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ปีที่ 21 ฉบับเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2561

เปิดตัวชุดการแข่งขันและผู้สนับสนุนทีมกีฬาโรงเรียน 
ปีการศึกษา 2561

งาน Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ

พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

บนัทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่าง วิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลยัมหิดล และโรงเรียนอสัสมัชญั



 2 AC NEWSLETTER

พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร

พิธสีดุดีนักบุญหลุยส์-มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

บริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

	 เม่ือวนัท่ี	26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	โรงเรียนอสัสมัชญั			

พธีิถวายพระพรชยัมงคล	สมเดจ็พระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ	

บดินทรเทพยวรางกรู	 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา		

66	พรรษา	 (28	กรกฎาคม	 2561)	 โดยมี	ภราดา	ดร.เดชาชยั															

ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการ	 เป็นประธานเปิดกรวยถวายสกัการะ		

พร้อมดว้ย	ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	ภราดาวริิยะ	

ฉนัทวโรดม	ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	ผูแ้ทนคณะผูบ้ริหาร	ผูแ้ทน

คณะครู	ผูแ้ทนนกัเรียน	ผูแ้ทนผูป้กครอง	ผูแ้ทนเจา้หนา้ท่ีและ

พนกังาน	ร่วมถวายพานพุม่ทอง-	พานพุม่เงิน		ประธานอ่านบท

	 เม่ือวนัท่ี	 23	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	งานอภิบาล	ส�านกั									

ผูอ้ �านวยการ	ร่วมกบัฝ่ายกิจกรรม	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัพิธีสดุดี

นกับุญหลุยส์-มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีบาทหลวงพรชยั	

	 เม่ือวนัท่ี	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน	
ฝ่ายวชิาการ	สภานกัเรียน	 ฝ่ายปกครอง	 ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป			
โรงเรียนอสัสมัชญั	ร่วมกบัภาควชิาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด	
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวทิยาลยัมหิดล	จดับริจาค
โลหิต	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ถวายเป็นพระราชกศุล	เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระเจา้อยูห่วั
มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	ไดโ้ลหิตจ�านวน	65	ถุง	
ถุงละ	450	ซีซี	โดยมีคณะครู	เจา้หนา้ท่ี	นกัเรียน	ร่วมกนับริจาค
โลหิต	ณ	หอ้งประชุม	Auditorium	ชั้น	9	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขต
บางรัก	กรุงเทพมหานคร

อาเศียรวาท	 และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี																													

ณ	ลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์ฟ.ฮีแลร์	โรงเรียนอสัสมัชญั	 เขต

บางรัก	กรุงเทพมหานคร

แกว้แหวน	โยนก�ายานรูปป้ันนกับุญหลุยส์ฯ	และประกอบวจน

พธีิกรรม	ผูแ้ทนนกัเรียนคาทอลิกโรงเรียนอสัสมัชญั	อ่านประวติั

นกับุญหลุยส์-มารี	 กรีญอง	 เดอ	มงฟอร์ต	บาทหลวงพรชยั										

แกว้แหวน	ภราดา	ดร.	เดชาชยั		ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการ	ภราดา

วริิยะ		ฉนัทวโรดม	ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	ภราดาวทิยา	เทพกอม	

รองผูอ้ �านวยการ	พร้อมดว้ยผูแ้ทนครูไทย	 	ผูแ้ทนครูต่างชาติ	

คณะกรรมการสภานกัเรียนฝ่ายศาสนาคริสตผ์ูแ้ทนนกัเรียน										

ผูแ้ทนพนกังาน		ร่วมวางกระเชา้ดอกไมส้กัการะนกับุญหลุยส์-

มารี	กรีญอง	 	 เดอ	มงฟอร์ต	วง	AC	 	Band	บรรเลงเพลงสดุดี								

นกับุญมงฟอร์ต		

	 จากนั้นภราดา	ดร.เดชาชยั	 	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการ							

มอบทุนการศึกษาบุตรพนกังานจ�านวน	13	ทุน		ณ		ลานอนุสาวรีย์

เจษฎาจารย์	 ฟ.ฮีแลร์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	

กรุงเทพมหานคร
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พิธสีมโภชพระนางมารีย์รับเกียรตยิกขึน้สวรรค์ ทัง้กายและวญิญาณ 
พิธถีวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชนีินาถ ในรัชกาลที ่9
และกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ
	 เม่ือวนัท่ี	10	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัพิธี

เทิดเกียรติแม่พระอสัสมัชญั	พธีิถวายพระพรสมเดจ็พระนางเจา้				

สิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลท่ี	9	และกิจกรรมร�าลึกพระคุณ

แม่	 	 โดยกิจกรรมเร่ิมดว้ยขบวนแห่รูปป้ันแม่พระองคอุ์ปถมัภ	์						

โรงเรียนอสัสมัชญั	วจนพิธีกรรมขอพระพรเน่ืองในวนัสมโภช			

แม่พระอสัสมัชญั	ไดรั้บเกียรติยกข้ึนสวรรคท์ั้งกายและวญิญาณ	

โดยไดรั้บเกียรติจากบาทหลวงเปโตร	ปิยะชาติ		มะกรครรภ	์	ผูช่้วย

เลขาธิการฝ่ายอภิบาลคริสตชน	 และงานอภิบาลอาสนวิหาร												

อสัสมัชญั		พร้อมดว้ยภราดา	ดร.เดชาชยั	ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการ	

ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	ภราดาวิทยา													

เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	ผูแ้ทนครู	ผูป้กครอง	 	นกัเรียน	และ

นกัการ	 ร่วมประกอบวจนพิธีกรรมและถวายมาลยักรแด่แม่พระ

อสัสมัชญั			จากนั้นเป็นพิธีถวายพระพรเน่ืองในวโรกาสวนัเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ								

ในรัชกาลท่ี	9	เพือ่ร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกซ่ึง

ความจงรักภกัดี	 	 เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	86	พรรษา										

มีภราดา	ดร.เดชาชยั	 	ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการ	 เป็นประธานเปิด

กรวย	และถวายพานพุม่เงินพุม่ทอง	พร้อมทั้งอ่านบทอาเศียรวาท

สดุดี	 	คณะภราดา	ผูแ้ทนคณะผูร่้วมบริหาร	คณะครู	ผูป้กครอง	

นกัเรียน	และนกัการ	ถวายพานพุม่เงินพุม่ทอง	สกัการะ	ตามล�าดบั		

	 ต่อดว้ยกิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่	 โดยเรียนเชิญผูแ้ทน							

คุณแม่ในทุกระดบัชั้น	 จ�านวน	 75	 ท่าน	 ร่วมงาน	 	 ผูแ้ทนลูก														

นายปพณ			อลงกตเพทาย		เลขประจ�าตวั	53221	ม.6/2		กล่าวเทิด

พระคุณแม่			ผูแ้ทนนกัเรียนข้ึนมอบมาลยัและกราบคุณแม่แสดง

ถึงความกตญัญูกตเวที			คุณชนิกานต	์	ธนสารสมบติั	ผูแ้ทนคุณแม่	

กล่าวแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อลูก	ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	

กรุงเทพมหานคร
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หล่อเทียนพรรษา ประจําปีการศึกษา 2561

ถวายเทียนจํานําพรรษา

	 เม่ือวนัท่ี	24	กรกฎาคม	พ.	ศ.	2561	งานอภิบาลศาสนา

พทุธ	ร่วมกบัฝ่ายกิจกรรม	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัพิธีหล่อเทียน

พรรษา	ประจ�าปีการศึกษา	2561	เพือ่ใหน้กัเรียนเห็นความส�าคญั

ของพิธีหล่อเทียนพรรษา	และใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการ

อนุรักษว์ฒันธรรมอนัดีงามของไทย	 เน่ืองในเทศกาลวนัเขา้

พรรษา	โดยนิมนตพ์ระภิกษุ	จ�านวน	9	รูป	จากวดัยานนาวา	เขต

สาทร	กรุงเทพมหานคร	 เจริญพทุธมนตป์ระกอบพิธีกรรมทาง

ศาสนา	ไดรั้บเกียรติจากมาสเตอร์วชิยั				ยงวานิชจิต	คุณครูอาวโุส			

เป็นประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย	พร้อมดว้ย

ภราดา	ดร.เดชาชยั		ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	

ผูแ้ทนคณะครู	ผูป้กครอง	และนกัเรียน		ร่วมกนัหล่อเทียนพรรษา	

จ�านวน	2	ตน้	ณ	บริเวณใตอ้าคาร	ฟ.	ฮีแลร์	โรงเรียนอสัสมัชญั	

เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวนัท่ี	26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	โรงเรียนอสัสมัชญั		จดั

ถวายเทียนจ�าน�าพรรษา	ผา้อาบน�้าฝน	พร้อมทั้งเคร่ืองจตุปัจจยั

ไทยธรรม	น�าไปถวายพระภิกษุ	ณ	วดัสวนพลู	และ	วดัม่วงแค		

เน่ืองในเทศกาลเขา้พรรษา	 เพ่ือเป็นพุทธบูชา	 และเป็นการ

อนุรักษป์ระเพณี	วฒันธรรมอนัดีงามไวใ้หค้งอยูสื่บไป	โดยแบ่ง

ขบวนแห่ออกเป็น	2	ขบวน	ขบวนท่ี	1	น�าขบวน	โดยวง	AC		Band	

มีมิสรัชนี		ศรัทธาพนัธ์	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ	เป็นประธาน

ถวายเทียนพรรษา		มาสเตอร์เอกมล	สงวนนาม		เป็นผูน้�าทางดา้น

พิธีการทางศาสนา	ณ	วดัสวนพลู	เขตบางรัก	ขบวนท่ี	2	น�าขบวน

โดย	กลองยาว	ไปถวาย		ณ	วดัม่วงแค		เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร		

มีมาสเตอร์วรีวฒัน	์สุวรรณศร	หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม	เป็นประธาน

ถวายเทียนพรรษา		มาสเตอร์นิวชั		ตนัดี		เป็นผูน้�าทางดา้นพิธีการ

ทางศาสนา
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ไตรอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ

โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวิต ม.4 และ 
EP-M.4

	 เม่ือวนัท่ี	3	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	งานอภิบาล	(ศาสนาคริสต)์	

ส�านักผูอ้ �านวยการ	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 ร่วมกบัอาสนวิหาร												

อสัสมัชญั	จดัพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์

ได้รับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ทั้ งกายและวิญญาณ	 ในนาม																														

ไตรอสัสมัชญั		มีบาทหลวง	ยอห์น	บปัติสต	์สมเกียรติ		ตรีนิกร	

อุปสังฆราชอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 เป็นประธานในพิธี														

ในโอกาสน้ีโรงเรียนอสัสมัชญั	น�าโดยภราดาวทิยา	 	 	 เทพกอม	

รองผูอ้ �านวยการ	 พร้อมดว้ยนักเรียนคาทอลิกทุกระดบัชั้น										

คณะครู	นกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั	คณะครูนกัเรียนโรงเรียน			

อสัสมัชญัศึกษา	คณะครูนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัคอนแวนต	์

และพี่น้องคริสต์ศาสนิกชน	 เขา้ร่วมในพิธี	ณ	 อาสนวิหาร															

อสัสมัชญั	บางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 งานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	4	และ	EP-M.4	ร่วมกบั		งาน

อภิบาล	โรงเรียนอสัสมัชญั	น�านกัเรียน	ชั้นม.4	และ	EP-M.4		ร่วม

โครงการแสวงหาสจัธรรมน�าชีวติ	 (กิจกรรมพฒันาคุณค่าชีวติ

และจิตอาสา)	ประจ�าปีการศึกษา	2561		เพือ่ส่งเสริมใหผู้เ้รียนได้

รับประสบการณ์ตรงจากการท�ากิจกรรมและให้ผูเ้รียนไดมี้

โอกาสช่วยเหลือสงัคม	ระหวา่งวนัท่ี	31	กรกฎาคม-1	สิงหาคม	

พ.ศ.	2561	โดยแบ่งกลุ่ม	ดงัน้ี

กลุ่มที ่1	หอ้ง	ม.4/3,	4/5,	4/7,	4/8	และ	4/10

กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่า-ท�าฝาย	ณ	น�้าตกเจด็สาวนอ้ย

กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์	ณ	 ศุภาลยั	 ป่าสัก	 รีสอร์ท	อ.แก่งคอย	

จ.สระบุรี

กลุ่มที ่2	หอ้ง	ม.4/1,	4/2,	4/4,	4/6,	4/9	และ	EP-M.4/1-3

กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู้และบริจาคส่ิงของ	ณ	โรงเรียนบา้น

บอ้งต้ี	โรงเรียนบา้นบอ้งต้ีล่าง	และโรงเรียนสามคัคีธรรมานุสรณ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์	 ณ	 สวนไทรโยครีสอร์ท	 อ.ไทรโยค	

จ.กาญจนบุรี
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โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวิต ม.5 และ EP-M.5

โครงการค่ายสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ

	 งานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 5	และ	EP-M.5	 ร่วมกบั							

งานอภิบาล	 โรงเรียนอสัสัมชญั	น�านกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ

แสวงหาสัจธรรมน�าชีวิต	 (กิจกรรมพฒันาคุณค่าชีวิตและ 

จิตอาสา)	 ปีการศึกษา	 2561	 เพื่อส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้รับ

ประสบการณ์ตรงจากการท�ากิจกรรมและใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาส

ช่วยเหลือสงัคม	 รู้จกัเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ	่และแบ่งปัน	 	ระหวา่งวนัท่ี	

7-8	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	โดยแบ่งเป็น	2	กลุ่ม		ดงัน้ี

กลุ่มที ่1	หอ้ง	ม.5/1,	5/2,	5/6,	5/7,	5/8	และ	5/10	ณ	จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมจิตอาสา	แบ่งเป็น

กิจกรรมจิตอาสา	ณ	สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี	

(ต.ลาดหญา้)

	 ฝ่ายปกครอง	โรงเรียนอสัสมัชญั	ไดด้�าเนินโครงการค่าย

สุภาพบุรุษอสัสัมชญั	 	ณ	บา้นสวนชลธิชา	 จงัหวดัเพชรบุรี	

ระหวา่งวนัท่ี	10-11	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	โดยน�านกัเรียนระดบั

ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 1-6	และ	EP-M.1-6	 	 ท่ีเป็นตวัแทน	และมี				

ความเป็นผูน้�า	รวมทั้งกรรมการสภานกัเรียน	กรรมการเชียร์และ

แปรอกัษร	รวมทั้งส้ิน	95	คน	กบัคณะครูท่ีเป็นคณะกรรมการฝ่าย

ปกครอง	ทั้งส้ิน	16	 ท่าน	ในโอกาสน้ี	ไดรั้บเกียรติจาก	ภราดา

วริิยะ	ฉนัทวโรดม	ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	ใหโ้อวาทก่อนเดินทาง

กิจกรรมปลูกตน้ไม	้เล้ียงอาหารนอ้ง	และท�าสนามฟุตซอล	พร้อม

มอบประตูฟุตบอลใหก้บัมูลนิธิธรรมมานุรักษ	์(ต.ช่องสะเดา)

ท�ากิจกรรมร่วมกบันอ้ง	ๆ	 ท่ีโรงเรียนบา้นท่ามะนาว	 (ต.ช่อง

สะเดา)	อ.เมือง	จ.กาญจนบุรี

กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์	ณ	บานาน่า	รีสอร์ท	จ.กาญจนบุรี	ศึกษาดู

งานกลว้ยตากพลงังานแสงอาทิตย	์(วสิาหกิจชุมชนชายแดน	ไทย-

ทวาย)	

กลุ่มที ่2	หอ้ง	ม.5/3,	5/4,	5/5,	5/9	และ	EP-M.5/1-3	ณ	จ.สระบุรี

กิจกรรมจิตอาสา	ณ	โรงเรียนไทยรัฐวทิยา	68	(วดัเหวลาด)	

กิจกรรมกลุ่มสมัพนัธ์	ณ	มวกเหลก็	พาราไดซ์		รีสอร์ท	จ.สระบุรี		

ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก
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ค่ายพัฒนาผูน้ํานักเรียนโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ 
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 
และโรงเรียนอัสสัมชัญ

	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 	 ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมค่าย

พฒันาผูน้�านกัเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทย	 	 จดัโดยสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย		เพือ่

ส่งเสริมภาวะความเป็นผูน้�า	และผูต้ามท่ีดี		มีทกัษะในการแกไ้ข

ปัญหาในรูปแบบต่างๆ		สามารถน�าความรู้ท่ีไดรั้บมาปรับใชใ้ห้

เป็นประโยชน	์ต่อตนเอง		สงัคม	และประเทศชาติ					ซ่ึงกิจกรรม

คร้ังน้ี	 	 ไดรั้บเกียรติจาก	ภราดา	ดร.ช�านาญ	 เหล่ารักผล	 เป็น

ประธานในพิธีเปิด	 และคุณสนัน่	 องัอุบลกุล	นายกสมาพนัธ์

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียล

แห่งประเทศไทยไดเ้ป็นประธานในพิธีปิด	และมอบเกียรติบตัร

	 เม่ือวนัท่ี	9	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัพิธี

ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ	ระหวา่ง	วทิยาลยั

นานาชาติ	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 และโรงเรียนอสัสัมชญั	 ใน

ใหก้บันกัเรียนผูน้�าท่ีผา่นการอบรม	ณ	โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา		

จงัหวดัชลบุรี	ระหวา่งวนัท่ี	4-6	กรกฎาคม	พ.ศ.		2561

นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมกิจกรรม	ประกอบดว้ย

ด.ช.วริษฐ	์	อมรประยรู	เลขประจ�าตวั	51778	ม.2/4				

ด.ช.ธภทัร		จุย้เจริญ	เลขประจ�าตวั	51780	ม.2/4

นายวชิญ	์	พงศช์ชัวาล	เลขประจ�าตวั	48323	ม.5/1

นายวศิรุต	ไชยค�าภา	เลขประจ�าตวั	55385	ม.5/2

นายชญานนท	์		บุญมานะวงศ	์เลขประจ�าตวั	51909	ม.6/1

นายเศรษฐพงศ	์	โสภณศิรินนัท	์เลขประจ�าตวั	48270	ม.	6/1

นายอินทชั		วชิญะวลิาส	เลขประจ�าตวั	48467	ม.6/1

คุณครูท่ีปรึกษาสภานกัเรียน	มาสเตอร์ธวชัชยั		ชาญวทิยากลุ

โครงการ	MUIC	Excellence	Entrance	Track	 (MEET)	โดยมี	

ภราดา	ดร.	เดชาชยั		ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	

พร้อมดว้ย	รองศาสตราจารย	์นายแพทยพิ์ทยา	จารุพนูผล	คณบดี

วทิยาลยันานาชาติ	มหาวทิยาลยัมหิดล	ร่วมลงนาม	โดยมีภราดา

วทิยา	 	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้

ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ	อาจารยเ์กตุวรี	 	พฒันแกว้	หวัหนา้

หน่วยประชาสมัพนัธ์	วทิยาลยันานาชาติ	มหาวทิยาลยัมหิดล	ร่วม

เป็นสกัขีพยาน	ณ	หอ้ง	Vedio	Conference	1	ชั้น	3	หอ้งสมุด 

มาร์ติน	เดอ	ตูรส์	อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย	์โรงเรียนอสัสมัชญั	

เขตบางรัก	กรุงเทพฯ
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การแสดงคอนเสิร์ตนักร้องประสานเสียง
Les Petits Chanteurs de Monaco 
จากราชรัฐโมนาโก

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

สายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียน ม.1-6 และ 
EP-M.1-6 ประจําปีการศึกษา 2561

	 เม่ือวนัท่ี	 6	กรกฎาคม	 	พ.ศ.	 2561	โรงเรียนอสัสมัชญั								

จดัใหมี้การแสดงคอนเสิร์ตของ	Les	Petits	Chanteurs	de	Monaco		

นกัร้อง	ประสานเสียงจากราชรัฐโมนาโก	เน่ืองในวาระครบรอบ	

21	 ปี	 	 ของการก่อตั้ง	Monaco-Thai	Club	 โดยมีภราดาวิริยะ	 

ฉนัทวโรดม	ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	คุณศรีภูมิ		สุขเนตร	กงสุลใหญ่

กิตติมศกัด์ิราชรัฐโมนาโก	 	ผูแ้ทนสถานฑูตปากีสถาน	ผูแ้ทน

สถานฑูตเวยีดนาม	ผูแ้ทนสถานฑูตอินโดนีเซีย	แขกผูมี้เกียรติ		

คณะครู	นกัเรียน	ไตรอสัสมัชญั	ประกอบดว้ย	โรงเรียนอสัสมัชญั

คอนแวนต	์โรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา	และโรงเรียนอสัสมัชญั		ร่วม

รับชมรับฟังการแสดงคอนเสิร์ต	ณ	หอประชุม	Louis-Marie		

	 เม่ือวนัท่ี	25	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดักิจกรรมวนัภาษาไทยแห่งชาติ	

เพ่ืออนุรักษก์ารใชภ้าษาไทย	 	ในช่วงเชา้มีการกล่าวสุนทรพจน์

วนัภาษาไทยแห่งชาติ	การขบัร้องบทเพลงประกอบการแสดง

และจินตลีลาประกอบเพลง	 ช่ือชุด	“เสน่ห์เสียง	ส�าเนียงภาษา”	

จากตวัแทนนกัเรียน	ณ	 เวทีลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์ฟ.ฮีแลร์		

และในช่วงกลางวนัมีการแขง่ขนัการตอบค�าถามเก่ียวกบัภาษา

ไทยของนกัเรียนโดยแยกเป็นระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้และ

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย	ณ	 	บริเวณ	AC	 	CANTEEN					

โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

Grand		Hall	ชั้น	6	อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย	์(Saint		Louis-Marie	

Memorial	 Building)	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	

กรุงเทพมหานคร

 เม่ือวนัท่ี	4	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	งานแนะแนว	ฝ่ายวชิาการ	

โรงเรียนอสัสมัชญั	จดังานสายสมัพนัธ์บา้นกบัโรงเรียนระดบัชั้น

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

มีภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	กล่าวตอ้นรับผูป้กครอง

ม.4-6	และ	EP-M.4-6	รวมทั้งรับฟังการบรรยาย	เร่ือง	ระบบการ

คดัเลือกบุคคลเขา้ศึกษาในสถาบนัอุดมศึกษา	 (TCAS)	โดยได	้				

รับเกียรติจาก	รศ.ดร.ประเสริฐ		คนัธมานนท	์เลขาธิการท่ีประชุม

อธิการบดีแห่งประเทศไทย	 ใหค้วามกระจ่างแก่ผูป้กครอง	ณ								

หอประชุม	Louis-Marie	Grand		Hall	ชั้น	6	อาคารนกับุญหลุยส์-			

มารีย	์(Saint	Louis	Marie	Memorial	 	Building)	ส่วนผูป้กครอง				

ม.	1-3	และ	EP-M.1-3	เขา้พบครูประจ�าชั้น	และผูช่้วยครูฯ	พร้อม

ทั้งรับผลการสอบระหวา่งภาคเรียนท่ี	 1/	 2561ของนกัเรียน	ณ						

โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน 
ระดับชัน้มัธยมศึกษา

สัมมนาเชงิปฏบัิตกิารบุคลากรใหม่

	 เม่ือวนัท่ี	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2561		โรงเรียนอสัสมัชญั		จดั

งาน	Open	House	หลกัสูตรและการเรียนการสอน	ระดบัชั้น

มธัยมศึกษา	หลกัสูตรสถานศึกษาและหลกัสูตร	English	Program	

	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 ร่วมกบั	 โรงเรียนอสัสัมชญัแผนก

ประถม	 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการบุคลากรใหม่	 โรงเรียน																	

ส�าหรับผูป้กครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โรงเรียน											

อสัสัมชัญแผนกประถม	 และส�าหรับผูป้กครองหรือบุคคล

ภายนอกท่ีสนใจเขา้ร่วม	 มีภราดา	 ดร.เดชาชยั	 	 ศรีพิจารณ์																					

ผูอ้ �านวยการ	กล่าวตอ้นรับและช้ีแจงนโยบายการจดัการศึกษา	

พร้อมดว้ยภราดาวทิยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่าย

วชิาการ/หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ	น�าเสนอหลกัสูตร

การเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน	การเสวนา	หวัขอ้	

“เรียนท่ี	อสัสมัชญัไดอ้ะไร”		โดยครูผูส้อน	และนกัเรียนปัจจุบนั	

รับชมผลงานการแสดงของนกัเรียนดา้นต่าง	ๆ	

	 จากนั้นมิสนงลกัษณ์				สีนิลแท	้ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายวชิาการ

ชั้น	ม.ตน้		ช้ีแจงล�าดบัขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกแผนการเรียน		

และเปิดโอกาสให้ผูป้กครองเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานการ

จดัการเรียนการสอน	 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน	บริเวณดา้นหลงั							

หอประชุม	Louis-Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคาร	อาคารนกับุญ

หลุยส์-มารีย	์(Saint	Louis-Marie	Memorial	Building)	เปิดโอกาส

ใหผู้ป้กครองเขา้เยีย่มชมหอ้งสมุดและสถานท่ีต่าง	ๆ	ภายใน						

โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

อสัสมัชญั	และโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม	หวัขอ้	“จิตตารมณ์ 

นกับุญหลุยส์	กบั	ครูอสัสมัชญั”	 โดยวทิยากรท่ีมาแบ่งปันให้

ความรู้	ประกอบดว้ยประวติัโรงเรียนอสัสมัชญั	 โดย	ม.อาสา							

มรพงษ	์ เร่ืองน่ารู้ของภราดาคณะเซนตค์าเบรียล	โดย	ภราดา	 

ดร.เศกสรร	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญัแผนก

ประถม	มารู้จกัภราดาคณะเซนตค์าเบรียล	 โดยภราดาภูวรินทร์										

เขมรัชตอ์นนต	์	รองผูอ้ �านวยการ	โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม	

ประวติัภราดาคณะเซนตค์าเบรียล	ความเป็นอสัสมัชญั	การศึกษา

ตามแนวจิตตารมณ์นักบุญหลุยส์ฯ	พนัธกิจของภราดาคณะ

เซนตค์าเบรียล	Partnership	:Collaborators	โดยคุณด�ารง		เลาหบุตร	

ทั้งน้ีไดรัับเกียรติจาก	ภราดา	ดร.เดชาชยั	ศรีพิจารณ์		ผูอ้ �านวยการ

โรงเรียนอสัสมัชญั		เป็นประธานการสมัมนา	ณ	ภูรีนนัต	์	รีสอร์ท	

อ.ปากช่อง	จ.นครราชสีมา	ระหวา่งวนัท่ี	6-8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561
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การศึกษาดูงานโรงเรียนกําเนิดวิทย์

กิจกรรมชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์
Young Designer Club (YDC)

อบรมพนักงานศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ

	 เม่ือวนัท่ี	9	กรกฎาคม		พ.ศ.	2561	ฝ่ายวชิาการ	โรงเรียน

	 เม่ือวนัท่ี	27	มิถุนายน	พ.ศ.	2561	ภราดาวทิยา	เทพกอม	

รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษา

องักฤษ	 เป็นประธานเปิดกิจกรรมชมรมนกัออกแบบรุ่นเยาว	์	

Young	Designer	Club	(YDC)	จดัโดย	งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน		

ฝ่ายวชิาการโรงเรียนอสัสมัชญั	ร่วมกบัชมรมนกัออกแบบรุ่นเยาว	์	

Young	Designer	Club	(YDC)			ซ่ึงเป็นกิจกรรมโครงการท่ีจะพา

นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาไทยไปสู่การเป็นดีไซเนอร์มืออาชีพ

และผูป้ระกอบการในธุรกิจสร้างสรรค	์	ดว้ยการฝึกฝนทกัษะคิด

เชิงออกแบบ	 (Design	 Thinking)	 เน้นความสนุกสนาน	

ประสบการณ์นอกหอ้งเรียน	การลงมือท�าจริง	และสร้างรายได	้

โดยมีทีม	Base	playhouse	ร่วมเป็นวทิยากรและจดักิจกรรม	mini	

	 เม่ือวนัท่ี	 17	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2561	 งานศูนยก์ารเรียนรู้										

อสัสมัชญั/สวนเกษตรอสัสมัชญั	 	 ฝ่ายบริหารทัว่ไป	โรงเรียน					

อสัสมัชญั	จดัอบรมพนกังานศูนยก์ารเรียนรู้อสัสมัชญั	หวัขอ้	

“การดบัเพลิงอยา่งมืออาชีพเพ่ือความปลอดภยัในการปฏิบติั

หนา้ท่ี”	จากทีมงานบริษทัศรีวเิศษ	 	และ	หวัขอ้	“รักษโ์ลกรักษ	์

ส่ิงแวดลอ้ม”	โดยอาจารยป์ระเสริฐ		จนัทร์แดง		ร่วมใหค้วามรู้

พร้อมทั้งไดท้ดลองลงมือปฏิบติั	 โดยไดรั้บเกียรติจากภราดา	

ดร.เดชาชัย	 	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ								

ม.วรรณรัชต	์	สองศรียนต	์หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป		และม.อาสา	

มรพงษ	์	หวัหนา้ฝ่ายธุรการ	-	การเงิน	เขา้เยีย่มใหก้�าลงัใจพนกังาน		

ณ	 ศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ	 ต.ตลาดจินดา	 อ.สามพราน	

จ.นครปฐม

challenge	 	สร้างแรงบนัดาลใจใหก้บันกัเรียน	ม.	 4	และ	ม.5										

โรงเรียนอสัสมัชญั	 ท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ร่วมกิจกรรม	ณ	

หอ้งประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอสัสมัชญั	2003	โรงเรียน

อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

อสัสมัชญั		จดัการศึกษาดูงานโรงเรียนก�าเนิดวทิย	์จงัหวดัระยอง		

วตัถุประสงคเ์พ่ือศึกษาดูงานดา้นการบริหารหลกัสูตรและงาน

วชิาการ	และการส่งเสริมนกัเรียนดา้นการจดัท�าโครงงาน	STEM	

Innovation	โดยไดรั้บการตอ้นรับและการบรรยายถึงแนวทางการ

จดัการเรียนการสอนจาก	ดร.ราเชนทร์		โกศลัวติร	ผูอ้ �านวยการ

โรงเรียนก�าเนิดวทิย	์ 	โรงเรียนก�าเนิดวทิยจ์ดัตั้งโดยกลุ่มบริษทั	

ปตท.	 เป็นโรงเรียนวทิยาศาสตร์ชั้นน�า	สร้างปัญญาเพ่ือพฒันา

ประเทศอยา่งย ัง่ยนื		จดัการศึกษาท่ีมีมาตรฐานคุณภาพระดบัโลก

ใหก้บัผูมี้ความสามารถพิเศษดา้นคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์

ระดบัมธัยมปลาย	 	 บ่มเพาะการเป็นนกัวจิยั	นกัประดิษฐ	์และ					

นกันวตักรรมท่ีมีจิตสาธารณะและเจตคติท่ีดีต่อธรรมชาติและ

เพ่ือนร่วมโลก
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หมากล้อมมัธยมลีก (M-LEAGUE 2018) 
ประจําปี 2561

กิจกรรมแบ่งปันถวายความรู้แด่สามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ
วัดยานนาวา ครั้งที่ 2

	 เม่ือวนัท่ี	14	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	สมาคมกีฬาหมากลอ้ม

แห่งประเทศไทย	บริษทั	ซีพี	ออลลจ์�ากดั	(มหาชน)	และโรงเรียน

อสัสมัชญั	 ร่วมจดัการแข่งขนัหมากลอ้มมธัยมลีก	(M-LEAGUE	

2018)	ประจ�าปี	 2561	 ชิงถว้ยรางวลัประทานพระเจา้หลานเธอ

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา	เพือ่ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของนกักีฬา

หมากลอ้มและสร้างขยายเครือข่ายนกักีฬาหมากลอ้มระหว่าง

นกัเรียนในชมรมหมากลอ้มของโรงเรียนและนกักีฬาจากสถาบนั

อ่ืน	ๆ 	รวมถึงผูท่ี้สนใจ	ท�าใหเ้กิดความผกูพนัภายในสถาบนัอีกทั้ง

เพ่ือเสริมสร้างสมัพนัธภาพอนัดีระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนั		โดยเปิด

ฉากการแข่งขนัรอบ	Division	สนามท่ี	1	มีคุณชูศิลป์	 	 จิรวงศศ์รี	

รองกรรมการผูจ้ ัดการ	 บริษทั	 ซีพี	 ออลล์	 จ �ากัด	 (มหาชน)																			

เป็นประธานในพิธี	พร้อมดว้ย	 	ภราดา	ดร.เดชาชยั	 	ศรีพิจารณ์									

ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	 ร่วมงาน	ณ	หอประชุม	Louis-		

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

กรุงเทพมหานคร

	 ส่วนผลการแข่งขนัจบครบทุกสนาม	โรงเรียนอสัสมัชญั	

ไดร้างวลัชนะเลิศ	ครองถว้ยรางวลัประทานพระเจา้หลานเธอ

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา	

	 เม่ือวนัท่ี	15	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	นกัเรียนโครงการ	อสช.	

ม.6/1	ร่วมกนัจดักิจกรรมแบ่งปันถวายความรู้แด่สามเณรโรงเรียน

พระปริยติัธรรมพรหมวชิรญาณ	วดัยานนาวา		คร้ังท่ี	2	เพือ่สร้าง

จิตส�านึกในการบ�าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อสงัคม	รู้จกัแบ่งปัน

และเป็นพ้ืนท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้งานดา้นศาสนา	บา้น	วดั	โรงเรียน	

(บวร)	เพือ่สร้างความสมัพนัธ์อนัดีต่อชุมชน		ทั้งน้ีนกัเรียนไดร่้วม

ถวายภตัตาหารเพล	และน�้าปานะ	แด่สามเณร	โดยแบ่งปันความรู้

ถวายแด่สามเณรตามฐานกิจกรรมทางวิชากร	ดา้นคณิตศาสตร์		

วทิยาศาสตร์	ภาษาองักฤษ	ภาษาไทย	สงัคมศึกษา		และคอมพิวเตอร์					

หลงัจากเสร็จส้ินกิจกรรม	พระศรีวชิราภรณ์	ผูอ้ �านวยการโรงเรียน

พระปริยติัธรรมพรหมวชิรญาณ	วดัยานนาวาไดก้ล่าวใหโ้อวาท

พร้อมทั้งมอบเกียรติบตัรใหก้บันกัเรียน	โดยมีผูแ้ทนนกัเรียน	5	คน	

พดูเพ่ือสร้างแรงบนัดาลใจใหส้ามเณร		ณ	โรงเรียนพระปริยติัธรรม

พรหมวชิรญาณ	วดัยานนาวา		ถนนเจริญกรุง	แขวงยานนาวา	เขต

สาทร	กรุงเทพมหานคร
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ประชุมใหญ่สามัญประจําปี ครั้งที่ 1/2561 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

	 เม่ือวนัท่ี	5	สิงหาคม		พ.ศ.	2561	สมาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัประชุมใหญ่สามญัประจ�าปี	คร้ังท่ี	1/	2561		

โดยมี	 ศ.ดร.เก้ือ	 	 วงศบุ์ญสิน	นายกสมาคมผูป้กครองและครู											

โรงเรียนอสัสมัชญั	เป็นประธาน	พร้อมดว้ยคณะกรรมการบริหาร	

สมาชิกร่วมประชุม		เพ่ือช้ีแจงผลการด�าเนินงาน	สรุปงบประมาณ	

ปี	2560	ของสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญั	 ใหแ้ก่

สมาชิกไดรั้บทราบ			และในการประชุมคร้ังน้ี		ไดมี้เลือกตั้งนายก

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชัญท่านใหม่แทน	 

ศ.ดร.เก้ือ	วงศบุ์ญสิน	นายกสมาคมฯ	ท่านเดิม	 ท่ีหมดวาระ	โดย	

ดร.ชาติชาย	นรเศรษฐาภร	ไดรั้บการเลือกตั้งใหเ้ป็นนายกสมาคม

ผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญั	ท่านใหม่		จากสมาชิกท่ีร่วม

ลงคะแนนเลือกตั้ง	ณ	หอประชุม	Louis-Marie	Grand		Hall	ชั้น	6	

อาคารนกับุญ	หลุยส์-มารีย	์(Saint		Louis-Marie		Memorial		Build-

ing)	โรงเรียนอสัสมัชญั		เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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AC Family Rally 2018 
“รู้รักษ์ สามัคคี ทําดีศรีอัสสัมฯ”
	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดการแข่งขันแรลล่ีการกุศล																								

AC	Family	Rally	2018		“รู้รักษ	์สามคัคี	ท�าดีศรีอสัสมัฯ”	โดยมี

ภราดา	ดร.เดชาชยั	ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการเป็นประธานในพิธี	

พร้อมดว้ยภราดาวิทยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	คณะผูร่้วม

บริหาร		ผูเ้ขา้แข่งขนัร่วมในพิธีเปิดและปล่อยขบวนรถ		ณ	บริเวณ

ลานอนุสาวรียคุ์ณพ่อกอลมเบต	์ โรงเรียนอสัสัมชญั	 เส้นทาง

กรุงเทพมหานคร-เดอะ	บลูม	 เขาใหญ่	 	 จงัหวดันครราชสีมา		

ระหวา่งวนัท่ี		21-22		กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	

	 กิจกรรมประกอบดว้ย	กิจกรรมท�าดี	“ของน้ี...	พีใ่หน้อ้ง”	

โดยบริจาคอุปกรณ์การเรียน/อุปกรณ์กีฬา	แก่นอ้ง	ๆ 	โรงเรียนบา้น

ล�าทองหลาง	ณ	The	Garden	Cafe	 	 ช่วงค�่า	ภราดา	ดร.เดชาชยั	 

ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการ	 	 เป็นประธานเปิดงาน	พร้อมมอบโล่

ขอบคุณผูส้นบัสนุน		และมอบรางวลัใหแ้ก่ทีมท่ีชนะการแข่งขนั	

AC	Family	Rally	2018

	 ส่วนกิจกรรมในช่วงเชา้ของวนัท่ี	22	กรกฎาคม	 เป็นการ

ร่วมท�าบุญตกับาตรขา้วสารอาหารแหง้พระสงฆ	์18	 รูป	จากวดั

ผา่นศึกอนุกลู		ณ		The	Bloom	by	Tvpool		Kaoyai	อ �าเภอปากช่อง		

จงัหวดันครราชสีมา
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พิธไีหว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจําปีการศึกษา 2561 ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
ประจําปีการศึกษา 2561

มอบเงิน “น�า้ใจอัสสัมชัญ ช่วยภัยน�า้ท่วม 
สปป. ลาว” 

	 เม่ือวนัท่ี	22	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	โรงเรียนอสัสมัชญั	ร่วม

กบั	ส�านกัป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั	 กรุงเทพมหานคร												

จดัซอ้มดบัเพลิงและอพยพหนีไฟ	ประจ�าปีการศึกษา	2561	โดย

จ�าลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหมท่ี้ห้องเรียน	 เพื่อซอ้ม

แผนการอพยพ	 เป็นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานศึกษา	

และความปลอดภยัของ	คณะครู	นกัเรียน	 บุคลากร	พนกังาน		

สามารถน�าความรู้ท่ีไดรั้บไปใชใ้นชีวติประจ�าวนั	และช่วยเหลือ

สงัคมไดใ้นกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน	โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากส�านกัป้องกนั

และบรรเทาสาธารณภยั	กรุงเทพมหานคร	เป็นวทิยากรใหค้วามรู้	

และด�าเนินการฝึกซอ้มให้กบัคณะครู	นกัเรียน	 บุคลากร	และ

พนกังาน	ณโรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวนัท่ี	 24	 สิงหาคม	 	พ.ศ.	 2561	ภราดา	ดร.เดชาชยั														

ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั			พร้อมดว้ยภราดาวทิยา	

เทพกอม	 รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่าย

โปรแกรมภาษาองักฤษ			คณะผูบ้ริหาร	ผูแ้ทนครู		ผูแ้ทนนกัเรียน	

โรงเรียนอสัสมัชญัและโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม	มอบเงิน

ท่ีไดจ้ากการรับบริจาคผา่นคณะครู		ผูป้กครอง	นกัเรียน	และผูท่ี้มี

จิตเป็นกศุล	 ช่ือโครงการ“น�้าใจอสัสมัชญั	 ช่วยภยัน�้าท่วม	สปป.	

ลาว”	เพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภยัจากเหตุการณ์เข่ือนเซเปียน-เซน�้า

นอ้ยแตกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	(สปป.	ลาว)		

ส่งผลใหป้ระชาชนในแขวงอตัตะปือ	และแขวงจ�าปาสกั	ไดรั้บ

ผลกระทบจ�านวนมาก		โรงเรียนอสัสมัชญั	และโรงเรียนอสัสมัชญั

แผนกประถม	มอบเงินจ�านวน	160,000	บาท	(หน่ึงแสนหกหม่ืน

บาทถว้น)	ผา่นส�านกัมิสซงัโรมนัคาทอลิกสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ	

	 เม่ือวนัท่ี	23		สิงหาคม	พ.ศ.	2561	งานดนตรีและการแสดง	

ฝ่ายกิจกรรม	 ร่วมกบั	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ฝ่ายวิชาการ									

โรงเรียนอสัสัมชญั	จดัพิธีไหวค้รู	 	นาฏศิลป์	 	ดนตรี	ประจ�าปี										

การศึกษา	2561	โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือการสืบสานและอนุรักษ์

วฒันธรรมแห่งศิลปศาสตร์ไทย	รวมทั้งเป็นการแสดงความเคารพ	

และกตญัญูแด่ครูนาฏศิลป์	และดนตรี	ตลอดจนเพ่ือความเป็นสิริ

มงคลแก่คณะครู	นกัเรียน	และแขกผูมี้เกียรติท่ีเขา้ร่วมพิธี	โดยมี

มาสเตอร์วรีวฒัน	์ 	สุวรรณศร	หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม	เป็นประธาน

ในพิธี	ไดรั้บเกียรติจากอาจารยส์มบติั	 	แกว้สุจริต	ประกอบพิธี		

ไหวค้รู	นาฏศิลป์	ดนตรี	ณ	หอประชุม	Louis-Marie	Grand	Hall	

ชั้น	6	อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย	์ (Saint	Louis-Marie	Memorial	

Building)	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

มีคุณพอ่เปโตรประยทุธ	ศรีเจริญ	 เลขาธิการสงัฆมณฑลฯ	และ

เลขานุการพระอคัรสงัฆราชฯ	เป็นผูรั้บมอบ		ณ	หอ้งรับรอง	บา้น

พกัพระสงฆ	์ 	ส�านกัมิสซงัโรมนัคาทอลิกสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ		

บางรัก	กรุงเทพมหานคร
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รองชนะเลิศอนัดับที ่1 
ENGLISH SPELLING BEE COMPETITION

วนัอาเซียน “ความสัมพันธ์ไทย-อาเซียน+3”

สัปดาห์วนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติ

	 เม่ือวนัท่ี	4	กรกฎาคม	พ.ศ.2561	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ต่างประเทศ	โรงเรียนอสัสมัชญั	 ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมการแข่งขนั	

PIM	Language	Competition	คร้ังท่ี	3	จดัโดย	คณะศิลปศาสตร์	

สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน	์ 	 ซ่ึงนายธนดล	อศัวเทวาเกียรติ	

เลขประจ�าตวั	49157	นกัเรียนชั้น	ม.5/1	ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ

อนัดบัท่ี	 1	 	ประเภทการแข่งขนั	 	 Spelling	 	Bee	 	 (ENGLISH		

SPELLING	BEE	COMPETITION)	จากผูเ้แข่งขนัทั้งหมด	60	

โรงเรียน	โดยแต่ละโรงเรียนจะส่งตวัแทนโรงเรียนละ	4	คน

	 เม่ือวนัท่ี	 8	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2561	กลุ่มสาระการเรียนรู้
สงัคมศึกษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดักิจกรรม
วนัอาเซียน	โดยช่วงเชา้	 มีการกล่าวสุนทรพจน	์“ความสมัพนัธ์
ไทย-อาเซียน+3”		3	ภาษา	(ภาษาไทย,	ภาษาองักฤษ,	และภาษาจีน)	
การร้องเพลงอาเซียนร่วมใจ	 VERSION	 ภาษาไทยและ														 
ภาษาองักฤษ,	ขบวนพาเหรดธงชาติอาเซียน	10	ชาติ,	 	การแสดง	

	 เม่ือวนัท่ี	 17	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2561	กลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดักิจกรรมเน่ืองในสปัดาห์วนั

วทิยาศาสตร์แห่งชาติ	 	 เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาท

สมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	รัชกาลท่ี	4	พระบิดาแห่งวทิยาศาสตร์

ไทย	 (วนัท่ี	 18	 สิงหาคม	ของทุกปี	 เป็นวนัส�าคญัของไทยและมี

ความส�าคญัต่อวงการวทิยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย)	ไดรั้บ

เกียรติจากภราดาวทิยา	 	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่าย

วชิาการ/หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ	เป็นประธานเปิดกรวย

และวางพานพุ่มทอง-	พานพุ่มเงิน	 ถวายสักการะพระบรมรูป

พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 รัชกาลท่ี	4	พระบิดาแห่ง

วทิยาศาสตร์ไทย		พร้อมทั้งมอบรางวลัแก่นกัเรียนท่ีชนะเลิศการ

ตอบปัญหา	และกล่าวเปิดกิจกรรมเน่ืองในสปัดาห์วนัวทิยาศาสตร์

แห่งชาติ	 โดยมีผู ้แทนนักเรียนกล่าวสุนทรพจน์เ ก่ียวกับ																												

วนัวทิยาศาสตร์	ชมการแสดงของนกัเรียน	การสาธิตการทดลอง

และการตอบปัญหาทางวทิยาศาสตร์	ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	 เขต

บางรัก	กรุงเทพมหานคร

COSPLAY	 ของชาติญ่ีปุ่น,การแสดงชุดประจ�าชาติอาเซียน
ประยกุต,์		การแสดงศิลปะการป้องกนัตวั	คาราเต	้ของชาติเกาหลี,	
การแสดงศิลปะการป้องกนัตวัมวยไทย,	การแสดงกีฬาภูมิปัญญา
พ้ืนบา้นของชาวอาเซียน	ณ	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร
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2018 High School Engineering 
Summer Camp

AC QUIZ CONTEST 2018

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	และกลุ่มสาระการเรียนรู้

วทิยาศาสตร์	ฝ่ายวชิาการ	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดักิจกรรมการเรียนรู้

แบบ	STEM		Education	ปีการศึกษา	2561		“2018	High	School	

Engineering	Summer	Camp	II”	ระหวา่งวนัท่ี	23-30	กรกฎาคม	

พ.ศ.	2561	ณ		National	Taiwan	University	ประเทศไตห้วนั	โดยมี

วตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมใหน้กัเรียนไดท้�าความเขา้ใจ	ลกัษณะการ

เรียน	และอนาคตการท�างานของการศึกษาดา้นวศิวกรรมศาสตร์

แขนงต่าง	 	ๆ	 	ทั้งไดเ้ปรียบเทียบความเหมือนและความแตกตา่ง

ของการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศและต่างประเทศ																

มีนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้	จ�านวน	18	คน	ครูท่ีปรึกษา

และดูแลนกัเรียน	มิสวนัวสิาข	์	สุมล	และมิสนิรมล	ระหวา่งงาม

	 เม่ือวนัท่ี	20	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา

ต่างประเทศ	ร่วมกบั	ฝ่ายกิจกรรม	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดักิจกรรม

การแข่งขนัตอบค�าถามภาษาองักฤษส�าหรับนกัเรียนระดบัชั้น

มธัยมศึกษาตอนปลาย	(AC	QUIZ	CONTEST)		ปีการศึกษา	2561	

ณ	หอ้ง	Auditorium	ชั้น	9	อสัสมัชญั	2003	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขต

บางรัก	กรุงเทพฯ

	 ส�าหรับกิจกรรมคร้ังน้ี	ไดรั้บความร่วมมือจากนกัเรียนใน

ระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนปลายเป็นอยา่งดี	โดยมีครูผูรั้บผดิชอบ

โครงการ	ไดแ้ก่	 มิสเอกอนงค	์ชเลจร	และ	มาสเตอร์ชาติพฒัน	์ 

ทองเจริญกิจ	และครูผูช่้วยประสานงาน	ประกอบดว้ย	 คุณครู 

ทุกท่านในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	สรุปผลการ

แข่งขนั	มีดงัต่อไปน้ี

รางวลัชนะเลิศ	ไดแ้ก่	

นายวชิญ	์	พงศช์ชัวาล	และ	นายกนัตธร	สุจิรันวมิล		ม.5/1

รางวลัรองชนะเลิศ	อนัดบัท่ี	1	ไดแ้ก่

นายภวตั		พนูพินิจ		และ	นายพฒันชยั		จงเลิศวราวงศ	์ม.6/1

รางวลัรองชนะเลิศ	อนัดบัท่ี	2	ไดแ้ก่	

นายศุภณฏัฐ	์	นนัทสิริธญัญ	์	และ	นายภาคิน	ชุณหเสว	ีม.6/5

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
AC Speech Contest 2018

	 เม่ือวนัท่ี	20	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ	 ไดจ้ดักิจกรรมการแข่งขนัพูดภาษาองักฤษ	 (AC	
Speech	Contest	2018)	ณ	หอ้ง	Pre-function	ชั้น	6	อาคารอสัสมัชญั	

2003	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 เขตบางรัก	 กรุงเทพมหานคร	 โดย														
Mr.	Dominic	O’Reilly	 มิสสิริวรรณ	 ฉิมมุฉา	และมิสชวลัรักษ	์	 
แทนประเสริฐสุข		เป็นผูด้ �าเนินการ	โดยวตัถุประสงค	์เพ่ือเพิม่พนู
ทกัษะทางภาษาองักฤษของผูเ้รียน	ส่งเสริมการใฝ่หาความรู้	และ
ข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบนัของผูเ้รียน	และเพือ่กระตุน้ใหผู้เ้รียนเห็น
ความส�าคญัของการเรียนภาษาองักฤษ
ผลการแข่งขนัระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ  “The Lessons 
from 13 Wild Boars”
ชนะเลิศ	ไดแ้ก่	นิธิศ		เจริญรุ่งเรือง	ม.3/1
รองชนะเลิศอนัดบั	1	ไดแ้ก่	อคัคพล		ฮุนพงษสิ์มานนท	์	ม.3/2
รองชนะเลิศอนัดบั	2	ไดแ้ก่	จตุรวทิย	์	วชิาญยทุธนากลู		ม.2/9
ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย  หัวข้อ “English and Survival”
รางวลัชนะเลิศ	ไดแ้ก่
คณธชั		เอ่ียมฤทธิไกร	ม.5/1	และ	นวพล	รัตนก�าเนิด		ม.5/3
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั	1	ไดแ้ก่	ภาสพล		รอดป้อง		ม.6/5
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั	2	ไดแ้ก่	เอกศิษฐ	์	สิงห์มณีชยั	ม.6/4
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7 จุดประกาย ทําสกู๊ป ผลงานวิจัย
ปุ๋ยมูลไส้เดือนของนักเรียนอัสสัมชัญ

บันทึกเทปสัมภาษณ์ นวัตกรรมยอดเยี่ยม 
“รถเข็นไฟฟ้ายาใจคนจน” 

อบรมลูกเสือจราจร

	 เม่ือวนัท่ี	 21	 สิงหาคม	พ.ศ.2561	 ทีมข่าวสายสงัคม	 ช่อง	

7HD	 	 เดินทางมาท�าสกู๊ปข่าวผลงานเก่ียวกบัปุ๋ยมูลไสเ้ดือนเป็น 

ผลงานการคน้ควา้วจิยัดา้นวทิยาศาสตร์	ไดเ้ป็นตวัแทนเยาวชน

ไทย	ไปแข่งขนัโครงงาน	STEM	NUS	Sunburst	Environment	

Program	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ซ่ึงเป็นผลงานของนกัเรียนโรงเรียน

อสัสมัชญั	ประกอบดว้ย

นายชยพล	หวง		เลขประจ�าตวั	49322		ม.5/4

นายพิสิษฐ	์บุญโต	เลขประจ�าตวั	49209		ม.5/3		

นายอินทชั	ภาธนทรัพย	์เลขประจ�าตวั	49302	ม.5/5

โดยการดูแลของมิสจิลดัดา	 สารสิทธ์ิ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์	 โดยออกอากาศทางรายการ	 เชา้ข่าว	 7	 สี	 ในช่วง												

“7		จุดประกาย”	ดูยอ้นหลงัไดท่ี้	http://news.ch7.com/detail/301150

	 เม่ือวนัท่ี	27	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	บริษทั	วดูบิวล่ี	มีเดีย	กรุ๊ป	

จ�ากดั	ผูผ้ลิตรายการ	“เดินหนา้ปฏิรูป”	ควบคุมการผลิตรายการโดย

ศูนยป์องดองสมานฉนัทเ์พ่ือการปฏิรูป	 	ออกอากาศเป็นประจ�า				

ทุกวนัจนัทร์	 เวลา	21.00-22.00	น.	ทางสถานีวทิยโุทรทศันแ์ห่ง

ประเทศไทย	(NBT)	และสถานีวทิยโุทรทศันก์องทพับก	(ททบ.5)		

มาท�าการบนัทึกเทปสัมภาษณ์	นวตักรรม	 “รถเขน็ไฟฟ้ายาใจ

คนจน”	 ซ่ึงไดรั้บรางวลัผลงานยอดเยีย่มระดบัเหรียญทองและ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	 1	จากการประกวดผลงานนกัคิดส่ิง

ประดิษฐรุ่์นใหม่	ประจ�าปี	256	1	นกัเรียนท่ีร่วมกนัสร้างนวตักรรม	

ประกอบดว้ย

นายภวตั		งามดีวไิลศกัด์ิ	เลขประจ�าตวั	50120	ม.4/2

นายชยพล		หวง		เลขประจ�าตวั	49322	ม.5/4

นายกฤตชาย		ลาภวสุิทธิสาโรจน	์เลขประจ�าตวั	48529	ม.6/5	

มิสนิรมล		ระหวา่งงาม	เป็นครูท่ีปรึกษา

ณ	หอ้งสมุดมาร์ติน	 เดอ	 ตูรส์	ชั้น	4	 	อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย	์			

โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวนัท่ี		9	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	งานลูกเสือ		ฝ่ายกิจกรรม	

โรงเรียนอสัสมัชญั		ร่วมกบัสถานีต�ารวจบางรัก		จดักิจกรรมอบรม

ตามโครงการ	“ลูกเสือจราจร”		เพ่ือใหลู้กเสือมีความรู้ความเขา้ใจ

ในการปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นลูกเสือจราจร	 	ปลุกจิตส�านึกใหรู้้จกัการ

ช่วยเหลือผูอ่ื้น	และสามารถน�าความรู้ท่ีไดรั้บไปปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น

การจราจรในสถานศึกษา	ใหลู้กเสือไดรู้้จกัการเสียสละ	มีจิตอาสา	

บ�าเพญ็ตนใหเ้ป็นประโยชนต่์อชุมชนและสงัคม	มีลูกเสือกองร้อย

พิเศษสุรสีห์	 	 ลูกเสือสามญัรุ่นใหญ่	จากโรงเรียนอสัสมัชญั	และ			

ผูก้ �ากบัลูกเสือเขา้ร่วม	 โดยไดรั้บเกียรติจากเจา้หน้าท่ีต�ารวจ																						

สถานีต�ารวจนครบาลบางรัก	 เป็นวทิยากรใหก้ารอบรมในคร้ังน้ี			

ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games 
ประจําปีการศึกษา 2561

นักกีฬาบาสเกตบอลทมีชาตไิทย
รายการ 10th Asain school game 2018

มอบรองเท้าฟุตบอล ให้กับนักกีฬา
โครงการนักกีฬาทุน ประเภทฟุตบอล

	 	เม่ือวนัท่ี		4	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	งานกีฬา	ฝ่ายกิจกรรม	
โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัพิธีมอบธงกีฬาสี	AC	Games	ประจ�าปีการ
ศึกษา	2561	โดยมี	ภราดา	ดร.เดชาชยั	 	ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการ			
เป็นประธานมอบใหแ้ก่ประธานสีตามล�าดบั	 	ส�าหรับพิธีมอบธง
กีฬาสี	AC	Games	ประจ�าปีการศึกษา	2561	เป็นพิธีการท่ีจดัข้ึนเพ่ือ
เป็นเกียรติแก่ประธานสี	และเป็นสญัลกัษณ์ใหก้บัทุกๆ	สีเพ่ือให้
นกัเรียนทุกคน	คณะครู	และผูเ้ก่ียวขอ้ง	มีความสมคัรสมานสามคัคี
ร่วมมือกนั	เตรียมความพร้อมส�าหรับการเขา้ชิงชยัในการแข่งขนั
กีฬาสี	AC	Games	ประจ�าปีการศึกษา	2561		ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
	 ส�าหรับประธาน	และรองประธาน	 กีฬาสี	AC	Games	
ประจ�าปีการศึกษา	2561	มีดงัน้ี
สีแดง
ประธาน	 	 นายณทัภคั		ช่างศกัด์ิ			ม.6/2
รองประธาน	 นายชยัวขิญ	์	จุลาภิพฒัน	์ม.6/10
สีเหลือง
ประธาน	 	 นายปิติธรรม		สถิตสุขสมบูรณ์	ม.6/9
รองประธาน	 นายกฤติภทั		ยิง่ทวกิีจ	ม.6/9
สีเขยีว
ประธาน	 	 นายธีรเดช		วถีิพานิชย	์	ม.6/7	
รองประธาน	 นายปพน		อิฐวรากร	EP-M.6/2

	 เม่ือวนัท่ี	18	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561		คุณกฤษณะ		วจีไกรลาศ	
ผูจ้ดัการทีมชาติไทย	พร้อมดว้ยมาสเตอร์ธงไชย		มูขพนัธ์	ผูฝึ้กสอน
ทีมชาติไทย	น�านกักีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั	 	 4	คน							
ขอพร	ภราดา	ดร.เดชาชยั	 	ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการ	ภราดาวริิยะ		
ฉนัทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	คณะกรรมการกองทุนเพ่ือ					
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ก่อนจะเดินทางไปแข่งขนับาสเกตบอล
นกัเรียนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน	รายการ	10th		Asain	school	game	
2018	ประเทศมาเลเซีย	ณ	หอ้งประชุมอ�านวยการ	ชั้น	M2	อาคาร	
อสัสมัชญั	2003	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวนัท่ี	10	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561		ภราดาวทิยา		เทพกอม	
รองผูอ้ �านวยการ/ผูจ้ดัการทีมโครงการนกักีฬาทุน	ประเภทฟุตบอล	
มอบรองเทา้ฟุตบอลและถุงมือผูรั้กษาประตู	 ใหก้บันกัฟุตบอล					
รุ่นอาย	ุ16,	17	และ18	ปี	ปีการศึกษา	2561	โดยมีมาสเตอร์วรีวฒัน	์			
สุวรรณศร	หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม	มาสเตอร์โอภาส		ธิราศกัด์ิ		หวัหนา้
ฝ่ายปกครอง		มาสเตอร์ประนุพงษ	์			ป่ินสุวรรณ			หวัหนา้ผูฝึ้กสอน			
มาสเตอร์ชาติกลา้	 	 บุญชมภู	หวัหนา้หอพกันกักีฬา	 ร่วมมอบ	ณ	
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

สีฟ้า
ประธาน	 	 นายสรธร		พรวชุิลดา		ม.6/3
รองประธาน	 นายจิรัฏฐ	์ปฐวนิีภานนัท	์ม.6/3
สีส้ม
ประธาน	 	 นายอชิระ	ลิมป์ปิยะชาติ	ม.6/8
รองประธาน	 นายสหรัฐ		ผลเจริญ	ม.6/8
สีชมพู
ประธาน	 	 นายบุณยกร		รัตนอ�านวย	ม.6/6
รองประธาน	 นายอาชว	์	เชียงประทุม	ม.6/5
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พิธแีสดงความยนิดีกับทมีวอลเลย์บอล
โรงเรียนอสัสัมชญั รุ่นอายุ 14,16 และ 18 ปี

	 เม่ือวนัท่ี	4	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561	โรงเรียนอสัสมัชญั		จดั

พิธีแสดงความยนิดีกบัทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญั	รุ่นอาย	ุ

14,	16	และ	18	ปี	ท่ีไดรั้บรางวลัจากการแขง่ขนัในปีการศึกษา	2560	

โดยมีคุณสกักะพงษ	์	บุญมี	อสัสมัชนิกเลขประจ�าตวั	28008	รุ่น	99	

ผูจ้ดัการทีม		มอบโล่และถว้ยรางวลั		8	รางวลั	ใหก้บัโรงเรียน	โดย

ไดรั้บเกียรติจากภราดา	 ดร.เดชาชยั	 	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการ

โรงเรียน	 รับมอบโล่และถว้ยรางวลั	 	ภราดาวริิยะ	ฉนัทวโรดม									

ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	 รับมอบเงินรางวลัจากการแข่งขนัจ�านวน	

100,000.-		บาท	(หน่ึงแสนบาทถว้น)		เพ่ือน�าไปใชต้ามวตัถุประสงค์

ของมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์	ชาแนล	และช่วยเหลือคุณครูเกษียณ			ณ		

บริเวณลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์ฟ.	ฮีแลร์	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขต

บางรัก	กรุงเทพมหานคร

ส�าหรับรางวลั	ทั้งหมด	8	รางวลั	ประกอบไปดว้ย

1.	 รางวลัรองชนะเลิศระดบัประเทศ	วอลเลยบ์อลยวุชน	 “แอร์

เอเชีย”	 รุ่นอายุไม่เกิน	 14	 ปี	ประจ�าปี	 2559	 ชิงถว้ยประทาน																

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา	สิริวฒันาพรรณวดี	แข่งขนั	

ณ	จงัหวดัสุพรรณบุรี

2.	 รางวลัชนะเลิศ	วอลเลยบ์อลนกัเรียนกรมพลศึกษา	ประจ�าปี	

2559	 รุ่นอายไุม่เกิน	 14	 ปี	 แข่งขนั	ณ	 ยิมนิมิบุตร	สนามกีฬา 

แห่งชาติ	กรุงเทพฯ

3.	รางวลัชนะเลิศภาคนครหลวง	วอลเลยบ์อลยวุชน	“เอสโคล่า”	

รุ่นอายไุม่เกิน	16	 ปี	ประจ�าปี	 2560	 ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 แข่งขัน	 ณ	

ม.รามค�าแหง	กรุงเทพฯ

4.	รางวลัรองชนะเลิศระดบัประเทศ	วอลเลยบ์อลยวุชน	“เอสโคล่า” 

รุ่นอายุไม่เกิน	 16	 	 ปี	 ประจ�าปี	 2560	 	 ชิงถว้ยพระราชทาน 

สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	 แข่งขนั	ณ	

อ.ทุ่งสง	จ.นครศรีธรรมราช

5.	รางวลัชนะเลิศภาคนครหลวง	วอลเลยบ์อลยวุชน	“แอร์เอเชีย”	

รุ่นอายไุม่เกิน	14	ปี	ประจ�าปี	2560	ชิงถว้ยประทานทูลกระหม่อม-

หญิงอุบลรัตนราชกญัญา	 สิริวฒันาพรรณวดี	แข่งขนั	ณ	จงัหวดั

นนทบุรี

6.	 รางวลัชนะเลิศ	วอลเลยบ์อลนกัเรียนกรมพลศึกษา	ประจ�าปี	

2560	รุ่นอายไุม่เกิน	14	ปี	แข่งขนั	ณ	จงัหวดันนทบุรี

7.	 รางวลัชนะเลิศ	วอลเลยบ์อลนกัเรียนกรมพลศึกษา	ประจ�าปี	

2561	รุ่นอายไุม่เกิน	18	ปี	แข่งขนั	ณ	จงัหวดันนทบุรี

8.	ถว้ยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกญัญา	สิริวฒันา

พรรณวดี	รางวลัชนะเลิศระดบัประเทศ	วอลเลยบ์อลยวุชน	“แอร์

เอเชีย”	 รุ่นอายไุม่เกิน	14	 ปี	ประจ�าปี	2560	 	แข่งขนั	ณ	จงัหวดั

ร้อยเอด็
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อสัสัมชญั แชมป์ประเทศไทย บาสเกตบอล 
นักเรียน สพฐ.-โมโน แชมเป้ียนชพิ 2018

ยัดห่วงอนิทรีแดง โรงเรียนอสัสัมชัญ
คว้าแชมป์ บาสเกตบอล TOA โซนภาคกลาง 1

	 งานกีฬา	 ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 ส่งนกักีฬา

บาสเกตบอล	 	 เขา้ร่วมการแข่งขนับาสเกตบอลนกัเรียน	สพฐ.	

รายการ	OBEC-MONO	Champion	Cup	2018	รอบชิงชนะเลิศ

ระดบัประเทศ	 	 ในรุ่นอายุ	 14	 ปี,	 	 16	 ปี	 และ	 18	 ปี	 โดยทีม

บาสเกตบอล	“อินทรีแดง”	โรงเรียนอสัสมัชญั	ควา้แชมป์	ในรุ่น

อาย	ุ16	ปี	ชาย		ระหวา่งวนัท่ี	2-10	กรกฎาคม	พ.ศ.	2561		ณ		สนาม	

Stadium29

สรุปผลการแขง่ขนัในรอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอลนกัเรียนสพฐ.	

รายการ	OBEC-MONO	Champion	Cup	2018	รอบชิงชนะเลิศ

ระดบัประเทศ		

รุ่นอายุไม่เกนิ 14 ปี

โรงเรียนอสัสมัชญั	ควา้รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	1

รุ่นอายุไม่เกนิ 16 ปี

โรงเรียนอสัสมัชญั	ควา้รางวลัชนะเลิศ	

รุ่นอายุไม่เกนิ 18 ปี

โรงเรียนอสัสมัชญั	ควา้รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	1

	 ทีมบาสเกตบอล	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 คว้าแชมป์	
บาสเกตบอล	TOA	เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ชิงแชมป์
โซนภาคกลาง	1	ประจ�าปี	2561	ในรุ่นอาย	ุ16	ปี	และ	18	ปี	ชาย			
เม่ือวนัท่ี	26	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	ณ	สนามบาสเกตบอล	โรงเรียน
สายปัญญารังสิต	จ.ปทุมธานี
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	สตรีวทิยา	๒		:	51-39	คะแนน	
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	MONO	YOUTH	:	73-67	คะแนน
ไดเ้ป็นตวัแทนโซนภาคกลาง	1	ไปแข่งขนัรอบชิงแชมป์ประเทศ
ในเดือนตุลาคม	2561	ณ	จ.ราชบุรี
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ผลการแข่งขนัฟุตบอลกรมพลศึกษา 
อายุ 18 ปี ประเภท ก. ประจําปี 2561

คว้าอนัดับ 3 ฟุตบอลกรมพลศึกษา 16 ปี 
ประเภท ข. ประจําปีการศกึษา 2561 

	 งานกีฬา	โรงเรียนอสัสมัชญั	 ส่งนกักีฬาฟุตบอล	 เขา้ร่วม

การแข่งขนัฟุตบอลนกัเรียนกรมพลศึกษา	 รุ่นอาย	ุ18	ปี	ประเภท	

ก.	ประจ�าปี	2561	ระหวา่งวนัท่ี	18	มิถุนายน-16	สิงหาคม	พ.ศ.	2561		

ณ	 สนามเทพหัสดิน,	 สนามศุภชลาศยั	 และสนามกีฬาเฉลิม												

พระเกียรติฯ	คลอง	6	

สรุปผลการแข่งขนัทีมฟุตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั	 รุ่นอาย	ุ18	 ปี	

แข่ง	7	นดั	ชนะ	4	แพ	้3	มี	12	คะแนน	(มีคะแนนเป็นอนัดบัท่ี	4	ของ

สาย	ไม่ผา่นเขา้รอบรองชนะเลิศ)

โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี	1-2	ประตู	

โรงเรียนอสัสมัชญั	แพจุ้ดโทษ	โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	2-4	

ประตู	(เสมอในเวลา	0-0	ประตู)	

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนวชิราลยั	เชียงใหม่	2-0	ประตู	

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	4-1	ประตู	

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนสตรีวทิยา	๒	3-1	ประตู	

โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี	0-3	ประตู	

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะจุดโทษ	โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค	์10-9	

ประตู	(เสมอในเวลา	2-2	ประตู)

	 งานกีฬา	ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอสัสมัชญั	ไดส่้งทีมฟุตบอล

โรงเรียนอสัสมัชญั	รุ่นอายไุม่เกิน	16	ปี	เขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอล

นกัเรียนกรมพลศึกษา	ประเภท	ข.	ประจ�าปีการศึกษา	2561		ระหวา่ง

วนัท่ี	20	 มิถุนายน-30	 สิงหาคม	พ.ศ.	2561	ณ	สนามศุภชลาศยั,	

สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ	60	พรรษา	

สรุปผลการแข่งขนั	 ทีมฟุตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั	 รุ่นอาย	ุ16	 ปี	

ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	2	ร่วม

รอบแรก

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนปทุมคงคา	3-1	ประตู	

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะจุดโทษ	โรงเรียนหนองโพวทิยา	5-2	ประตู	

(เสมอในเวลา	1-1	ประตู)

โรงเรียนอสัสมัชญั	แพจุ้ดโทษ	โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค	์3-5	

ประตู	(เสมอในเวลา	1-1	ประตู)

รอบ 8 ทมีสุดท้าย 

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนกีฬาจงัหวดันครสวรรค	์ 3-0	

ประตู	

รอบรองชนะเลศิ

โรงเรียนอสัสมัชญั	แพจุ้ดโทษ	โรงเรียน	อบจ.เชียงราย	1-4	ประตู	

(เสมอในเวลา	1-1	ประตู)



 22 AC NEWSLETTER

อสัสัมชญั คว้ารองแชมป์บาสเกตบอลกีฬา
นักเรียนชงิถ้วย ผบ.ทอ. คร้ังที ่47

	 งานกีฬา	 ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ส่งทีม

บาสเกตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั	รุ่นอาย	ุ14	ปี	และ	16	ปี	เขา้ร่วม

การแขง่ขนับาสเกตบอลกีฬานกัเรียนชิงถว้ยผูบ้ญัชาการกองทพั

อากาศ	คร้ังท่ี	47	ประจ�าปี	2561	ระหวา่งวนัท่ี	17	กรกฎาคม	-	24	

สิงหาคม	พ.ศ.	2561	ณ	สนามบาสเกตบอลโรงเรียนนายเรืออากาศ	

สรุปผลการแข่งขนัของทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั

รุ่นอาย	ุ16	ปี	ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	1	

รุ่นอาย	ุ14	ปี	ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	2	ร่วม

รุ่นอายุ 16 ปี ชาย

รอบแรก

โรงเ รียนอัสสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเ รียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวโิรฒ	ประสานมิตร	111-11	คะแนน

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนสมุทรปราการ	97-17	คะแนน

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนอสัสมัชญัสมุทรปาการ	69-21	

คะแนน

โรงเรียนอสัสัมชญั	 ชนะ	 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	 67-59	

คะแนน

รอบสอง

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	78-49	คะแนน

รอบรองชนะเลศิ

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	52-31	

คะแนน

รอบชิงชนะเลศิ

โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	49-53	คะแนน

รุ่นอายุ 14 ปี ชาย

รอบแรก

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร	46–37	

คะแนน

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลยั		60-19		คะแนน

โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี	82-8	คะแนน

โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนไตรมิตรวทิยาลยั	37-46	คะแนน

รอบสอง

โรงเรียนอสัสัมชญั	ชนะ	 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	 37–33	

คะแนน

รอบรองชนะเลศิ

โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	32-45	

คะแนน
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เปิดตวัชดุการแข่งขนัและผูส้นับสนุนทมีกีฬา
	 เม่ือวนัท่ี	8	 สิงหาคม	พ.ศ.2561	ณ	หอ้งสมุดมาร์ติน	 เดอ								

ตูรส์	 ชั้น	 3	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	ภราดา	 
ดร.เดชาชยั	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	 เป็น

ประธานการแถลงข่าว	 “เปิดตวัชุดการแข่งขนักีฬาฟุตบอล	

บาสเกตบอล	และวอลเลยบ์อล	ภายใตแ้บรนด	์เวอร์ซูส	(VERSUS)	

และ	ผูส้นบัสนุนทีมกีฬาโรงเรียนอสัสมัชญั	 ปีการศึกษา	2561	 

โดยมี	ภราดาวทิยา		เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั,	

คุณทรงเดช	พรนภดล	ประธาน	บริษทั	เวอร์ซุส	สปอร์ต	กรุ๊ป	จ�ากดั,	

คุณนิพพิชน	์	นริญปพนัธ์ุ		ผูช่้วยผูอ้ �านวยการ	ฝ่าย	Retail	Branding	

Operation	บริษทั	ทรู	คอร์ปอเรชัน่	จ �ากดั	มหาชน	ในนาม	บริษทั	

เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	 (มหาชน),	 คุณไพฑูร	 	 ชุติมากรกลุ					

ท่ีปรึกษากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์สยามกีฬา	 ในนาม									

บริษทั	สยามสปอร์ต	 ซินดิเคท	จ�ากดั	 (มหาชน),	 ดร.ชาติชาย															

นรเศรษฐาภรณ์	รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่อาวโุส	Sustainable	

Development	Office	กลุ่มเซ็นทรัล	และคุณทวศีกัด์ิ	ภทัรกิจวานิช	

ผูจ้ดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ	บริษทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	

ร่วมงาน

	 ส�าหรับในปีการศึกษา	2561	โรงเรียนอสัสมัชญั	มีแนวคิด

ท่ีวา่	“Assumption	College,	Beyond	Sports:	My	Family”	ทีมกีฬา

ของโรงเรียนอสัสัมชญั	มากกว่าค�าว่า	 	 “กีฬา”	 	 เพราะเราคือ							

“ครอบครัวอสัสมัชญั”	 โดยในปีน้ีมี	ครอบครัวอสัสมัชญั	 ท่ีจะ					

กา้วเดินไปดว้ยกนั	ประกอบดว้ย

1.	บริษทั	เวอร์ซุส	สปอร์ต	กรุ๊ป	จ�ากดั		สนบัสนุนชุด	เป็นมูลค่า		

ทั้งส้ิน	1,500,000.-	บาท	(หน่ึงลา้นหา้แสนบาท)	

2.	บริษทั	ไทยเบฟเวอร์เรจ	จ�ากดั	(มหาชน)

3.	บริษทั	เจริญโภคภณัฑอ์าหาร	จ�ากดั	(มหาชน)

4.	บริษทั	สยามสปอร์ต	ซินดิเคท	จ�ากดั	(มหาชน)

5.	กลุ่มเซ็นทรัล

6.	รายการ	Road	to	Goal

7.	กองทุนเพ่ือโรงเรียนอสัสมัชญั

8.	บริษทั	ไอ.ซี.ซี.	อินเตอร์เนชัน่แนล	จ�ากดั	(มหาชน)

9.	บริษทั	เอชทรี	สปอร์ต	จ�ากดั

10.	บริษทั	โรงงานสยามบอลลส์ปอร์ต	จ�ากดั
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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  มรพงษ ์              
มิสรัชนี  ศรัทธาพันธ์         
ม.โอภาส  ธิราศักดิ์
ม.วรรณรัชต์ สองศรียนต์
ม.วีรวัฒน์                 สุวรรณศร

บรรณาธิการบริหาร
ม.โสภณ สกุลเรือง

บรรณาธิการ
ม.กายสิทธิ์ ร่มไมล์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ม.ชาญชัย ศรีนิยม

กองบรรณาธิการ
มิสศิริพร ศุระศรางค์
ม.กรวิชญ์ โสภา

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

พิสูจน์อักษร
ม.เสกสรรค์       นิลสุวรรณโฆษิต

รูปเล่ม
มิสวราภรณ์ ใจสุวรรณ์

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

พิมพ์ที่
The Sun Group
โทรศัพท์ 0-2433-4193   

อสัสัมชญั คว้ารองแชมป์วอลเลย์บอล
ชงิถ้วย ผบ.ทอ. ประจําปี 2561

	 งานกีฬา	 ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ส่งทีม

วอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญั	 เขา้ร่วมการแข่งขนัวอลเลยบ์อล

กีฬานกัเรียนชิงถว้ยผูบ้ญัชาการกองทพัอากาศ	ประจ�าปี	 2561	

ระหวา่งวนัท่ี	6-10	สิงหาคม	พ.ศ.	2561	ณ	อาคารฝึกและทดสอบ

สมรรถภาพ	ทอ.1	ดอนเมือง	กรุงเทพฯ

สรุปผลการแข่งขนั	 ทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสัมชญั	 ไดรั้บ

รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	1

รอบแรก

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนชุมแพศึกษา	2-0	 เซท	 (27-25,	

25-15)	คะแนน

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนสีกนั	 2-0	 เซท	 (25-8,	 25-5)	

คะแนน

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	หอวงั	นนทบุรี	

2-0	เซท	(25-17,	25-17)	คะแนน

รอบรองชนะเลศิ

โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนมกักะสนัพิทยา	3-0	เซท	(25-21,	

26-24,	25-18)	คะแนน

รอบชิงชนะเลศิ 

โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	หอวงั	นนทบุรี	

2-3	เซท	(20-25,	25-16,	30-28,	30-32,	13-15)


