่ องเตือน
ใจไม่ ใ ห้ นัก เรี ย นกระท�ำ การใดๆ อัน เป็ นที่ เ สื่ อ มเสี ย
เกี ยรติ ยศชื่ อเสี ยงของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ เป็ นประธานในพิธี พร้ อมด้วย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาอาวุโส ภราดาวิทยา Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์
เทพกอม รองผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ าย (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรี ย น
โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู ระดับชั้น อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
มัธยมศึกษา 4 และ EP-M.4 เข้าร่ วมในพิธี ณ หอประชุม
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สมโภชพระวรกาย พระโลหิตพระคริสตเจ้าและ
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ปีการศึกษา 2561
เมื่ อวันที่ 3 มิ ถุนายน พ.ศ. 2561 งานอภิ บาล
(ศาสนาคริ สต์ ) โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ ร่ วมกับ อาสนวิ ห ารอัส สั ม ชั ญ จัด กิ จ กรรมวัน สมโภชพระวรกาย
พระโลหิตพระคริ สตเจ้า มีพธิ ีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และ
พิธีแห่ ศีลมหาสนิ ท โดยได้รับเกี ยรติจาก พระคาร์ ดินลั
ฟรังซิส เซเวียร์ เกรี ยงศักดิ์ โกวิทวาณิ ช ประกอบพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และพิธีแห่ศีล
มหาสนิทโดยขบวนแห่ศีลมหาสนิท ผ่านเข้ามาในบริ เวณ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยน
อัส สั ม ชัญ คอนแวนต์ ตามล�ำ ดับ โอกาสนี้ โรงเรี ยน
อัส สั ม ชัญ น�ำ โดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิ จ ารณ์
ผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ นักเรี ยน
คาทอลิกทุกระดับชั้น และลูกเสื อชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
นักเรี ยนลูกเสื อกองร้อยพิเศษ วง AC Band เข้าร่ วมบรรเลง

พร้อมด้วย คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ คณะครู
นักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ และพี่นอ้ งคริ สต์ศาสนิกชนเข้าร่ วม
ในพิธี ณ บริ เวณเวทีหน้าอาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
และ EP-M.1-6 ประจําปีการศึกษา 2561

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 งานแนะแนว
ฝ่ ายวิ ช าการ โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ จัด การปฐมนิ เ ทศ
ผูป้ กครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 6
และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจําปี การศึกษา 2561 ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
กล่าวต้อนรับ และ แถลงนโยบายของโรงเรี ยน ประจําปี
การศึกษา 2561 พร้อมแนะนําคณะผูบ้ ริ หาร ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ าํ นวยการ / หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ / หัวหน้า
ฝ่ ายโปรแกรม ภาษาอังกฤษ ชี้แจงแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอน ม.โอภาส ธิราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ ายปกครอง ชี้แจง
แนวทางการส่ งเสริ มระเบียบวินยั ม.วีรวัฒน์ สุ วรรณศร
หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรม ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมร่ วมกับ
ผูป้ กครอง ณ ห้อ งประชุ ม Louis-Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคารนักบุ ญหลุยส์ -มารี ย ์ (Saint Louis-Marie
Memorial Building) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร หลังจากนั้นได้เปิ ดโอกาสให้ผปู ้ กครอง

พบครู ประจําชั้นและผูช้ ่วยครู ประจําชั้น ณ ห้องเรี ยนของ
ระดับชั้นที่บุตรหลานของผูป้ กครองใช้เรี ยนในปั จจุบนั
เพื่ อ สร้ า งเครื อข่ า ยผู ้ป กครองที่ เ ข้ม แข็ ง ในการดู แ ล
ช่วยเหลือนักเรี ยนร่ วมกัน ระหว่างผูป้ กครองด้วยกัน และ
ระหว่างผูป้ กครองกับโรงเรี ยน และร่ วมปรึ กษาหารื อ เพือ่
หาแนวทางแก้ไขและพัฒนาตัวผูเ้ รี ยนในทุกๆ ด้าน
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กิจกรรมธรรมบรรยายพัฒนาคุณค่าชีวิต 3 ศาสนา
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานระดับชั้น ชั้น 6 อาคารนักบุ ญหลุยส์ -มารี ย ์ (Saint Louis-Marie
ฝ่ ายปกครอง ร่ วมกับงานอภิบาล (ศาสนาพุทธ คาทอลิก Memorial Building) ส่ วนนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3
อิสลาม) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม และ EP-M.1-3 ฟังธรรมะ ณ ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์
จริ ยธรรม ทุกวันศุกร์ ตน้ เดื อนตลอดปี การศึ กษา 2561 (Saint Louis – Marie Memorial Building) ส่วนงานอภิบาล
ศาสนาพุทธฟั งธรรมบรรยาย โดยนิ มนต์พระวิทยากร ศาสนาอิสลามรับฟังการบรรยาย ณ ห้อง Conference EP
ทีมงานเครื อข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา พระอาราม ชั้น 1 ตึ ก กอลมเบต์ และงานอภิ บ าลศาสนาคริ สต์
หลวง ให้คติธรรมแก่นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 (คาทอลิก) จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหาร
และ EP-M.4-6 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
ประจำ�ปีการศึกษา 2560
เมื่ อ วัน ที่ 30 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ พิธีมอบเกียรติบตั รนักเรี ยนดีเด่นด้านวิชาการ
ประจ�ำปี การศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอกชัย
เศวตสมภพ กรรมการอาวุ โ ส บริ ษ ัท ซี โ น่ - แปซิ ฟิ ค
เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จ�ำกัด (อัสสัมชนิ ก เลขประจ�ำตัว
24393) ประธานในพิธี โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พจิ ารณ์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษา

ผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
พร้อมด้วยกรรมการที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ผูแ้ ทนสมาคม
อัสสัมชัญ ผูแ้ ทนสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ ผูป้ กครอง
และคณะครู ร่วมงาน ณ หอประชุม Louis-Marie Grand
Hall โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำ�ปีการศึกษา 2561
เมื่ อ วั น ที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ชมรมกิ จกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน มาสเตอร์ โอภาส ธิ ราศักดิ์
ฝ่ ายปกครอง ร่ วมกับฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยน หัวหน้าฝ่ ายปกครอง ชี้แจงเรื่ องระเบียบวินยั แนวปฏิบตั ิ
อัส สั ม ชัญ จัด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ยนโรงเรี ยน ของนัก เรี ย น การขาด ลา มาสาย มาสเตอร์ ช าติ ก ล้า
อัสสัมชัญ ระดับมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-6 และ EP–M.1-6 บุญชมภู หัวหน้างานรักษาดินแดน ชี้แจงรายละเอียดงาน
ประจ�ำปี การศึ กษา 2561 โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม รักษาดินแดนในแต่ละช่วงชั้นปี ประจ�ำปี การศึกษา 2561
รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่ าย ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญ
โปรแกรมภาษาอังกฤษ กล่าวอบรม และพูดถึงนโยบายของ หลุยส์-มารี ย ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)
โรงเรี ยนประจ�ำปี การศึกษา 2561 มาสเตอร์กรวิชญ์ โสภา โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน แจ้งเรื่ องการสมัครเข้า

อบรม “ทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่”
เมื่ อวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดอบรมทบทวนความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ กล่าวเปิ ดการอบรม พร้อมด้วย
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ และผูก้ ำ� กับลูกเสื อ
ที่ เ ป็ นคุ ณ ครู ผูส้ อนในระดับ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 และ
EP-M.1-3 เข้ารับการอบรมในครั้งนี้เพือ่ ให้ผกู ้ ำ� กับลูกเสื อ

ได้มีโอกาสทบทวนความรู ้ความเข้าใจ สามารถน�ำทักษะ
และขบวนการทางลูกเสื อไปใช้ในการจัดการเรี ยนวิชา
ลูกเสื อให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดยคณะวิทยากรจากส�ำงาน
ลูกเสื อแห่ งชาติ ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคารนักบุ ญหลุยส์ -มารี ย ์ (Saint Louis-Marie
Memorial Building) โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร
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พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2561
เมื่ อ วัน พฤหั ส บดี ที่ 7 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561
ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู ประจ�ำปี
การศึ ก ษา 2561 “ระลึ ก พระคุ ณ ครู เคารพเชิ ด ชู
กตัญญู กตเวทิ ตา”โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์
ผูอ้ ำ� นวยการ เป็ นประธานในพิธีพร้อมด้วยภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู ้อ ํา นวยการ/หั ว หน้ า ฝ่ ายวิ ช าการ/หั ว หน้ า ฝ่ าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะครู นักเรี ยน เข้าร่ วมในพิธี
ส�ำหรับพิธีไหว้ครู ประจ�ำปี การศึกษา 2561 แบ่ง
เป็ น 2 รอบ รอบเช้าส�ำหรับนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 และ EP-M.1-3 รอบบ่ายส�ำหรับนักเรี ยนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 -6 และ EP-M.4-6 โดยมีนายกฤษฎิ์
หอบรรลือกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1 เลขประจ�ำตัว 53932

ประธานสภานักเรี ยนน�ำสวดบทไหว้ครู และกล่ าวค�ำ
ปฏิญาณตนผูแ้ ทนนักเรี ยนมอบพานไหว้ครู คณะภราดา
และผูแ้ ทนครู อาวุโสเป็ นผูร้ ับมอบพานดอกไม้ ธู ปเทียน
ที่ผแู ้ ทนนักเรี ยนถือพานน�ำมาไหว้ครู หลังจากนั้นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลแก่ ระดับชั้นที่ ชนะการประกวดพาน
ดอกไม้และพานธูปเทียน ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์
กล่ าวให้โอวาทแก่ นักเรี ยน ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ให้ขอ้ คิด ผูแ้ ทนครู อาวุโสกล่าวความรู ้สึก ณ หอประชุม
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์
(Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ผู้อำ�นวยการแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และนักเรียนที่ได้รับรางวัล
“มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน” Energy Mind Award 2017 ระดับ 4 ดาว
เมื่ อ วัน ที่ 6 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561 ณ ห้อ งสมุ ด
มาร์ ติ น เดอ ตู ร ส์ (Martin De Tours) ชั้น 3 อาคาร
Saint Louis-Marie Memorial โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้า
ฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ร่ วมแสดง
ความยินดี กบั คณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์
และนักเรี ยน โรงเรี ยนอัสสัมชัญที่ได้รับรางวัล “มาตรฐาน
สถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน” Energy Mind Award 2017
ระดับ 4 ดาว ได้รับใบประกาศนี ยบัตร พร้ อมเงิ นทุ น
การศึกษา จ�ำนวน 60,000 บาท
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พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งไม่เล่นการพนันทุกชนิด
เมื่อที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 งานส่งเสริ มระเบียบ นักเรี ยน น�ำกล่าวค�ำปฏิญาณตนไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติดใน
วินัยนักเรี ยน ฝ่ ายปกครอง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธี โอกาสนี้ ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากมาสเตอร์ ถิ ร วัฒ น์ ข�ำ สิ น
ปฏิญาณตนไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งไม่เล่นการพนัน ผูจ้ ดั การสมาคมผูป้ กครองและครู ฯ เป็ นประธานในพิธี
ทุ ก ช นิ ด ใ ห้ กั บ นั ก เ รี ย น ร ะ ดั บ ชั้ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า หลังเสร็ จพิธีได้รับเกียรติจากพันต�ำรวจโทวัลลภ วรรณกูล
ปี ที่ 1,EP-M.1 และนั ก เรี ยนระดั บ ชั้ นมัธ ยมศึ ก ษา ปฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ ศู น ย์อ �ำ นวยการปราบปรามยาเสพติ ด
ปี ที่ 4,EP - M.4 ที่เข้าใหม่ ปี การศึกษา 2561 โดยนิมนต์ ส�ำนักงานต�ำรวจแห่ งชาติ พร้อมทีมงาน ร่ วมให้ความรู ้
พระสงฆ์จากวัดยานนาวาจ�ำนวน 9 รู ป มาเจริ ญพุทธมนต์ เกี่ยวกับอันตรายของบุหรี่ และโทษของสารเสพติดทุกชนิด
และประกอบพิธีปฏิญาณตนไม่ยงุ่ เกี่ยวกับยาเสพติด และ รวมทั้งการพนันต่างๆ ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9
ให้ นั ก เรี ยน โดยนายรั ฐ กฤษฏิ์ ศรี ปรั ช ญานั น ท์ อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรั ก
เลขประจ�ำตัว 48625 ม.6/1 ผูช้ ่วยกรรมการสภานักเรี ยน กรุ งเทพมหานคร

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำ�ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งานลูกเสื อ
ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีเปิ ดประชุมกอง
ลูกเสื อสามัญรุ่ นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 3 และ
EP– M.1-3 ประจ�ำปี การศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากภราดา
วิทยา เทพกอม รองผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/
หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็ นประธานในพิธี
และกล่าวให้โอวาท มีมาสเตอร์ นิธิโรจน์ ธี รหิ รัญพงษ์

หัวหน้างานลูกเสื อ พร้ อมด้วยคณะผูก้ ำ� กับและลูกเสื อ
สามัญรุ่ นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 และ EP-M.1-3
ร่ วมในพิธี ณ หอประชุ ม Louis – Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์ -มารี ย ์ (Saint Louis–Marie
Memorial Building) โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร
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การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานสภานักเรี ยน
ฝ่ ายปกครอง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดให้มีการลงคะแนน
เลือกตั้งประธานสภานักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ประจ�ำปี
การศึ ก ษา 2561 ณ โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ เขตบางรั ก
กรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ระบอบประชาธิ ป ไตย
ในโรงเรี ยน และฝึ กให้นกั เรี ยนได้แสดงบทบาทการเป็ น
ผูน้ ำ� อย่างถู กต้องเหมาะสม ตามระเบี ยบของโรงเรี ยน
โดยมี ผู ้ ส มั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง จ� ำ นวน 4 คน และมี
ผลการนับคะแนนดังนี้
เบอร์ 1 พรรคเที่ยงธรรม AC : นายภัทรพล เหลืองเลิศ
ไพบูลย์ ม.6/5 เลขประจ�ำตัว 53223 ได้ 146 คะแนน
เบอร์ 2 พรรคอัสสั มชัญใหม่ : นายกฤษฎิ์ หอบรรลือกิจ
ม.6/1 เลขประจ�ำตัว 53932 ได้ 1,070 คะแนน
เบอร์ 3 พรรค AC 4.0 : นายวีรพงศ์ ตั้งสมบัติวสิ ิ ทธิ์
ม.6/4 เลขประจ�ำตัว 48495 ได้ 967 คะแนน
เบอร์ 4 พรรค Infinity AC : นายสุ รัสกุล เจริ ญรุ จิจินต์
ม.6/2 เลขประจ�ำตัว 48282 ได้ 82 คะแนน
ประธานสภานักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ประจ�ำ
ปี การศึกษา 2561 ได้แก่ เบอร์ 2 พรรคอัสสัมชัญใหม่ :

นายกฤษฎิ์ หอบรรลือกิจ ม.6/1 เลขประจ�ำตัว 53932
สรุ ปจ�ำนวนการมาใช้สิทธิ์ ของนักเรี ยนโรงเรี ยน
อั ส สั ม ชั ญ ในการเลื อกตั้ งประธานสภานั ก เรี ยน
ปี การศึ ก ษา 2561 ผู ้มี สิ ท ธิ์ ลงคะแนนเสี ย งเลื อ กตั้ง
จ�ำนวน 2,640 คน
- มีผมู ้ าใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง จ�ำนวน 2,427 คน
- ผูไ้ ม่มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง จ�ำนวน 51 คน
- บัตรเสี ย รวม 162 ใบ

AC ASEAN+3 CULTURE STUDY TOUR 2018 IN JAPAN
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ จัด โครงการเรี ย นรู ้ แ บบ
บูรณาการและวัฒนธรรมสัญจร อาเซี ยน+3 ปี การศึกษา
2560 ระหว่างวันที่ 4-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพื่อ
ส่ ง เสริ ม และเปิ ดโอกาสให้นัก เรี ย นได้เ รี ย นรู ้ เ กี่ ย วกับ
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี รวมทั้ง ได้เ รี ยนรู ้ ศิ ล ป
วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น บูรณาการความรู ้ทางด้าน
อาชี พ และ ศึกษาแนวทางในการศึกษาต่อต่างประเทศ
ณ สถานที่ ต่ า งๆ ในประเทศญี่ ปุ่ น อาทิ WASEDA
University มหาวิทยาลัยชั้นน�ำระดับโลก ด้านธุรกิจ, Tokyo
international university National มหาวิทยาลัยอินเตอร์ช้ นั
น�ำของประเทศญี่ปุ่น, LEGO EDUCATION YOKOHA- Tokyo, National Museum : พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติ
MA Learning System ศูนย์การเรี ยนรู ้หุ่นยนต์เลโก้, Yoko- โตเกียว Ueno, หมู่บา้ นมรดกโลก ทาคายาม่า (Takayama),
hamaMuseum of Emerging Science and Innovation และหมู่บา้ นประวัติศาสตร์มรดกโลก ชิราคาวาโกะ โดยมี
(Miraikan) พิพิธภัณฑ์มิไรคังแหล่งรวมเทคโนโลยีที่ทนั มิสปานแก้ว อักษรข�ำ มิสสุ ปรี ยา เอกอินทร์ และ มาสเตอร์
สมัยที่สุดของญี่ปุ่น, National Museum of Nature and พชร จันทร์ศิริ เป็ นครู ผคู ้ วบคุมดูแล
Science : พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์ แห่งชาติ
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การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2561
งานสุ ข อนามัย ฝ่ ายบริ หารทั่ว ไป โรงเรี ยน เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน
อัสสัมชัญ จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพนักเรี ยนระดับชั้น พ.ศ.2561 ณ ห้อ งประชุ ม Auditorium ชั้น 9 อาคาร
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 และ EP-M.1-6 ประจาํ ปี การศึกษา 2561 อั ส สั ม ชั ญ 2003 โรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ กรุ งเทพมหานคร

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับคณะครู
นักเรียนและนักการ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานสุ ขอนามัย
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับโรงพยาบาล
วิ ชัย เวช อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล หนองแขม จัด โครงการ
ฉี ดวัคซี นป้องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้องกันและดูแลรักษา
สุ ข ภาพในช่ ว งหน้า ฝนที่ จ ะมี โ รคไข้ห วัด ใหญ่ ร ะบาด
ซึ่งโรคไข้หวัดใหญ่เป็ นโรคที่ติดต่อได้ง่าย โดยการไอหรื อ
จามรดกันก็สามารถติดโรคและได้รับผลกระทบที่ตามมา
คือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่ วย ซึ่ งในปั จจุบนั เชื้อ
ไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ทุกปี ท�ำให้การ
รักษาใช้เวลานานเสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษามาก และอาจ

ท�ำให้ตอ้ งหยุดงานหรื อ ขาดเรี ยนเป็ นเวลาหลายวัน ดังนั้น
การฉี ดวัคซี นจึงเป็ นวิธีป้องกันที่ดีที่สามารถลดอัตราการ
ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ และการฉี ดวัคซี นไข้หวัดใหญ่จะ
ช่วยส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน คณะครู และนักการ มีสุขภาพ
แข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากการเป็ นโรค จึงจัดโครงการฉี ด
วัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กบั นักเรี ยนทุกระดับชั้น
คณะครู และนั ก การ โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ ที่ เ ข้า ร่ ว ม
โครงการฯ ณ บริ เวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ IDP ในการเป็นศูนย์สอบ IELTS
เมื่ อ วัน ที่ 21 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561 โรงเรี ยน IELTS ส่วนภูมิภาค IELTS พร้อมด้วย ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ
อัสสัมชัญ โดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ แขกผูม้ ีเกียรติ ร่ วมเป็ นสักขีพยาน ณ ห้อง Video Conference
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ลงนามความร่ วมมือกับ IDP Education ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์ -มารี ย ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขต
Ltd. โดย Mr.Philippe Caron ผูจ้ ดั การระดับภูมิภาค IELTS บางรัก กรุ งเทพมหานคร
พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้า
ฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ คุณพรทิพย์ แซ่เจ็ง ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการปฏิบตั ิการ

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินพัฒนาอุปกรณ์เพื่อรองรับ SMART STUDENT CARD &
SMART BILL PAYMENT
เมื่ อ วัน ที่ 6 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2561 ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รับมอบเงินจ�ำนวน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
จาก คุณพจนี คงคาลัย ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การใหญ่ บริ หารความ
สัมพันธ์และการขาย สายลูกค้าบุคคล ธนาคารกรุ งเทพ
เพื่ อ ใช้ ใ นการพัฒ นาอุ ป กรณ์ บ ริ เวณ AC Canteen,
ห้องจ�ำหน่ายอุปกรณ์การเรี ยน, ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์,
ห้องธุรการ, ห้องการเงิน เพื่อรองรับ SMART STUDENT
CARD & SMART BILL PAYMENT (การใช้จ่ายผ่านบัตร

นักเรี ยน) มีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ
ภราดาวิ ท ยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัว หน้า ฝ่ าย
วิชาการ/หัวหน้าโปรแกรมภาษาอังกฤษโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
คุณวิทยา ราธาชัยนนท์ ผูจ้ ดั การภาคนครหลวง 1 สายลูกค้า
บุคคล คุณวิมลรัตน์ สว่างพาณิชย์ ผูจ้ ดั การธนาคารกรุ งเทพ
สาขาโอเรี ย นเต็ล ร่ ว มเป็ นสัก ขี พ ยาน ณ ห้อ ง Video
Conference ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

ร่วมพิธมี สิ ซาขอบพระคุณพระเจ้า
เนือ่ งในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์
เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561 นายศุภโชค
โฆษวงศ์ เลขาธิ ก ารสมาคมฯ และนายฉลองรั ต น์
เพียรวานิช กรรมการสมาคมฯ ร่ วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ
พระเจ้า เนื่ องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน

ร่วมแสดงความยินดีเนือ่ งในโอกาสวันสถาปนา
โรงเรียนอัสสัมชัญ ลำ�ปาง ครบรอบ 60 ปี
วันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายศุภโชค
โฆษวงศ์ เลขาธิ ก ารสมาคมฯ และนายปรี ดี ชัย รั ต น์
กรรมการสมาคมฯ ร่ วมแสดงความยินดีเนื่ องในโอกาส
วันสถาปนาโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ล�ำปาง ครบรอบ 60 ปี
ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ล�ำปาง โดยมี ภ.เกรี ยงศักดิ์ มายอด
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ล�ำปางให้การต้อนรับ

ร่วมพิธีเปิดป้ายมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล
วันศุกร์ ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ศ.ดร.เกื้ อ
วงศ์บุ ญ สิ น นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ย น
อัสสัมชัญร่ วมพิธีเปิ ดป้ ายมูลนิ ธิบราเดอร์ หลุยส์ ชาแนล
โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์, ภราดา ดร.เลอชัย
ลวสุ ต, ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม และอัสสัมชนิกร่ วมงาน

เข้าร่วมประชุมใหญ่ สมาพันธ์ สมาคมผู้ปกครอง
และครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2560

เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 นายศุภโชค
โฆษวงศ์ เลขาธิ ก ารสมาคมฯ และนายปรี ดี ชัย รั ต น์
กรรมการสมาคมฯ เข้าร่ วมประชุมใหญ่ สมาพันธ์ สมาคม
ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิเซนต์คาเบรี ยล
แห่ งประเทศไทย ประจ� ำ ปี 2560 ณ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ นครราชสี มา โดยมอบกระเช้าขอบคุณภราดา
ดร.มณฑล ประทุมราช ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน (ปั จจุบนั
ด�ำรงต�ำแหน่งผูจ้ ดั การโรงเรี ยนเซนต์คาเบรี ยล) และคุณ
ลบพาล ธีระบุตร นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ นครราชสี มาให้การต้อนรับด้วยดี
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
114 ปี สมาคมอัสสัมชัญ
เมื่ อ วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561 ดร.วัล ลภ
เจียรวนนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
อัส สั ม ชัญ คุ ณ ประภากร วทานยกุ ล นายกสมาคม
อัสสัมชัญ และคณะกรรมการอ�ำนวยการสมาคมฯ ร่ วมพิธี
ท�ำบุญ 4 ศาสนา ประกอบด้วย พุทธ คริ สต์ อิสลาม ซิกข์
ในโอกาสครบรอบการก่ อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 114 ปี
ณ ห้ อ งประชุ ม วัล ลภ เจี ย รวนนท์ สมาคมอัส สั ม ชัญ
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
รวมพลอินทรีแดง
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
อ�ำ นวยการสมาคมอัส สั ม ชัญ น�ำ โดย คุ ณ ประภากร
วทานยกุล นายกสมาคมอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
“รวมพลอิ น ทรี แ ดง” โดยได้เ กี ย รติ จ าก ภราดาวิ ริ ย ะ
ฉันทวโรดม ที่ ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ร่ ว มงาน พร้ อ มด้ว ยอัส สั ม ชนิ ก ผู แ้ ทนรุ่ น ต่ า งๆ ร่ ว ม
รั บประทานอาหาร เพื่อแนะน�ำคณะกรรมการสมาคม
อัสสัมชัญ ชุดใหม่ที่ได้รับเลือกตั้ง พร้อมชี้แจงนโยบายการ
ท�ำงาน พร้ อมรั บฟั งข้อเสนอแนะความคิ ดเห็ นในการ
พัฒนาประชาคมอัสสัมชัญ ตามแนวทางการมีส่วนร่ วม สโมสร (RBSC) ถ.อังรัดูนงต์ กรุ งเทพฯ
ของทุกภาคส่ วน ณ ห้อง Winning Post ชั้น 3 ราชกรี ฑา
งานเลี้ยงครูเกษียณ
เมื่ อ วัน ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะ
กรรมการอ�ำนวยการสมาคมอัสสัมชัญ จัดงานสังสรรค์
รับประทานอาหารกลางวันร่ วมกับครู เกษียณและครู
อาวุโส ในงาน “งานเลี้ยงสังสรรค์ครู เกษียณ ตอน 70 ยัง
แจ๋ ว” โดยมีนายประภากร วทานยกุล นายกสมาคม
อัส สั ม ชั ญ ภราดาวิ ริ ยะ ฉั น ทวโรดม ที่ ป รึ กษา
ผูอ้ ำ� นวยการ ร่ วมงาน ณ ห้องประชุมใหญ่เจียรวนนท์
ชั้น 2 สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
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การบรรยาย “AC เข้าใจวัยรุ่น และการสร้าง
วินัยเชิงบวกในวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
การเรียน”
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งานแนะแนว
ฝ่ ายวิชาการ และเครื อข่ายผูป้ กครองโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
จัดการบรรยายในช่วงเช้า หัวข้อ “AC เข้าใจวัยรุ่ น และ
การสร้ างวินัยเชิ งบวกในวัยรุ่ นเพื่อส่ งเสริ มพฤติ กรรม
การเรี ยน” โดยท่านวิทยากร แพทย์หญิงเบญจพร ตันตสู ติ
จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่ น เจ้าของเพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา ให้แก่
คณะครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยนที่สนใจ เข้าร่ วมฟังบรรยาย
ช่ วงบ่าย การบรรยายหัวข้อ “การสร้ างวินัยเชิ งบวกใน
วัยรุ่ นเพื่อส่ งเสริ มพฤติกรรมการเรี ยน” โดยท่านวิทยากร
ดร.ปิ ยวลี ธนเศรษฐกร ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พฒั นาทักษะ
สมอง EFs เด็ก ด้วยการสร้างวินยั เชิงบวก 101 Educare

Center ให้แก่คณะครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ณ หอประชุม
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์
(Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน “วันต่อด้าน
ยาเสพติดโลก”
วัน ที่ 26 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561 ฝ่ ายปกครอง
ร่ วมกับกลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดให้มีกิจกรรมเดินรณรงค์
เนื่ อ งใน “วัน ต่ อ ด้า นยาเสพติ ด โลก” ภายใต้ค �ำ ขวัญ
“ไทยนิยม ยัง่ ยืน ร่ วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน
วันต่อต้านยาเสพติ ดโลก” โดยมี การอ่านสารรั ฐมนตรี
ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริ ญเศรษฐ

ค่ายบูรณาการ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น
ม.1-2 และ EP-M.1-2
งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดให้มีกิจกรรมค่ายบูรณาการ 2 วัน 1 คืน ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ EP-M.1 วันที่ 14-15 มิถุนายน

พ.ศ. 2561 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 และ EP-M.2
วันที่ 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อุทยานวังตะไคร้,
บ้านพอเพียง ชุ มชนสนั่นรั กษ์, อิ งธารรี สอร์ ท จังหวัด
นครนายก และ สถานสงเคราะห์ในย่านธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อปลูกฝังให้ผเู ้ รี ยนเคารพและใส่ ใจต่อชุมชน
ของชีวิต พัฒนาทักษะผูเ้ รี ยนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์
ผ่านการปฏิ บตั ิ กิจกรรม ส่ งเสริ มการมี ส่วนร่ วมในการ
พัฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการสร้ า งสั ง คมแห่ ง การ
เรี ย นรู ้ ข องสถานศึ ก ษา รวมทั้ง มี จิ ต สาธารณะพร้ อ ม
ช่ ว ยเหลื อ ผูด้ ้อ ยโอกาสในสั ง คมตามแนวทางนัก บุ ญ
หลุยส์ มารี ย ์ กรี ญอง เดอ มงฟอร์ต ผ่านกิจกรรมต่างๆ ซึ่ง
ประกอบด้วย วิถีชุมชน วิถีพอเพียง กิจกรรม Walk Rally
นานาพันธุ์ไม้ กิจกรรม Team Building กิจกรรมฐานภาษา
ไทย ฐานภาษาต่ า งประเทศ ฐานคณิ ต ศาสตร์ ฐาน
วิทยาศาสตร์ และกิจกรรม AC อาสาเพื่อผูย้ ากไร้
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กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันงดสู บบุหรี่ โลก
โดย นายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ เลขประจ�ำตัว 48441
ชั้น ม.6/1 เป็ นผูก้ ล่าวสุ นทรพจน์ ให้ความรู ้ถึงอันตราย

ต่างๆ ที่เกิดจากการสู บบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่ ความ
ส�ำคัญของวันงดสู บบุหรี่ โลก และค�ำขวัญวันงดสู บบุหรี่
โลก 2561 คือ “บุหรี่ ตวั ร้าย ท�ำลายหัวใจ” ณ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

กิจกรรมวันสุนทรภู่
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาไทย ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้จดั
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี การศึกษา 2561 โดยได้รับเกียรติจาก
ภราดาวิ ท ยา เทพกอม รองผูอ้ าํ นวยการ/หัว หน้า ฝ่ าย
วิชาการ /หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรี ยน
อัส สั ม ชัญ เป็ นประธานจุ ด ธุ ป เที ย นสั ก การะสุ น ทรภู่
โดยมีการแสดง ของคณะครู และนักเรี ยน ประกอบด้วย

การแสดงชุดพักรบ พบรัก การแสดงชุดนิ ราศภูเขาทอง
และมีกิจกรรมตอบปัญหา เกี่ยวกับประวัติและผลงานของ
สุ นทรภู่ ส�ำหรั บนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-3
EP-M.1-3 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ (Saint Louis-Marie Memorial
Building) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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ให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานสุ ขอนามัย
ฝ่ ายบริ ห ารทัว่ ไป โรงเรี ยนอัส สัมชัญ ได้ต ระหนักถึ ง
สุ ข ภาพของนัก เรี ย นในช่ ว งฤดู ฝ น ซึ่ ง มี นัก เรี ย นเป็ น
ไข้หวัดใหญ่ จ�ำนวนมากจึงได้ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ศูนย์
บริ การสาธารณสุ ข 23 สี่ พระยา มาให้ความรู ้เกี่ยวกับ
การป้ องกันและดูแลตัวเองให้ปลอดภัยจากไข้หวัดใหญ่

และไข้เลือดออก รวมทั้งวิธีการป้องกัน การดูแลตนเองให้
กับนักเรี ยนทุกคนได้ทราบและน�ำไปปฏิบตั ิตามได้อย่าง
ถู ก ต้อ ง โดยได้รั บ เกี ย รติ จ ากภราดาวิ ท ยา เทพกอม
รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ ร่ วมมอบของที่ระลึก ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

รองผกก. จร. สน. บางรัก ให้ความรู้เรื่อง
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งการจราจร
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานรักษาความ
ปลอดภั ย ฝ่ ายบริ หารทั่ ว ไป โรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ
ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก พ.ต.ท.ธั ญ ยบู ร ณ์ ธรรมจรั ส วงศ์
รองผกก. จร. สน. บางรัก พร้อมทีมงาน ให้ความรู ้เรื่ องการ
รักษาความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน วิธีการป้องกัน
ตัวขั้นพื้นฐาน ควรระมัดระวังของมีคา่ ต่างๆ เช่นโทรศัพท์
มื อถื อหรื อกระเป๋ าสตางค์ โดยเฉพาะในบริ เวณที่ มีคน
หนาแน่น เพราะจะมีพวกมิจฉาชีพอยูเ่ ยอะ และขอความ

ร่ วมมือผูป้ กครอง จัดระบบการรับ-ส่ งนักเรี ยน ตามจุด
รับ-ส่ งให้เกิดความรวดเร็ วในการขึ้น-ลงรถ เพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการรั บ -ส่ ง บุ ต รหลานและเป็ นการลด
ปั ญ หาการจราจร รวมทั้ง การสร้ า งวิ นัย จราจรให้ ก ับ
นักเรี ยน โดยได้รับเกียรติจากภราดาวิทยา เทพกอม รอง
ผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าโปรแกรมภาษา
อัง กฤษ ร่ ว มมอบของที่ ร ะลึ ก ณ โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ”
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยโรงเรี ยนอัสสัมชัญ งานตามนโยบายมู ล นิ ธิ คณะเซนต์ ค าเบรี ยลแห่ ง
แผนกประถม จัดสัมมนาเตรี ยมความพร้อมสําหรับเปิ ดปี ประเทศไทย ปี การศึกษา 2561 โดยมีภราดาสุ รสิ ทธิ์ สุ ขชัย
การศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 14 -15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย เป็ น
ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร ผูช้ ้ ี แจงนโยบาย และในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรี ยน เป็ นการสั ม มนาของครู โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ หั ว ข้อ
อัส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก กรุ งเทพมหานคร ในวัน ที่ “พฤติกรรมนักเรี ยน 4.0”โดย พญ.มธุ รดา สุ วรรณโพธิ์
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เริ่ มด้วยการกล่าวต้อนรับและ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่ นราชนคริ นทร์
ชี้ แจง ทิ ศทางการจัดการศึ กษา มอบนโยบายและแนว นอกจากนี้ ได้ให้แนวทางการจัดการเรี ยนการสอน ปี การ
ปฏิบตั ิโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ปี การศึกษา 2561 โดยภราดา ศึกษา 2561 โดย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
ดร.เดชาชัย ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ต่อ หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ด้วยหัวข้อ “เพื่อความเป็ นหนึ่งเดียวของ AC” โดย ภราดา แนวทางการดู แ ลและควบคุ ม พฤติ ก รรมนั ก เรี ยน
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ
ปี การศึกษา 2561 จาก มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ หัวหน้า
ส�ำหรับหัวข้อ “การก้าวสู่ 4.0 ของครู อสั สัมชัญ” ฝ่ ายปกครอง ทั้งนี้ คณะครู ได้ประชุมหารื อและเตรี ยมความ
ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก คุ ณ เจน นํ า ชั ย ศิ ริ อั ส สั ม ชนิ ก พร้อม ในการประชุมคณะกรรมการบริ หารฝ่ าย การชี้แจง
เลขประจ�ำตัว 22295 เป็ นวิทยากร ส่วนแนวทางการดาํ เนิน แนวปฏิบตั ิของแต่ละฝ่ าย อีกด้วย
การบรรยายหัวข้อ “นักพนันหน้าใหม่”
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ฝ่ ายปกครอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดการบรรยาย ในหัวข้อ “นักพนัน
หน้า ใหม่ ” ให้กับ นัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4
ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 6 และ EP-M.4 ถึง EP-M.6 เพื่อให้
ความรู ้เกี่ยวกับการติดการพนันของวัยรุ่ นและโทษของการ
ติดการพนัน ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก วันที่ 14 มิถนุ ายน
- 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยได้รับเกียรติจากคุณธนกฤษ
ลิขิตธรากุล และคุณสุ พตั รา เตชะฤทธิ์ นักจิตวิทยา เป็ น
วิทยากรบรรยายให้ความรู ้ ณ ห้องประชุม Louis –Marie
Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial
Building โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานเขต
บางรั ก ร่ ว มกับ ศู น ย์บ ริ ก ารสาธารณสุ ข 23 สี่ พ ระยา
น�ำคณะกรรมการการประเมินการสุ ขาภิบาลในโรงเรี ยน
เข้าตรวจสอบสุ ขาภิบาลอาหารของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ใน
โครงการกรุ งเทพฯ เมื อ งอาหารปลอดภั ย โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริ มการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรี ยน
และเฝ้าระวัง มิให้มีการปนเปื้ อนเชื้อที่ทำ� ให้เกิดโรคระบบ
ทางเดินอาหาร และสารปนเปื้ อนอื่นๆ ในอาหารและน�้ำดื่ม
ที่ ได้ประกอบ ปรุ ง และจ�ำหน่ ายในโรงเรี ยน อี กทั้งยัง
เป็ นการพัฒนาเครื อข่ายด้านสุ ขาภิบาลอาหาร ซึ่ งน�ำไปสู่
การคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคด้านความปลอดภัยของอาหาร ซึ่ ง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่ วมโครงการและประเมิน การ
สุ ขาภิบาลอาหารในโรงเรี ยนเป็ นประจ�ำทุกปี ปี ละ 2 ครั้ง
และผ่า นมาตรฐานด้ว ยดี เ สมอมา โดยมี มิ ส จิ ร ภิ ญ ญา

เวศนานนท์ หัวหน้างานโภชนาการ มิสพรพรรณ สุ ทธิขำ�
ครู งานโภชนาการและบุ ค ลากร AC Canteen ให้ก าร
ต้อนรับ ณ ห้อง AC Canteen ชั้น 2 อาคารนักบุญหลุยส์มารี ย ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

มอบเงินรายได้จากการจัดงานสร้างสรรค์
ละครเวที ครั้งที่ 4 เรื่อง ‘ดรีมสเตจ’
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ชมรมการละคร
อัส สั ม ชัญ กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ ศิ ล ปะ ฝ่ ายวิ ช าการ
โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ มอบเงิ น รายได้ จ ากการจั ด งาน
สร้างสรรค์ละครเวที ครั้งที่ 4 เรื่ อง ‘ดรี มสเตจ’ เพือ่ ส่งมอบ
ให้กบั กองทุนดังต่อไปนี้ กองทุนครู อสั สัมชัญ 209,500
บาท (สองแสนเก้าพันห้าร้ อยบาท) กองทุ นครู เกษี ยณ
100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) กองทุนพนักงาน 30,000
บาท (สามหมื่ น บาท) โดยมี ภ ราดา ดร.เดชาชั ย
ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ เป็ นผูแ้ ทนรับมอบ และส่งมอบต่อ ณ บริ เวณลานอนุ สาวรี ยเ์ จษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรี ยน
ให้กองทุนไป ด�ำเนิ นการตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ต่อไป อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการใช้
Facebook สำ�หรับงานประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน
เมื่ อ วัน ที่ 12 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ส่ ง มาสเตอร์ โสภณ สกุลเรื อง หัวหน้างาน
ประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เข้าร่ วมสัมมนาเชิ ง
ปฏิบตั ิการ เรื่ อง “เทคนิ คการใช้ Facbook ส�ำหรับงาน
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรี ยน” จัดโดย มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ
ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ วิทยาเขตรังสิ ต
ส�ำหรับการสัมมนาเชิ งปฏิบตั ิการในครั้งนี้ เพื่อให้ผูเ้ ข้า
สั ม มนาเข้า ใจหลัก การการใช้ง านที่ ถู ก ต้อ ง และเป็ น ผูท้ รงคุณวุฒิ และคณาจารย์ของหลักสู ตรการตลาดดิจิทลั
ประโยชน์ตอ่ การประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลต่างๆ ของโรงเรี ยน ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ มาแบ่งปั นให้
โดยมีวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการใช้งาน Facebook จาก ความรู ้
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พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ผลการประกวดการแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ภายใต้งานประดิษฐ์และนวัตกรรม
ปี การศึกษา 2561 นักเรี ยนอัสสัมชัญได้รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง ได้โล่ประกาศนียบัตร เงินรางวัล 5,000 บาท
รายชื่อนักเรี ยนที่เข้าร่ วมการแข่งขัน
1. นายชยุตม์ วงศ์บุญสิ น เลขประจ�ำตัว 48451 นักเรี ยน
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/5
2. นายจิ ร สิ ญ จ์ สวรรค์พ รเพ็ญ เลขประจ�ำ ตัว 55439
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/5
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน
3. นายถนัดกิจ ตั้งจารุ กิจ เลขประจ�ำตัว 48332 นักเรี ยน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแข่งขันตอบ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/1
ปัญหาวิทยาศาสตร์ภายใต้งานประดิษฐ์และ
4. นายพงศภัค พูลทัศฐาน เลขประจ�ำตัว 48468 นักเรี ยน
นวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วิทยาศาสตร์ ส่ งนักเรี ยน 5. นายปพณ อลงกตเพทาย เลขประจ�ำตัว 53221 นักเรี ยน
เข้า ร่ ว มแข่ ง ขัน ตอบปั ญ หาวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแข่ ง ขัน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ภายใต้งานประดิษฐ์และนวัตกรรม ครู ผดู ้ ูแล มิสปิ ยชาติ ป้องพาล
ปี การศึ ก ษา 2561 ระหว่ า งวัน ที่ 14-15 มิ ถุ น ายน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
AEON Speech Contest 2018
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขัน
พูดสุ นทรพจน์ AEON Speech Contest 2018 จัดโดยมูลนิธิ
อิ อ อน 1% คลับ ร่ ว มกับ มู ล นิ ธิ อิ อ อนประเทศไทย
ณ โรงแรมจัสมิน ซิต้ ี โอเต็ล ผลการแข่งขัน มีดงั ต่อไปนี้
นายวิ ศ รุ ต ไชยค�ำ ภา นัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5/2
เลขประจ�ำตัว 55385 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอับดับหนึ่ง
นายวิชญ์ พงศ์ชชั วาล นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 ในการแข่งขันครั้งนี้มี มิสลภัสนันท์ จันทน์โรจน์ เป็ นครู
เลขประจ�ำตัว 48323 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ผูร้ ับผิดชอบควบคุมดูแลนักเรี ยน
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Classical Guitar
Solo รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี Yamaha
Thailand Music Festival 2018
เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 นายชัยวัฒน์
โลพันธ์ศรี เลขประจ�ำตัว 53235 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง กาแข่งขัน
Classical Guitar Solo รุ่ นอายุไม่ เกิ น 22 ปี Yamaha
Thailand Music Festival 2018 โดยมี ดร.พรเทพ พรประภา
เป็ นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา
ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Crossword
รายการ Malaysia Open 2018
นายณภัทร วัชรนุ รธร นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3/4 เลขประจ�ำตัว 50903 นักกีฬา Crossword โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Crossword
รายการ Malaysia Open 2018 รุ่ น WESPA Rating 1400
and below จัดโดย Ministry of Education, Malaysia &
The Regency Scholars Hotel ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน
2561 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ณ The Regency Scholars
Hotel Kuala Lumpur
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หุ่นยนต์
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18
งานการสอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการแข่งขันหุ่ นยนต์
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจ�ำปี 2561
ชิ ง ถ้ว ยพระราชทานสมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ.
2561 จัดโดย สมาคมส่ งเสริ มเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
ณ ไดมอนด์ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซียร์ รังสิ ต ผลการแข่งขัน
มี ป ระเภทการแข่ ง ขัน หุ่ น ยนต์ ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ. ยุว ชน
ครั้งที่ 18 เกมส์การแข่งขัน หุ่นยนต์ “บิท เลเซอร์” รางวัล เด็กชายธฤต นามนิราศภัย นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/3
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่รางวัลเหรี ยญรางวัล และ เลขประจ�ำตัว 51020
ทุนการศึกษาจ�ำนวน 10,000 บาท สมาชิกประกอบด้วย โดยมี มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็ นผูค้ วบคุมดูแล
เด็กชายภารุ จ เอื้อสุ ดกิจ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2/3
เลขประจ�ำตัว 51619
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขัน
หุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย
งานการสอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการแข่งขันหุ่ นยนต์
ยุ ว ชนชิ ง ชนะเลิ ศ ประเทศไทย และงานมหกรรม
สนามเด็กเล่นหุ่นยนต์ ประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 23 – 24
มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 จัดโดย นายจิรัฏฐ์ แจ่มสว่าง ณ สถาบัน
การ จัดการปัญญาภิวฒั น์ นนทบุรี ผลการแข่งขันประเภท
การแข่งขันหุ่นยนต์อตั โนมัติ The Fast รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 2 ได้รับโล่รางวัล และ เหรี ยญรางวัล
นายลัทธวัฒน์ เลาหะพันธุ์
โดยมี มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็ นผูค้ วบคุมดูแล
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1 เลขประจ�ำตัว 49472
เด็กชายศิษฏ์ สุ จิรัตนวิมล
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3/2 เลขประจ�ำตัว 50690
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ปฐมนิเทศนักฟุตบอล ประจำ�ปีการศึกษา
2561
เมื่ อ วัน ที่ 9 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561 ภราดาวิท ยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ในฐานะ
ผูจ้ ัด การที ม ฟุ ต บอลโรงเรี ย นอัส สัม ชัญ จัด ปฐมนิ เ ทศ
ผู ้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ นั ก ฟุ ต บ อ ล โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ
ประจ�ำปี การศึกษา 2561 โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปี โส
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญหลักสู ตรภาษาอังกฤษ

“ด้วยรักจากพีถ่ งึ น้อง ครอบครัว ACVB สัมพันธ์”
เมือ่ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ชมรมวอลเลย์บอล
อัสสัมชัญ (ACVB) จัดงาน “ด้วยรักจากพีถ่ งึ น้อง ครอบครัว
ACVB สั ม พัน ธ์ ” โดยมี ค รอบครั ว ชาววอลเลย์บ อล
อัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม พบปะสรุ ปผลงาน
ประจ�ำ ปี และรั บ ฟั ง โอวาทจาก ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม

จ.สมุทรสาคร คุณสมฤกษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการ
สถานี ส ยามสปอร์ ต ฟุ ต บอล คุ ณ ทรงเดช พรนภดล
ประธาน บริ ษ ัท เวอร์ ซุ ส สปอร์ ต กรุ๊ ป ร่ ว มงาน ณ
โครงการอัสสัมชัญ แคมปั ส พระราม 2 ต.พันท้ายนรสิ งห์
อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร

รองผู ้อ �ำ นวยการ/หั ว หน้ า ฝ่ ายวิ ช าการ/หั ว หน้ า ฝ่ าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม ภราดาวิหาร
ศรี ห าผล ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ย นอัส สัม ชัญ พาณิ ช ยการ
ร่ วมงาน ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
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ทีมบาสเกตบอล “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ
กวาด 3 แชมป์รวด บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.
สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปีย้ นชิพ 2018 รอบ
ชิงแชมป์ภาคนครหลวง
งานกี ฬ า ฝ่ ายกิ จ กรรม โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ
ส่ งนักกีฬาบาสเกตบอล เข้าร่ วมการแข่งขันบาสเกตบอล
นัก เรี ย น สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็จ
พระนางเจ้า สิ ริ กิ ต์ ิ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ 9
รายการ “โอเบค-สปอนเซอร์ บาสเกตบอล ไทยแลนด์
แชมเปี้ ยนชิพ 2018” รอบชิงแชมป์ ภาคนครหลวง ในรุ่ น
อายุไม่เกิ น 13 ปี , 15 ปี , และ 18 ปี ระหว่างวันที่ 28
พฤษภาคม-7 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561 ณ โรงเรี ยน
สตรี วิทยา 2 กรุ งเทพมหานคร โดยที มบาสเกตบอล
“อิ นทรี แดง” โรงเรี ยนอัสสัมชัญ สร้ างประวัติศาสตร์
คว้า 3 แชมป์ รวด ในรุ่ นอายุ 13 ปี , 15 ปี , และ 18 ปี สรุ ป
ผลการแข่งขันในรอบชิ งชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรี ยน
สพฐ. สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ ยนชิพ 2018 รอบ
ชิงแชมป์ ภาคนครหลวง
รุ่นอายุไม่ เกิน 13 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตี ยนวิทยาลัย 78-19 คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศ รุ่ นอายุ 13 ปี
รางวัลนักกี ฬายอดเยี่ยม (MVP) ได้แก่ เด็กชายชิ นาธิ ป
ธูปหอม ผูเ้ ล่นหมายเลข 15 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม ได้แก่ นายนพดล เองสิ ริดำ� รงกุล
รุ่นอายุไม่ เกิน 15 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ทีมเอ ชนะ โรงเรี ยนนนทบุรีวทิ ยาลัย
ทีมเอ 62-51 คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศ รุ่ นอายุ 15 ปี
รางวัล นัก กี ฬ ายอดเยี่ ย ม (MVP) ได้แ ก่ นายอรรณพ
พูนพันฒสุ ข ผูเ้ ล่นหมายเลข 7 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รางวัล ผูฝ้ ึ กสอนยอดเยี่ย ม ได้แ ก่ มาสเตอร์ นัน ทวัจ น์
สุ วรรณาพิสิทธิ์

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ทีมบี แพ้ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ทีม
เอ 62-22 คะแนน คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รุ่นอายุไม่ เกิน 18 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ทีมเอ ชนะโรงเรี ยนเบญจมราชานุสรณ์
ทีมเอ 61-52 คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศ รุ่ นอายุ 18 ปี
รางวัล นัก กี ฬ ายอดเยี่ ย ม (MVP) ได้แ ก่ นายพงศกร
เจียมสวัสดิ์ ผูเ้ ล่นหมายเลข 11 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ ม ได้แก่ มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ทีมบี คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี ดิวชิ นั่ 2
โดยทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ทั้ง 3 รุ่ น
5 ทีมได้แก่ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ทีมเอ รุ่ นอายุไม่เกิน 13 ปี ,
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ทีมเอ รุ่ นอายุไม่เกิน 15 ปี , โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ทีมบี รุ่ นอายุไม่เกิน 15 ปี , โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ทีมเอ รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี , และ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ทีมบี
รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี ผ่านเข้าสู่ รอบชิงแชมป์ ประเทศไทย
ณ โรงเรี ยนสตรี อ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ระหว่างวันที่
28 สิ งหาคม - 6 กันยายน พ.ศ. 2561
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แสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญ ที่คว้าแชมป์บาสเกตบอลนักเรียน
สพฐ. สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ
2018 รอบภาคนครหลวง
เมื่ อ วัน ที่ 13 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561 ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ
ภราดาวิ ท ยา เทพกอม รองผูอ้ าํ นวยการ/หัว หน้า ฝ่ าย
วิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ คุณกฤษณะ
วจีไกรลาศ ผูจ้ ดั การทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ

คุณทรงเดช พรนภดล ประธาน บริ ษทั เวอร์ซุส สปอร์ต
กรุ๊ ป จ�ำกัด คณะผูร้ ่ วมบริ หาร ครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยน
ร่ วมแสดงความยิ น ดี กั บ ที ม บาสเกตบอลโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ที่คว้าแชมป์ การแข่งขันบาสเกตบอลนักเรี ยน
สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รายการ “สพฐ.
สปอนเซอร์ บาสเกตบอล ไทยแลนด์ แชมเปี้ ยนชิพ 2018”
รอบภาคนครหลวง ในรุ่ นอายุไม่เกิน 13 ปี , 15 ปี , และ
18 ปี ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561
ณ โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา 2 กรุ งเทพมหานคร

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 16 ปี
ประเภท ข. และ 18 ปี ประเภท ก. ประจำ�ปี 2561
งานกีฬา โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอล ผลการแข่ งขันรอบแรก รุ่นอายุ 18 ปี
โครงการช้างเผือก เข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรี ยนกรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี 1-2 ประตู
พลศึกษา รุ่ นอายุ 16 ประเภท ข. และ 18 ปี ประเภท ก. โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้จุดโทษ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา
ประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 มิถุนายน – 31 สิ งหาคม 2-4 ประตู (เสมอในเวลา 0-0 ประตู)
พ.ศ. 2561 ณ สนามเทพหัสดิน, สนามศุภชลาศัย และสนาม โรงเรี ย นอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ย นวชิ ร าลัย เชี ยงใหม่
2-0 ประตู
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6
ผลการแข่ งขันรอบแรก รุ่นอายุ 16 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนปทุมคงคา 3-1 ประตู
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ทีมวอลเลย์บอล โรงเรียนอัสสัมชัญ
คว้าแชมป์ลูกยางกรมพลศึกษา รุ่น 18 ปี
งานกี ฬ า ฝ่ ายกิ จ กรรม โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ
ส่ งนักกี ฬาวอลเลย์บอลเข้าร่ วมการแข่งขันวอลเลย์บอล
นักเรี ยนกรมพลศึกษา ประจ�ำปี 2561 รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี
ระหว่างวันที่ 16 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์เยาวชน
เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฯ เทศบาลนครนนทบุ รี โดยที ม
วอลเลย์บ อลโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ สามารถคว้า แชมป์
วอลเลย์บอลนักเรี ยนกรมพลศึกษา ประจ�ำปี 2561 รุ่ นอายุ
ไม่ เ กิ น 18 ปี และรางวัล นั ก กี ฬ ายอดเยี่ ย ม (MVP)
ได้แก่ นายศิริชยั บุญธรรม ผูเ้ ล่นหมายเลข 1
สรุ ปผลการแข่งขัน
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนหันคาราษฎร์ รังสฤษฏ์
2-0 เซท (25-0, 25-0) คะแนน
คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษา
ภราดา ดร.เดชาชัย
ภราดาวิริยะ		
ภราดาวิทยา		
ม.อาสา		
มิสรัชนี		
ม.โอภาส		
ม.วรรณรัชต์

ศรีพิจารณ์
ฉันทรวโรดม
เทพกอม
มรพงษ์
ศรัทธาพันธ์
ธีราศักดิ์
สองศรียนต์

บรรณาธิการบริหาร
ม.โสภณ
สกุลเรือง
บรรณาธิการ
ม.กายสิทธิ์

ร่มไมล์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ม.ชาญชัย
ศรีนิยม
กองบรรณาธิการ
มิสศิริพร
ศุระศรางค์
ม.กรวิชญ์
โสภา

โรงเรี ย นอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ย นเศรษฐบุ ต รบ�ำ เพ็ญ
2-0 เซท (25-14, 26-24) คะแนน
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ
บดินทรเดชา 2-0 เซท (25-13, 25-16) คะแนน
รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี 2-0 เซท (25-17, 25-19) คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกีฬาสุ พรรณบุรี 3-0 เซท
(25-19, 25-20, 25-22) คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนขามทะเลสอวิทยา 3-0
เซท (25-11, 25-18, 25-17) คะแนน
ม.ดาราธาน
ม.วิชัย
มิสปรีดารัตน์
มิสพิชชาอร
มิสนวพร
มิสสิรินุช

รอดแก้ว
ยงวานิชจิต
ไชยพัฒน์
ณ นคร
ตั้นอิ่ม
เอี่ยมเขียว

พิสูจน์อักษร
ม.เสกสรรค์

นิลสุวรรณโฆษิต

ถ่ายภาพ
ม.กายสิทธิ์

ร่มไมล์

ม.โสภณ
สกุลเรือง
ม.ชาญชัย
ศรีนิยม
มิสวราภรณ์
ใจสุวรรณ์
มิสพิชชาอร
ณ นคร
นักเรียนชมรม NETAC
รูปเล่ม
มิสวราภรณ์

ใจสุวรรณ์

พิมพ์ที่
The Sun Group
โทรศัพท์ 0-2433-4192

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เลขที่ 26 ซอยเจริ ญกรุ ง 40 เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 โทรสาร 0-2237-7769
Website http://www.assumption.ac.th		
Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Youtube http://www.youtube.com/AssumptionCollege1885

