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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีที่ 20  ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ. 2560

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
และกิจกรรมรําลึกพระคุณแม่

พีธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร
และทุนการศึกษา (โอลิมปิกวิชาการ / 

O-NET / FSG. / FSGST.)
ปีการศึกษา 2559

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน (สช.) และโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ สถาบัน
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นักเรียนชมรม AC Robot โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งท่ี 12
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  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จดัวจนพธิกีรรมถวายพระพรชยัมงคล เฉลมิพระชนมพรรษา 
และ พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้
รับเกียรติจากบาทหลวงวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
อาสนวิหารอัสสัมชัญ ประกอบวจนพิธีกรรม โดยมีภราดา 
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ เป็นประธานเปิดกรวย 
ถวายสกัการะ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้�านวยการ
ภราดาวิริยะ ฉนัทวโรดม ทีป่รกึษาอาวโุส ผูแ้ทนคณะผูบ้รหิาร 
ผู้แทนคณะครู ผู ้แทนนักเรียน ผู ้แทนผู้ปกครอง ผู ้แทน 
เจ้าหน้าที่และพนักงาน ร่วมถวายพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน 
ประธานอ่านบทอาเศียรวาท ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญ 
พระบารม ีต่อหน้าพระบรมฉายาลกัษณ์ ณ เวทหีน้าอนสุาวรย์ี
พระแม่มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

  เมือ่วนัที ่21 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 งานอภบิาล (ศาสนา
คริสต์) ส�านักผู้อ�านวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีร�าลึกถึง
วันคล้ายวันสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 
ได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟวินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วย
เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธานประกอบวจน
พธิกีรรม ผูแ้ทนนักเรยีนนายปณต อลงกตเพทาย เลขประจ�าตวั 
53220 อ่านประวัตินักบุญหลุยส์ฯ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย 

พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 
ท่ีปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�านวยการ 
ผู้แทนคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ 
กรรมการสภานักเรียนฝ่ายศาสนาคริสต์ และผู้แทนนักการ 
วางกระเช้าดอกไม้ สักการะอนุสาวรีย์นักบุญหลุยส์ มารีย์ 
กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ณ เวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ 
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วจนพิธีกรรมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา
และพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร
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  เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ พิธีถวายพระพรสมเด็จ-
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และ
กิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่ โดยกิจกรรมเริ่มด้วยวจนพิธีกรรม
ขอพระพรจากพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เน่ืองในวนัสมโภชแม่พระอสัสมัชัญ ได้รบัเกียรติยกข้ึนสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟ
วินัย ฤทธิบุญไชย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ 
พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ 
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา 
เทพกอม รองผู้อ�านวยการ ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
นักเรียน และผู้แทนนักการ ร่วมประกอบวจนพิธีกรรมและ
ถวายมาลัยกรแด่แม่พระอัสสัมชัญ ตามด้วยพิธีถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่  9 เพื่อร�าลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา โดยมีภราดา 
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ เป็นประธานเปิดกรวย 
และถวายพานพุ่มเงิน – พานพุ่มทอง สักการะพระบรม-
ฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งอ่านบทอาเศียรวาทสดุดี บาทหลวง
วินัย ฤทธิบุญไชย คณะภราดา ผู้แทนคณะผู้ร่วมบริหาร 

ผู้แทนคณะครู ผู ้แทนผู้ปกครอง ผู ้แทนนักเรียน ผู้แทน
นักการ ถวายพานพุ่มเงิน -พานพุ่มทอง ตามล�าดับ และ 
ต่อด้วยกิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่ โดยเรียนเชิญผู้แทนคุณ
แม่ในทุกระดับช้ันจ�านวน 77 ท่าน ร่วมงาน ผู ้แทนลูก
กล่าวสดุดีพระคุณแม่ ผู ้แทนนักเรียนขึ้นมอบมาลัยและ 
กราบคุณแม่แสดงถึงความกตัญญูกตเวที ผู ้แทนคุณแม่
กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อลูก ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณ 
ผู้แทนคุณแม่ที่มาร่วมในพิธี และให้โอวาทแก่นักเรียนพร้อมทั้ง 
มอบของที่ระลึกให้กับผู้แทนคุณแม่ทุกท่านที่มาร่วมในพิธ ี
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ 
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
และกิจกรรมรําลึกพระคุณแม่
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 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิชาการ และคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ได้จัดให้มีกิจกรรมมุ่งสู ่โอลิมปิก และการพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนให้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น
นกัเรยีนได้เหน็ความส�าคญัของการสอบคดัเลอืกเข้าเป็นตวัแทน
ประเทศไทยในการแข่งขันโอลมิปิกวชิาการสาขาต่างๆ ตลอดจน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และ
การสอบวัดคุณภาพนักเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล

การประกวด AC Singing Contest 2017
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับกลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะและ 
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมการประกวด 
ร้องเพลงภาษาอังกฤษ ประจ�าปีการศึกษา 2560 (AC Singing 

Contest 2017) ณ หอประชุม Louis Marie Grand Hall 
ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก 
มสิสภุาวดี เหลีย่วเจรญิ หัวหน้าฝ่ายวชิาการ โรงเรยีนอสัสมัชญั 
เป็นประธาน พร้อมทั้งมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล

แห่งประเทศไทย และในปีการศึกษา 2559 มีนักเรียนท่ีมี
ความขยันหมั่นเพียร มานะพยายาม กระทั่งมีผลการทดสอบ
และผลการแข่งขันเป็นไปตามเกณฑ์ที่โรงเรียนก�าหนด เพื่อ 
เป็นขวัญก�าลังใจและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักเรียนรุ ่นต่อไป 
โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ เป็นผู้มอบ 
ณ เวทีหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โรงเรียนได้มอบทุนการศึกษา 
รวมจ�านวนทั้งสิ้น 133,000 บาท

พีธีมอบโล่รางวัล เกียรติบัตร และทุนการศึกษา
(โอลิมปิกวิชาการ / O-NET / FSG. / FSGST.) ปีการศึกษา 2559
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โรงเรียนอัสสัมชัญรับมอบโล่สถานศึกษา
วิชาทหารดีเด่น ประจําปีการศึกษา 2559
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 มาสเตอร์วีรวัฒน ์
สุวรรณศร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม ผู้แทนผู้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ รับมอบโล่สถานศึกษาวิชาทหารดีเด่นประจ�าป ี
การศึกษา 2559 และมาสเตอร์ชาติกล้า บุญชมภู หัวหน้า
งานรักษาดินแดน โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับเข็มเชิดชูเกียรต ิ
ผู้ก�ากับนักศึกษาวิชาทหารดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2559 
จาก พลโท วีรชัย อินทุโศภน ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ 
รักษาดินแดน และเข้าร่วมงานพิธีไหว้ครูโรงเรียนรักษาดินแดง 
ศนูย์การก�าลงัส�ารอง ประจ�าปีการศกึษา 2560 ณ ลานวรรณสมิต 
โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การก�าลังส�ารอง

งาน Open House หลักสูตรและการเรียน
การสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา หลักสูตร
สถานศึกษาและ หลักสูตร English Program 
สําหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 งาน Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา (หลักสูตรสถานศึกษาและ หลักสูตร English 
Program) ส�าหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ในวันอาทิตย์ท่ี 27 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์
นโยบายการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน และ
กิจกรรมพฒันาผูเ้รยีนให้ผูป้กครองได้รบัทราบ เพือ่เป็นแนวทาง
ในการให้ผู ้ปกครองและนักเรียนพิจารณาเลือกเรียนตาม 

ความถนัดและความสนใจ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ 
ผู้อ�านวยการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโนบายการจัดการศึกษา 
พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�านวยการ/หัวหน้า 
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ น�าเสนอหลักสูตรการเรียน 
การสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจงล�าดับขั้นตอนการลงทะเบียนเลือก 
แผนการเรียน พร้อมทั้งการเสวนาหัวข้อ “เรียนที่อัสสัมชัญ 
ได้อะไร มีคณะครู ผู ้ปกครอง และบุคคลที่สนใจร่วมงาน 
ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint 
Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอสัสัมชญั เขตบางรกั 
กรุงเทพมหานคร

ค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ STEP Camp: 
Thai – Singapore Youth Camp 2017 
 เมื่อวันที่ 9 – 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายวิชาการ 
โรงเรยีนอสัสมัชัญ ได้ส่งนกัเรยีนเข้าค่ายเยาวชนไทย–สิงคโปร์ 
(STEP Camp: Thai – Singapore Youth Camp 2017) 
ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล จังหวัด
นนทบุรี จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศไทยและ
กระทรวงศกึษาธกิาร ประเทศสงิคโปร์ กจิกรรมประกอบด้วย 
กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมสร้างความสามัคคี กิจกรรมนันทนาการ 
เกมกีฬาพื้นบ้านของไทย การแสดงทางวัฒนธรรม การท�า
กิจกรรมบูรณาการ ICT รวมถึงการพานักเรียนแลกเปล่ียน
ชาวสิงคโปร์ไปทัศนศึกษาท่ี หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย และ
ตลาดสามชุก ตลาด 100 ปี จังหวัดสุพรรณบุรี
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งานสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP – M.1-6 
ประจําปีการศึกษา 2560
 เม่ือวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานแนะแนว 
ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดงานสายสัมพันธ์บ้าน
กับโรงเรียน โดยในช่วงเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. เป็น 
ผู้ปกครองนักเรียนของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4-6 และ 

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับคัดเลือก
เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร
(ประกายเพชร) ครั้งที่ 12

EP-M.4-6 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม หัวหน้า
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ กล่าวให้การต้อนรับผู้ปกครอง 
และได้มีการบรรยาย เรื่องระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา 
ในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ประเสริฐ 
คันธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
(ทปอ.) เป็นวิทยากรในการบรรยาย หลังจากการฟังบรรยาย 
ผู้ปกครองได้พบกับคุณครูประจ�าชั้นและคุณครูผู้ช่วยประจ�าชั้น 
ในห้องเรียนของแต่ละระดับชั้น เพื่อปรึกษาหารือและร่วมมือ 
กันระหว่างโรงเรียนกับผู ้ปกครองในการช่วยเหลือดูแล
นักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และวางแนวทางในการ
ศึกษาต่อของนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พร้อม
ทั้งรับผลการทดสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560 และเอกสาร
ต่างๆ และส่วนในช่วงบ่าย เวลา 13.00–15.00 น. เป็นของ
ผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และ EP-M.1-3 ให้ 
ผู ้ปกครองได้พบกับคุณครูประจ�าช้ันและคุณครูผู ้ช ่วย 
ประจ�าช้ัน ในห้องเรียนของแต่ละระดับช้ัน พร้อมทั้งรับผล
การทดสอบกลางภาคเรียนท่ี 1/2560 และเอกสารต่างๆ 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ส�านักวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเท่ียว ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมเยาวชนดีเด่น
กรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งท่ี 12 เปิดโอกาส
ให้เยาวชนที่มีผลงานดีเด่นน�าเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการ
คัดเลือก จ�านวน 11 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้าน
นันทนาการ ด้านส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้านสื่อสารมวลชน
และการประชาสัมพันธ์ ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
และด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย โดยจัดให้มีพิธี
เชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) 
ประจ�าปี 2560 ณ ศนูย์เยาวชนกรงุเทพมหานคร (ไทย-ญีปุ่น่)
 ในโอกาสนี้นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญได้รับคัดเลือก 
เป็นเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) จ�านวน 
4 รางวัล ได้แก่
	 1.	ด้านนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์	
	 	 ประเภท	กลุ่มเยาวชนทั่วไป
  - นักเรียนชมรม AC Robot โรงเรียนอัสสัมชัญ 
	 2.	ด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส
   - นายญาณพงศ์ พนากิจกุล ม.5/1 
   เลขประจ�าตัว 48600
 3.	ด้านกีฬาหมากล้อม
  - นายวิชฤทธิ์ คฤหวาณิช ม.5/7 
   เลขประจ�าตัว 48534
 4.	ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	
	 	 ประเภทบุคคล	เยาวชนทั่วไป
   - นายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ ม.5/1 
   เลขประจ�าตัว 48441
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 เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 ภราดา วิทยา เทพกอม 
รองผู้อ�านวยการ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือกับ นายพะโยม ชิณวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน กับนางพรพรรณ ไวทยางกูร 
ผู ้อ�านวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง การพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถ
พิเศษทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ในรูปแบบห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทั้งน้ีมีโรงเรียนเอกชนเข้าร่วมบันทึกข้อตกลง 
42 โรงเรียน โดยมี มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ หัวหน้า 
ฝ่ายวิชาการร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมรอยัล เบญจา 
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สช. และโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ สสวท. 

ต้อนรับคณะครูและผู้แทนจากโรงเรียนเฮ่อหู 
สาธารณรัฐประชาชนจีน

  เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�านวยการ คณะที่ปรึกษา 
ผูอ้�านวยการ คณะครกูลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ 
คณะนักเรียนท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ร่วมให้การต้อนรับคณะครู 
และผู ้แทนจากโรงเรียนเฮ่อหู สาธารณรัฐประชาชนจีน 
โดยการชมวีดิทัศน์แนะน�าโรงเรียน ชมการแสดงเชียร ์
แปรอักษรไฟ ชมการแสดงกระบี่กระบองและการสาธิต 
การสอนโขน แลกเปลี่ยนของท่ีระลึก ณ ห้องประชุม 
Auditorium ช้ัน 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร พร้อมท้ังเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชั้น 11 
อาคารอัสสัมชัญ 2003 เยี่ยมชมห้องสมุดชั้น 3 - 4 อาคาร 
นักบุญหลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial 
Building)

 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ ประกอบด้วย 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการ หัวหน้าและ
ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
งานการสอนคอมพิวเตอร์ และหัวหน้างานแนะแนว ได ้
เข้าเยี่ยมชมบริษัท ดีไซน์ ออลเทอร์เนทีฟ จ�ากัด เพื่อศึกษา
กระบวนการผลิตเฟอร์นิเจอร์ห้องปฏิบัติการทางด้านวิชา
วิทยาศาสตร์ด้านการทดสอบท่ีได้มาตรฐานและทันสมัย ทั้ง
บริษัทยังมีบุคลากรท่ีมีความรู้หลากหลายสาขาร่วมงาน ซึ่ง
คณะดูงานสามารถที่จะน�าประสบการณ์ที่ได้รับมาวางแผน
การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในโอกาสต่อไป บริษัท ดีไซน์ 
ออลเทอร์เนทีฟ จ�ากัด บริหารงานโดย ดร.สมศักดิ์ วาทินชัย 
ประธานและกรรมการผู้จัดการซึ่งเป็นผู้ปกครองของนักเรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
และฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เยี่ยมชมสถานประกอบการ
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นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญ
ทดสอบความรู้พระคัมภีร์ 
"พระวรสารนักบุญมัทธิว"
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานอภิบาล โรงเรียน 
อัสสัมชัญ ร่วมกับแผนกพระคัมภีร์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ 
จัดให้มีการทดสอบความรู้พระคัมภีร์ "พระวรสารนักบุญ 
มัทธิว" นักเรียนคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ได้สมัครเข้ารับการทดสอบ จ�านวน 
160 คน ณ ห้องประชุม Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28

กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ประจําปีการศึกษา 2560
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์
วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
น�าโดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงานแถลง
ข่าวการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งท่ี 28 ชิงถ้วย
พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช- 
กุมารี โดยมี อาจารย์ศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยและประธานจัดการ
แข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 เป็นประธานการ

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว รัชกาลท่ี 4 
พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ซึ่งวันที่ 18 สิงหาคม 
ของทุกป ี เป ็นวันส�าคัญของไทยและมีความส�า คัญ 
ต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย โดยม ี
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ท่ีปรึกษาอาวุโส เป็นประธาน
วางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน 
ถวายพวงมาลัย สักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ-
พระจอมเกล้าเจ ้าอยู ่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย พร้อมท้ังกล่าวเปิดงาน ผู้แทนนักเรียน
กล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับงานวันวิทยาศาสตร์ ชมการแสดง 
ของนักเรียน ณ บริเวณเวทีลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย ์
ฟ.ฮีแลร์ และมีการเย่ียมชมนิทรรศการแสดงผลงานของ
นักเรียน และซุ้มเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์ 
บริเวณใต้ตึกฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

แถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.วิทยา ศรีชมภู ผู้อ�านวยการโรงเรียน
สวนกหุลาบวทิยาลยั อาจารย์อนนัต์ ทรพัย์วาร ีผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนเทพศิรินทร์ คุณวิบูลย ์ ลีรัตนขจร ประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซิร์ช (ไลฟ์) จ�ากัด และ คุณธเนศ 
โฆษติวฒิุโสภณ ผูอ้�านวยการฝ่ายตลาด Ari Football ร่วมงาน 
โดย มีแขกผู้มีเกียรติและ สื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าว 
ณ ห้องประชุม Trinity Hall ชั้น 11 อาคาร จอห์น เอ.เอกิ้น 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เขตสาทร กรุงเทพฯ
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กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการ 
เรียนรู ้ภาษาไทย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวัน 
ภาษาไทยแห่งชาติ เพื่ออนุรักษ์การใช้ภาษาไทย โดยมี
การแข่งขันของนักเรียนแต่ละระดับช้ัน การตอบค�าถาม
เก่ียวกับภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์วันภาษาไทยแห่งชาต ิ
การขับร้องบทเพลงเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และการแสดงจินตลีลา
ประกอบเพลง จากตัวแทนนักเรียน ณ เวทีลานอนุสาวรีย์
เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมบูรณาการ วันอาเซียน
เปิดโลกทัศน์เพื่อค้นหาทักษะชีวิต
 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดกิจกรรมสร้างสรรค์วันอาเซียน เปิดโลกทัศน์เพื่อค้นหา
ทักษะชีวิต โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม 
รองผู้อ�านวยการ เป็นประธาน เปิดงาน กิจกรรมบูรณาการ 
วันอาเซียนช่วงเช้า ได้มีการกล่าวสุนทรพจน์ อาเซียนกับ
วัฒนธรรมทางภาษา “เปิดโลกทัศน์ชาวอาเซียนในโลก
ศตวรรษที่ 21” การแบ่งปันข้อคิดจากประสบการณ์ชีวิต
จากนักแข่งรถดริฟท์, การแสดงชุดประจ�าชาติอาเซียน, 
การแสดงกีฬาภูมิปัญญาพื้นบ้านของชาวอาเซียน, การแสดง

งานสัปดาห์ห้องสมุด ครั้งที่ 32
“ตามรอยเท้าพ่อ... ในหลวงรัชกาลที่ 9”
 ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส คณะ 
ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ คณะครู นักเรียน ร่วมเปิดงาน
สัปดาห์ห้องสมุดครั้งที่ 32 “ตามรอยเท้าพ่อ... ในหลวง
รัชกาลที่ 9” งานสัปดาห์ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดขึ้นระหว ่างวันที่  29-31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 
ณ ศูนย์วิทยบริการ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis – 
Marie Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ดนตรสีากลของนกัเรยีน การแข่งขนัตอบปัญหาแฟนพันธุแ์ท้ 
“โรงเรียนอัสสัมชัญ และท้องถิ่นบางรัก” ในระดับชั้น ม.ต้น, 
นิทรรศการ เกมต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆ ส่วนกิจกรรม 
บูรณาการวันอาเซียนช่วงบ ่ายจะเป ็นรายการเสวนา 
ในหัวข้อต่างๆ เสวนาหัวข้อ EOD : จากชีวิตประจ�าวัน – 
การก่อการร้ายสากล, เสวนาหัวข้อการมีเป้าหมาย – 
ความส�าเร็จในชีวิต, เสวนาหัวข้อการออม – การลงทุน, 
เสวนาหัวข้อพี-พูลยศกับขบวนการ Paper Ranger ฮีโร ่
ผู ้เปลี่ยนกระดาษแผ่นหนึ่ง, เสวนาหัวข้อใส่ใจสุขภาพ 
ตามแนววิถีพุทธ, เสวนาหัวข้อรอบรู้เรื่องภาษาจีนไปกับ 
พี่ป๊อป และกิจกรรมตลาดนัดอาเซียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรม “รด.จิตอาสาผลิตดอกไม้จันทน์
แทนใจ ถวายแด่พ่อ”

กิจกรรม Workshop 
ในโครงการอบรม AC EdTech ครั้งที่ 1
 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ชมรมส่ือและ
เทคโนโลย ี(AC EdTech) กจิกรรมพฒันาผู้เรยีน ฝ่ายวชิาการ 
โรงเรยีนอสัสมัชญั จดักจิกรรม Workshop ในโครงการอบรม 
AC EdTech ครั้งที่ 1 “ฝึกคิด ฝึกท�า หาประสบการณ์” เพื่อ
ให้สมาชกิในชมรมได้เรยีนรู ้แลกเปลีย่นประสบการณ์ ความรู้ 
เทคนคิต่างๆ ภายใต้เเนวคดิ “ฝึกคดิ ฝึกท�า หาประสบการณ์” 
และเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกภายในชมรม 
อันจะส่งผลให้การท�างานต่างๆ ในชมรมลุล่วงไปได้ด้วยด ี
ผ่านการท�ากิจกรรมร ่วมกัน กิจกรรมดังกล ่าวจัดขึ้น 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ ด�าเนินกิจกรรมโดยนักเรียนชมรม 
AC EdTech และ ม.กรวิชญ์ โสภา เป็นคุณครูท่ีปรึกษา 
ในการด�าเนินกิจกรรม

โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนอัสสัมชัญ 
กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ

 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
สุขศึกษาและพลศึกษา ได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ 
ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อให้
คณะครู นักเรียน ใช้เวลาว่างออกก�าลัง มีสุขภาพดีเป็นปัจจัย
ส�าคัญในการด�ารงชีวิต ถ้าบุคคลมีสุขภาพดี จะเป็นพ้ืนฐาน
ส�าคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนาสุขภาพ 
อนามัย อันจะน�าไปสู่การพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนด ี
มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ สามารถด�าเนินชีวิต 
ได้อย่างมีความสุขในสังคมปัจจุบัน และสร้างเครือข่ายไปยัง
ครอบครัว ชุมชน เพื่อเสริมสร้างรายได้และความเข้มแข็ง
ในการด�าเนินชีวิตอย่างสมดุล และยั่งยืนภายใต้สถานการณ์
ความไม่สงบในปัจจุบันท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีด้วย สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ณ เวที
หน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานรักษาดินแดน 
ร่วมกับงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6 
จัดกิจกรรม “รด.จิตอาสาผลิตดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวาย
แด่พ่อ” โดยมีนักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 นักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี 6 และ EP-M.6 รวมใจน้อมประดิษฐ์ 
“ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” (ดอกดารารัตน์) โดยมี 
เจ้าหน้าที่จากโรบินสัน พร้อมด้วยคณะอาจารย์ คณะนักศึกษา 
จากคณะคหกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
มาสาธิตการท�าดอกไม้จันทน์ให้กับ คณะครู นักเรียน 
และผู้ปกครอง เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช 
ในโอกาสนี้ ได้มีเจ้าหน้าท่ีจาก Central Restaurants 
Group น�าผลติภณัฑ์ เปปเปอร์ ลนัซ์ มาให้บรกิารแก่นกัเรียน 
ที่ร่วมกิจกรรม ณ ห้องเรียนชั้น 2-4 อาคารอัสสัมชัญ 2003 
และศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน ชั้น 4 อาคารนักบุญ
หลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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 งานระดับช้ันมัธยมศึกษาป ีที่  5 และ EP-M.5 
ฝ่ายปกครอง ร่วมกับงานอภิบาล ส�านักผู ้อ�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมโครงการแสวงหาสัจธรรม 
น�าชีวิต (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา) นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 ระหว่างวันท่ี 
8-9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
ความซื่อสัตย์ อดทน มีจิตอาสา การเข้าถึงสัจธรรมอัน
สูงส่ง ด้วยการด�าเนินชีวิตรู ้จักการเสียสละ มีจิตส�านึก 
ต่อสาธารณะเป็นบุคลากรที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
และเป็นบุคลากรที่ดีของประเทศชาติต่อไป ในอนาคต โดย 
กลุ่มที่ 1 ณ สวนเพชรรีสอร์ท อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
และกลุ่มที่ 2 ณ E CO CAMP อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นํา” 
รุ่นที่ 11 ประจําปีการศึกษา 2560

โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวิต
(กิจกรรมพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 
ประจําปีการศึกษา 2560
 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ร่วมกับ 
งานอภิบาล โรงเรียนอัสสัมชัญ น�านักเรียนระดับช้ัน 
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา

คุณภาพชีวิตและจิตอาสา โดยกลุ ่มท่ี 1 ร่วมกิจกรรม 
ณ E CO CAMP อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี และกลุ่มที่ 2 
ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ�าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เพื่อแสวงหาสัจธรรม 
น�าชีวิต (กิจกรรมพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสา) ระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ประจ�าปีการศึกษา 
2560

โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวิต (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตอาสา)
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 ประจําปีการศึกษา 2560 

 งานระดับช้ัน ฝ ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้น�า” รุ่นที่ 11 
ประจ�าปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพความ 
เป็นผู้น�าและผู้ตามที่ดี ให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมี
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที ่1-6 และ EP-M.1-6 จ�านวน 
190 คน เข้าร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 โดยมีคุณสุชาย แทบประสิทธิ์ คุณกัลยรัตน์ 
เต็มรัตน์ อาจารย์ยุทธ โตอดิเทพย์ ร่วมเป็นวิทยากรให ้
ความรู้แก่นักเรียน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 
ภราดาวทิยา เทพกอม รองผูอ้�านวยการ/ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง 
เป ็นประธานในพิธีเป ิด ณ ศูนย ์การเรียนรู ้อัสสัมชัญ 
ต�าบลตลาดจินดา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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จิตอาสาทําความดีด้วยหัวใจเพื่อถวายเป็น 
พระราชกุศลบริเวณโดยรอบโรงเรียนอัสสัมชัญ

 เมื่อวันท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 พล.ต.ต.จิรพัฒน์ 
ภูมิจิตร รองผบช.น. พร้อมด้วย พ.ต.อ.นคร ทองพานิช 
ผกก.สน.บางรัก พ.ต.ท. ธัญยบูรณ์ ธรรมจรัสวงศ์ รองผกก.
จร. สน. บางรัก คณะนายต�ารวจราชส�านักประจ�า เจ้าหน้าที่
ต�ารวจจราจรสถานีต�ารวจนครบาลบางรัก ประชาชนจิตอาสา 
ลูกเสือกองร้อยสุรสีห์โรงเรียนอัสสัมชัญ เนตรนารีโรงเรียน
อัสสัมชัญศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ คณะครูและ
นักเรียน ร่วมด�าเนินโครงการจิตอาสาท�าความดีด้วยหัวใจ 
เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล ณ ถนนเจรญิกรงุ และบรเิวณโดย
รอบโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
สมโภชพระนางมารีย์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์
 เมื่อวันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 งานอภิบาล 
(ศาสนาคริสต์) โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมกับอาสนวิหาร 
อัสสัมชัญ จัดให ้มี พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภช 
พระนางมารย์ี รบัเกยีรตเิข้าสูส่วรรค์ ณ อาสนวหิารอัสสมัชญั 
โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 

เป็นประธาน หลังพิธีมิสซาบูชา มีการแห่แม่พระไปยัง 
โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และ 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา นักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้น 
และนักเรียนลูกเสือระดับชั้นมัธยมปีที่ 2 นักเรียนลูกเสือ 
กองร้อยพิเศษ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ และ 
พี่น้องคริสต์ศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี

 โรงเรียนอัสสัมชัญ งานอภิบาล ส�านักผู้อ�านวยการ 
จัดกิจกรรมคุณค่าพระวรสารท่ีสอดคล้องตามจิตตารมณ์ของ
นกับญุหลยุส์ มารย์ี เดอ มงฟอร์ต ทีค่วรได้รบัการหล่อหลอม
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแต่ละคน เพ่ือมุ่งสร้างให้นักเรียน
เป็นผู้มีศาสนาและหลักธรรมตนยึดมั่น จะได้บรรลุถึงวุฒิ
ภาวะเชิงศีลธรรม อันจะช่วยให้สามารถด�ารงชีวิตในโลกแห่ง 
ความเป็นจรงิ แก้ปัญหาชวีติด้วยสนัตวิธิ ีตดัสนิใจด้วยสตปัิญญา 
และความสุขุม และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
โดยมีบาทหลวงสุวนารถ กวยมงคล วัดนักบุญบาร์โธโลมิว 
อัครสาวก เป็นวิทยากร ให้ความรู ้แก่นักเรียนระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที ่4 ได้รบัเกยีรตจิากมสิไพบรูย์ สงิห์ครุ หัวหน้า
ผู้อ�านวยการ พร้อมด้วยมาสเตอร์บุญสม ช่วงโชติ หัวหน้า
ระดับ คณะครู ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มิสปรีดารัตน์ ไชยพัฒน์ 
หัวหน้างานอภิบาล มิสธนินท์ธร ค�าทองสุข ร่วมมอบของ 
ที่ระลึกและร่วมกิจกรรม ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคาร 
AC2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมคุณค่าพระวรสาร
ที่สอดคล้องตามจิตตารมณ์
ของนักบุญหลุยส์ มารีย์ เดอ มงฟอร์ต
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สมาคมผู้ปกครอง 
และครู โรง เรียนอัสสัมชัญ จัดการประชุมสมาคมฯ 
คร้ังที่ 1/2560 โดยมี ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคม 
ผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป ็นประธาน 
การประชุม พร้อมมอบเงินจ�านวน 100,000 บาท ให้ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เพื่อสนับสุนนการแข่งขันฟุตบอล 
จตุรมิตรสามัคคี คร้ังที่ 28 ในส่วนของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 
พร้อมมอบเงินสนับสุนน ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28

โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญ เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุน พร้อมด้วย ภราดา 
เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
แผนกประถม ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ อุปนายก 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมเป็น 
สักขีพยาน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร
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การแข่งขันตอบคําถามภาษาอังกฤษ
(AC QUIZ CONTEST) 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ 
จัดกิจกรรมการแข่งขันตอบค�าถามภาษาอังกฤษ (AC 
QUIZ CONTEST) ประจ�าปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง 
Auditorium ชั้น 9 อัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก มิสลภัสนันท ์
จันทน์โรจน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เป็นประธานเปิดการแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการฟัง เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 
อย่างถูกต้อง เพื่อทดสอบความรู้รอบตัวของนักเรียนจาก
ค�าถามหลากหลายวิชา และเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนตื่นตัว 
ต่อการติดตามข่าวสารและความรู้รอบโลก

ประกวดอ่านข่าวภาษาอังกฤษ 
(AC Junior News Reporters)
 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรมการ
ประกวดอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (AC Junior News Reporters) 
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติ
จากมิสลภัสนันท์ จันทน์โรจน์ เป็นประธานในพิธีเปิดการ
แข่งขัน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ด้านการส่ือสารด้วยการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษอย่าง 
ถกูต้อง กระตุ้นให้นักเรยีนมคีวามกล้าแสดงออก เปิดโลกทัศน์
ให้นักเรียนในการเรียนรู้ข่าวสารความเคลื่อนไหวของโลก 
และเพ่ือแนะแนวการประกอบอาชีพด้านการข่าว การเป็น 
ผู้ประกาศข่าว อันเป็นอาชีพทางเลือกที่น่าสนใจอีกอาชีพหนึ่ง

กิจกรรมการแข่งขันสะกดคําภาษาอังกฤษ (AC 
Spelling Bee 2017)  
 เมื่อวันที่  25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กลุ ่มสาระ 
การเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน
สะกดค�าภาษาอังกฤษ (AC Spell ing Bee 2017) 
ณ ห้อง 901 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยได้รับเกียรติจาก มิสสุภาวด ี
เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เป็นประธาน โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์

  1. เพือ่เพิม่พนูทกัษะทางภาษาและความรูภ้าษาองักฤษ
ของผู้เรียน
  2. เพื่อส ่งเสริมความสามารถด้านการฟังและการ 
สะกดค�าภาษาอังกฤษ
  3. เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความส�าคัญของการเรียน
ภาษาต่างประเทศ
  ส�าหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้  ได ้รับความร่วมมือ 
จากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นอย่างดี 
โดยมีครผูู้ประสานงานประกอบด้วย ม.กรณัย์ภฎั เสียงเสนาะ, 
Mr. Eric Clark, มิสลภัสนันท์ จันทน์โรจน์ และคุณครู 
ทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โดยผลการแข่งขัน มีดังต่อไปนี้
	 รางวัลชนะเลิศ
 ได้แก่ นายณัฐกร ประคุณศึกษาพันธ์ ม. 6/1
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
 ได้แก่ นายชวิศ โชติพินทุ ม. 6/1
	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง  
 ได้แก่  นายปรมินทร์ แสงไกรรุ่งโรจน์ ม. 6/10
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กิจกรรมการแข่งขันคัด Round Hand
 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระ
การเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขัน 
คัด Round Hand โดยได ้รับเกียรติจากมิสสุภาวดี 
เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงาน 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
ดนตรีชาติพันธุ์
 เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานดนตรีและ 
การแสดง ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียน 
เข้าร ่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมดนตรีชาติพันธุ  ์
จัดโดย สถาบัน TUN ABDULRAZAK CAMPUS, 
SARAWAK ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและประเทศ

มาเลเซยี ผ่านทางโครงการศลิปะ ดนตร ีซึง่โรงเรยีนอสัสมัชญั 
ส่งชุดการแสดงศิลปะป้องกันตัว “กระบี่กระบอง” ภายใต้
การฝึกสอนของ มาสเตอร์ณัฐกานต์ สุดเสนาะ เข้าร่วมกับ 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา ที่ส่งชุดการแสดง ระบ�ากินรีร่อน 
และชุดระบ�าไทย-มาเลเซีย โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมชมการแสดง 
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา เขตบางรัก กรุงเทพฯ

คัดลายมือภาษาจีน
หัวข้อ ร้อยคํารักจากลูกถึงแม่ ครั้งที่ 1
 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู ้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการ
แข่งขันคัดลายมือภาษาจีน หัวข้อ “ร้อยค�ารักจากลูกถึงแม่” 
ครัง้ที ่1 เนือ่งในกจิกรรมวนัแม่ โดยได้รบัเกยีรตจิาก มสิสภุาวด ี
เหล่ียวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เป็นผู้มอบรางวัล ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

ณ ห้อง 901 ช้ัน 9 อาคารอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์  
 1. เพือ่ให้นกัเรยีนมคีวามกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช ้
ภาษาอังกฤษได้อย่างเหมาะสมในทั้งรูปแบบท่ีเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ
 3. เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกถึงเจตคติ และ 
มีสมาธิในการเขียน
 4. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 ส�าหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก
นักเรียนในทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี โดยมีครูผู้ประสานงาน 
ประกอบด้วย มิสลภัสนันท์ จันทน์โรจน์ มิสหทัยรัตน ์
สิริวราวุธ มิสศิริพร ศุระศรางค์ มิสดุจดวงใจ พุทธสุวรรณ 
มิสอภิรญา ยั่งยืนสิน และคุณครูทุกท่านในกลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
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กิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
(AC Speech Contest 2017)
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู ้

ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ (AC Speech Contest 2017) ณ ห้อง 

Auditorium ช้ัน 9 อาคาร AC2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ 

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากมิสศิริพร 

ศุระศรางค์ หัวหน้างานการเรียนการสอนตามนโยบาย 

มูลนิธิฯ เป็นประธาน และมิสลภัสนนท์ จันทน์โรจน์ หัวหน้า

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นที่ปรึกษา

SG MUSIC FESTIVAL 2017
 เมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานดนตรีและ 
การแสดง ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการประกวดการแข่งขันความสามารถทางดนตรี 
รายการ SG MUSIC FESTIVAL 2017 ณ หอประชมุ โรงเรยีน
เซนต์คาเบรียล เขตสามเสน กรุงเทพฯ จัดโดย งานดนตร ี
และการแสดง ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
 สรุปผลการประกวดการแข่งขันความสามารถทาง 
ดนตรี รายการ SG MUSIC FESTIVAL 2017
 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง ANAN (วงแอ่นแอ๊น) จาก
โรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1 ได้แก่ วง ACSP Stage5 
จากโรงเรียนอัสสัมชัญ สมุทรปราการ
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 2 ได้แก่ วง Dex Tim 
จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง
 รางวัลชมเชย ได้แก่ วง Never Mind จากโรงเรียน 
อัสสัมชัญ และ วง Medium 1 จากโรงเรียนแม่พระฟาติมา

การแข่งขันแรลลี่การกุศล
“AC Family Rally 2017”
 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล 
“AC Family Rally 2017” “132 ปี สามัคคี รักใคร่ 
ร่วมใจรักษ์ธรรมชาติ” ในโอกาสครบรอบ 132 ปี แห่งการ 
ก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 เส้นทางกรุงเทพมหานคร–ชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�านวยการ 
คณะผู้ร่วมบริหาร ผู้เข้าแข่งขันร่วมในพิธีเปิดและปล่อย
ขบวนรถ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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โรงเรียนอัสสัมชัญมอบดอกไม้จันทน์
ให้แก่ บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จํากัด
 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบดอกไม้จันทน์
จ�านวน 12,200 ดอก ให้แก่ นายประสาน ศรเจริญ ผู้จัดการ
ฝ่ายอาวุโสการตลาด Strategic Alliance & CSR คุณจริยา 
เพ็ชรแสง ผู้จัดการฝ่าย TMG Market & CSR คุณธัญญ์นิธิ 
นวัตนิธิโรจน์ ผู ้ จัดการส่วน TMG Marketing & CS 
ผู้แทนจาก บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จ�ากัด เพื่อใช้ในงาน 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง
และนักเรียน ร่วมเป็นจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ 
ณ ศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน ชั้น 4 อาคารนักบุญ 
หลุยส์-มารีย์ (Saint Louis – Marie Memorial Building) 
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผู้อํานวยการรับมอบ
ผลิตภัณฑ์ขวดนํ้า CUBE.BOTELLA ให้กับ
นักกีฬาโครงการช้างเผือกโรงเรียนอัสสัมชัญ
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบ 
ผลิตภัณฑ์ขวดน�า้ BOTELLA ให้กับนักกีฬาโครงการช้างเผือก 
ทุกประเภทโรงเรียนอัสสัมชัญ โดยได้รับการสนับสนุนจาก 
บริษัท Cube กลุ่มนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ โครงการ
การฝึกฝนการด�าเนินธุรกิจ และได้ส่งเสริมนักเรียนให ้
เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่างๆ ภายใต้โครงการที่มีชื่อว่า 
Young business Assumption อยู ่ในการดูแลและ 
สนับสนุน มูลนิธิจูเนียร์อะชีฟเม้นท์ ประเทศไทย (JA 
Company) ณ ลานอนุสาวรีย์คุณพ่อกอลมเบต์ โรงเรียน 
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 
ศึกษาดูงานการเรียนการสอนโดยใช้ Ipad 
และห้องเรียน STEM Robotic
 วันพุธที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ภราดา วิทยา 
เทพกอม รองผู้อ�านวยการ/ท่ีปรึกษาฝ่ายวิชาการ/หัวหน้า 
ฝ ่ายโปรแกรมภาษาอั งกฤษ พร ้อมด ้วยมิสสุภาวด ี
เหลี่ยวเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ได้ให้การต้อนรับ คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ท่ีเข้า
ศึกษาดููงานและเยี่ยมชมการเรียนการสอนโดยใช้ Ipad และ
ห้องเรียน STEM Robotic โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร
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มอบเงินสมทบกองทุน”หะรินสุต” 
เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญ 
 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คุณภูมินทร์ หะรินสุต” 
ประธานสมาคมเจ้าของเรือไทย ผู้แทน คุณอ�าพล คุณล�ายอง 
หะรินสุต มอบเงินจ�านวน 60,000 บาท เพื่อสมทบกองทุน 
“หะรินสุต” เป็นกองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ซึ่งเป็นการมอบประจ�าทุกๆ ปี เนื่องในโอกาส 
วันเกิดของคุณอ�าพล หะรินสุต (16 สิงหาคม) โดยมี 
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ท่ีปรึกษาอาวุโส เป็นผู้รับมอบ 
ณ ห้องท�างานภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ช้ัน M2 อาคาร 
อั สสั ม ชัญ 2003  โรง เรี ยนอั สสั มชัญ  เขตบางรั ก 
กรุงเทพมหานคร

แบรนด์มิซูโน่มอบรองเท้าฟุตบอลให้ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28

 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบรองเท้า
ฟุตบอลมิซูโน่ (Mizuno) รุ่น MORELIA NEO 2 จ�านวน 
36 คู่ มูลค่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท) จาก 
คณุพสุิทธิ ์บนุนาค ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย S และ Mr.Reuben 
Tham Senior Executive Regional Sports Business 
MIZUNO SINGAPORE PTE LTD. บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์- 
เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) บริษัทในเครือสหพัฒน์ 
เพื่อใช้ในการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี คร้ังที่ 28 
ณ ลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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อัสสัมชัญ จัดโบว์ลิ่งการกุศล ปี 2560
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2560 ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียน
อัสสัมชัญ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ
จาก ภราดาสรุสทิธิ ์สขุชยั ประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล
แห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดการแข่งขัน โดยมี ภราดา 

ทําความสะอาดเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 
(Big Cleaning Day)
 เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ฝ่ายบริหารทั่วไป 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของโรคไข้หวัดใหญ่ 
ที่จะมาพร้อมกับฤดูฝน จึงจัดให้มีการท�าความสะอาด 
ครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ตามสถานที่ต่างๆ ของอาคาร 
อุปกรณ์ต่างๆ โต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องเรียน และภายนอก
ห้องเรียน ระเบียง บันได เพื่อเป็นการท�าความสะอาดให้กับ
ห้องเรียนและบริเวณโดยรอบให้ปลอดภัยและห่างไกลจาก
เชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคภัยอื่นๆ ที่อาจ
เกดิขึน้ โดยได้รบัความร่วมมอืจากเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบรหิารทัว่ไป
ร่วมกันท�าความสะอาด ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

ดร.เดชาชัย ศรีิพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�านวยการ คณะที่ปรึกษา 
ผู้อ�านวยการ แขกผู้มีเกียรติ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ร่วมงาน 
ณ ดีเอชแอล บลูโอ ริธึ่ม แอนด์ โบวล์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้า
สยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
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โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมคุณพ่อถนอม เลิศอารมณ ์
บิดามิสรัศมี เลิศอารมณ์
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมด้วย ภราดา
วิริยะ ฉนัทวโรดม ทีป่รกึษาอาวโุส คณะผูบ้ริหาร คณะครแูละ
นักเรียน โรงเรยีนอสัสมัชญัร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรม
ศพ คุณพ่อถนอม เลิศอารมย์ บิดามิสรัศมี เลิศอารมณ์ 
ณ วัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 
คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ขอแสดง
ความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อถนอม เลิศอารมณ ์
มา ณ โอกาสนี้

คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน ม.6
และ EP-M.6 (รด.ปี 3) ส่งมอบดอกไม้จันทน์ 
แทนใจ ถวายแด่พ่อ
 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะครู นักเรียน 
(รด.ปี 3) และผู้ปกครอง ส่งมอบดอกไม้จันทน์ แทนใจ ถวายแด่ 
พ่อ ซึ่งงานรักษาดินแดนร่วมกับงานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
และ EP-M.6 ได้ด�าเนินการจัดกิจกรรม “รด.จิตอาสาผลิต
ดอกไม้จันทน์แทนใจ ถวายแด่พ่อ” โดยมีนักศึกษาวิชาทหาร
ปีที่ 3 / นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ EP-M.6 
รวมใจน้อมประดิษฐ์ “ดอกไม้จันทน์ แทนใจ ถวายแด่พ่อ” 

(ดอกดารารัตน์) เพื่อน�าไปใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง 
พระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร มหาภูมพิลอดลุยเดช 
ซึ่งได้ด�าเนินการตั้งแต่วันที่ 18-31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรบินสันบางรักมารับมอบ ณ ห้องสมุด 
มาร์ติน เดอ ตูรส์ ศูนย์วิทยบริการและสื่อการสอน ชั้น 4 
อาคารนกับุญหลยุส์-มารย์ี (Saint Louis – Marie Memorial 
Building) โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
 ถ่ายภาพโดย นักเรียนชมรม Netac ระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6/1 นายหยี่เซียน เหลา เลขประจ�าตัว 47574

ร่วมสวดพระอภิธรรม
คุณพ่อชุมพร สิมะวัฒนา 
บิดามิสปฐมา สิมะวัฒนา
 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะผู้บริหาร คณะครู
นกัเรียนโรงเรียนอัสสมัชัญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภธิรรมศพ 
คณุพ่อชมุพร สมิะวฒันา บดิามสิปฐมา สมิะวฒันา คุณครูสอน
วิชาแนะแนว ณ วัดทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลองสาน 
กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณพ่อ
ชุมพร สิมะวัฒนา มา ณ โอกาสนี้
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แชมป์แบดมินตันชายคู่ 
มิซูโน่ เสนา แชมเปี้ยนชิพ 2017 
 โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ  ข อ แ ส ด ง ค ว า ม ยิ น ดี กั บ 
ด.ช.ธนวัฒน์ ธนาด�ารงค์ ช้ัน ม.1/9 เลขประจ�าตัว 51720 
ท่ีได้รับรางวัล ชนะเลิศ ชายคู ่ รุ ่นอายุ 13 ปี รายการ 
"มิซูโน่ เสนา แบดมินตัน แชมเปี้ยนชิพ 2017" (MIZUNO- 
SENA BADMINTON CHAMPIONSHIP 2017) โดยเล่น 
ในสังกัด สโมสรสิงห์ HH ระหว่างวันท่ี 8-13 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2560 ณ สนามแบดมินตัน Happy Hub ถ.สุคนธสวัสดิ์ 
กรุงเทพมหานคร

 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องสมุด 
มาร์ติน เดอ ตรูส์ ช้ัน 3 โรงเรียนอสัสมัชัญ เขตบางรกั กรุงเทพฯ 
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู ้อ�านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวชุดการแข่งขัน
กีฬาฟุตบอล บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ภายใต้
แบรนด์ อินฟินิต (Infinit) และผู้สนับสนุนทีมกีฬาโรงเรียน 
อัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2560 โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม 

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์บาสเกตบอล 18 ปี 
กรมพลศึกษา ประเภท ข ประจําปี 2560
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนสายปัญญา รังสิต 
84-61 คะแนน คว้าแชมป์ บาสเกตบอล กรมพลศึกษา 
รุ่นอายุ 18 ปี ข ประจ�าปี 2560 ไปครอง พร้อมได้เลื่อนชั้น 
ไปเล่นประเภท ก ในปีหน้าส�าเร็จ ณ อาคารนิมิตรบุตร 
สนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่  3 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560

รองผู้อ�านวยการโรงเรียน, คุณเอกรัฐ สร้อยอินทร์ กรรมการ 
ผู้จัดการ บริษัท อินฟินิต สปอร์ต จ�ากัด, คุณอภัยชนม์ 
วชัรสนิถุ ์รองกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส บรษัิท เจรญิโภคภณัฑ์
อาหาร จ�ากัด (มหาชน), คุณไพฑูร ชุติมากรกุล ที่ปรึกษา 
กองบรรณาธกิารหนังสอืพมิพ์สยามกฬีา ในนาม บรษิทั สยาม-
สปอร์ต ซนิดเิคท จ�ากัด (มหาชน) และคุณทวีศักดิ ์ภทัรกจิวานชิ 
จาก บริษัท ไทยเบฟเวอร์เรจ จ�ากัด (มหาชน) ร่วมงาน

โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดแถลงข่าวเปิดตัว
ชุดการแข่งขันและผู้สนับสนุนทีมกีฬาโรงเรียน ปี 2560
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“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ 18 ปี ได้สิทธิ์เลื่อนชั้น
ไปเล่นฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภท ก
 สรุปผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา 
รุ่นอายุ 18 ปี ประเภท ข ประจ�าปี 2560 ของทีมฟุตบอล 
โรงเรียนอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 9 สิงหาคม 
พ.ศ. 2560 ณ สนามเทพหัสดิน ปทุมวัน กรุงเทพฯ

ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 14 ปี
และ 16 ปี คว้าแชมป์บาสเกตบอล
ชิงถ้วย ผบ.ทอ. ครั้งที่ 46 ประจําปี 2560 

 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักกีฬาเข้าการ
แข่งขนับาสเกตบอลรายการชงิถ้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ 
ครั้งที่ 46 ประจ�าปี 2560 รุ่นอายุ 12 ปี, 14 ปี, 16 ปี, และ 
18 ปี ระหว่างวันที่ 11 กรกฎาคม - 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนนายเรืออากาศ เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร 
 ผลการแข่งขันรุ่นอายุ	14	ปี
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 54:42 
คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี 
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) ได้แก่ กษิดิ์เดช อรัณยะนาค 
ผู้เล่นหมายเลข 14 โรงเรียนอัสสัมชัญ
 ผลการแข่งขันรุ่นอายุ	16	ปี
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
60:54 คะแนน คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง รุ่นอายุไม่เกิน 
16 ปี รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) ได้แก่ หิรัญ โบเท๊ง 
ผู้เล่นหมายเลข 9 โรงเรียนอัสสัมชัญ

ญาณพงศ์ พนากิจกุล
คว้ารางวัล 2 เหรียญทองแดง
จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
 ขอแสดงความยินดีกับ  ญาณพงศ ์  พนากิจ กุล 
เลขประจ�าตัว 48600 โรงเรียนอัสสัมชัญ กับ รางวัล 2 
เหรียญทองแดง จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส ประเภท 
ทีมชาย รุ่นอายุ 18 ปี และชายคู่ รุ่นอายุ 18 ปี รายการ 
2017 ITTF Hang Seng Hong Kong Junior & Cadet, 
ITTF Golden Series Jounior Circuit ระหว่างวันที่ 
26-29 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ Queen Elizabeth 
Stadium เขตบริหารพิเศษฮ ่องกงแห ่งสาธารณรัฐ- 
ประชาชนจีน

 รอบแรก
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 
2-0 ประตู
 โรงเรยีนอสัสัมชัญ แพ้จดุโทษ โรงเรียนกฬีาจงัหวดันครสรรค์ 
2-4 ประตู หลังจากเสมอในเวลา (0-0)
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะจุดโทษ โรงเรียนเทศบาล 
วัดจอมคีรีนาคพรต 5-4 ประตู หลังจากเสมอในเวลา (1-1)
 รอบ	8	ทีมสุดท้าย
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนกีฬาเทศบาล
นครราชสีมา 1-0 ประตู
 รอบ	4	ทีมสุดท้าย
 โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรียนวชิราลัย 0-1 ประตู
 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ ่นอายุไม่เกิน 18 ป ี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง พร้อมสิทธิ์เลื่อนชั้น 
ไปเล่นฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา ประเภท ก ประจ�าปี 
2561 หลังจากผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีมสุดท้ายได้ส�าเร็จ
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ผู้อํานวยการแสดงความยินดี
กับนักกีฬาช้างบ้าน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
การแข่งขันฟุตบอล S&A CUP LAN IV
ที่ประเทศเวียดนาม
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ แสดงความยินดี
กับ นักกีฬาฟุตบอลช้างบ้าน AC Academy รุ่นอายุ 15 ปี 
และ รุ่นอายุ 13 ปี ในการแข่งขันฟุตบอล S&A CUP LAN IV 
ตั้งแต่วันที่ 21-24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ณ เมืองโฮจิมินห์ 
ประเทศเวียดนาม
 ผลการแข่งขัน รุ่น 13 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
 ผูร้กัษาประตยูอดเยีย่ม รุน่อาย1ุ3 ปี เดก็ชาย ปภานเดช 
เจริญบุญชูชัย ม.1/2 เลขประจ�าตัว 51466
 ผลการแข่งขัน รุ่น 15 ปี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

“แชมป์ 5 สมัย” อัสสัมชัญ 13 ปี 
สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์บาสเกตบอล
สพฐ.-สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 
2017 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย 5 สมัยติดต่อกัน
 งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักกีฬาทีมบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ 
“สพฐ.-สปอนเซอร์ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2017 รอบชิง
แชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม-

ราชินนีาถ ในรชักาลท่ี 9” ในรุน่อายไุม่เกนิ 11 ปี, 13 ปี, 15 ปี, 
18 ปี, ระหว่างวันที่ 21 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ในรุ่นอายุ 
ไม่เกิน 13 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
ได้สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ 5 สมัยติดต่อกัน ในปี 2013, 
2014, 2015, 2016, และ 2017 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรพิีจารณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั เป็นผู้รบัมอบถ้วย
พระราชทาน ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรียนบุญโญปถัมภ์ 
จังหวัดล�าพูน
 สรุปผลการแข่งขัน
 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ป ี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ รอบชิงแชมป์ประเทศไทยได้สร้าง
ประวัติศาสตร์คว้าแชมป์ 5 สมัยติดต่อกัน ในปี 2013, 2014, 
2015, 2016, และ 2017 
 นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ เด็กชายไธธัน อุปพัทธวาณิชย์ 
ผู้เล่นหมายเลข 9 
 ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายนพดล เองสิริด�ารงกุล 
 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม 
รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปีได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามร่วม
 ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสามร่วม

พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games 
ประจําปีการศึกษา 2560
 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย 
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบธงกีฬาสี 
AC Games ประจ�าปีการศึกษา 2560 ให้แก่ประธานสี 
ตามล�าดับ พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจ�าปีการศึกษา 
2560 เป็นพิธีการที่จัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานสี และ
เป็นสัญลักษณ์ให้กับทุกๆ สีเพื่อให้นักเรียนทุกคน คณะครู 
และผู้เกี่ยวข้อง มาสมัครสมานสามัคคีร่วมมือกัน เตรียม 
ความพร้อมส�าหรับการเข้าชิงชัยในการแข่งขันกีฬาสี AC 
Games ประจ�าปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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โรงเรียนอัสสัมชัญ
เลขที่ 26 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 โทรสาร 0-2237-7769
Website http://www.assumption.ac.th      Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885

คณะผู้จัดทํา
ที่ปรึกษา
 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ 
 ภราดาวิริยะ      ฉันทวโรดม
 ภราดาวิทยา     เทพกอม 
 ม.อาสา      มรพงษ์
 มิสไพบูรณ์      สิงห์ครุ 
 มิสสุภาวดี      เหลี่ยวเจริญ
 ม.สุทิน      นิติวัฒนานนท์ 
 ม.วิโรจน์      สุขประเสริฐ
 ม.วีรวัฒน์     สุวรรณศร

บรรณาธิการบริหาร
 ม.โสภณ     สกุลเรือง

บรรณาธิการ
 ม.กายสิทธิ์     ร่มไมล์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
 ม.ชาญชัย     ศรีนิยม

กองบรรณาธิการ
 มิสศิริพร     ศุระศรางค์ 
 ม.กรวิชญ์     โสภา

 มิสนวพร    ตั้มอิ่ม
 มิสพิชชาอร    ณ นคร
 ม.วิริยะ     เกตุแก้ว 
 ม.วิชัย     ยงวานิชจิต
 มิสปรีดารัตน์   ไชยพัฒน์
 มิสนงลักษณ์    สีนิลแท้
 
เลขานุการกองบรรณาธิการ 
 มิสศิรินุช    เอี่ยมขาว

พิสูจน์อักษร
 ม.เสกสรรค์     นิลสุวรรณโฆษิต

ถ่ายภาพ
 ม.กายสิทธิ์    ร่มไมล์ 
 ม.โสภณ    สกุลเรือง
 ม.ชาญชัย    ศรีนิยม 
 มิสวราภรณ์   ใจสุวรรณ์ 
 นักเรียนชมรม NETAC
รูปเล่ม
 ม.ชาญชัย    ศรีนิยม

พิมพ์ที่
 The Sun Group
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 งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักกีฬาวอลเลย์บอล 
เข ้าร ่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลยุวชน 16ป  ี
เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 28 ประจ�าปี 
2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ระหว่าง 
วันที่ 13-19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ณ ยิมเนเซียม 1 
ม.รามค�าแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 

รอบแรก	นัดที่	1	
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
บดินทรเดชา 3-0 เซท (25:9, 25-2, 25-2)
รอบแรก	นัดที่	2	
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช 
บางขุนเทียน 3:0 เซท (25:6, 25:8, 25:8)
รอบสอง	นัดที่	1 
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนประชาบ�ารุง 3-0 เซท 
(25-11, 25-10, 25-16) 

รอบสอง	นัดที่	2 
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนท์ 6 
3-0 เซท (25-21, 25-18, 25-23)
รอบรองชนะเลิศ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนมักกะสันพิทยา 3-1 
เซท (25-18, 22-25, 25-17, 25-9)
รอบชิงชนะเลิศ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
หอวัง นนทบุรี 3-1 เซท (24-26, 25-23, 25-10, 25-20)
 คว้าแชมป์ภาคนครหลวงได้สิทธิ์เป็นตัวแทนภาค-
นครหลวงเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” 
ครั้งท่ี 28 รอบชิงแชมป์ประเทศ ท่ี จ.นครศรีธรรมราช 
ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม นายพุฒิธร ราชสีห์ ผู้เล่น 
ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญหมายเลข 3
 รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมทีมชาย	 มาสเตอร์สนั่น 
อ้นเกตุ ผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ

“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ 16 ปี คว้าแชมป์แข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” ครั้งที่ 28
ประจําปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รอบคัดเลือกภาคนครหลวง


