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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

ปีที่ 20 ฉบับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อัสสัมชัญคว้าแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28
ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พิธีทำ� บุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้งและกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมวันศุกร์ต้นเดือน

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่นำ� ชื่อเสียง
มาสู่ประเทศชาติ ประจ�ำปี 2561

งานเอซีคริสต์มาสแฟร์ 2017
(AC Christmas Fair 2017)
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กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
ในพิธวี นั คล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ
วันพ่อแห่งชาติ โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ
คณะผู ้ บ ริ ห าร คณะครู นั ก เรี ย น และผู ้ แ ทนผู ้ ป กครอง
เข้าร่วมในพิธี ประธานจุดธูปเทียนต่อหน้าพระคริสต์และ
กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จากนั้นได้เชิญ

ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนนักเรียน และผูแ้ ทนนักการ
ขึ้นถวายแจกันดอกไม้ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ร่วมกัน
ร้องเพลงแผ่นดินของพ่อ ต่อด้วยกิจกรรมร�ำลึกพระคุณพ่อ
ผู้แทนลูกขึ้นมอบมาลัย เคารพบูชาพร้อมทั้งกราบคุณพ่อ
เพือ่ แสดงความกตัญญูตอ่ คุณพ่อ ผูอ้ ำ� นวยการประธานในพิธี
กล่าวขอบคุณผูแ้ ทนคุณพ่อทีใ่ ห้เกียรติมาร่วมกิจกรรมกับทาง
โรงเรียนผู้อำ� นวยการพร้อมทั้งรองผู้อำ� นวยการ ร่วมกันมอบ
ของทีร่ ะลึกแก่ผแู้ ทนคุณพ่อ ณ เวทีพธิ กี าร สนามบาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมเดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ
เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 สมาคมผู้ปกครอง
และครู โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ สมาคมอั ส สั ม ชั ญ โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ และโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดกิจกรรม
เดินการกุศลเทิดพระเกียรติฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่ อ น� ำ รายได้ ส มทบทุ น การประกั น สุ ข ภาพกลุ ่ ม ให้ กั บ
คณะครูและเจ้าหน้าที่นักการภารโรงโรงเรียนอัสสัมชัญ และ
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ใน "โครงการลูกศิษย์ดูแล
ครู" โดยมีศาสตราจารย์ ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และ

แขกผู้มีเกียรติ ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
และร่วมเดินการกุศลภายในสวนสุขภาพสมาคมแต้จิ๋วและ
วนกลับเข้ามาที่โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินพระราชทานรางวัล
ในงานกิจกรรมประจ�ำปี ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
มายั ง โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก กรุ ง เทพมหานคร
ในการพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาในงานกิจกรรมประจ�ำปี ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 38 ภายใต้
ชื่องาน “ความรู้ภาษาฝรั่งเศส ท�ำให้ผู้เรียนก้าวไปข้างหน้า”
โดยมีสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

ทั่วประเทศ 105 สถาบัน โดยแบ่งการแข่งขัน 10 ประเภท
อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการ การแข่งขันแสดงละครสั้น
ภาษาฝรั่งเศส การแข่งขันวาดภาพ ฯลฯ โดยมี ศาสตราจารย์
เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ ประธานคณะกรรมการ
ทีป่ รึกษาสมาคมฯ ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เอกอัครราชทูตฝรัง่ เศสประจ�ำประเทศไทย
และคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้ารับเสด็จ

พิธีทำ� บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วันศุกร์ต้นเดือน

เมื่อวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จ�ำนวน
9 รูป จากวัดยานนาวา พระอารามหลวง เพือ่ ความเป็นศิรมิ งคล
แก่คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนเนื่องใน
โอกาสปีใหม่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
ทุ ก วั น ศุ ก ร์ ต ้ น เดื อ น โดยได้ นิ ม นต์ พ ระวิ ท ยากรที ม งาน
เครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา พระอารามหลวง
ให้คติธรรมแก่นักเรียน ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas
and Happy new year 2018

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 งานอภิบาล (ศาสนาคริสต์)
โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนไตรอัสสัมชัญ ร่วมกับอาสนวิหาร
อัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas
and Happy new year 2018 โดยมีพระคาร์ดินัล ฟรังซิส
เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เป็นประธานในพิธี ในโอกาส
นี้โรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำโดย ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
นั กเรี ย นคาทอลิก ทุก ระดับ ชั้น คณะครูนักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญ คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา คณะ ศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก
ครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และพี่น้องคริสต์ กรุงเทพมหานคร

4 AC NEWSLETTER

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 84 ปี

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 งานอภิบาล
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
84 ปี ที่ปรึกษาอาวุโส ได้รับเกียรติจาก บาทหลวงวีรศักดิ์
วนาโรจน์สุวิช เจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ เป็นประธาน
ในพิ ธี มิ ส ซาบู ช าขอบพระคุ ณ ร่ ว มด้ ว ยบาทหลวงอนุ ช า
ชาวแพรกน้อย โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม รองผู้อำ� นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากสมาคม
อั ส สั ม ชั ญ ผู ้ แ ทนจากสมาคมผู ้ ป กครองและครู โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนพนักงาน ผู้แทน
ผู้ปกครอง แขกผู้มีเกียรติ มอบของขวัญและช่อดอกไม้
คณะครู นักเรียนร่วมร้องเพลงอวยพรวันเกิดบรรเลงโดย
วง AC Band และแสดงความยินดี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์
เจษฎาจารย์ ฟ.ฮี แ ลร์ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร

ไตรภาคีโรงเรียนอัสสัมชัญ
มุทิตาจิต ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ในโอกาสครบรอบวันเกิด 84 ปี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ และ
สมาคมอัสสัมชัญ ในนามไตรภาคีอัสสัมชัญ จัดงานมุทิตาจิต
ภราดาหลุยส์ วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ในโอกาสวั น เกิ ด ครบรอบ 84 ปี
เพื่ อ แสดงออกซึ่ ง ความกตั ญ ญู ก ตเวทิ ต าแก่ ภ ราดาวิ ริ ย ะ

ฉั น ทวโรดม ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ โดยมี
ภราดา ดร.เดชาชั ย ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ คุณปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคม
อัสสัมชัญ เป็นประธานในงาน พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย
นรเศรษฐาภรณ์ อัสสัมชนิก รุ่น 94 เป็นประธานจัดงาน
โดยมี ผู ้ แ ทนจากโรงเรี ย นต่ า งๆ อั ส สั ม ชนิ ก ครู ป ั จ จุ บั น
ครูเกษียณ นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

AC NEWSLETTER 5

ผู้อำ� นวยการร่วมแสดงความยินดี
กับนักเรียนที่ ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ 21 รายการ
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงความยินดี
และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลทางวิชาการ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยมีทั้งหมด 21 รายการดังนี้

การแข่งขันกีฬาครอสเวิร์ดเกมชิงแชมป์
เยาวชนโลก 2017 ณ ประเทศมาเลเซีย
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รางวัลอันดับที่ 9 และได้รางวัลนักกีฬาหน้าใหม่ที่มี
ผลงานดีที่สุด (BEST NOVICE) และ ได้ลำ� ดับที่ 2 ในรุ่นอายุ
ไม่เกิน 14 รวมถึงได้สิทธิ์ส�ำหรับตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
ในการแข่งขัน “ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์เยาวชนโลก 2018”
ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
เด็กชายณภัทร วัชรนุรธร ชั้น ม.2/4
เลขประจ�ำตัว 50903

การแข่งขัน Engineering Contest
(Upper Secondary) งานวันวิชาการ ACEP
Academic days ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
นายพงศภัค สัจจพงษ์
EP.M.5/1
เลขประจ�ำตัว 48192
นายกันต์ กาญจนรักษ์ EP.M.5/1
เลขประจ�ำตัว 48212
นายศาสตรา ปิยะพันธ์สุทธิ EP.M.5/1
เลขประจ�ำตัว 48639

การแข่งขัน Mathematics Competition
(Lower Secondary) งานวันวิชาการ ACEP
Academic days ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เด็กชายพีรพัฒ กิติสุข
EP.M.3/2
เลขประจ�ำตัว 49765
เด็กชายนวิน ลานรุ่งโรจน์ EP.M.3/4
เลขประจ�ำตัว 49745
เด็กชายธนัชพงศ์ ทรงจิตสมบูรณ์ EP.M.3/4
เลขประจ�ำตัว 53815
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เข้าร่วมการคัดเลือกและผ่านการคัดเลือกใน “โครงการกล้าวรรณกรรม และ 7-11
ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 14” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ�ำปีการศึกษา 2560
กล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 14
การแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ งานวันวิชาการโรงเรียน
นายภควัต มหายศนันท์ ชั้น ม.6/6
อัสสัมชัญธนบุรี
7-11 ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน รุ่นที่ 14
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
นายพีรดนย์ โตพิพัฒน์ชัย ชั้น EP.M. 6/2
นายปณต อลงกตเพทาย ชั้น ม.5/1
เลขประจ�ำตัว 47612
เลขประจ�ำตัว 53220
โดยมี มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก และมิสรัตติกาล
จิตต์หมั้นเป็นครูที่ปรึกษา

การแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย การแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ
ระดับชั้น ม.ปลาย
เด็กชายนภนต์ วีรวรรณ
ชั้น ม.4/1
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันค�ำคม
เลขประจ�ำตัว 49323
ระดับชั้น ม.ปลาย
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว
นายชยากร
วงศ์บุญสิน
ชั้น ม.4/1
PISA ระดับชั้น ม.ต้น
เลขประจ�ำตัว 49077
เด็กชายเตโช ชินพงศ์พาณิชย์ ชั้น ม.3/9
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันค�ำคม ระดับชั้น ม.ต้น
เลขประจ�ำตัว 50132
เด็กชายศุภวิชญ์ หวง
ชั้น ม.2/2
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
เลขประจ�ำตัว 50687
ระดับชั้น ม.ต้น
เด็กชายวรพล เบญจปัญญานุกุล ชั้น ม.2/6
เด็กชายภูริ
สระทองเถื่อน ชั้น ม.3/4
เลขประจ�ำตัว 51085
เลขประจ�ำตัว 49927
รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันคัดลายมือ ระดับชัน้ ม.ต้น
โดยมี มิสผกาวัลย์ แทบประสิทธ์ และมิสกอบกาญจน์
เด็กชายศุภวิชญ์ ประธานชัยมงคล ชั้น ม.3/4
สิทธิชน เป็นผู้ควบคุมดูแล
เลขประจ�ำตัว 50090
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การแข่งขันค�ำคมภาษาไทย
งานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมุทรปราการ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
นายชยากร วงศ์บุญสิน ชั้น ม.4/1
เลขประจ�ำตัว 49077
นายกันต์ธร สุจิรัตนวิมล ชั้น ม.4/1
เลขประจ�ำตัว 49146
โดยมีมิสทิพย์ภาวรรณ ค�ำซองเมือง และมิสศิริวรรณ
บ�ำรุงธรรม เป็นครูที่ปรึกษา

เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการภาษา
และวรรณคดี ไทย งานวันภาษาไทยแห่งชาติ
ณ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นายรัฐพล แก้วสีมรกต ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47743
นายณัฐนิธิ พูลสวัสดิ์ ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 47591
โดยมี มิสนิธิมา คุณะดิลก ปิ่นสลัก เป็นครูที่ปรึกษา

การแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10
ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับโล่เกียรติยศ
พร้อมทุนการศึกษา
นายชัยชนะ สุวัฒนพงษ์ ชั้น ม.6/10
เลขประจ�ำตัว 54660
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา
นายอัษฎา องหุนันทกุล ชั้น ม.5/2
เลขประจ�ำตัว 48524
โดยมี มาสเตอร์ธีรพงษ์ สิงห์ทอง เป็นครูที่ปรึกษา
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การแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
ณ ศูนย์การแข่งขันส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันต่อสมการ
ล�ำดับที่ 9 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.ปลาย
นายสาริศ ไกรนรา ชั้น ม.6/1
คณิตศาสตร์ (A-MATH) เป็นตัวแทนระดับภาค
นายชัยสิทธิ์ คุปตานนท์ ชั้น ม.4/1
เลขประจ�ำตัว 47701
เลขประจ�ำตัว 49147
ล� ำ ดั บ ที่ 11 ในการแข่ ง ขั น ประกวดโครงงาน
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันอัจฉริยภาพ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ทางคณิตศาสตร์
นายถนัดกิจ ตั้งจารุกิจ ชั้น ม.5/1
นายเมธิส
โสตางกูร ชั้น ม.6/1
เลขประจ�ำตัว 48332
เลขประจ�ำตัว 47744
นายพงศภัค พูลทัศฐาน ชั้น ม.5/2
รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันซูโดกุ
เลขประจ�ำตัว 48468
นายอิทธพันธ์ กลั่นความดี ชั้น ม.5/1
นายวิศรุต ไชยค�ำภา ชั้น ม.4/2
เลขประจ�ำตัว 48651
เลขประจ�ำตัว 55383
โดยมี มิ ส วั น วิ ส าข์ สุ ม น และมาสเตอร์ กิ ต ติ ศั ก ดิ์
ชื่นอารมณ์ เป็นครูที่ปรึกษา

การแข่งขันหมากล้อม
งานวันวิชาการ ACEP Academic days

ระดับ 1 ดั้ง
		
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เด็กชายเมธาสิทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์
เลขประจ�ำตัว 50972
		
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
นายปิติพัทธ์
กัมพูสิริ
เลขประจ�ำตัว 48413
ระดับ Hight kyu
		
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
นายศุภสัณห์
สุทธินนท์
เลขประจ�ำตัว 48545
ระดับ Low kyu
		
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
นายภูมินทร์
วนาศรีวิไล
เลขประจ�ำตัว 48217

EP.M.2/2
ชั้น ม.5/4

ชั้น ม.4/5

ชั้น ม.5/2
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การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67
ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา (บดินทร 3)
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง เป็นตัวแทนระดับภาค
เด็กชายธฤต
นามนิราศภัย ชั้น ม.2/3
เลขประจ�ำตัว 51020
เด็กชายกันตพัฒน์ เลาหะพันธุ์ ชั้น ม.2/8
เลขประจ�ำตัว 50703
เด็กชายเขมชาติ มุตติศาสนต์ ชั้น ม.1/2
เลขประจ�ำตัว 51821

เด็กชายภารุจ
เอื้อสุดกิจ ชั้น ม.1/3
เลขประจ�ำตัว 51619
เด็กชายศิษฏ์
สุจิรัตนวิมล ชัน้ ม.2/2
เลขประจ�ำตัว 50690
เด็กชายณธีพัฒน์ ติระพรสันติ ชัน้ ม.3/10
เลขประจ�ำตัว 50167

การแข่งขันการจัดสวนแบบถาดชื้น การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
เด็กชายพรรษวุฒิ ธิติสกุลชัย
ชั้น ม.3/9
เลขประจ�ำตัว 49872
เด็กชายเตโช
ชินพงศ์พาณิชย์ ชัน้ ม.3/9
เลขประจ�ำตัว 50132

เด็กชายศรุต
หลี
ชั้น ม.3/9
เลขประจ�ำตัว 50145
โดยมี มาสเตอร์วิชาญ อันธพันธ์ เป็นผู้ควบคุมดูแล

10 AC NEWSLETTER

การแข่งขันท�ำอาหาร นํ้าพริก ผักสุก เครื่องเคียง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
เด็กชายรัฐธนินท์ ลาศศรีวัฒ
เลขประจ�ำตัว 54579
เด็กชายเจตนิพันธ์ อุบลรัตน์
เลขประจ�ำตัว 54595

ชั้น ม.3/3
ชั้น ม.3/2

เด็กชายภูริ
สระทองเถื่อน ชั้น ม.3/4
เลขประจ�ำตัว 49927
โดยมี มิสกัญญาพัชร์ ทานกระโทก เป็นผู้ควบคุมดูแล

การแข่งขันโยนไข่ ไม่แตก
งานวันวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เด็กชายรณกร บุญสัมพุทธ
ชั้น ม.3/1
เลขประจ�ำตัว 49855
เด็กชายณัฐวุติ ไพศาลวิโรจน์สิกข์ ชั้น ม.3/1
เลขประจ�ำตัว 50068
โดยมี มิสเบ็ญมาศ อุปพงษ์ และมิสจิลัดดา สารสิทธิ์
เป็นผู้ควบคุมดูแล

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชียประจ�ำปี 2560
(WSSA 2017 Asian Open Sport Stacking Championships)
ระหว่างวันที่ 18-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์
รางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน ประเภท Head to Head
3-6-3 relay และประเภท Team time 3-6-3 relay
เด็กชายพศวีร์ ธนวัฒน์มงคล ชั้น ม.3/10
เลขประจ�ำตัว 54603
โดยมี มิสช่อลดา  แพทย์รักษา เป็นผู้ควบคุมดูแล
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การประกวดวาดภาพ การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบ�ำรุง
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
นายรัฐศรัณย์
ไวพาณิชการ ชั้น ม.3/5
เลขประจ�ำตัว 53181
เด็กชายกฤษฏ
นิติธรรม
EP.M.2/3
เลขประจ�ำตัว 56192
รางวัล เหรียญเงิน
นายธนภูมิ
สุวรรณวิจารณ์ ชัน้ ม.3/2
เลขประจ�ำตัว 50275

นายภัคชร
เลิศพนมวรรณ
เลขประจ�ำตัว 48550
นายชาติญาณมณธุ์ สิงห์มโน
เลขประจ�ำตัว 55423
รางวัล เหรียญทองแดง
นายพัทธพล
หม่า
เลขประจ�ำตัว 50081
นายกวิน
ลิขิตปัทมสิงห์
เลขประจ�ำตัว 53236

ชั้น ม.5/1
EP.M.5/1
ชั้น ม.3/2
ชั้น ม.5/9

การประกวดคีตมวยไทย การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสารวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
เด็กชายธนทัต อนันต์โสภณสกุล ชั้น ม.3/6
เลขประจ�ำตัว 50075
เด็กชายณฐาภพ คงสมบัติ
ชัน้ ม.3/6
เลขประจ�ำตัว 50058
นายคุณาณณฑ์ ไตรพัชรพัฒน์ ชัน้ ม.4/10
เลขประจ�ำตัว 49300

นายนิธิวัต
เทียนสว่างนภา ชั้น ม.5/3
เลขประจ�ำตัว 48462
นายพุฒิเมธ
ติรศรีวัฒน์
ชั้น ม.5/9
เลขประจ�ำตัว 48352
นายฉัตรดนัย ฉันทนาเลิศ
ชั้น ม.5/9
เลขประจ�ำตัว 48612
นายสุริยวิชญ์ มีสมบูรณ์พูนสุข ชั้น ม.5/9
เลขประจ�ำตัว 48557
นายปฐมภัทร์ ทับทิมศรี
ชั้น ม.6/3
เลขประจ�ำตัว 47755
นายวีวิชญ์
จิตต์เจริญชัย
ชั้น ม.4/2
เลขประจ�ำตัว 49428
โดยมีมาสเตอร์ณัฐกานต์ สุดเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ
และครูที่ปรึกษาชมรม และมาสเตอร์ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ
เป็นครูผู้ดูแล
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การแสดงหน้ากากนานาชาติ งาน “World Mask Play Competition Andong Maskdance
Festival 2017” ณ เมืองอันดง ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเผยแพร่และประกวดการแสดง
ทางวัฒนธรรม จัดโดย สภาวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและผู้จัดงาน 2017
ANDONG INTERNATIONAL MASK DANCE FESTIVAL & COMPERTITION
ระหว่างวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม พ.ศ. 2560
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
เด็กชายธนทัต อนันต์โสภณสกุล
เลขประจ�ำตัว 50075
เด็กชายณฐาภพ คงสมบัติ
เลขประจ�ำตัว 50058
นายคุณาณณฑ์ ไตรพัชรพัฒน์
เลขประจ�ำตัว 49300
นายนิธิวัต
เทียนสว่างนภา
เลขประจ�ำตัว 48462
นายพุฒิเมธ ติรศรีวัฒน์
เลขประจ�ำตัว 48352
นายฉัตรดนัย ฉันทนาเลิศ
เลขประจ�ำตัว 48612
นายสุริยวิชญ์ มีสมบูรณ์พูนสุข
เลขประจ�ำตัว 48557
นายปฐมภัทร์ ทับทิมศรี
เลขประจ�ำตัว 47755

ชั้น ม.3/6
ชั้น ม.3/6
ชั้น ม.4/10
ชั้น ม.5/3
ชั้น ม.5/9
ชั้น ม.5/9
ชั้น ม.5/9
ชั้น ม.6/3

นายสมนคร แพร่จรรยา
ชั้น ม.6/2
เลขประจ�ำตัว 54646
โดยมีมาสเตอร์ณัฐกานต์ สุดเสนาะ เป็นหัวหน้าคณะ
และครูที่ปรึกษาชมรม และมาสเตอร์ประดิษฐ์ ใจกันธิยะ
เป็นครูผู้ดูแล

โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา จังหวัดภูเก็ต
มาศึกษาดูงานฝ่ายภาษาอังกฤษ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียน
อัสสัมชัญ ให้การต้อนรับคณะครู โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา
จังหวัดภูเก็ต ในการศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน ของ
โปรแกรมภาษาอังกฤษ (English Program) และศูนย์สอบ
TOEFL (โทเฟล) และ International examinations ของ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เพื่ อ น� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการดู ง านไป
พัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาและ
หน่วยงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป

ค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
Gift ม.1-3 ปีการศึกษา 2560

ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ
จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ Gift
ระดับชั้น ม.1- ม.3 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 23-25
พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ บานาน่ารีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้นักเรียนหลักสูตร Gift ได้พัฒนา
ทักษะทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ พร้อมกับน�ำความรู้
ในห้ อ งเรี ย นมาประยุ ก ต์ ใช้ กั บ ชี วิ ต จริ ง ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ในการเรียนการสอนในหลักสูตร Gifted ระดับชั้น ม.ต้น

AC NEWSLETTER 13

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ คว้าแชมป์ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28
ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรียนชาย 4 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย (เจ้าภาพ) โรงเรียนสวนกุหลาบ
วิ ท ยาลั ย โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ และโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
โดยการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อน้อมส�ำนึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ
แสดงออกซึ่งความรักสามัคคีของ 4 โรงเรียน ซึ่งมีกิจกรรม
มากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขบวนพาเหรดเดินสนาม
การเชียร์แปรอักษรของนักเรียน ระหว่างวันที่ 11, 13, 15,
18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬา
แห่งชาติ
ผลการแข่งขันทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
รอบแรก
โรงเรียนอัสสัมชัญ เสมอ โรงเรียนเทพศิรนิ ทร์ 1-1 ประตู
โรงเรียนอัสสัมชัญ เสมอ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
1-1 ประตู
โรงเรียนอัสสัมชัญ เสมอ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 1-1 ประตู
รอบชิงชนะเชิศ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลัย 3-1 ประตู
ทัง้ นีท้ มี ฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญได้รบั รางวัลแฟร์เพลย์
และรางวัลนักกีฬามารยาทดี
นายพิทักษ์ ภาภิรมย์ (กัปตันทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ)
ได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม
โดยเจ้าภาพครัง้ ต่อไป คือ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
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กองทุนเพื่อโรงเรียนอัสสัมชัญ
มอบทุนให้ชมรม AC Robot
เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ

เมือ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กองทุนเพือ่ โรงเรียน
อัสสัมชัญ มอบทุนจ�ำนวน 62,060 บาท เพือ่ ใช้ในการเดินทาง
เข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น หุ ่ น ยนต์ น านาชาติ (World Robot
Games 2017 : WRG 2017) ระหว่างวันที่ 9-13 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2560 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ มิ ส สุ ภ าวดี
เหลีย่ วเจริญ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ มิสจิรฐั ติ กิจสมุทร์ ผูค้ วบคุม
ทีม/ที่ปรึกษา รุ่น Senior และ มิสดารณี ไทยประเสริฐ
ทีป่ รึกษารุน่ Junior พร้อมด้วยผูแ้ ทนนักเรียนร่วมกันรับมอบ
ณ ห้องประชุมส�ำนักผู้อำ� นวยการ ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ
2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วง FOOL STEP
คว้าแชมป์ AC Music Contest 2017

งานดนตรีและการแสดง ร่วมกับ งานสภานักเรียน
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ จั ด การแข่ ง ขั น ประกวดวงดนตรี AC
Music Contest 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะ
และความสามารถทางดนตรี แก่นักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียน
มีเจตคติที่ดีต่อการแข่งขันดนตรี(เคารพกติกา และค�ำตัดสิน
ของคณะกรรมการ) และให้นกั เรียนน�ำสมรรถนะทัง้ 5 ประการ
(คือความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การ
ใช้ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี) มาใช้ให้เกิดประโยชน์
ในการแข่งขันโดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น รอบคัดเลือก
เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 และรอบชิงชนะเลิศ
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม
Auditorium ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
ผลการแข่งขัน AC Music Contest 2017
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง FOOL STEP ได้รับทุน
การศึกษา 2,000 บาท และเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ วง นัด 4 มา 5
ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท และเกียรติบัตร

รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 2 ได้ แ ก่ วง MOON
MONKEYS ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท และเกียรติบัตร
ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้ให้เกียรติมาตัดสินใน
ครั้งนี้ประกอบด้วย รอบคัดเลือก คุณธนพนธ์ ชวาลากุล
คุณปุณณภพ อึ้งอรุณ และคุณสรวิชญ์ วงศ์ปิยะ (AC 126)
รอบชิงชนะเลิศ คุณณฐนน พงศ์เบญญาภา คุณกันตพิชญ์
ยาวิราช และคุณสุวัฒน์ชัย พรกุลวัฒน์ (AC 123)

ผู้อ�ำนวยการมอบเสื้อแจ็คเก็ต
ให้กับคณะคุณครู

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ มอบเสื้อแจ็คเก็ต
ให้กับคณะคุณครู ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันด�ำเนินการ
แข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28 ให้ส�ำเร็จลุล่วง
ไปด้ ว ยดี เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ และสร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจ
โดยมอบผ่ า นหั ว หน้ า ฝ่ า ยและหั ว หน้ า ระดั บ ณ บริ เวณ
ชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร
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นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่น�ำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ
ประจ�ำปี 2561
เมื่อวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 นักเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญ เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชนที่น�ำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ประจ�ำปี 2561 ได้เข้าเยี่ยมคารวะ รับโล่รางวัล
และโอวาทจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี 2561 ณ ตึกสันติไมตรี
ท�ำเนียบรัฐบาล นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม
และมัธยม ได้รับรางวัลประกอบด้วย
1.นายญาณพงศ์ พนากิจกุล ม.5/1 เลขประจ�ำตัว 48600
ประเภทกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ด้านกีฬา
2. นายณฐภัทร ลัคนทินากร ม.3/4 เลขประจ�ำตัว 50042
ประเภทกีฬาฮอกกี้น�้ำแข็ง ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ด้านกีฬา
3.เด็กชายปัณณ์ หงส์สวัสดิ์ ม.3/2 เลขประจ�ำตัว 52699
ประเภทกีฬาฮอกกี้น�้ำแข็ง ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ด้านกีฬา
4.เด็กชายพศวีร์ ธนวัฒน์มงคล ม.3/10 เลขประจ�ำตัว
54603 ประเภทกีฬาสแต็ค ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชน
ดีเด่น ด้านกีฬา

5.เด็กชายนรวิชญ์ พิบูลย์วงศ์ EP.P.6/2 เลขประจ�ำตัว
52157 ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นน�ำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติด้านทักษะ ฝีมือ วิชาชีพ
6. เด็กชายธนบดี อัศวสืบสกุล ป.5/8 เลขประจ�ำตัว
52808 ได้รับคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศิลปะและ
ดนตรี

บริษัท GENT Edutainment
มอบเงินเข้ากองทุนครูอัสสัมชัญ
จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท

เมื่ อ วั น ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561 คุ ณ เศรษฐพล
หรูตระกูล อัสสัมชนิก 35669 กรรมการผู้จัดการ และ
คุณพลสิทธิ์ ตันธนาไพศาลวนิช อัสสัมชนิก 35617 ผูอ้ ำ� นวยการ
แผนกซัมเมอร์คอร์ส บริษัท GENT Edutainment ซึ่งเป็น
อัสสัมชัญชนิกรุ่น 115 ผู้จัดท�ำโปรแกรมซัมเมอร์คอร์สให้กับ
ทางโรงเรียน เดินทางมามอบเงินสนับสนุนเข้ากองทุนครู
โรงเรียนอัสสัมชัญ 70,000 บาท และกองทุนครูเกษียณ 30,000
บาท โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์
เจษฎาจารย์ ฟ.ฮี แ ลร์ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร

รับมอบเงินสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล
จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28 รอบที่ 2

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ รับมอบเงิน
สนับสนุนการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28 งวด
ที่ 2 จ�ำนวน 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) (งวดแรก
จ�ำนวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม พ.ศ. 2559) รวมทั้งสิ้น 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ในส่วนของโรงเรียนอัสสัมชัญ จากคุณภาวิต
วยาจุต รองประธาน บริษัท บูทรูม จ�ำกัด ภายใต้ชื่อแบรนด์
Ari และทีมงาน ในโอกาสนี้ยังได้มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
ณ ห้องท�ำงานชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธีเสกถ�้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมาร
เยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งานอภิบาล ส�ำนัก
ผู้อ�ำนวย โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีเสกถ�้ำพระกุมาร และ
เปิดไฟต้นคริสต์มาส เพื่อระลึกถึงการบังเกิดพระกุมารเยซู
โดยมีบาทหลวงยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม อุปสังฆราช อัครสังฆมณฑลกรุงเทพมหานคร ประกอบวจนพิธีกรรม ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม ทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษ ผู้แทนผู้ร่วมบริหาร ผู้แทนครูไทย ผู้แทนครูต่างชาติ
ผู้แทนนักเรียนคาทอลิก ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักการ
มอบมาลั ย กรแด่ พ ระกุ ม ารเยซู พร้ อ มทั้ ง กดปุ ่ ม เปิ ด ไฟ
ต้นคริสต์มาส ณ ลานอนุสาวรีย์พระแม่มารีย์ โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

มอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์
เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช เนื่องในโอกาส
พระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2018

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560 งานอภิบาล (ศาสนา
คริสต์) โรงเรียนไตรอัสสัมชัญ น�ำโดย ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิ จ ารณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการ พร้ อ มด้ ว ย คณะผู ้ บ ริ ห าร
คณะครู แ ละนั ก เรี ย นคาทอลิ ก โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา
คณะผู้บริหาร คณะครูนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
เข้ า มอบกระเช้ า ขอพรพระคาร์ ดิ นั ล ฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์
เกรี ย งศั ก ดิ์ โกวิ ท วาณิ ช ประมุ ข สั ง ฆมณฑลกรุ ง เทพฯ
(อั ส สั ม ชนิ ก เลขประจ� ำ ตั ว 20515) เนื่ อ งในโอกาส
พระคริสตสมภพ และสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2018 ณ บ้านพัก
พระสงฆ์ ส�ำนักมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

มอบมาลัยกรพร้อมของขวัญอวยพร
คณะภราดา ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่

เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ผูแ้ ทนผูบ้ ริหาร ผูแ้ ทน
ครู ไ ทย ผู ้ แ ทนครู ต ่ า งชาติ ผู ้ แ ทนนั ก การ และบุ ค ลากร
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ มอบมาลั ย กรพร้ อ มของขวั ญ อวยพร
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
ภราดาวิรยิ ะ ฉันทวโรดม ทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษ/ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม และภราดา
ภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
แผนกประถม เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ หลัง
จากนั้นคณะภราดาได้มอบเงินโบนัสให้กับคุณครูเพื่อเป็น
ขวัญและก�ำลังใจที่ท�ำงานตลอดทั้งปี ณ ห้อง Auditorium
ชั้น 9 และห้องท�ำงานผู้อ�ำนวยการชั้น M2 อาคาร Assumption 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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งานเอซีคริสต์มาสแฟร์ 2017
(AC Christmas Fair 2017)

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
กล่าวอวยพรและเปิดงาน เอซี คริสต์มาสแฟร์ 2017 (AC
Christmas Fair 2017) ประจ�ำปีการศึกษา 2560 ได้รบั เกียรติ
จากผูป้ กครองทุกระดับชัน้ คณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ
คณะครูนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมงาน โดยมีมิสศศิธร
นวลจั น ทร์ ประธานคณะกรรมการกองทุ น ครู อั ส สั ม ชั ญ

ประธานการจัดงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการ
จัดงาน เพือ่ เป็นการหารายได้เข้าสวัสดิการครู โดยภายในงาน
มีการจําหน่ายสินค้าราคาประหยัด ร้านขายของที่ระลึก
ร้านค้าทัว่ ไป กิจกรรมเกมของผูป้ กครองและนักเรียนระดับชัน้
ต่ า งๆ การออกสลากรางวั ล การกุ ศ ล จั บ สลากรถยนต์
การแสดงคอนเสิร์ต ประกอบด้วยศิลปิน GENA, NOS,
ATOM, 25 HOURS, BIG ASS, และกิจกรรมอืน่ ๆ อีกมากมาย
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

งานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู
ในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส
และขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม จัดงานเลี้ยงสังสรรค์
ครอบครัวครู เนือ่ งในโอกาสเทศกาลคริสต์มาสและวันขึน้ ปีใหม่
2561 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ภราดาวิ ริ ย ะ ฉั น ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษา
ผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้า
ฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ /ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ ภราดา
เศกสรร สกนธวัฒน์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม และภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถม ร่วมอวยพรและมอบของ
ขวัญปีใหม่ ให้คณะครู ณ ลานหน้าอนุสาวรีย์เจษฎาจารย์
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

คณะผู้บริหารร่วมอวยพรปีใหม่ 2561
คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี อัสสัมชนิก รุ่น 107

เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2561 คณะผู้บริหารโรงเรียน
อัสสัมชัญ น�ำโดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึกษาอาวุโส
ร่วมด้วยสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญ ชมรมเชียร์และแปรอักษรโรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วม
อวยพร คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการผู้อำ� นวยการใหญ่
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) อัสสัมชนิก รุ่น 107
เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2561 และขอบคุณที่ให้การสนับสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนอัสสัมชัญ สมาคมอัสสัมชัญและสมาคม
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ มาโดยตลอด ณ อาคาร
แสงโสม บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
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การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
ปีการศึกษา 2560

เมื่ อ วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2560 ส� ำ นั ก งาน
เขตบางรัก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 สี่พระยา
น�ำคณะกรรมการการประเมินการสุขาภิบาลในโรงเรียน
เข้ า ตรวจสอบสุ ข าภิ บ าลอาหารของโรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
ในโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย กิจกรรมการ
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
การสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และเฝ้าระวัง มิให้มีการ
ปนเปื้อนเชื้อที่ท�ำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหาร และสาร
ปนเปื้อนอื่นๆ ในอาหารและน�ำ้ ดื่ม ที่ได้ประกอบ ปรุง และ

จ�ำหน่ายในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาเครือข่ายด้าน
สุขาภิบาลอาหาร ซึ่งน�ำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านความ
ปลอดภัยของอาหาร ซึง่ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้เข้าร่วมโครงการ
และประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเป็นประจ�ำ
ทุกปี ปีละ 2 ครั้ง และผ่านมาตรฐานด้วยดีเสมอมา โดยมี
มิสจิรภิญญา เวศนานนท์ หัวหน้างานโภชนาการ มิสพรพรรณ
สุทธิขำ 
� ครูงานโภชนาการและบุคลากร AC Canteen ให้การ
ต้อนรับ ณ ห้อง AC Canteen ชั้น 2 อาคารนักบุญหลุยส์มารีย์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อบรมหัวข้อจากหลักวิชาภูมิศาสตร์
สู่การปรับปรุงรายวิชาสังคมศึกษา
ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษาและวัฒนธรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้จัดการ
อบรมหัวข้อจากหลักวิชาภูมิศาสตร์สู่การปรับปรุงรายวิชา
สังคมศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) ให้กับคณะครูในกลุ่มสาระ
สังคมศึกษาและวัฒนธรรม โดยได้รบั เกียรติ จาก ดร.เอกกมล
วรรณเมธี อาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ ณ ห้อง 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยายในการอบรม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

อัสสัมชัญ จัดอบรม เรื่องภาวะน�ำ้ หนักเกิน

เมือ่ วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 กลุม่ สาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา จัดอบรม เรื่อง “ภาวะน�ำ้ หนักเกิน”
ให้แก่นักเรียน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และตระหนัก
เกี่ ย วกั บ เรื่ อ งดั ง กล่ า ว โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก ที ม งาน
โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์ เป็นวิทยากร ให้ความรู้ ณ ห้องประชุม
Auditorium ชัน้ 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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คณะผู้บริหารมอบกระเช้า
ขอพรพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพ
และสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2018

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ตัวแทน
คณะครู งานอภิบาล (ศาสนาคริสต์) โรงเรียนอัสสัมชัญ
เข้ามอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
อัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกกรุงเทพมหานคร
เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ ค.ศ. 2018
ณ บ้านอับราฮัม อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ
เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่คณะภราดา

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 คณะบุคคลหน่วยงาน
ต่างๆ ประกอบด้วย ผู้แทนชมรมบาสเกตบอลผู้ปกครอง
อัสสัมชัญ น�ำโดยคุณกฤษณะ วจีไกรลาศ และคุณยลดา
(รองหานาม) วจีไกรลาศ ผู้แทนจาก Gent Edutainment
คุณพลสิทธ์ ตันธนาไพศาลวนิช และผู้แทนจาก บริษัท

Vision Uk Education Centre คุณพิมพิศุทธิ์ ปิยสันติวงค์
เข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญ
สวัสดีปีใหม่และขอบคุณสื่อมวลชน

เมื่อระหว่างวันที่ 9 -11 มกราคม พ.ศ. 2561 งาน
ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ น�ำโดย มาสเตอร์โสภณ
สกุลเรือง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอัสสัมชัญ พร้อม
ทีมงานประชาสัมพันธ์ เดินทางไปสวัสดีปีใหม่พร้อมขอบคุณ
สื่อมวลชน ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ขอพระพรแม่พระอัสสัมชัญ ดลบันดาลให้
สื่อมวลชนทุกท่าน ทุกแขนง มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป
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อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย” รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ภาคนครหลวง

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชนแอร์เอเชีย ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ของทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ระหว่างวันที่ 24-28 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ยิมเนเซียมเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดนนทบุรี ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยได้เป็นตัวแทนภาคนครหลวง เข้าแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด
รอบแรก นัดแรก
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ ทีมโรงเรียนประชาบ�ำรุง 3-1 เซต (25-15, 25-16, 22-25, 25-10)
รอบแรก นัดที่สอง
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ ทีมโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา 6  3-0 เซต (25-6, 25-12, 25-14)
รอบรองชนะเลิศ
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ ทีมโรงเรียนมักกะสันพิทยา 3-0 เซต (25-21, 25-6, 25-20)
รอบชิงชนะเลิศ
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ ทีมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 3-0 เซต (25-16, 25-21, 25-22)
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ประเภททีมชาย มาสเตอร์สนั่น อ้นเกตุ จากโรงเรียนอัสสัมชัญ
นักกีฬายอดเยี่ยม ประเภททีมชาย เด็กชายจักรกริช ถนอมน้อย จากโรงเรียนอัสสัมชัญ

ทีมบาสเกตบอลอัสสัมชัญ รุ่น 16 ปี คว้าแชมป์ รายการ Stadium 29 5X5 Basketball 2017
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ รุ่นอายุ 16 ปี ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันบาสเกตบอล รายการ Stadium
29 5X5 Basketball 2017 ส่วนรุ่นอายุ 18 ปี ได้ต�ำแหน่ง
รองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน - 17
ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ สนามบาสเกตบอล Stadium 29
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
รอบแรก
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ เอ ชนะ ทีมสายฟ้า 81-21 คะแนน
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ เอ ชนะ ทีมโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซอร์เวียร์ 90-16 คะแนน
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ บี แพ้ ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย A 49-86 คะแนน
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ บี แพ้ ทีมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ A 40-51 คะแนน

รอบสอง
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ เอ ชนะ ทีมโรงเรียนวัดสุวรรณ
86-15 คะแนน
รอบสาม
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ เอ ชนะ ทีมโรงเรียนรัตนาธิเบศร์
85-23 คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ เอ ชนะ ทีมโรงเรียนทิวไผ่งาม เอ
54-42 คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ เอ ชนะ ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย เอ 58-56 คะแนน
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กีฬานักเรียน 4 สถาบัน
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน 4 สถาบัน โรงเรียน
ในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประกอบ
ด้วย โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล โรงเรียน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
ประเภทกีฬา ฟุตบอล
ช่วงชั้น 1 (ระดับชั้น ป.1-3)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ช่วงชั้น 2 (ระดับชั้น ป.4-6)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ช่วงชั้น 3 (ระดับชั้น ม.1-3)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ช่วงชั้น 4 (ระดับชั้น ม.4-6)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ประเภทกีฬา บาสเกตบอล
ช่วงชั้น 1 (ระดับชั้น ป.1-3)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
สมุทรปราการ
ช่วงชั้น 2 (ระดับชั้น ป.4-6)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
ช่วงชั้น 3 (ระดับชั้น ม.1-3)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
สมุทรปราการ
ช่วงชั้น 4 (ระดับชั้น ม.4-6)
ชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 ได้ แ ก่ โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ
สมุทรปราการ

มอบเงินอัดฉีดส่วนที่ 2 ให้นักฟุตบอล
ทีมงานผู้ฝึกสอน ชุดแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 28 พร้อม
และทีมงานผู้ฝึกสอน ชุดแชมป์จตุรมิตรสามัคคี ทัง้ อวยพรปีใหม่ให้กบั นักกีฬาในโอกาสเทศกาลวันคริสต์มาส
และปีใหม่ทจี่ ะมาถึง ณ ห้องประชุม Video Conference ชัน้
ครั้งที่ 28
เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ภราดาวิทยา เทพกอม 3 ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
รองผูอ้ ำ� นวยการ/ผูจ้ ดั การทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็น กรุงเทพมหานคร
ประธานมอบเงินสนับสนุน ส่วนที่ 2 ให้กับนักฟุตบอลและ
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รางวัลและทุนการศึกษา 50,000 บาท

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
บาสเกตบอล สพฐ-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ ส่งทีมบาสเกตบอลเข้าร่วม
การแข่งขัน บาสเกตบอล สพฐ-โมโน แชมเปี้ยนคัพ 2017
(OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017) รอบชิงแชมป์
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ สนาม
Stadium 29 อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รุ่นอายุ 14 ปี
ชาย รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ ชนะ โรงเรียน
สตรีวิทยา 2 60-46 คะแนน คว้าแชมป์ไปครอง พร้อมถ้วย

สรุ ป ผลการแข่ ง ขั น ที่ ผ ่ า นมาของที ม บาสเกตบอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย รอบแรก
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ ชนะ โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย
58-10 คะแนน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ ชนะ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์
มหาราช 78-25 คะแนน
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ ชนะ โรงเรียนสายปัญญารังสิต
64-19 คะแนน
รอบ 8 ทีมสุดท้าย
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ ชนะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จันทบุรี 65-17 คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
ที ม โรงเรี ย นอั ส สั ม ชั ญ ที ม เอ ชนะ โรงเรี ย น
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ทีมเอ 52-40 คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรียนอัสสัมชัญ ทีมเอ ชนะ โรงเรียนสตรีวิทยา 2
60-46 คะแนน

อัสสัมชัญ คว้ารองแชมป์วอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า”
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ครั้งที่ 28 ประจ�ำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 13-19 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ ยิมเนเซี่ยม
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
สรุปผลการแข่งขัน
รอบแรก นัดแรก โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 3-1 เซต (26-28, 25-19, 25-19, 25-15)
รอบแรก นัดที่สอง โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 0-3 เซต (18-25, 17-25, 18-25)
รอบแรก นัดที่สาม โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียน อบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์ 3-1 เซต (25-20,18-25,25-18, 25-11)
รอบสอง สาย ฉ นัดแรก โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนเพชรวิทยาคาร 3-0 เซต (25-21, 25-15, 25-8)
รอบสอง สาย ข นัดที่สอง โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 3-0 เซต (25-21, 25-20, 25-16)
รอบรองชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 3-0 เซต (26-24, 25-22, 25-15)
รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 0-3 เซต (16-25, 16-25, 14-25)
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อัสสัมชัญ จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ
ฉลองแชมป์จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2560 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรีพิจารณ์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ เป็นประธาน
ในพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
คว้าแชมป์จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 28 โดยมีภราดาวิทยา
เทพกอม รองผู้อ�ำนวยการและผู้จัดการทีมฟุตบอล พร้อม
ด้วยผู้แทนจากสมาคมอัสสัมชัญ สมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ อัสสัมชนิก แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง
คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินอัดฉีด
รวมกว่าหนึ่งล้านบาท จากศิษย์เก่า ผู้ปกครอง นักเรียนและ
ครู ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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

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

