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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

AC NEWSLETTER
ปีที่ 21 ฉบับเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2561

พิธีมอบเกียรติบตัรนกัเรียนดีเด่นด้านวิชาการ

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ 
เปิดปีการศึกษา 2561

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

ทีมบาสเกตบอล “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ 
คว้าสามแชมป์ บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.  
สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 2018

 รอบชิงแชมป์ภาคนครหลวง

ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2561
 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งานอภิบาล 

ส�านกัผูอ้ �านวยการ โรงเรียนอสัสัมชญั จดัพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา 2561 เพ่ือขอพรจาก 

พระผูเ้ป็นเจ้า ให้การบริหารการศึกษาและการเรียน 

การสอนของโรงเรียน ให้มีความเจริญกา้วหน้าอย่างดี

ตลอดปีการศึกษา 2561 และตลอดไป โดยไดรั้บเกียรติจาก

บาทหลวงเปโตร ปิยะชาติ มะกรครรภ์ ผูช่้วยเลขาฝ่าย 

อภิบาลคริสตชน และงานอภิบาลอาสนวิหารอสัสัมชญั

ผู้อ�นวยการกล่าวต้อนรับพร้อมทั้งให้โอวาท
ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561

         เม่ือวนัท่ี 16 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ภราดา ดร.เดชาชยั 

ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้กล่าว

ตอ้นรับ คณะครู ผูป้กครอง  และนกัเรียน พร้อมทั้งให ้

เป็น ประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยมีภราดา 

ดร.เดชาชยั  ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการ  พร้อมดว้ยภราดาวริิยะ  

ฉนัทวโรดม  ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ ภราดาวทิยา เทพกอม  

รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่าย

โปรแกรมภาษาองักฤษ คณะผูบ้ริหาร คณะครูนกัเรียน   

เข้าร่วมในพิธี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย ์ 

ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โอวาทในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียน               

อสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร



 3 AC NEWSLETTER

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนาม 
นักบุญเปโตร อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ    
ผู้อ�นวยการและรองผู้อ�นวยการ

 เม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานอภิบาล  

ส�านกัผูอ้ �านวยการ โรงเรียนอสัสัมชญั จดัพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณฉลองศาสนนาม นกับุญเปโตร อคัรสาวก 

(Saint Peter the Apostle) องค์อุปถัมภ์ของ ภราดา  

ดร.เดชาชยั  ศรีพิจารณ์  ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั 

และ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ โดยไดรั้บ

เกียรติจาก บาทหลวงยอแซฟวนิยั  ฤทธิบุญไชย ผูช่้วยเจา้

อาวาสอาสนวิหารอสัสัมชญั เป็นประธานในพิธีมิสซา

 เม่ือวนัท่ี 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายกิจกรรม  

ร่วมกบัคณะครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ EP-M.4 

โรงเรียนอสัสัมชญั จดัใหมี้พิธีประดบัเขม็นกัเรียนระดบั

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ EP-M.4 ปีการศึกษา 2561    
เพ่ือเป็นสัญลกัษณ์แสดงวิทยฐานะของการเป็นนกัเรียน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย ส่งเสริมให้นกัเรียนรัก

สถาบนั  มีความสามคัคีในหมู่คณะ  และเป็นเคร่ืองเตือน

ใจไม่ให้นักเรียนกระท�าการใดๆ อันเป็นท่ีเส่ือมเสีย

เกียรติยศช่ือเสียงของโรงเรียนอสัสัมชญั โดยมีภราดา 

ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมดว้ย

ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ท่ีปรึกษาอาวุโส ภราดาวิทยา 

เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ฝ่าย

โปรแกรมภาษาองักฤษ คณะผูบ้ริหาร คณะครูระดบัชั้น

มธัยมศึกษา 4 และ  EP-M.4 เขา้ร่วมในพิธี ณ หอประชุม 

พิธปีระดับเขม็นักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่4 
และ EP–M.4 ปีการศึกษา 2561

ขอบพระคุณ  พิธีกรอ่านประวติัและบทสดุดีนกับุญเปโตร 

ผูแ้ทนนกัเรียนอ่านค�าอ�านวยพร 4 ภาษา ภาษาฝร่ังเศส 

ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและภาษาไทย ภราดาวิ ริยะ                  

ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ ภราดาวทิยา เทพกอม 

รองผู ้อ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่าย

โปรแกรมภาษาองักฤษ ภราดา ดร.เศกสรร  สกนธวฒัน ์  

ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั แผนกประถม พร้อมดว้ย

ผูแ้ทนจากสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชญั        

ผู ้แ ท น จ า ก ส ม า ค ม อัส สัม ชัญ  ผู ้แ ท น ผู ้จัด ก า ร ที ม

บาสเกตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั ผูจ้ดัการทีมวอลเลยบ์อล

โรงเรียนอสัสัมชญั ชมรมฟุตบอลผูป้กครองอสัสัมชญั         

ผูแ้ทนคณะผูบ้ริหาร ผูแ้ทนคณะครู ผูแ้ทนนกัเรียน ผูแ้ทน

เจา้หนา้ท่ีและพนกังาน แขกผูมี้เกียรติมอบช่อดอกไมแ้ละ

ของขวญัอวยพร ร่วมกนัร้องเพลง Happy Feast Day 

บรรเลงโดย วง AC BAND ใหก้บัผูอ้ �านวยการ เพ่ือเป็น

ก�าลังใจในการปฏิบัติหน้าท่ีบริหารโรงเรียนให้เจริญ

ก้าวหน้าสืบไป  ณ บริเวณลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย ์ 

ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์

(Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียน                 

อสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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สมโภชพระวรกาย พระโลหิตพระคริสตเจ้าและ
พิธีแห่ศีลมหาสนิท ปีการศึกษา 2561
 เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานอภิบาล  

(ศาสนาคริสต์)  โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมกับอาสน- 

วิหารอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันสมโภชพระวรกาย  

พระโลหิตพระคริสตเจา้ มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และ

พิธีแห่ศีลมหาสนิท โดยไดรั้บเกียรติจาก พระคาร์ดินลั       

ฟรังซิส เซเวยีร์ เกรียงศกัด์ิ โกวทิวาณิช ประกอบพิธีมิสซา

บูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวหิารอสัสมัชญั และพิธีแห่ศีล

มหาสนิทโดยขบวนแห่ศีลมหาสนิท ผา่นเขา้มาในบริเวณ

โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา โรงเรียนอสัสมัชญั  และโรงเรียน

อัสสัมชัญคอนแวนต์ ตามล�าดับ โอกาสน้ีโรงเรียน                    

อัสสัมชัญ น�าโดย ภราดา ดร.เดชาชัย   ศรีพิจารณ์                      

ผูอ้ �านวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/

หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ/หัวหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ 

ภราดาวริิยะ ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ นกัเรียน

คาทอลิกทุกระดบัชั้น และลูกเสือชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

นกัเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ วง AC Band  เขา้ร่วมบรรเลง 

ปฐมนิเทศผู้ปกครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
และ EP-M.1-6 ประจ�ปีการศึกษา 2561

 เม่ือวนัเสาร์ท่ี  2 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานแนะแนว 

ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดการปฐมนิเทศ 

ผูป้กครองระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 6 

และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจ�าปีการศึกษา 2561  ภราดา 

ดร.เดชาชยั  ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั  

กล่าวตอ้นรับ และ แถลงนโยบายของโรงเรียน ประจ�าปี

การศึกษา 2561  พร้อมแนะน�าคณะผูบ้ริหาร ภราดาวทิยา   

เทพกอม  รองผูอ้ �านวยการ / หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ / หวัหนา้

ฝ่ายโปรแกรม ภาษาองักฤษ ช้ีแจงแนวทางการจดัการเรียน

การสอน   ม.โอภาส  ธิราศกัด์ิ  หวัหนา้ฝ่ายปกครอง   ช้ีแจง

แนวทางการส่งเสริมระเบียบวินยั ม.วีรวฒัน์ สุวรรณศร 

หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม ช้ีแจงแนวทางการจดักิจกรรมร่วมกบั

ผูป้กครอง ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall  

ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis-Marie         

Memorial Building) โรงเรียนอสัสัมชัญ  เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร หลงัจากนั้นไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ป้กครอง

พร้อมดว้ย คณะครูนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญั คณะครู

นกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา คณะครูนกัเรียนโรงเรียน

อสัสมัชญัคอนแวนต ์ และพ่ีนอ้งคริสตศ์าสนิกชนเขา้ร่วม

ในพิธี ณ บริเวณเวทีหนา้อาคารอสัสมัชญั 2003 โรงเรียน

อสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พบครูประจ�าชั้นและผูช่้วยครูประจ�าชั้น ณ หอ้งเรียนของ

ระดบัชั้นท่ีบุตรหลานของผูป้กครองใชเ้รียนในปัจจุบนั 

เ พ่ือสร้างเครือข่ายผู ้ปกครองท่ีเข้มแข็งในการดูแล 

ช่วยเหลือนกัเรียนร่วมกนั ระหวา่งผูป้กครองดว้ยกนั และ

ระหวา่งผูป้กครองกบัโรงเรียน  และร่วมปรึกษาหารือ เพ่ือ

หาแนวทางแกไ้ขและพฒันาตวัผูเ้รียนในทุกๆ ดา้น    
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กิจกรรมธรรมบรรยายพัฒนาคุณค่าชีวิต 3 ศาสนา
 เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานระดบัชั้น   
ฝ่ายปกครอง ร่วมกบังานอภิบาล (ศาสนาพทุธ คาทอลิก 

อิสลาม) โรงเรียนอสัสมัชญั จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม ทุกวนัศุกร์ตน้เดือนตลอดปีการศึกษา 2561   

ศาสนาพุทธฟังธรรมบรรยาย  โดยนิมนต์พระวิทยากร 

ทีมงานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วดัยานนาวา พระอาราม

หลวง ใหค้ติธรรมแก่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4-6 

และ EP-M.4-6 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall   

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ 
ประจ�ปีการศึกษา 2560

 เ ม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียน 

อสัสัมชญั พิธีมอบเกียรติบตัรนกัเรียนดีเด่นดา้นวิชาการ 

ประจ�าปีการศึกษา 2560 โดยไดรั้บเกียรติจาก คุณเอกชยั  

เศวตสมภพ กรรมการอาวุโส บริษัท ซีโน่-แปซิฟิค  

เทรดด้ิง (ไทยแลนด)์ จ�ากดั (อสัสัมชนิก เลขประจ�าตวั 

24393) ประธานในพิธี โดยมีภราดา ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ 

ผูอ้ �านวยการโรงเรียน ภราดาวริิยะ ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษา

ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis-Marie       

Memorial Building) ส่วนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3  

และ EP-M.1-3 ฟังธรรมะ ณ ใตอ้าคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์ 

(Saint Louis – Marie  Memorial Building)  ส่วนงานอภิบาล

ศาสนาอิสลามรับฟังการบรรยาย  ณ หอ้ง Conference EP 

ชั้ น 1 ตึกกอลมเบต์  และงานอภิบาลศาสนาคริสต ์ 

(คาทอลิก) จดัพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ  ณ อาสนวหิาร 

อสัสมัชญั  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ผูอ้ �านวยการ ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/ 

หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ/หัวหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ

พร้อมดว้ยกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ ผูแ้ทนสมาคม

อสัสัมชญั ผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครูฯ ผูป้กครอง 

และคณะครูร่วมงาน ณ หอประชุม Louis-Marie Grand 

Hall โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจ�ปีการศึกษา 2561
 เ ม่ื อ วัน ท่ี  1 6 - 1 7  พ ฤ ษ ภ า ค ม  พ . ศ . 2 5 6 1   

ฝ่ายปกครอง ร่วมกบัฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียน 

อัสสัมชัญ จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียน 

อสัสัมชัญ ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 และ EP–M.1-6  

ประจ�าปีการศึกษา 2561 โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม  

รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าฝ่าย

โปรแกรมภาษาองักฤษ กล่าวอบรม และพดูถึงนโยบายของ

โรงเรียนประจ�าปีการศึกษา 2561 มาสเตอร์กรวชิญ ์โสภา 

หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน แจง้เร่ืองการสมคัรเขา้

อบรม “ทบทวนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการ
ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่”

 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 โรงเรียน 

อสัสัมชญั จดัอบรมทบทวนความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบักิจการ

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ไดรั้บเกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชยั 

ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการ กล่าวเปิดการอบรม  พร้อมดว้ย

ภราดาวทิยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ  และผูก้ �ากบัลูกเสือ

ท่ีเป็นคุณครูผูส้อนในระดับมัธยมศึกษาปีท่ี 1-3 และ  

EP-M.1-3  เขา้รับการอบรมในคร้ังน้ีเพ่ือใหผู้ก้ �ากบัลูกเสือ 

ชมรมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน มาสเตอร์โอภาส ธิราศกัด์ิ 

หวัหนา้ฝ่ายปกครอง ช้ีแจงเร่ืองระเบียบวนิยั  แนวปฏิบติั

ของนักเรียน การขาด ลา มาสาย มาสเตอร์ชาติกล้า              

บุญชมภู หวัหนา้งานรักษาดินแดน ช้ีแจงรายละเอียดงาน

รักษาดินแดนในแต่ละช่วงชั้นปี ประจ�าปีการศึกษา 2561 

ณ หอ้งประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนกับุญ 

หลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)       

โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร   

ไดมี้โอกาสทบทวนความรู้ความเขา้ใจ สามารถน�าทกัษะ 

และขบวนการทางลูกเสือไปใชใ้นการจดัการเรียนวิชา      

ลูกเสือให้มีประสิทธิภาพ  โดยคณะวิทยากรจากส�างาน 

ลูกเสือแห่งชาติ ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall  

ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis-Marie  
Memorial Building) โรงเรียนอสัสัมชัญ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร   
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พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2561

 เ ม่ือวันพฤหัสบดีท่ี  7 มิถุนายน พ.ศ.2561    
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอสัสัมชญั จดัพิธีไหวค้รู ประจ�าปี
การศึกษา 2561 “ระลึกพระคุณครู  เคารพเชิดชู   
กตญัญูกตเวทิตา”โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์  
ผูอ้ �านวยการ เป็นประธานในพิธีพร้อมดว้ยภราดาวิริยะ  
ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ ภราดาวทิยา เทพกอม  
รองผู ้อ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่าย
โปรแกรมภาษาองักฤษ  คณะครู นกัเรียน เขา้ร่วมในพิธี 
 ส�าหรับพิธีไหวค้รูประจ�าปีการศึกษา  2561 แบ่ง
เป็น 2 รอบ รอบเชา้ส�าหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1-3 และ EP-M.1-3 รอบบ่ายส�าหรับนกัเรียนระดบั    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 -6 และ EP-M.4-6 โดยมีนายกฤษฎ์ิ 
หอบรรลือกิจ  ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1 เลขประจ�าตวั 53932 

ผู้อ�นวยการแสดงความยินดีกับคณะครูกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และนักเรียนที่ได้รับรางวัล 
“มาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน” Energy Mind Award 2017 ระดับ 4 ดาว

 เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ห้องสมุด 
มาร์ติน เดอ ตูรส์ (Martin De Tours) ชั้น 3 อาคาร  
Saint Louis-Marie Memorial โรงเรียนอสัสมัชญั ภราดา 
ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั 
พร้อมดว้ยภราดาวทิยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ 
ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ ร่วมแสดง
ความยินดีกบัคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
และนกัเรียน โรงเรียนอสัสมัชญัท่ีไดรั้บรางวลั “มาตรฐาน
สถานศึกษาดีเด่น ดา้นพลงังาน” Energy Mind Award 2017 
ระดบั 4 ดาว ไดรั้บใบประกาศนียบตัร พร้อมเงินทุน          
การศึกษา จ�านวน 60,000 บาท                  

ประธานสภานักเรียนน�าสวดบทไหวค้รู และกล่าวค�า
ปฏิญาณตนผูแ้ทนนกัเรียนมอบพานไหวค้รู คณะภราดา
และผูแ้ทนครูอาวุโสเป็นผูรั้บมอบพานดอกไม ้ ธูปเทียน   
ท่ีผูแ้ทนนกัเรียนถือพานน�ามาไหวค้รู หลงัจากนั้นประธาน
ในพิธีมอบรางวลัแก่ระดบัชั้นท่ีชนะการประกวดพาน
ดอกไมแ้ละพานธูปเทียน ภราดา ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ 
กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม           
ใหข้อ้คิด ผูแ้ทนครูอาวโุสกล่าวความรู้สึก  ณ หอประชุม 
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์
(Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียน                 
อสัสมัชญั เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร            
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พิธีปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งไม่เล่นการพนันทุกชนิด

 เม่ือท่ี 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561  งานส่งเสริมระเบียบ
วินัยนักเรียน ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอสัสัมชัญ จดัพิธี
ปฏิญาณตนไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด รวมทั้งไม่เล่นการพนนั
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 
ปี ท่ี  1,EP-M.1 และนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี  4,EP - M.4 ท่ีเขา้ใหม่ ปีการศึกษา 2561 โดยนิมนต์
พระสงฆจ์ากวดัยานนาวาจ�านวน 9 รูป มาเจริญพทุธมนต์
และประกอบพิธีปฏิญาณตนไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด และ
ใ ห้นัก เ รี ย น  โ ด ย น า ย รั ฐ ก ฤ ษ ฏ์ิ  ศ รี ป รั ช ญ า นัน ท ์ 
เลขประจ�าตวั  48625 ม.6/1 ผูช่้วยกรรมการสภานกัเรียน 

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจ�ปีการศึกษา 2561

 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 งานลูกเสือ  

ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอสัสัมชญั จดัพิธีเปิดประชุมกอง 

ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่  ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 - 3 และ 

EP– M.1-3 ประจ�าปีการศึกษา 2561 ไดรั้บเกียรติจากภราดา

วิทยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/

หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ  เป็นประธานในพิธี

และกล่าวให้โอวาท มีมาสเตอร์นิธิโรจน์  ธีรหิรัญพงษ ์ 

นกัเรียน น�ากล่าวค�าปฏิญาณตนไม่ยุง่เก่ียวกบัยาเสพติดใน
โอกาสน้ีได้รับเกียรติจากมาสเตอร์ถิรวัฒน์  ข �าสิน  
ผูจ้ดัการสมาคมผูป้กครองและครูฯ เป็นประธานในพิธี 
หลงัเสร็จพิธีไดรั้บเกียรติจากพนัต�ารวจโทวลัลภ วรรณกลู  
ปฏิบัติหน้าท่ีศูนย์อ �านวยการปราบปรามยาเสพติด  
ส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ  พร้อมทีมงาน ร่วมใหค้วามรู้
เก่ียวกบัอนัตรายของบุหร่ี และโทษของสารเสพติดทุกชนิด 
รวมทั้งการพนนัต่างๆ ณ หอ้งประชุม Auditorium ชั้น 9   
อาคารอสัสัมชญั 2003 โรงเรียนอสัสัมชญั เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 

หัวหน้างานลูกเสือ พร้อมดว้ยคณะผูก้ �ากบัและลูกเสือ

สามญัรุ่นใหญ่ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3 และ EP-M.1-3      

ร่วมในพิธี ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall             

ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis–Marie      

Memorial Building) โรงเรียนอสัสัมชัญ เขตบางรัก  

กรุงเทพมหานคร
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การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561

 เม่ือวนัท่ี 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  งานสภานกัเรียน 

ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอสัสัมชญั จดัให้มีการลงคะแนน

เลือกตั้งประธานสภานกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั ประจ�าปี

การศึกษา 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย 

ในโรงเรียน และฝึกใหน้กัเรียนไดแ้สดงบทบาทการเป็น

ผูน้�าอย่างถูกตอ้งเหมาะสม ตามระเบียบของโรงเรียน   

โดยมีผู ้สมัคร รับ เ ลือกตั้ ง  จ �านวน 4  คน และมี 

ผลการนบัคะแนนดงัน้ี

เบอร์ 1 พรรคเที่ยงธรรม AC : นายภทัรพล เหลืองเลิศ

ไพบูลย ์ม.6/5 เลขประจ�าตวั 53223  ได ้146 คะแนน  

เบอร์ 2 พรรคอสัสัมชัญใหม่ : นายกฤษฎ์ิ หอบรรลือกิจ  

ม.6/1 เลขประจ�าตวั 53932   ได ้1,070 คะแนน 

เบอร์ 3 พรรค AC 4.0 : นายวรีพงศ ์ตั้งสมบติัวสิิทธ์ิ 

ม.6/4 เลขประจ�าตวั 48495 ได ้967 คะแนน

เบอร์ 4 พรรค Infinity AC : นายสุรัสกุล เจริญรุจิจินต ์ 

ม.6/2 เลขประจ�าตวั 48282 ได ้82 คะแนน

 ประธานสภานกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั ประจ�า

ปีการศึกษา 2561 ไดแ้ก่ เบอร์ 2 พรรคอสัสัมชญัใหม่ :  

AC ASEAN+3 CULTURE STUDY TOUR 2018 IN JAPAN

 โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดโครงการเรียนรู้แบบ 

บูรณาการและวฒันธรรมสัญจร อาเซียน+3 ปีการศึกษา 

2560  ระหว่างวนัท่ี 4-12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เพ่ือ 

ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เก่ียวกับ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้ งได้เ รียนรู้ศิลป

วฒันธรรมของประเทศญ่ีปุ่น บูรณาการความรู้ทางดา้น

อาชีพ และ ศึกษาแนวทางในการศึกษาต่อต่างประเทศ   

ณ สถานท่ีต่างๆ ในประเทศญ่ีปุ่น อาทิ WASEDA  

University มหาวทิยาลยัชั้นน�าระดบัโลก ดา้นธุรกิจ, Tokyo 

international university National มหาวทิยาลยัอินเตอร์ชั้น

น�าของประเทศญ่ีปุ่น, LEGO EDUCATION YOKOHA-

MA Learning System ศูนยก์ารเรียนรู้หุ่นยนตเ์ลโก,้ Yoko-

hamaMuseum of Emerging Science and Innovation 

(Miraikan) พิพิธภณัฑมิ์ไรคงัแหล่งรวมเทคโนโลยท่ีีทนั

สมยัท่ีสุดของญ่ีปุ่น, National Museum of Nature and 

Science : พิพิธภณัฑธ์รรมชาติและวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

Tokyo, National Museum : พิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ

โตเกียว Ueno, หมู่บา้นมรดกโลก ทาคายาม่า (Takayama), 

และหมู่บา้นประวติัศาสตร์มรดกโลก ชิราคาวาโกะ โดยมี

มิสปานแกว้ อกัษรข�า มิสสุปรียา เอกอินทร์ และ มาสเตอร์

พชร จนัทร์ศิริ เป็นครูผูค้วบคุมดูแล

นายกฤษฎ์ิ หอบรรลือกิจ ม.6/1 เลขประจ�าตวั 53932             

 สรุปจ�านวนการมาใชสิ้ทธ์ิของนกัเรียนโรงเรียน 

อัส สั ม ชัญ ใ น ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า นัก เ รี ย น  

ปีการศึกษา 2561 ผู ้มีสิทธ์ิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ ง  

จ �านวน  2,640  คน

 - มีผูม้าใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้ง จ �านวน  2,427 คน

 - ผูไ้ม่มาใชสิ้ทธ์ิในการเลือกตั้ง จ �านวน  51 คน

 - บตัรเสีย รวม 162 ใบ
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การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�ปีการศึกษา 2561

 งานสุขอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียน 
อสัสัมชัญ จดัให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนระดบัชั้น 

มธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 และ EP-M.1-6 ประจ�าปีการศึกษา 2561 

โดยทีมแพทยแ์ละพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์     

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับคณะครู 
นักเรียนและนักการ

 เม่ือวนัท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานสุขอนามยั 

ฝ่ายบริหารทัว่ไป โรงเรียนอสัสมัชญั ร่วมกบัโรงพยาบาล

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดโครงการ 
ฉีดวคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ เพ่ือป้องกนัและดูแลรักษา

สุขภาพในช่วงหน้าฝนท่ีจะมีโรคไข้หวดัใหญ่ระบาด  

ซ่ึงโรคไขห้วดัใหญ่เป็นโรคท่ีติดต่อไดง่้าย โดยการไอหรือ

จามรดกนักส็ามารถติดโรคและไดรั้บผลกระทบท่ีตามมา

คือ การเกิดภาวะแทรกซอ้นขณะป่วย ซ่ึงในปัจจุบนัเช้ือ 

ไขห้วดัใหญ่มีการเปล่ียนแปลงสายพนัธ์ุทุกปี ท�าให้การ 

รักษาใชเ้วลานานเสียค่าใชจ่้ายในการรักษามาก และอาจ

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 19-21 มิถุนายน 

พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคาร                  

อัสสัมชัญ 2003 โรงเ รียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร

ท�าใหต้อ้งหยดุงานหรือ ขาดเรียนเป็นเวลาหลายวนั ดงันั้น

การฉีดวคัซีนจึงเป็นวิธีป้องกนัท่ีดีท่ีสามารถลดอตัราการ

ติดเช้ือไขห้วดัใหญ่ได ้ และการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่จะ

ช่วยส่งเสริมใหน้กัเรียน  คณะครู และนกัการ มีสุขภาพ 

แขง็แรงสมบูรณ์ปราศจากการเป็นโรค จึงจดัโครงการฉีด

วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่ ให้กบันักเรียนทุกระดบัชั้น 

คณะครู และนักการ โรงเรียนอัสสัมชัญ ท่ีเข้าร่วม 

โครงการฯ ณ บริเวณใตอ้าคาร ฟ.ฮีแลร์  โรงเรียนอสัสมัชญั  

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ IDP ในการเป็นศูนย์สอบ IELTS
 เ ม่ือวันท่ี  21 มิ ถุนายน พ.ศ.2561 โรงเ รียน 

อสัสมัชญั โดยภราดา ดร.เดชาชยั  ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการ 

โรงเรียนอสัสมัชญั ลงนามความร่วมมือกบั  IDP Education 

Ltd. โดย  Mr.Philippe Caron  ผูจ้ดัการระดบัภูมิภาค  IELTS 

พร้อมดว้ย  ภราดาวทิยา  เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้

ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ โรงเรียน      

อสัสมัชญั คุณพรทิพย ์ แซ่เจง็ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปฏิบติัการ 

ธนาคารกรุงเทพ มอบเงินพัฒนาอุปกรณ์เพื่อรองรับ SMART STUDENT CARD & 
SMART BILL PAYMENT

 เ ม่ือวันท่ี  6  มิ ถุนายน พ.ศ.  2561 ภราดา  

ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั  

รับมอบเงินจ�านวน 1,000,000.- บาท (หน่ึงลา้นบาทถว้น) 

จาก คุณพจนี คงคาลยั ผูช่้วยผูจ้ดัการใหญ่ บริหารความ

สัมพนัธ์และการขาย สายลูกคา้บุคคล ธนาคารกรุงเทพ  

เ พ่ือใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์บริเวณ AC Canteen,  

หอ้งจ�าหน่ายอุปกรณ์การเรียน, หอ้งสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์, 

หอ้งธุรการ, หอ้งการเงิน เพื่อรองรับ SMART STUDENT 

CARD & SMART BILL PAYMENT (การใชจ่้ายผา่นบตัร

IELTS ส่วนภูมิภาค  IELTS  พร้อมดว้ย ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ 

แขกผูมี้เกียรติ ร่วมเป็นสกัขีพยาน ณ หอ้ง Video Conference 

ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย ์ โรงเรียนอสัสัมชญั เขต

บางรัก กรุงเทพมหานคร 

นกัเรียน) มีภราดาวริิยะ ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ 

ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่าย

วชิาการ/หวัหนา้โปรแกรมภาษาองักฤษโรงเรียนอสัสมัชญั

คุณวทิยา ราธาชยันนท ์ผูจ้ดัการภาคนครหลวง 1 สายลูกคา้

บุคคล คุณวมิลรัตน ์สวา่งพาณิชย ์ผูจ้ดัการธนาคารกรุงเทพ 

สาขาโอเรียนเต็ล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Video         

Conference ชั้น 3 อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์ โรงเรียน       

อสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

ร่วมพิธมิีสซาขอบพระคณุพระเจ้า 
เน่ืองในโอกาสวนัคล้ายวนัเกิดครบรอบ 60 ปี
ภราดา ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์    
 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 20 เมษายน พ.ศ. 2561 นายศุภโชค
โฆษวงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ และนายฉลองรัตน ์
เพียรวานิช กรรมการสมาคมฯ ร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ
พระเจา้ เน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัเกิดครบรอบ 60 ปี
ภราดา ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียน    

ร่วมแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาสวนัสถาปนา 
โรงเรียนอสัสัมชญั ล�ปาง ครบรอบ 60 ปี
 วนัศุกร์ท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 นายศุภโชค 
โฆษวงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ และนายปรีดี ชัยรัตน ์
กรรมการสมาคมฯ ร่วมแสดงความยินดีเน่ืองในโอกาส 
วนัสถาปนาโรงเรียนอสัสัมชญั ล�าปาง ครบรอบ 60 ปี    
ณ โรงเรียนอสัสมัชญั ล�าปาง โดยมี ภ.เกรียงศกัด์ิ มายอด 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั ล�าปางใหก้ารตอ้นรับ

ร่วมพิธีเปิดป้ายมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล

 วนัศุกร์ท่ี 16 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ศ.ดร.เก้ือ  
วงศ์บุญสิน นายกสมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียน 
อสัสัมชญัร่วมพิธีเปิดป้ายมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล  
โดยมี ภราดา ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์, ภราดา ดร.เลอชยั       
ลวสุต, ภราดาวริิยะ ฉนัทวโรดม และอสัสมัชนิกร่วมงาน

เข้าร่วมประชุมใหญ่ สมาพันธ์ สมาคมผู้ปกครอง
และครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล     
แห่งประเทศไทย ประจ�ปี 2560
 เม่ือวนัท่ี 9-10 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2561  นายศุภโชค 
โฆษวงศ์ เลขาธิการสมาคมฯ และนายปรีดี ชัยรัตน ์
กรรมการสมาคมฯ เขา้ร่วมประชุมใหญ่ สมาพนัธ์ สมาคม
ผูป้กครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนตค์าเบรียล 
แห่งประ เทศไทย  ประจ�า ปี  2560  ณ โรง เ รียน 
อสัสมัชญั นครราชสีมา โดยมอบกระเชา้ขอบคุณภราดา 
ดร.มณฑล ประทุมราช ผูอ้ �านวยการโรงเรียน (ปัจจุบนั
ด�ารงต�าแหน่งผูจ้ดัการโรงเรียนเซนตค์าเบรียล) และคุณ  
ลบพาล ธีระบุตร นายกสมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียน
อสัสมัชญั นครราชสีมาใหก้ารตอ้นรับดว้ยดี
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114 ปี สมาคมอัสสัมชัญ

 เ ม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 ดร.ว ัลลภ  
เจียรวนนท ์นายกกิตติมศกัด์ิสมาคมอสัสมัชญั พร้อมดว้ย 
ภราดาวิริยะ ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการโรงเรียน 
อัสสัมชัญ คุณประภากร วทานยกุล นายกสมาคม 
อสัสมัชญั และคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ ร่วมพิธี
ท�าบุญ 4 ศาสนา ประกอบดว้ย พทุธ คริสต ์อิสลาม ซิกข ์
ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมอสัสัมชญั 114 ปี 
ณ ห้องประชุมวลัลภ เจียรวนนท์ สมาคมอัสสัมชัญ  
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

รวมพลอินทรีแดง

 เม่ือวนัท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
อ�านวยการสมาคมอัสสัมชัญ น�าโดย คุณประภากร  
วทานยกุล นายกสมาคมอสัสัมชญั จดังานเล้ียงสังสรรค ์
“รวมพลอินทรีแดง” โดยได้เกียรติจาก ภราดาวิริยะ   
ฉันทวโรดม ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั    
ร่วมงาน พร้อมด้วยอัสสัมชนิกผูแ้ทนรุ่นต่างๆ ร่วม 
รับประทานอาหาร เพ่ือแนะน�าคณะกรรมการสมาคม 
อสัสมัชญั ชุดใหม่ท่ีไดรั้บเลือกตั้ง พร้อมช้ีแจงนโยบายการ
ท�างาน พร้อมรับฟังขอ้เสนอแนะความคิดเห็นในการ
พฒันาประชาคมอสัสัมชญั ตามแนวทางการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วน ณ หอ้ง Winning Post ชั้น 3 ราชกรีฑา

งานเลี้ยงครูเกษียณ
 เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 คณะ
กรรมการอ�านวยการสมาคมอสัสมัชญั จดังานสงัสรรค์
รับประทานอาหารกลางวนัร่วมกบัครูเกษียณและครู
อาวโุส ในงาน “งานเล้ียงสงัสรรคค์รูเกษียณ ตอน 70 ยงั
แจ๋ว” โดยมีนายประภากร วทานยกุล นายกสมาคม 
อัสสัมชัญ ภราดาวิ ริยะ ฉันทวโรดม ท่ีปรึกษา 
ผูอ้ �านวยการ ร่วมงาน ณ หอ้งประชุมใหญ่เจียรวนนท ์
ชั้น 2 สมาคมอสัสมัชญั ถ.พระราม 4  แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สโมสร (RBSC) ถ.องัรัดูนงต ์กรุงเทพฯ
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การบรรยาย “AC เข้าใจวัยรุ่น และการสร้าง
วินัยเชิงบวกในวัยรุ่นเพื่อส่งเสริมพฤติกรรม
การเรียน”
 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  งานแนะแนว 

ฝ่ายวิชาการ และเครือข่ายผูป้กครองโรงเรียนอสัสัมชญั

จดัการบรรยายในช่วงเชา้ หวัขอ้ “AC เขา้ใจวยัรุ่น และ 

การสร้างวินัยเชิงบวกในวยัรุ่นเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรม 

การเรียน” โดยท่านวทิยากร แพทยห์ญิงเบญจพร ตนัตสูติ 

จิตแพทยเ์ดก็และวยัรุ่น เจา้ของเพจเขน็เดก็ข้ึนภูเขา ใหแ้ก่

คณะครู ผูป้กครอง และนกัเรียนท่ีสนใจ เขา้ร่วมฟังบรรยาย 

ช่วงบ่าย การบรรยายหัวขอ้ “การสร้างวินัยเชิงบวกใน 

วยัรุ่นเพ่ือส่งเสริมพฤติกรรมการเรียน” โดยท่านวิทยากร 

ดร.ปิยวลี ธนเศรษฐกร ผูอ้ �านวยการศูนยพ์ฒันาทกัษะ

สมอง EFs เดก็ ดว้ยการสร้างวินยัเชิงบวก 101 Educare 

กิจกรรมเดินรณรงค์เนื่องใน “วันต่อด้าน 
ยาเสพติดโลก”
 ว ันท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 ฝ่ายปกครอง  

ร่วมกบักลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ

วฒันธรรม  โรงเรียนอสัสมัชญั จดัใหมี้กิจกรรมเดินรณรงค์

เน่ืองใน “วนัต่อด้านยาเสพติดโลก” ภายใต้ค �าขวญั  

“ไทยนิยม ย ัง่ยนื ร่วมแกไ้ขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน 

วนัต่อตา้นยาเสพติดโลก” โดยมีการอ่านสารรัฐมนตรี

วา่การกระทรวงศึกษาธิการ นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐ

ค่ายบูรณาการ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น 
ม.1-2 และ EP-M.1-2
 งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน ฝ่ายวชิาการ  โรงเรียน

อสัสมัชญั จดัใหมี้กิจกรรมคา่ยบูรณาการ  2 วนั 1 คืน ระดบั

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และ EP-M.1 วนัท่ี 14-15 มิถุนายน 

Center ใหแ้ก่คณะครูโรงเรียนอสัสัมชญั  ณ หอประชุม 

Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์ 
(Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียน 

อสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2561 และระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 และ EP-M.2  

วนัท่ี 21 – 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ณ อุทยานวงัตะไคร้, 

บา้นพอเพียง ชุมชนสนั่นรักษ์, อิงธารรีสอร์ท จงัหวดั

นครนายก และ สถานสงเคราะห์ในย่านธญับุรี จงัหวดั

ปทุมธานี เพ่ือปลูกฝังใหผู้เ้รียนเคารพและใส่ใจต่อชุมชน

ของชีวิต พฒันาทกัษะผูเ้รียนให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

ผ่านการปฏิบติักิจกรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาและการสร้างสังคมแห่งการ 

เรียนรู้ของสถานศึกษา รวมทั้ งมีจิตสาธารณะพร้อม 
ช่วยเหลือ ผูด้้อยโอกาสในสังคมตามแนวทางนักบุญ 

หลุยส์ มารีย ์กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผา่นกิจกรรมต่างๆ ซ่ึง

ประกอบดว้ย วถีิชุมชน วถีิพอเพียง กิจกรรม Walk Rally  

นานาพนัธ์ุไม ้กิจกรรม Team Building กิจกรรมฐานภาษา

ไทย ฐานภาษาต่างประเทศ ฐานคณิตศาสตร์ ฐาน

วทิยาศาสตร์ และกิจกรรม AC อาสาเพ่ือผูย้ากไร้
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กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก

 เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระ 

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม โรงเรียน 

อสัสมัชญั จดักิจกรรมรณรงค ์เน่ืองในวนังดสูบบุหร่ีโลก  

โดย นายเจนวิทย ์ ธนสารสมบติั เลขประจ�าตวั 48441  

ชั้น ม.6/1 เป็นผูก้ล่าวสุนทรพจน์ ให้ความรู้ถึงอนัตราย  

กิจกรรมวันสุนทรภู่

 เม่ือวนัท่ี 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนอสัสมัชญั  ไดจ้ดั

กิจกรรมวนัสุนทรภู ่ปีการศึกษา 2561 โดยไดรั้บเกียรติจาก 

ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่าย

วิชาการ /หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ โรงเรียน 

อัสสัมชัญ เป็นประธานจุดธุปเทียนสักการะสุนทรภู่  

โดยมีการแสดง ของคณะครูและนกัเรียน ประกอบดว้ย 

ต่างๆ ท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ีและการไดรั้บควนับุหร่ี ความ

ส�าคญัของวนังดสูบบุหร่ีโลก และค�าขวญัวนังดสูบบุหร่ี

โลก 2561 คือ “บุหร่ีตวัร้าย ท�าลายหัวใจ” ณ โรงเรียน 

อสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การแสดงชุดพกัรบ พบรัก การแสดงชุดนิราศภูเขาทอง  

และมีกิจกรรมตอบปัญหา เก่ียวกบัประวติัและผลงานของ

สุนทรภู่ ส�าหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-3      

EP-M.1-3 ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 

อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์(Saint Louis-Marie Memorial        

Building) โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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ให้ความรู้เกี่ยวกับไข้หวัดใหญ่และไข้เลือดออก

 เม่ือวนัท่ี  11 มิถุนายน พ.ศ. 2561 งานสุขอนามยั 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป โรงเรียนอสัสัมชัญ ได้ตระหนักถึง
สุขภาพของนักเรียนในช่วงฤดูฝน  ซ่ึงมีนักเรียนเป็น            
ไขห้วดัใหญ่ จ�านวนมากจึงไดร่้วมมือกบัเจา้หนา้ท่ีศูนย์
บริการสาธารณสุข 23  ส่ีพระยา  มาให้ความรู้เก่ียวกบั      
การป้องกนัและดูแลตวัเองให้ปลอดภยัจากไขห้วดัใหญ่ 

รองผกก. จร. สน. บางรัก ให้ความรู้เรื่อง
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการจราจร
 เม่ือวนัท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561  งานรักษาความ

ปลอดภัย  ฝ่ ายบริหารทั่วไป โรง เ รียนอัสสัมชัญ   
ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.ธัญยบูรณ์ ธรรมจรัสวงศ ์  

รองผกก. จร. สน. บางรัก พร้อมทีมงาน ใหค้วามรู้เร่ืองการ

รักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  วธีิการป้องกนั

ตวัขั้นพ้ืนฐาน ควรระมดัระวงัของมีค่าต่างๆ เช่นโทรศพัท์

มือถือหรือกระเป๋าสตางค์ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีคน 

หนาแน่น เพราะจะมีพวกมิจฉาชีพอยูเ่ยอะ และขอความ

และไขเ้ลือดออก รวมทั้งวธีิการป้องกนั การดูแลตนเองให้
กบันกัเรียนทุกคนไดท้ราบและน�าไปปฏิบติัตามไดอ้ยา่ง
ถูกต้อง โดยได้รับเกียรติจากภราดาวิทยา เทพกอม  
รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ/หวัหนา้โปรแกรม
ภาษาองักฤษ ร่วมมอบของท่ีระลึก ณ โรงเรียนอสัสมัชญั 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

ร่วมมือผูป้กครอง จดัระบบการรับ-ส่งนกัเรียน ตามจุด 

รับ-ส่งให้เกิดความรวดเร็วในการข้ึน-ลงรถ เพ่ืออ�านวย

ความสะดวกในการรับ-ส่งบุตรหลานและเป็นการลด

ปัญหาการจราจร รวมทั้ งการสร้างวินัยจราจรให้กับ

นกัเรียน  โดยไดรั้บเกียรติจากภราดาวทิยา  เทพกอม รอง

ผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้โปรแกรมภาษา

อังกฤษ ร่วมมอบของท่ีระลึก ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ            

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2561 หัวข้อ “การก้าวสู่ 4.0 ของครูอัสสัมชัญ”
 โรงเรียนอสัสมัชญั  พร้อมดว้ยโรงเรียนอสัสมัชญั
แผนกประถม จดัสมัมนาเตรียมความพร้อมส�าหรับเปิดปี
การศึกษา 2561 ระหวา่งวนัท่ี 14 -15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  
ณ ห้องประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร      
Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียน 
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันท่ี  
14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เร่ิมดว้ยการกล่าวตอ้นรับและ
ช้ีแจง ทิศทางการจดัการศึกษา มอบนโยบายและแนว
ปฏิบติัโรงเรียนอสัสัมชญั ปีการศึกษา 2561 โดยภราดา 
ดร.เดชาชยั  ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั ต่อ
ดว้ยหวัขอ้ “เพื่อความเป็นหน่ึงเดียวของ  AC”  โดย ภราดา
วริิยะ ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ
 ส�าหรับหวัขอ้ “การกา้วสู่ 4.0 ของครูอสัสมัชญั” 
ได้ รับ เ กียร ติจาก  คุณเจน น�าชัย ศิ ริ  อัสสัมชนิก 
 เลขประจ�าตวั 22295 เป็นวทิยากร ส่วนแนวทางการด�าเนิน

การบรรยายหัวข้อ “นักพนันหน้าใหม่”
 เม่ือวนัท่ี 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายปกครอง  

โรงเรียนอสัสมัชญั จดัการบรรยาย  ในหวัขอ้ “นกัพนนั

หน้าใหม่” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 

ถึง มธัยมศึกษาปีท่ี 6 และ EP-M.4 ถึง EP-M.6 เพ่ือให้ 

ความรู้เก่ียวกบัการติดการพนนัของวยัรุ่นและโทษของการ

ติดการพนนั ในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก วนัท่ี 14 มิถุนายน 

- 15 กรกฎาคม พ.ศ.  2561 โดยไดรั้บเกียรติจากคุณธนกฤษ 

ลิขิตธรากุล และคุณสุพตัรา เตชะฤทธ์ิ นกัจิตวิทยา เป็น

วทิยากรบรรยายใหค้วามรู้ ณ  หอ้งประชุม Louis –Marie 

Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial 

Building  โรงเรียนอสัสมัชญั  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

งานตามนโยบายมูลนิ ธิคณะเซนต์คา เบ รียลแห่ ง
ประเทศไทย ปีการศึกษา 2561 โดยมีภราดาสุรสิทธ์ิ สุขชยั 
ประธานมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย เป็น
ผูช้ี้แจงนโยบาย และในวนัท่ี 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เป็นการสัมมนาของครูโรงเ รียนอัสสัมชัญ หัวข้อ 
“พฤติกรรมนกัเรียน 4.0”โดย พญ.มธุรดา สุวรรณโพธ์ิ  
ผูอ้ �านวยการสถาบนัสุขภาพจิตเดก็และวยัรุ่นราชนครินทร์ 
นอกจากน้ี ไดใ้หแ้นวทางการจดัการเรียนการสอน ปีการ
ศึกษา 2561 โดย ภราดาวทิยา  เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/
หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ/หัวหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ 
แนวทางการดูแลและควบคุมพฤติกรรมนัก เ รียน                            
ปีการศึกษา 2561 จาก มาสเตอร์โอภาส  ธิราศกัด์ิ หวัหนา้
ฝ่ายปกครอง ทั้งน้ี คณะครูไดป้ระชุมหารือและเตรียมความ
พร้อม ในการประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย การช้ีแจง
แนวปฏิบติัของแต่ละฝ่าย อีกดว้ย
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การประเมินสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561
 เม่ือวนัท่ี 7  มิถุนายน พ.ศ. 2561  ส�านกังานเขต
บางรัก ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 23 ส่ีพระยา   
น�าคณะกรรมการการประเมินการสุขาภิบาลในโรงเรียน 
เขา้ตรวจสอบสุขาภิบาลอาหารของโรงเรียนอสัสมัชญั ใน
โครงการกรุง เทพฯ เ มืองอาหารปลอดภัย  โดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน 
และเฝ้าระวงั มิใหมี้การปนเป้ือนเช้ือท่ีท�าใหเ้กิดโรคระบบ
ทางเดินอาหาร และสารปนเป้ือนอ่ืนๆ ในอาหารและน�้าด่ืม 
ท่ีไดป้ระกอบ ปรุง และจ�าหน่ายในโรงเรียน อีกทั้งยงั
เป็นการพฒันาเครือข่ายดา้นสุขาภิบาลอาหาร ซ่ึงน�าไปสู่
การคุม้ครองผูบ้ริโภคดา้นความปลอดภยัของอาหาร ซ่ึง
โรงเรียนอสัสมัชญั ไดเ้ขา้ร่วมโครงการและประเมิน การ
สุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนเป็นประจ�าทุกปี ปีละ 2 คร้ัง 
และผ่านมาตรฐานด้วยดีเสมอมา โดยมีมิสจิรภิญญา           

มอบเงินรายได้จากการจัดงานสร้างสรรค์
ละครเวที ครั้งที่ 4 เรื่อง ‘ดรีมสเตจ’
 เม่ือวนัท่ี 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ชมรมการละคร
อัสสัมชัญ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ฝ่ายวิชาการ   
โรงเ รียนอัสสัมชัญมอบเงินรายได้จากการจัดงาน
สร้างสรรคล์ะครเวที คร้ังท่ี 4  เร่ือง ‘ดรีมสเตจ’ เพ่ือส่งมอบ
ให้กบักองทุนดงัต่อไปน้ี กองทุนครูอสัสัมชญั 209,500  
บาท (สองแสนเกา้พนัห้าร้อยบาท) กองทุนครูเกษียณ 
100,000 บาท (หน่ึงแสนบาท)  กองทุนพนกังาน 30,000 
บาท (สามหม่ืนบาท)  โดยมีภราดา  ดร. เดชาชัย   
ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการ เป็นผูแ้ทนรับมอบ และส่งมอบต่อ
ใหก้องทุนไป ด�าเนินการตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวต่้อไป 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการใช้ 
Facebook ส�หรับงานประชาสัมพันธ์
ของโรงเรียน
 เ ม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 โรงเรียน 
อสัสัมชญั ส่ง มาสเตอร์โสภณ สกุลเรือง หัวหน้างาน
ประชาสัมพนัธ์ โรงเรียนอสัสัมชญั เขา้ร่วมสัมมนาเชิง
ปฏิบติัการ เร่ือง “เทคนิคการใช ้ Facbook ส�าหรับงาน
ประชาสมัพนัธ์ของโรงเรียน” จดัโดย มหาวทิยาลยักรุงเทพ 
ณ ศูนยค์อมพิวเตอร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพ วทิยาเขตรังสิต 
ส�าหรับการสัมมนาเชิงปฏิบติัการในคร้ังน้ี เพ่ือให้ผูเ้ขา้
สัมมนาเข้าใจหลักการการใช้งานท่ีถูกต้อง และเป็น
ประโยชนต่์อการประชาสมัพนัธ์ขอ้มูลต่างๆ ของโรงเรียน 
โดยมีวิทยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นการใชง้าน Facebook จาก

เวศนานนท ์หวัหนา้งานโภชนาการ มิสพรพรรณ สุทธิข�า 
ครูงานโภชนาการและบุคลากร AC Canteen ให้การ
ตอ้นรับ ณ หอ้ง AC Canteen ชั้น 2 อาคารนกับุญหลุยส์-   
มารีย ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียน
อสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ณ บริเวณลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย ์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรียน 
อสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ผูท้รงคุณวฒิุ และคณาจารยข์องหลกัสูตรการตลาดดิจิทลั 
ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยักรุงเทพ มาแบ่งปันให้
ความรู้



 19 AC NEWSLETTER

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขัน
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแข่งขันตอบ
ปัญหาวิทยาศาสตร์ภายใต้งานประดิษฐ์และ
นวัตกรรม ปีการศึกษา 2561
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ส่งนักเรียน 
เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแข่งขัน         
ตอบปัญหาวทิยาศาสตร์ภายใตง้านประดิษฐแ์ละนวตักรรม 
ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันท่ี  14-15 มิถุนายน   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 
AEON Speech Contest 2018

 เม่ือวนัท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไดส่้งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั
พดูสุนทรพจน ์AEON Speech Contest 2018 จดัโดยมูลนิธิ
อิออน 1% คลับ ร่วมกับมูลนิธิ อิออนประเทศไทย  
ณ โรงแรมจสัมิน ซิต้ี โอเตล็ ผลการแข่งขนั มีดงัต่อไปน้ี
นายวิศรุต ไชยค�าภา นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/2           
เลขประจ�าตวั 55385 ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอบัดบัหน่ึง
นายวิชญ ์ พงศช์ชัวาล  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1       
เลขประจ�าตวั 48323 ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง Classical Guitar 
Solo รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี Yamaha 
Thailand Music Festival 2018
 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน พ.ศ.  2561  นายชยัวฒัน ์ 
โลพนัธ์ศรี  เลขประจ�าตวั 53235  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 6/2  ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ีสอง กาแข่งขนั 
Classical Guitar Solo รุ่นอายุไม่เกิน 22 ปี Yamaha  
Thailand Music Festival 2018  โดยมี ดร.พรเทพ พรประภา 
เป็นประธานในพิธี  ณ หอ้งประชุม ดร.ถาวร พรประภา 
ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ถนนพระราม 1 แขวงวงัใหม่    
เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร

พ.ศ. 2561 ณ อาคารอเนกประสงค ์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ ผลการประกวดการแข่งขนั
ตอบปัญหาวทิยาศาสตร์ภายใตง้านประดิษฐแ์ละนวตักรรม 
ปีการศึกษา 2561 นกัเรียนอสัสมัชญัไดร้างวลัรองชนะเลิศ
อนัดบัสอง ไดโ้ล่ประกาศนียบตัร  เงินรางวลั 5,000 บาท 
รายช่ือนกัเรียนท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั
1.  นายชยตุม ์วงศบุ์ญสิน   เลขประจ�าตวั 48451 นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/5
2. นายจิรสิญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ เลขประจ�าตัว 55439   
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/5
3. นายถนดักิจ ตั้งจารุกิจ   เลขประจ�าตวั 48332 นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/1
4.  นายพงศภคั พลูทศัฐาน เลขประจ�าตวั 48468 นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2
5. นายปพณ อลงกตเพทาย   เลขประจ�าตวั 53221 นกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6/2
ครูผูดู้แล มิสปิยชาติ ป้องพาล

ในการแข่งขนัคร้ังน้ีมี มิสลภสันนัท ์จนัทนโ์รจน ์ เป็นครู
ผูรั้บผดิชอบควบคุมดูแลนกัเรียน            
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Crossword 
รายการ Malaysia Open 2018
 นายณภทัร วชัรนุรธร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษา 
ปีท่ี 3/4 เลขประจ�าตวั 50903 นกักีฬา Crossword โรงเรียน 
อสัสัมชญั ไดรั้บรางวลัชนะเลิศการแข่งขนั Crossword 
รายการ Malaysia Open 2018 รุ่น WESPA Rating 1400 
and below  จดัโดย Ministry of Education, Malaysia & 
The Regency Scholars Hotel ระหวา่งวนัท่ี 29 มิถุนายน 
2561 – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ  The Regency Scholars 
Hotel Kuala Lumpur

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง หุ่นยนต์ 
ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 18

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง การแข่งขัน 
หุ่นยนต์ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย

 งานการสอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวชิาการ โรงเรียน
อสัสัมชญั ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการแข่งขนัหุ่นยนต์
ยุวชนชิงชนะเลิศประเทศไทย และงานมหกรรม 
สนามเดก็เล่นหุ่นยนต ์ประจ�าปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี  23 – 24  
มิถุนายน พ.ศ. 2561 จดัโดย นายจิรัฏฐ ์แจ่มสวา่ง ณ  สถาบนั
การ   จดัการปัญญาภิวฒัน ์นนทบุรี ผลการแข่งขนัประเภท 
การแข่งขนัหุ่นยนตอ์ตัโนมติั The Fast รางวลัรองชนะเลิศ 
อนัดบัท่ี 2 ไดรั้บโล่รางวลั และ เหรียญรางวลั 
นายลทัธวฒัน ์ เลาหะพนัธ์ุ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5/1  เลขประจ�าตวั 49472
เดก็ชายศิษฏ ์ สุจิรัตนวมิล 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/2  เลขประจ�าตวั 50690

 งานการสอนคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวชิาการ โรงเรียน

อสัสัมชญั ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการแข่งขนัหุ่นยนต ์

ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย คร้ังท่ี  18  ประจ�าปี  2561

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกมุารี 1 ระหวา่งวนัท่ี 8 – 10 มิถุนายน พ.ศ. 

2561 จดัโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญ่ีปุ่น)  

ณ ไดมอนด ์ฮอลล ์ศูนยก์ารคา้เซียร์ รังสิต  ผลการแข่งขนั

มีประเภทการแข่งขนัหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ. ยุวชน  

คร้ังท่ี 18  เกมส์การแข่งขนั หุ่นยนต ์“บิท เลเซอร์” รางวลั 

รองชนะเลิศอนัดบั 1 ไดรั้บโล่รางวลัเหรียญรางวลั และ 

ทุนการศึกษาจ�านวน 10,000 บาท สมาชิกประกอบดว้ย 

เดก็ชายภารุจ  เอ้ือสุดกิจ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2/3 

เลขประจ�าตวั  51619

เดก็ชายธฤต  นามนิราศภยั  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3/3   

เลขประจ�าตวั  51020

โดยมี   มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็นผูค้วบคุมดูแล

โดยมี  มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็นผูค้วบคุมดูแล       
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ปฐมนิเทศนักฟุตบอล ประจ�ปีการศึกษา 
2561
 เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2561 ภราดาวิทยา  
เทพกอม รองผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั ในฐานะ 
ผูจ้ ัดการทีมฟุตบอลโรงเรียนอสัสัมชัญ จัดปฐมนิเทศ 
ผู ้ป ก ค ร อ ง แ ล ะ นั ก ฟุ ต บ อ ล โ ร ง เ รี ย น อัส สั ม ชั ญ  
ประจ�าปีการศึกษา 2561 โดยมี ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส  
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชัญหลกัสูตรภาษาองักฤษ 

“ด้วยรักจากพ่ีถึงน้อง ครอบครัว ACVB สัมพันธ์”
 เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ชมรมวอลเลยบ์อล

อสัสมัชญั (ACVB) จดังาน “ดว้ยรักจากพ่ีถึงนอ้ง ครอบครัว 

ACVB สัมพันธ์” โดยมีครอบครัวชาววอลเลย์บอล 

อสัสัมชัญแผนกประถมและมธัยม พบปะสรุปผลงาน

ประจ�าปีและรับฟังโอวาทจาก ภราดา ดร.เดชาชัย   

ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั ภราดาวิริยะ  

ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ ภราดาวทิยา เทพกอม 

จ.สมุทรสาคร คุณสมฤกษ ์ อิศรางกรู ณ อยธุยา ผูอ้ �านวยการ
สถานีสยามสปอร์ตฟุตบอล คุณทรงเดช  พรนภดล 
ประธาน บริษัท เวอร์ซุส สปอร์ต กรุ๊ป ร่วมงาน ณ  
โครงการอสัสมัชญั แคมปัส พระราม 2 ต.พนัทา้ยนรสิงห์ 
อ.เมืองสมุทรสาคร จ. สมุทรสาคร 

รองผู ้อ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่าย

โปรแกรมภาษาองักฤษ ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวฒัน์ 

ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม ภราดาวหิาร 

ศรีหาผล ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชัญพาณิชยการ  

ร่วมงาน ณ โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพฯ
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ทีมบาสเกตบอล “อินทรีแดง” โรงเรียนอัสสัมชัญ 
กวาด 3 แชมป์รวด บาสเกตบอลนักเรียน สพฐ.      
สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมเป้ียนชพิ 2018 รอบ   
ชงิแชมป์ภาคนครหลวง
 งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ  

ส่งนกักีฬาบาสเกตบอล เขา้ร่วมการแข่งขนับาสเกตบอล

นักเรียน สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 

รายการ “โอเบค-สปอนเซอร์ บาสเกตบอล ไทยแลนด ์

แชมเป้ียนชิพ 2018” รอบชิงแชมป์ภาคนครหลวง ในรุ่น

อายุไม่เกิน 13 ปี, 15 ปี, และ 18 ปี ระหว่างวนัท่ี 28 

พฤษภาคม-7  มิ ถุนายน พ.ศ .2561  ณ โรง เ รียน 

สตรีวิทยา  2  กรุงเทพมหานคร โดยทีมบาสเกตบอล 

“อินทรีแดง” โรงเรียนอสัสัมชัญ สร้างประวติัศาสตร์       

ควา้ 3 แชมป์รวด ในรุ่นอาย ุ13  ปี, 15  ปี, และ 18  ปี สรุป

ผลการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียน 

สพฐ. สปอนเซอร์ ไทยแลนด ์ แชมเป้ียนชิพ 2018 รอบ     

ชิงแชมป์ภาคนครหลวง

รุ่นอายุไม่เกนิ 13 ปี

โรงเรียนอสัสัมชัญ ชนะ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน-

วทิยาลยั 78-19 คะแนน ควา้รางวลัชนะเลิศ รุ่นอาย ุ13 ปี 

รางวลันกักีฬายอดเยี่ยม (MVP) ไดแ้ก่ เด็กชายชินาธิป        

ธูปหอม ผูเ้ล่นหมายเลข 15 โรงเรียนอสัสมัชญั 

รางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม ไดแ้ก่ นายนพดล เองสิริด�ารงกลุ

รุ่นอายุไม่เกนิ 15 ปี 

โรงเรียนอสัสมัชญั ทีมเอ ชนะ โรงเรียนนนทบุรีวทิยาลยั 

ทีมเอ 62-51 คะแนน ควา้รางวลัชนะเลิศ รุ่นอาย ุ 15 ปี 

รางวลันักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) ได้แก่ นายอรรณพ  

พนูพนัฒสุข ผูเ้ล่นหมายเลข 7 โรงเรียนอสัสมัชญั 

รางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ มาสเตอร์นันทวจัน ์              

สุวรรณาพิสิทธ์ิ

โรงเรียนอสัสมัชญั ทีมบี แพ ้โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี ทีม

เอ 62-22 คะแนน ควา้รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี 1 

รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี

โรงเรียนอสัสมัชญั ทีมเอ ชนะโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 

ทีมเอ 61-52 คะแนน ควา้รางวลัชนะเลิศ รุ่นอาย ุ18 ปี

รางวลันักกีฬายอดเยี่ยม (MVP) ได้แก่ นายพงศกร 

 เจียมสวสัด์ิ ผูเ้ล่นหมายเลข 11 โรงเรียนอสัสมัชญั 

รางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยีย่ม ไดแ้ก่ มาสเตอร์ธงไชย มุขพนัธ์

โรงเรียนอสัสมัชญั ทีมบี ควา้รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 

รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี ดิวชิัน่ 2

         โดยทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั ทั้ง 3 รุ่น  
5 ทีมไดแ้ก่ โรงเรียนอสัสมัชญั ทีมเอ รุ่นอายไุม่เกิน 13 ปี, 

โรงเรียนอสัสมัชญั ทีมเอ รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี, โรงเรียน 

อสัสมัชญั ทีมบี รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี, โรงเรียนอสัสมัชญั 

ทีมเอ รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี, และ โรงเรียนอสัสมัชญั ทีมบี 

รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี ผา่นเขา้สู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย  

ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ระหว่างวนัท่ี  

28 สิงหาคม - 6 กนัยายน พ.ศ. 2561
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แสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอลโรงเรียน
อัสสัมชัญ ที่คว้าแชมป์บาสเกตบอลนักเรียน 
สพฐ. สปอนเซอร์  ไทยแลนด์ แชมเปี้ยนชิพ 
2018 รอบภาคนครหลวง
 เ ม่ือวันท่ี  13 มิ ถุนายน พ.ศ.2561 ภราดา  

ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั 

พร้อมดว้ยภราดาวริิยะ ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ

ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่าย

วิชาการ/หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ คุณกฤษณะ  

วจีไกรลาศ  ผูจ้ดัการทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสัมชญั 

ทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ เข้าแข่งขันฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 16 ปี 
ประเภท ข. และ 18 ปี ประเภท ก. ประจ�ปี 2561

 งานกีฬา โรงเรียนอสัสมัชญั ไดส่้งนกักีฬาฟุตบอล

โครงการชา้งเผอืก เขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลนกัเรียนกรม

พลศึกษา รุ่นอาย ุ16  ประเภท ข. และ 18 ปี ประเภท ก. 

ประจ�าปี 2561 ระหวา่งวนัท่ี 18 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 

พ.ศ. 2561  ณ สนามเทพหสัดิน, สนามศุภชลาศยั และสนาม

กีฬาเฉลิมพระเกียรติ คลอง 6 

ผลการแข่งขนัรอบแรก รุ่นอายุ 16 ปี 

โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนปทุมคงคา 3-1 ประตู 

คุณทรงเดช  พรนภดล ประธาน บริษทั เวอร์ซุส สปอร์ต 

กรุ๊ป จ�ากดั คณะผูร่้วมบริหาร ครู ผูป้กครอง และนกัเรียน 

ร่วมแสดงความยินดีกับทีมบาสเกตบอลโรงเ รียน 

อสัสัมชญั ท่ีควา้แชมป์การแข่งขนับาสเกตบอลนกัเรียน 

สพฐ.-สปอนเซอร์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา้- 

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 รายการ “สพฐ.  

สปอนเซอร์ บาสเกตบอล ไทยแลนด ์แชมเป้ียนชิพ 2018”  

รอบภาคนครหลวง ในรุ่นอายไุม่เกิน 13 ปี, 15 ปี, และ  

18 ปี ระหวา่งวนัท่ี 28 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

ณ โรงเรียนสตรีวทิยา 2 กรุงเทพมหานคร 

ผลการแข่งขนัรอบแรก รุ่นอายุ 18 ปี

โรงเรียนอสัสมัชญั แพ ้โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี 1-2 ประตู 

โรงเรียนอสัสมัชญั แพจุ้ดโทษ โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา 

2-4 ประตู (เสมอในเวลา 0-0 ประตู) 

โรงเรียนอสัสัมชัญ ชนะ โรงเรียนวชิราลยั เชียงใหม่  

2-0 ประตู  
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โรงเรียนอสัสมัชญั

เลขท่ี 26 ซอยเจริญกรุง 40 เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศพัท ์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

คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์
ภราดาวิริยะ  ฉันทรวโรดม          
ภราดาวิทยา  เทพกอม          
ม.อาสา  มรพงษ์               
มิสรัชนี  ศรัทธาพันธ์         
ม.โอภาส  ธีราศักดิ์
ม.วรรณรัชต์ สองศรียนต์

บรรณาธิการบริหาร
ม.โสภณ สกุลเรือง

บรรณาธิการ
ม.กายสิทธิ์ ร่มไมล์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ม.ชาญชัย ศรีนิยม

กองบรรณาธิการ
มิสศิริพร ศุระศรางค์
ม.กรวิชญ์ โสภา

ทีมวอลเลย์บอล โรงเรียนอัสสัมชัญ       
คว้าแชมป์ลูกยางกรมพลศึกษา รุ่น 18 ปี

 งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสสัมชัญ  

ส่งนกักีฬาวอลเลยบ์อลเขา้ร่วมการแข่งขนัวอลเลยบ์อล

นกัเรียนกรมพลศึกษา ประจ�าปี  2561 รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี 

ระหวา่งวนัท่ี 16 – 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ณ ศูนยเ์ยาวชน

เฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนครนนทบุรี  โดยทีม

วอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ สามารถคว้าแชมป์

วอลเลยบ์อลนกัเรียนกรมพลศึกษา ประจ�าปี  2561 รุ่นอายุ

ไม่เกิน 18 ปี และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม (MVP)  

ไดแ้ก่ นายศิริชยั บุญธรรม ผูเ้ล่นหมายเลข 1

สรุปผลการแข่งขนั

รอบแรก

โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนหนัคาราษฎร์รังสฤษฏ ์

2-0 เซท (25-0, 25-0) คะแนน

โรงเรียนอสัสัมชัญ ชนะ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ  

2-0 เซท (25-14, 26-24) คะแนน

โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 

บดินทรเดชา 2-0 เซท (25-13, 25-16) คะแนน

รอบสอง

โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั 

นนทบุรี 2-0 เซท (25-17, 25-19) คะแนน

รอบรองชนะเลศิ

โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนกีฬาสุพรรณบุรี 3-0 เซท 

(25-19, 25-20, 25-22) คะแนน

รอบชิงชนะเลศิ

โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา 3-0 

เซท (25-11, 25-18, 25-17) คะแนน

ม.ดาราธาน รอดแก้ว
ม.วิชัย ยงวานิชจิต
มิสปรีดารัตน์ ไชยพัฒน์
มิสพิชชาอร ณ นคร
มิสนวพร ตั้นอิ่ม
มิสสิรินุช เอี่ยมเขียว

พิสูจน์อักษร
ม.เสกสรรค์       นิลสุวรรณโฆษิต

ถ่ายภาพ
ม.กายสิทธิ์ ร่มไมล์

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

รูปเล่ม
มิสวราภรณ์ ใจสุวรรณ ์

พิมพ์ที่
The Sun Group
โทรศัพท์ 0-2433-4192   


