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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงเรียนอัสสัมชัญ

พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ
พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

งาน Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา

เปิดตัวชุดการแข่งขันและผู้สนับสนุนทีมกีฬาโรงเรียน
ปีการศึกษา 2561
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พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ   
พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
66 พรรษา (28 กรกฎาคม 2561) โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย               
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ เป็ นประธานเปิ ดกรวยถวายสักการะ  
พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ผูแ้ ทนคณะผูบ้ ริ หาร ผูแ้ ทน อาเศี ย รวาท และร่ ว มกัน ร้ อ งเพลงสรรเสริ ญพระบารมี                             
คณะครู ผูแ้ ทนนักเรี ยน ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนเจ้าหน้าที่และ ณ ลานอนุสาวรี ยเ์ จษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขต
พนักงาน ร่ วมถวายพานพุม่ ทอง- พานพุม่ เงิน  ประธานอ่านบท บางรัก กรุ งเทพมหานคร
แก้วแหวน โยนกํายานรู ปปั้นนักบุญหลุยส์ฯ และประกอบวจน
พิธีกรรม ผูแ้ ทนนักเรี ยนคาทอลิกโรงเรี ยนอัสสัมชัญ อ่านประวัติ
นักบุญหลุยส์-มารี กรี ญอง เดอ มงฟอร์ ต บาทหลวงพรชัย          
แก้วแหวน ภราดา ดร. เดชาชัย  ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ ภราดา
วิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วยผูแ้ ทนครู ไทย  ผูแ้ ทนครู ต่างชาติ
คณะกรรมการสภานักเรี ยนฝ่ ายศาสนาคริ สต์ผูแ้ ทนนักเรี ยน          
ผูแ้ ทนพนักงาน  ร่ วมวางกระเช้าดอกไม้สกั การะนักบุญหลุยส์มารี กรี ญอง  เดอ มงฟอร์ต วง AC  Band บรรเลงเพลงสดุดี        
นักบุญมงฟอร์ต  
จากนั้นภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ       
พิธสี ดุดนี กั บุญหลุยส์-มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต มอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานจ�ำนวน 13 ทุน  ณ  ลานอนุสาวรี ย ์
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 งานอภิบาล ส�ำนัก          เจษฎาจารย์ ฟ.ฮี แ ลร์ โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
ผูอ้ ำ� นวยการ ร่ วมกับฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีสดุดี กรุ งเทพมหานคร
นักบุญหลุยส์-มารี กรี ญอง เดอ มงฟอร์ต โดยมีบาทหลวงพรชัย

บริจาคโลหิต เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล

เมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุม่ สาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายวิชาการ สภานักเรี ยน ฝ่ ายปกครอง ฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป   
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด
คณะแพทยศาสตร์ศริ ิ ราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบริ จาค
โลหิต ประจ�ำปี การศึกษา 2561 ถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โลหิตจ�ำนวน 65 ถุง
ถุงละ 450 ซีซี โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรี ยน ร่ วมกันบริ จาค
โลหิต ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขต
บางรัก กรุ งเทพมหานคร
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พิธสี มโภชพระนางมารียร์ บ
ั เกียรติยกขึน้ สวรรค์ ทัง้ กายและวิญญาณ
พิธถี วายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ต
ิ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธี
เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า    
สิริกติ ์ ิ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และกิจกรรมร�ำลึกพระคุณ
แม่   โดยกิจกรรมเริ่ มด้วยขบวนแห่ รูปปั้ นแม่พระองค์อุปถัมภ์       
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ วจนพิธีกรรมขอพระพรเนื่องในวันสมโภช   
แม่พระอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ
โดยได้รบั เกียรติจากบาทหลวงเปโตร ปิ ยะชาติ  มะกรครรภ์  ผชู ้ ่วย
เลขาธิ การฝ่ ายอภิ บาลคริ สตชน และงานอภิ บาลอาสนวิหาร            
อัสสัมชัญ  พร้อมด้วยภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา             
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ ผูแ้ ทนครู ผูป้ กครอง  นักเรี ยน และ
นักการ ร่ วมประกอบวจนพิธีกรรมและถวายมาลัยกรแด่แม่พระ
อัสสัมชัญ   จากนั้นเป็ นพิธีถวายพระพรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ        
ในรัชกาลที่ 9 เพือ่ ร�ำลึกในพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ และแสดงออกซึ่ง
ความจงรักภักดี   เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา          
มีภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ เป็ นประธานเปิ ด
กรวย และถวายพานพุม่ เงินพุม่ ทอง พร้อมทั้งอ่านบทอาเศียรวาท

สดุดี   คณะภราดา ผูแ้ ทนคณะผูร้ ่ วมบริ หาร คณะครู ผูป้ กครอง
นักเรี ยน และนักการ ถวายพานพุม่ เงินพุม่ ทอง สักการะ ตามล�ำดับ  
ต่อด้วยกิจกรรมร�ำลึกพระคุณแม่ โดยเรี ยนเชิ ญผูแ้ ทน       
คุณแม่ในทุกระดับชั้น จ�ำนวน 75 ท่าน ร่ วมงาน  ผูแ้ ทนลูก              
นายปพณ   อลงกตเพทาย  เลขประจ�ำตัว 53221 ม.6/2  กล่าวเทิด
พระคุณแม่    ผูแ้ ทนนักเรี ยนขึ้นมอบมาลัยและกราบคุณแม่แสดง
ถึงความกตัญญูกตเวที   คณ
ุ ชนิกานต์  ธนสารสมบัติ ผูแ้ ทนคุณแม่
กล่าวแสดงความรู ้สึกที่มตี อ่ ลูก ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร
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หล่อเทียนพรรษา ประจําปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ. ศ. 2561 งานอภิบาลศาสนา
พุทธ ร่ วมกับฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีหล่อเทียน
พรรษา ประจ�ำปี การศึกษา 2561 เพือ่ ให้นกั เรี ยนเห็นความส�ำคัญ
ของพิธีหล่อเทียนพรรษา และให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการ
อนุ รักษ์วฒั นธรรมอันดีงามของไทย เนื่ องในเทศกาลวันเข้า
พรรษา โดยนิมนต์พระภิกษุ จ�ำนวน 9 รู ป จากวัดยานนาวา เขต
สาทร กรุ งเทพมหานคร เจริ ญพุทธมนต์ประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ได้รบั เกียรติจากมาสเตอร์วชิ ยั     ยงวานิชจิต คุณครู อาวุโส   
เป็ นประธานในพิธีจุดธู ปเทียนบูชาพระรัตนตรัย พร้อมด้วย
ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ผูแ้ ทนคณะครู ผูป้ กครอง และนักเรี ยน  ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา
จ�ำนวน 2 ต้น ณ บริ เวณใต้อาคาร ฟ. ฮีแลร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ถวายเทียนจำ�นำ�พรรษา
เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  จดั
ถวายเทียนจ�ำน�ำพรรษา ผ้าอาบน�้ำฝน พร้อมทั้งเครื่ องจตุปัจจัย
ไทยธรรม น�ำไปถวายพระภิกษุ ณ วัดสวนพลู และ วัดม่วงแค  
เนื่ องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อเป็ นพุทธบูชา และเป็ นการ
อนุรกั ษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้คงอยูส่ ืบไป โดยแบ่ง
ขบวนแห่ออกเป็ น 2 ขบวน ขบวนที่ 1 น�ำขบวน โดยวง AC  Band
มีมสิ รัชนี  ศรัทธาพันธ์ หัวหน้าสาํ นักผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธาน
ถวายเทียนพรรษา  มาสเตอร์เอกมล สงวนนาม  เป็ นผูน้ ำ� ทางด้าน
พิธีการทางศาสนา ณ วัดสวนพลู เขตบางรัก ขบวนที่ 2 น�ำขบวน
โดย กลองยาว ไปถวาย  ณ วัดม่วงแค  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  
มีมาสเตอร์วรี วัฒน์ สุวรรณศร หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรม เป็ นประธาน
ถวายเทียนพรรษา  มาสเตอร์นิวชั   ตนั ดี  เป็ นผูน้ ำ� ทางด้านพิธีการ
ทางศาสนา
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ไตรอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
ทั้งกายและวิญญาณ
เมือ่ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานอภิบาล (ศาสนาคริ สต์)
ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับอาสนวิหาร            
อัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารี ย ์
ได้รั บ เกี ย รติ ย กขึ้ นสวรรค์ ท้ ัง กายและวิ ญ ญาณ ในนาม                              
ไตรอัสสัมชัญ  มีบาทหลวง ยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ  ตรี นิกร
อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ เป็ นประธานในพิธี              
ในโอกาสนี้โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำโดยภราดาวิทยา   เทพกอม
รองผูอ้ ำ� นวยการ พร้ อมด้วยนักเรี ยนคาทอลิ กทุ กระดับชั้น          
คณะครู นักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยน   
อัสสัมชัญศึกษา คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
และพี่น้องคริ สต์ศาสนิ กชน เข้าร่ วมในพิธี ณ อาสนวิหาร               
อัสสัมชัญ บางรัก กรุ งเทพมหานคร

โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวิต ม.4 และ
EP-M.4
งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP-M.4 ร่ วมกับ  งาน
อภิบาล โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำนักเรี ยน ชั้นม.4 และ EP-M.4  ร่วม
โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวติ (กิจกรรมพัฒนาคุณค่าชีวติ
และจิตอาสา) ประจาํ ปี การศึกษา 2561  เพือ่ ส่งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนได้
รับประสบการณ์ตรงจากการท�ำกิ จกรรมและให้ผูเ้ รี ยนได้มี
โอกาสช่วยเหลือสังคม ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม
พ.ศ. 2561 โดยแบ่งกลุม่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ห้อง ม.4/3, 4/5, 4/7, 4/8 และ 4/10
กิจกรรมจิตอาสาปลูกป่ า-ท�ำฝาย ณ น�้ำตกเจ็ดสาวน้อย
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ณ ศุภาลัย ป่ าสัก รี สอร์ ท อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
กลุ่มที่ 2 ห้อง ม.4/1, 4/2, 4/4, 4/6, 4/9 และ EP-M.4/1-3
กิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันความรู แ้ ละบริ จาคสิ่งของ ณ โรงเรี ยนบ้าน
บ้องตี้ โรงเรี ยนบ้านบ้องตี้ลา่ ง และโรงเรี ยนสามัคคีธรรมานุสรณ์
กิ จ กรรมกลุ่ ม สัม พัน ธ์ ณ สวนไทรโยครี ส อร์ ท อ.ไทรโยค
จ.กาญจนบุรี
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โครงการแสวงหาสัจธรรมนําชีวิต ม.5 และ EP-M.5
งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ EP-M.5 ร่ วมกับ       
งานอภิบาล โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ
แสวงหาสัจ ธรรมนํา ชี วิ ต (กิ จ กรรมพัฒ นาคุ ณ ค่ า ชี วิ ต และ
จิ ต อาสา) ปี การศึ ก ษา 2561 เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ผูเ้ รี ย นได้รั บ
ประสบการณ์ตรงจากการท�ำกิจกรรมและให้ผเู ้ รี ยนได้มีโอกาส
ช่วยเหลือสังคม รู ้จกั เอื้อเฟื้ อเผือ่ แผ่ และแบ่งปัน  ระหว่างวันที่
7-8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยแบ่งเป็ น 2 กลุม่   ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ห้อง ม.5/1, 5/2, 5/6, 5/7, 5/8 และ 5/10 ณ จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมจิตอาสา แบ่งเป็ น
กิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี
(ต.ลาดหญ้า)

โครงการค่ายสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
ฝ่ ายปกครอง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้ดำ� เนินโครงการค่าย
สุ ภาพบุรุษอัสสัมชัญ   ณ บ้านสวนชลธิ ชา จังหวัดเพชรบุรี
ระหว่างวันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โดยน�ำนักเรี ยนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 และ EP-M.1-6  ที่เป็ นตัวแทน และมี    
ความเป็ นผูน้ ำ � รวมทั้งกรรมการสภานักเรี ยน กรรมการเชียร์และ
แปรอักษร รวมทั้งสิ้น 95 คน กับคณะครู ทเี่ ป็ นคณะกรรมการฝ่ าย
ปกครอง ทั้งสิ้น 16 ท่าน ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก ภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ให้โอวาทก่อนเดินทาง

กิจกรรมปลูกต้นไม้ เลี้ยงอาหารน้อง และท�ำสนามฟุตซอล พร้อม
มอบประตูฟตุ บอลให้กบั มูลนิธิธรรมมานุรักษ์ (ต.ช่องสะเดา)
ท�ำกิจกรรมร่ วมกับน้อง ๆ ที่โรงเรี ยนบ้านท่ามะนาว (ต.ช่อง
สะเดา) อ.เมือง จ.กาญจนบุรี
กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ ณ บานาน่า รี สอร์ท จ.กาญจนบุรี ศึกษาดู
งานกล้วยตากพลังงานแสงอาทิตย์(วิสาหกิจชุมชนชายแดน ไทยทวาย)
กลุ่มที่ 2 ห้อง ม.5/3, 5/4, 5/5, 5/9 และ EP-M.5/1-3 ณ จ.สระบุรี
กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรี ยนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)
กิจกรรมกลุม่ สัมพันธ์ ณ มวกเหล็ก พาราไดซ์  รีสอร์ท จ.สระบุรี  
ศึกษาดูงานฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก
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ค่ายพัฒนาผูนำ�
้ นักเรียนโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมค่าย
พัฒนาผูน้ ำ� นักเรี ยนโรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยล
แห่ งประเทศไทย  จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย  เพือ่
ส่งเสริ มภาวะความเป็ นผูน้ ำ � และผูต้ ามที่ดี  มีทกั ษะในการแก้ไข
ปัญหาในรู ปแบบต่างๆ  สามารถน�ำความรู ้ที่ได้รับมาปรับใช้ให้
เป็ นประโยชน์ ต่อตนเอง  สังคม และประเทศชาติ     ซ่ ึงกิจกรรม
ครั้งนี้    ได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร.ช�ำนาญ เหล่ารักผล เป็ น
ประธานในพิธีเปิ ด และคุณสนัน่ อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์
สมาคมผูป้ กครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธคิ ณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทยได้เป็ นประธานในพิธีปิด และมอบเกียรติบตั ร

ให้กบั นักเรี ยนผูน้ ำ� ทีผ่ า่ นการอบรม ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา  
จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 4-6 กรกฎาคม พ.ศ.  2561
นักเรี ยนที่เข้าร่ วมกิจกรรม ประกอบด้วย
ด.ช.วริ ษฐ์  อมรประยูร เลขประจ�ำตัว 51778 ม.2/4    
ด.ช.ธภัทร  จุย้ เจริ ญ เลขประจ�ำตัว 51780 ม.2/4
นายวิชญ์  พงศ์ชชั วาล เลขประจ�ำตัว 48323 ม.5/1
นายวิศรุ ต ไชยค�ำภา เลขประจ�ำตัว 55385 ม.5/2
นายชญานนท์   บุญมานะวงศ์ เลขประจ�ำตัว 51909 ม.6/1
นายเศรษฐพงศ์  โสภณศิรินนั ท์ เลขประจ�ำตัว 48270 ม. 6/1
นายอินทัช  วิชญะวิลาส เลขประจ�ำตัว 48467 ม.6/1
คุณครู ที่ปรึ กษาสภานักเรี ยน มาสเตอร์ธวัชชัย  ชาญวิทยากุล

โครงการ MUIC Excellence Entrance Track (MEET) โดยมี
ภราดา ดร. เดชาชัย  ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์พทิ ยา จารุ พนู ผล คณบดี
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่ วมลงนาม โดยมีภราดา
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
วิทยา  เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้า
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ อาจารย์เกตุวรี    พัฒนแก้ว หัวหน้า
และโรงเรียนอัสสัมชัญ
หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วม
เมือ่ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธี เป็ นสักขีพยาน ณ ห้อง Vedio Conference 1 ชั้น 3 ห้องสมุด
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัย มาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล และโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ใน เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
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การแสดงคอนเสิร์ตนักร้องประสานเสียง
Les Petits Chanteurs de Monaco
จากราชรัฐโมนาโก
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ        
จัดให้มกี ารแสดงคอนเสิร์ตของ Les Petits Chanteurs de Monaco  
นักร้อง ประสานเสียงจากราชรัฐโมนาโก เนื่องในวาระครบรอบ
21 ปี   ของการก่อตั้ง Monaco-Thai Club โดยมีภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม ทีป่ รึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ คุณศรี ภมู   ิ สุขเนตร กงสุลใหญ่
กิตติมศักดิ์ราชรัฐโมนาโก  ผูแ้ ทนสถานฑูตปากีสถาน ผูแ้ ทน
สถานฑูตเวียดนาม ผูแ้ ทนสถานฑูตอินโดนีเซีย แขกผูม้ ีเกียรติ   Grand  Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ (Saint  Louis-Marie
คณะครู นักเรี ยน ไตรอัสสัมชัญ ประกอบด้วย โรงเรี ยนอัสสัมชัญ Memorial Building) โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
คอนแวนต์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา และโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ร่วม กรุ งเทพมหานคร
รับชมรับฟั งการแสดงคอนเสิ ร์ต ณ หอประชุม Louis-Marie  

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ

เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 กลุม่ สาระการเรี ยนรู ้
ภาษาไทย โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เพือ่ อนุรักษ์การใช้ภาษาไทย  ในช่วงเช้ามีการกล่าวสุนทรพจน์
วันภาษาไทยแห่งชาติ การขับร้องบทเพลงประกอบการแสดง
และจินตลีลาประกอบเพลง ชื่อชุด “เสน่หเ์ สี ยง ส�ำเนียงภาษา”
จากตัวแทนนักเรี ยน ณ เวทีลานอนุสาวรี ยเ์ จษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์  
และในช่วงกลางวันมีการแข่งขันการตอบค�ำถามเกี่ยวกับภาษา
ไทยของนักเรี ยนโดยแยกเป็ นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ณ  บริ เวณ AC  CANTEEN     
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

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

เมือ่ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานแนะแนว ฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดงานสายสัมพันธ์บา้ นกับโรงเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 และ EP-M.1-6 ประจําปี การศึกษา 2561 โดย
มีภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ าํ นวยการ กล่าวต้อนรับผูป้ กครอง
ม.4-6 และ EP-M.4-6 รวมทั้งรับฟังการบรรยาย เรื่ อง ระบบการ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) โดยได้     
รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประเสริ ฐ  คนั ธมานนท์ เลขาธิการที่ประชุม
อธิ การบดีแห่ งประเทศไทย ให้ความกระจ่างแก่ผปู ้ กครอง ณ        
หอประชุม Louis-Marie Grand  Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-   
มารี ย ์ (Saint Louis Marie Memorial  Building) ส่วนผูป้ กครอง    
ม. 1-3 และ EP-M.1-3 เข้าพบครู ประจําชั้น และผูช้ ่วยครู ฯ พร้อม
ทั้งรับผลการสอบระหว่างภาคเรี ยนที่ 1/ 2561ของนักเรี ยน ณ      
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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Open House หลักสูตรและการเรียนการสอน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา

เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  จัด
งาน Open House หลักสู ตรและการเรี ยนการสอน ระดับชั้น
มัธยมศึกษา หลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตร English Program

สําหรั บผูป้ กครองนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 โรงเรี ยน           
อัสสัมชัญแผนกประถม และส�ำหรั บผูป้ กครองหรื อบุ คคล
ภายนอกที่ สนใจเข้าร่ วม มี ภราดา ดร.เดชาชัย   ศรี พิจารณ์                     
ผูอ้ าํ นวยการ กล่าวต้อนรับและชี้แจงนโยบายการจัดการศึกษา
พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ นาํ เสนอหลักสูตร
การเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน การเสวนา หัวข้อ
“เรี ยนที่ อัสสัมชัญได้อะไร”  โดยครู ผสู ้ อน และนักเรี ยนปัจจุบนั
รับชมผลงานการแสดงของนักเรี ยนด้านต่าง ๆ
จากนั้นมิสนงลักษณ์    สีนิลแท้ ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
ชั้น ม.ต้น  ช้ ีแจงลาํ ดับขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกแผนการเรี ยน  
และเปิ ดโอกาสให้ผูป้ กครองเยี่ยมชมนิ ทรรศการผลงานการ
จัดการเรี ยนการสอน กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน บริ เวณด้านหลัง       
หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร อาคารนักบุญ
หลุยส์-มารี ย ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) เปิ ดโอกาส
ให้ผปู ้ กครองเข้าเยีย่ มชมห้องสมุดและสถานที่ต่าง ๆ ภายใน      
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

อัสสัมชัญ และโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม หัวข้อ “จิตตารมณ์
นักบุญหลุยส์ กับ ครู อสั สัมชัญ” โดยวิทยากรที่มาแบ่งปั นให้
ความรู ้ ประกอบด้วยประวัติโรงเรี ยนอัสสัมชัญ โดย ม.อาสา       
มรพงษ์ เรื่ องน่ารู ้ของภราดาคณะเซนต์คาเบรี ยล โดย ภราดา
ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนก
ประถม มารู ้จกั ภราดาคณะเซนต์คาเบรี ยล โดยภราดาภูวริ นทร์          
เขมรัชต์อนนต์  รองผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม
ประวัตภิ ราดาคณะเซนต์คาเบรี ยล ความเป็ นอัสสัมชัญ การศึกษา
ตามแนวจิ ตตารมณ์ นักบุญหลุยส์ ฯ พันธกิ จของภราดาคณะ
เซนต์คาเบรี ยล Partnership :Collaborators โดยคุณดาํ รง  เลาหบุตร
สัมมนาเชิงปฏิบต
ั กิ ารบุคลากรใหม่
ทั้งนี้ไดัรบั เกียรติจาก ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พจิ ารณ์  ผอู ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับ โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนก โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เป็ นประธานการสัมมนา ณ ภูรีนนั ต์  รีสอร์ท
ประถม จัด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารบุ ค ลากรใหม่ โรงเรี ย น                  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
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อัสสัมชัญ  จดั การศึกษาดูงานโรงเรี ยนก�ำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง  
วัตถุประสงค์เพือ่ ศึกษาดูงานด้านการบริ หารหลักสู ตรและงาน
วิชาการ และการส่งเสริ มนักเรี ยนด้านการจัดท�ำโครงงาน STEM
Innovation โดยได้รบั การต้อนรับและการบรรยายถึงแนวทางการ
จัดการเรี ยนการสอนจาก ดร.ราเชนทร์   โกศัลวิตร ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนก�ำเนิดวิทย์   โรงเรี ยนก�ำเนิดวิทย์จดั ตั้งโดยกลุม่ บริ ษทั
ปตท. เป็ นโรงเรี ยนวิทยาศาสตร์ช้ นั น�ำ  สร้างปัญญาเพือ่ พัฒนา
ประเทศอย่างยัง่ ยืน  จดั การศึกษาทีม่ มี าตรฐานคุณภาพระดับโลก
ให้กบั ผูม้ ีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมปลาย  บ่มเพาะการเป็ นนักวิจยั นักประดิษฐ์ และ     
การศึกษาดูงานโรงเรียนกำ�เนิดวิทย์
นักนวัตกรรมที่มีจิตสาธารณะและเจตคติที่ดีต่อธรรมชาติและ
เมือ่ วันที่ 9 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยน เพือ่ นร่ วมโลก

กิจกรรมชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์
Young Designer Club (YDC)
เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน พ.ศ. 2561 ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษา
อังกฤษ เป็ นประธานเปิ ดกิจกรรมชมรมนักออกแบบรุ่ นเยาว์  
Young Designer Club (YDC) จัดโดย งานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน  
ฝ่ ายวิชาการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่วมกับชมรมนักออกแบบรุ่นเยาว์  
Young Designer Club (YDC)   ซ่ ึงเป็ นกิจกรรมโครงการที่จะพา
นักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาไทยไปสู่การเป็ นดีไซเนอร์มืออาชีพ
และผูป้ ระกอบการในธุรกิจสร้างสรรค์  ดว้ ยการฝึ กฝนทักษะคิด
เชิ ง ออกแบบ (Design Thinking) เน้น ความสนุ ก สนาน
ประสบการณ์นอกห้องเรี ยน การลงมือท�ำจริ ง และสร้างรายได้
โดยมีทีม Base playhouse ร่ วมเป็ นวิทยากรและจัดกิจกรรม mini

อบรมพนักงานศูนย์การเรียนรู้อัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 งานศูนย์การเรี ยนรู ้          
อัสสัมชัญ/สวนเกษตรอัสสัมชัญ  ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป โรงเรี ยน     
อัสสัมชัญ จัดอบรมพนักงานศูนย์การเรี ยนรู ้อสั สัมชัญ หัวข้อ
“การดับเพลิงอย่างมืออาชีพเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ
หน้าที่” จากทีมงานบริ ษทั ศรี วเิ ศษ  และ หัวข้อ “รักษ์โลกรักษ์
สิ่งแวดล้อม” โดยอาจารย์ประเสริ ฐ  จันทร์แดง  ร่ วมให้ความรู ้
พร้อมทั้งได้ทดลองลงมือปฏิบตั ิ โดยได้รับเกียรติจากภราดา
ดร.เดชาชัย    ศรี พิ จ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ        
ม.วรรณรัชต์  สองศรี ยนต์ หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป  และม.อาสา
มรพงษ์  หวั หน้าฝ่ ายธุรการ - การเงิน เข้าเยีย่ มให้กำ� ลังใจพนักงาน  
ณ ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ อ ัส สั ม ชัญ ต.ตลาดจิ น ดา อ.สามพราน
จ.นครปฐม

challenge  สร้างแรงบันดาลใจให้กบั นักเรี ยน ม. 4 และ ม.5          
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่ วมกิจกรรม ณ
ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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กิจกรรมแบ่งปันถวายความรู้แด่สามเณร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ
วัดยานนาวา ครั้งที่ 2
เมือ่ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นักเรี ยนโครงการ อสช.
ม.6/1 ร่ วมกันจัดกิจกรรมแบ่งปันถวายความรู แ้ ด่สามเณรโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา  ครั้งที่ 2 เพือ่ สร้าง
จิตส�ำนึกในการบ�ำเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม รู จ้ กั แบ่งปัน
และเป็ นพื้นทีแ่ ลกเปลีย่ นเรี ยนรู ้งานด้านศาสนา บ้าน วัด โรงเรี ยน
(บวร) เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีตอ่ ชุมชน  ท้งั นี้นกั เรี ยนได้ร่วม
ถวายภัตตาหารเพล และน�้ำปานะ แด่สามเณร โดยแบ่งปันความรู ้
ถวายแด่สามเณรตามฐานกิจกรรมทางวิชากร ด้านคณิ ตศาสตร์  
วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา  และคอมพิวเตอร์     
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พระศรี วชิราภรณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
พระปริ ยตั ิธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวาได้กล่าวให้โอวาท
พร้อมทั้งมอบเกียรติบตั รให้กบั นักเรี ยน โดยมีผแู ้ ทนนักเรี ยน 5 คน
พูดเพือ่ สร้างแรงบันดาลใจให้สามเณร  ณ โรงเรี ยนพระปริ ยตั ธิ รรม
พรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา  ถนนเจริ ญกรุ ง แขวงยานนาวา เขต
สาทร กรุ งเทพมหานคร

หมากล้อมมัธยมลีก (M-LEAGUE 2018)
ประจำ�ปี 2561
เมือ่ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 สมาคมกีฬาหมากล้อม
แห่งประเทศไทย บริ ษทั ซีพี ออลล์จำ� กัด (มหาชน) และโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ร่ วมจัดการแข่งขันหมากล้อมมัธยมลีก (M-LEAGUE
2018) ประจ�ำปี 2561 ชิงถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพือ่ ส่งเสริ มพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา
หมากล้อมและสร้างขยายเครื อข่ายนักกีฬาหมากล้อมระหว่าง
นักเรี ยนในชมรมหมากล้อมของโรงเรี ยนและนักกีฬาจากสถาบัน
อืน่ ๆ รวมถึงผูท้ สี่ นใจ ท�ำให้เกิดความผูกพันภายในสถาบันอีกทั้ง
เพือ่ เสริ มสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน  โดยเปิ ด
ฉากการแข่งขันรอบ Division สนามที่ 1 มีคณ
ุ ชูศลิ ป์   จิรวงศ์ศรี
รองกรรมการผูจ้ ัด การ บริ ษ ทั ซี พี ออลล์ จ�ำ กัด (มหาชน)                   
เป็ นประธานในพิธี พร้อมด้วย  ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พจิ ารณ์         
ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมงาน ณ หอประชุม Louis-  
Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ (Saint LouisMarie Memorial Building) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร
ส่วนผลการแข่งขันจบครบทุกสนาม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ได้รางวัลชนะเลิศ ครองถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
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ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี ครั้งที่ 1/2561
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม  พ.ศ. 2561 สมาคมผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี ครั้งที่ 1/ 2561  
โดยมี ศ.ดร.เกื้อ  วงศ์บุญสิ น นายกสมาคมผูป้ กครองและครู            
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริ หาร
สมาชิกร่ วมประชุม  เพือ่ ชี้แจงผลการด�ำเนินงาน สรุ ปงบประมาณ
ปี 2560 ของสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ให้แก่
สมาชิกได้รับทราบ   และในการประชุมครั้งนี้  ได้มเี ลือกตั้งนายก
สมาคมผูป้ กครองและครู โ รงเรี ย นอัส สัม ชัญ ท่ า นใหม่ แ ทน
ศ.ดร.เกื้อ วงศ์บญ
ุ สิน นายกสมาคมฯ ท่านเดิม ที่หมดวาระ โดย
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภร ได้รับการเลือกตั้งให้เป็ นนายกสมาคม
ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ท่านใหม่  จากสมาชิกที่ร่วม
ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ หอประชุม Louis-Marie Grand  Hall ชั้น 6
อาคารนักบุญ หลุยส์-มารี ย ์ (Saint  Louis-Marie  Memorial  Building) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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AC Family Rally 2018
“รู้รักษ์ สามัคคี ทําดีศรีอัสสัมฯ”
โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ จัด การแข่ ง ขัน แรลลี่ ก ารกุ ศ ล                        
AC Family Rally 2018  “รู ้รักษ์ สามัคคี ทาํ ดีศรี อสั สัมฯ” โดยมี
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการเป็ นประธานในพิธี
พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ คณะผูร้ ่ วม
บริ หาร  ผเู ้ ข้าแข่งขันร่ วมในพิธีเปิ ดและปล่อยขบวนรถ  ณ บริ เวณ
ลานอนุ สาวรี ยค์ ุณพ่อกอลมเบต์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เส้นทาง
กรุ งเทพมหานคร-เดอะ บลูม เขาใหญ่   จังหวัดนครราชสี มา  
ระหว่างวันที่  21-22  กรกฎาคม พ.ศ. 2561
กิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมทาํ ดี “ของนี้... พีใ่ ห้นอ้ ง”
โดยบริ จาคอุปกรณ์การเรี ยน/อุปกรณ์กีฬา แก่นอ้ ง ๆ โรงเรี ยนบ้าน
ล�ำทองหลาง ณ The Garden Cafe  ช่วงค�่ำ  ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ  เป็ นประธานเปิ ดงาน พร้อมมอบโล่
ขอบคุณผูส้ นับสนุน  และมอบรางวัลให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขัน
AC Family Rally 2018
ส่วนกิจกรรมในช่วงเช้าของวันที่ 22 กรกฎาคม เป็ นการ
ร่ วมท�ำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 18 รู ป จากวัด
ผ่านศึกอนุกลู   ณ  The Bloom by Tvpool  Kaoyai อาํ เภอปากช่อง  
จังหวัดนครราชสีมา
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มอบเงิน “น�ำ้ ใจอัสสัมชัญ ช่วยภัยน�ำ้ ท่วม
สปป. ลาว”

เมื่อวันที่ 24 สิ งหาคม  พ.ศ. 2561 ภราดา ดร.เดชาชัย              
ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ   พร้อมด้วยภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ   คณะผูบ้ ริ หาร ผูแ้ ทนครู   ผูแ้ ทนนักเรี ยน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญและโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม มอบเงิน
ที่ได้จากการรับบริ จาคผ่านคณะครู   ผูป้ กครอง นักเรี ยน และผูท้ ี่มี
จิตเป็ นกุศล ชื่อโครงการ“น�้ำใจอัสสัมชัญ ช่วยภัยน�้ำท่วม สปป.
ลาว” เพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยจากเหตุการณ์เขือ่ นเซเปี ยน-เซน�้ำ
น้อยแตกในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว)  
ส่ งผลให้ประชาชนในแขวงอัตตะปื อ และแขวงจ�ำปาสัก ได้รับ
ผลกระทบจ�ำนวนมาก  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
แผนกประถม มอบเงินจ�ำนวน 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมืน่
บาทถ้วน) ผ่านส�ำนักมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ

มีคุณพ่อเปโตรประยุทธ ศรี เจริ ญ เลขาธิการสังฆมณฑลฯ และ
เลขานุการพระอัครสังฆราชฯ เป็ นผูร้ ับมอบ  ณ ห้องรับรอง บ้าน
พักพระสงฆ์   ส�ำนักมิสซังโรมันคาทอลิกสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ  
บางรัก กรุ งเทพมหานคร

พิธไี หว้ครูนาฏศิลป์ดนตรี ประจำ�ปีการศึกษา 2561 ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ
ประจำ�ปีการศึกษา 2561

เมือ่ วันที่ 23  สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานดนตรี และการแสดง
ฝ่ ายกิจกรรม ร่ วมกับ กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ศิลปะ ฝ่ ายวิชาการ         
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู    นาฏศิลป์   ดนตรี ประจ�ำปี           
การศึกษา 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ การสื บสานและอนุรักษ์
วัฒนธรรมแห่งศิลปศาสตร์ไทย รวมทั้งเป็ นการแสดงความเคารพ
และกตัญญูแด่ครู นาฏศิลป์ และดนตรี ตลอดจนเพือ่ ความเป็ นสิริ
มงคลแก่คณะครู นักเรี ยน และแขกผูม้ ีเกียรติที่เข้าร่ วมพิธี โดยมี
มาสเตอร์วรี วัฒน์   สุวรรณศร หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรม เป็ นประธาน
ในพิธี ได้รับเกียรติจากอาจารย์สมบัติ   แก้วสุ จริ ต ประกอบพิธี  
ไหว้ครู นาฏศิลป์ ดนตรี ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall
ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ (Saint Louis-Marie Memorial
Building) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

เมือ่ วันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วม
กับ สํานักป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุ งเทพมหานคร            
จัดซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี การศึกษา 2561 โดย
จ�ำลองสถานการณ์การเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ห้องเรี ยน เพื่อซ้อม
แผนการอพยพ เป็ นการป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานศึกษา
และความปลอดภัยของ คณะครู นักเรี ยน บุคลากร พนักงาน  
สามารถน�ำความรู ้ที่ได้รับไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน และช่วยเหลือ
สังคมได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากสํานักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุ งเทพมหานคร เป็ นวิทยากรให้ความรู ้
และด�ำเนิ นการฝึ กซ้อมให้กบั คณะครู นักเรี ยน บุคลากร และ
พนักงาน ณโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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รองชนะเลิศอันดับที่ 1
ENGLISH SPELLING BEE COMPETITION
เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2561 กลุม่ สาระการเรี ยนรู ้ภาษา
ต่างประเทศ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วมการแข่งขัน
PIM Language Competition ครั้งที่ 3 จัดโดย คณะศิลปศาสตร์
สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์   ซึ่งนายธนดล อัศวเทวาเกียรติ
เลขประจ�ำตัว 49157 นักเรี ยนชั้น ม.5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับที่ 1  ประเภทการแข่งขัน  Spelling  Bee  (ENGLISH  
SPELLING BEE COMPETITION) จากผูเ้ แข่งขันทั้งหมด 60
โรงเรี ยน โดยแต่ละโรงเรี ยนจะส่งตัวแทนโรงเรี ยนละ 4 คน
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย (วันที่ 18 สิ งหาคม ของทุกปี เป็ นวันส�ำคัญของไทยและมี
ความส�ำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย) ได้รับ
เกียรติจากภราดาวิทยา  เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ เป็ นประธานเปิ ดกรวย
และวางพานพุ่มทอง- พานพุ่มเงิน ถวายสักการะพระบรมรู ป
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่ง
วิทยาศาสตร์ไทย  พร้อมทั้งมอบรางวัลแก่นกั เรี ยนที่ชนะเลิศการ
ตอบปัญหา และกล่าวเปิ ดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์
แห่ ง ชาติ โดยมี ผู ้แ ทนนั ก เรี ยนกล่ า วสุ น ทรพจน์ เ กี่ ย วกับ                            
สัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
เมื่อวันที่ 17 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ วันวิทยาศาสตร์ ชมการแสดงของนักเรี ยน การสาธิตการทดลอง
วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วนั และการตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขต
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ   เพือ่ ระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ พระบาท บางรัก กรุ งเทพมหานคร

วันอาเซียน “ความสัมพันธ์ไทย-อาเซียน+3”

เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม
วันอาเซียน โดยช่วงเช้า มีการกล่าวสุ นทรพจน์ “ความสัมพันธ์
ไทย-อาเซียน+3”  3 ภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และภาษาจีน)
การร้ อ งเพลงอาเซี ย นร่ ว มใจ VERSION ภาษาไทยและ              
ภาษาอังกฤษ, ขบวนพาเหรดธงชาติอาเซียน 10 ชาติ,  การแสดง

COSPLAY ของชาติ ญี่ปุ่น,การแสดงชุ ดประจ�ำชาติ อาเซี ยน
ประยุกต์,  การแสดงศิลปะการป้องกันตัว คาราเต้ ของชาติเกาหลี,
การแสดงศิลปะการป้องกันตัวมวยไทย, การแสดงกีฬาภูมปิ ัญญา
พื้นบ้านของชาวอาเซี ยน ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร
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2018 High School Engineering
Summer Camp

AC QUIZ CONTEST 2018
เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุม่ สาระการเรี ยนรู ภ้ าษา
ต่างประเทศ ร่ วมกับ ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม
การแข่งขันตอบค�ำถามภาษาอังกฤษส�ำหรับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (AC QUIZ CONTEST)  ปี การศึกษา 2561

กลุม่ สาระการเรี ยนรูค้ ณิตศาสตร์ และกลุม่ สาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้
แบบ STEM  Education ปี การศึกษา 2561  “2018 High School
Engineering Summer Camp II” ระหว่างวันที่ 23-30 กรกฎาคม
พ.ศ. 2561 ณ  National Taiwan University ประเทศไต้หวัน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ส่งเสริ มให้นกั เรี ยนได้ทำ� ความเข้าใจ ลักษณะการ
เรี ยน และอนาคตการท�ำงานของการศึกษาด้านวิศวกรรมศาสตร์
แขนงต่าง  ๆ  ทั้งได้เปรี ยบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ของการศึ กษาวิศวกรรมศาสตร์ ในประเทศและต่างประเทศ                
มีนกั เรี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมการเรี ยนรู ้ จ�ำนวน 18 คน ครู ที่ปรึ กษา
และดูแลนักเรี ยน มิสวันวิสาข์  สุมล และมิสนิรมล ระหว่างงาม
ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขต
บางรัก กรุ งเทพฯ
ส�ำหรับกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความร่ วมมือจากนักเรี ยนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็ นอย่างดี โดยมีครู ผรู ้ ับผิดชอบ
โครงการ ได้แก่ มิสเอกอนงค์ ชเลจร และ มาสเตอร์ชาติพฒั น์
ทองเจริ ญกิจ และครู ผูช้ ่วยประสานงาน ประกอบด้วย คุณครู
ทุกท่านในกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ สรุ ปผลการ
แข่งขัน มีดงั ต่อไปนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
นายวิชญ์  พงศ์ชชั วาล และ นายกันตธร สุจิรันวิมล  ม.5/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่
นายภวัต  พูนพินิจ  และ นายพัฒนชัย  จงเลิศวราวงศ์ ม.6/1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่
นายศุภณัฏฐ์  นันทสิริธญั ญ์  และ นายภาคิน ชุณหเสวี ม.6/5

2003 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร โดย              
Mr. Dominic O’Reilly มิสสิ ริวรรณ ฉิ มมุฉา และมิสชวัลรักษ์  
แทนประเสริ ฐสุข  เป็ นผูด้ ำ� เนินการ โดยวัตถุประสงค์ เพือ่ เพิม่ พูน
ทักษะทางภาษาอังกฤษของผูเ้ รี ยน ส่งเสริ มการใฝ่ หาความรู ้ และ
ข่าวสารที่เป็ นปัจจุบนั ของผูเ้ รี ยน และเพือ่ กระตุน้ ให้ผเู ้ รี ยนเห็น
ความส�ำคัญของการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หัวข้อ “The Lessons
from 13 Wild Boars”
ชนะเลิศ ได้แก่ นิธิศ  เจริ ญรุ่ งเรื อง ม.3/1
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อัคคพล  ฮุนพงษ์สิมานนท์  ม.3/2
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ จตุรวิทย์  วิชาญยุทธนากูล  ม.2/9
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “English and Survival”
AC Speech Contest 2018
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่
เมือ่ วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุม่ สาระการเรี ยนรู ภ้ าษา คณธัช  เอีย่ มฤทธิไกร ม.5/1 และ นวพล รัตนก�ำเนิด  ม.5/3
ต่างประเทศ ได้จดั กิจกรรมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (AC รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ภาสพล  รอดป้อง  ม.6/5
Speech Contest 2018) ณ ห้อง Pre-function ชั้น 6 อาคารอัสสัมชัญ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ เอกศิษฐ์  สิงห์มณีชยั ม.6/4
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7 จุดประกาย ทำ�สกู๊ป ผลงานวิจัย
ปุ๋ยมูลไส้เดือนของนักเรียนอัสสัมชัญ

เมื่อวันที่ 21 สิ งหาคม พ.ศ.2561 ทีมข่าวสายสังคม ช่อง
7HD  เดินทางมาท�ำสกู๊ปข่าวผลงานเกี่ยวกับปุ๋ ยมูลไส้เดือนเป็ น
ผลงานการค้นคว้าวิจยั ด้านวิทยาศาสตร์ ได้เป็ นตัวแทนเยาวชน
ไทย ไปแข่งขันโครงงาน STEM NUS Sunburst Environment
Program ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็ นผลงานของนักเรี ยนโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ประกอบด้วย
นายชยพล หวง  เลขประจ�ำตัว 49322  ม.5/4
นายพิสิษฐ์ บุญโต เลขประจ�ำตัว 49209  ม.5/3  
นายอินทัช ภาธนทรัพย์ เลขประจ�ำตัว 49302 ม.5/5
โดยการดู แลของมิ สจิ ลดั ดา สารสิ ทธิ์ กลุ่ มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์ โดยออกอากาศทางรายการ เช้าข่าว 7 สี ในช่วง            
“7  จดุ ประกาย” ดูยอ้ นหลังได้ที่ http://news.ch7.com/detail/301150

บันทึกเทปสัมภาษณ์ นวัตกรรมยอดเยี่ยม
“รถเข็นไฟฟ้ายาใจคนจน”
เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บริ ษทั วูดบิวลี่ มีเดีย กรุ๊ ป
จ�ำกัด ผูผ้ ลิตรายการ “เดินหน้าปฏิรูป” ควบคุมการผลิตรายการโดย
ศูนย์ปองดองสมานฉันท์เพือ่ การปฏิรูป  ออกอากาศเป็ นประจ�ำ    
ทุกวันจันทร์ เวลา 21.00-22.00 น. ทางสถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่ง
ประเทศไทย (NBT) และสถานีวทิ ยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.5)  
มาท�ำการบันทึกเทปสัมภาษณ์ นวัตกรรม “รถเข็นไฟฟ้ายาใจ
คนจน” ซึ่ งได้รับรางวัลผลงานยอดเยีย่ มระดับเหรี ยญทองและ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการประกวดผลงานนักคิดสิ่ ง
ประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ�ำปี 256 1 นักเรี ยนทีร่ ่ วมกันสร้างนวัตกรรม
ประกอบด้วย
นายภวัต  งามดีวไิ ลศักดิ์ เลขประจ�ำตัว 50120 ม.4/2
นายชยพล  หวง  เลขประจ�ำตัว 49322 ม.5/4
นายกฤตชาย  ลาภวิสุทธิสาโรจน์ เลขประจ�ำตัว 48529 ม.6/5
มิสนิรมล  ระหว่างงาม เป็ นครู ที่ปรึ กษา
ณ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 4  อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย    ์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

อบรมลูกเสือจราจร
เมือ่ วันที่  9 สิงหาคม พ.ศ. 2561 งานลูกเสือ  ฝ่ ายกิจกรรม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ร่วมกับสถานีตำ� รวจบางรัก  จดั กิจกรรมอบรม
ตามโครงการ “ลูกเสือจราจร”  เพือ่ ให้ลกู เสือมีความรู ้ความเข้าใจ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นลูกเสื อจราจร  ปลุกจิตส�ำนึกให้รู้จกั การ
ช่วยเหลือผูอ้ นื่ และสามารถน�ำความรู ท้ ไี่ ด้รบั ไปปฏิบตั หิ น้าทีด่ า้ น
การจราจรในสถานศึกษา ให้ลกู เสือได้รู้จกั การเสียสละ มีจิตอาสา
บ�ำเพ็ญตนให้เป็ นประโยชน์ตอ่ ชุมชนและสังคม มีลกู เสือกองร้อย
พิเศษสุรสีห  ์ ลูกเสือสามัญรุ่ นใหญ่ จากโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และ   
ผูก้ ำ� กับลูกเสื อเข้าร่ วม โดยได้รับเกี ยรติ จากเจ้าหน้าที่ ตำ� รวจ                      
สถานีตำ� รวจนครบาลบางรัก เป็ นวิทยากรให้การอบรมในครั้งนี้   
ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

18 AC NEWSLETTER
พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games
ประจำ�ปีการศึกษา 2561

เมือ่ วันที่   4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 งานกีฬา ฝ่ ายกิจกรรม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจ�ำปี การ
ศึกษา 2561 โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ   
เป็ นประธานมอบให้แก่ประธานสีตามล�ำดับ  ส�ำหรับพิธีมอบธง
กีฬาสี AC Games ประจ�ำปี การศึกษา 2561 เป็ นพิธีการทีจ่ ดั ขึ้นเพือ่
เป็ นเกียรติแก่ประธานสี และเป็ นสัญลักษณ์ให้กบั ทุกๆ สีเพือ่ ให้
นักเรี ยนทุกคน คณะครู และผูเ้ กีย่ วข้อง มีความสมัครสมานสามัคคี
ร่ วมมือกัน เตรี ยมความพร้อมส�ำหรับการเข้าชิงชัยในการแข่งขัน
กีฬาสี AC Games ประจ�ำปี การศึกษา 2561  ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ส�ำหรับประธาน และรองประธาน กีฬาสี AC Games
ประจ�ำปี การศึกษา 2561 มีดงั นี้
สีแดง
ประธาน
นายณัทภัค  ช่างศักดิ์   ม.6/2
รองประธาน
นายชัยวิขญ์  จุลาภิพฒั น์ ม.6/10
สีเหลือง
ประธาน
นายปิ ติธรรม  สถิตสุขสมบูรณ์ ม.6/9
รองประธาน
นายกฤติภทั   ยิง่ ทวีกิจ ม.6/9
สีเขียว
ประธาน
นายธีรเดช  วิถพี านิชย์  ม.6/7
รองประธาน
นายปพน  อิฐวรากร EP-M.6/2

สีฟ้า
ประธาน
รองประธาน
สีส้ม
ประธาน
รองประธาน
สีชมพู
ประธาน
รองประธาน

นายสรธร  พรวิชุลดา  ม.6/3
นายจิรัฏฐ์ ปฐวีนิภานันท์ ม.6/3
นายอชิระ ลิมป์ ปิ ยะชาติ ม.6/8
นายสหรัฐ  ผลเจริ ญ ม.6/8
นายบุณยกร  รัตนอ�ำนวย ม.6/6
นายอาชว์  เชียงประทุม ม.6/5

มอบรองเท้าฟุตบอล ให้กับนักกีฬา
โครงการนักกีฬาทุน ประเภทฟุตบอล

เมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ภราดาวิทยา  เทพกอม
รองผูอ้ ำ� นวยการ/ผูจ้ ดั การทีมโครงการนักกีฬาทุน ประเภทฟุตบอล
มอบรองเท้าฟุตบอลและถุงมือผูร้ ักษาประตู ให้กบั นักฟุตบอล     
รุ่ นอายุ 16, 17 และ18 ปี ปี การศึกษา 2561 โดยมีมาสเตอร์วรี วัฒน์    
สุวรรณศร หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรม มาสเตอร์โอภาส  ธิราศักดิ์  หวั หน้า
ฝ่ ายปกครอง  มาสเตอร์ประนุพงษ์    ปิ่นสุวรรณ   หวั หน้าผูฝ้ ึ กสอน   
มาสเตอร์ชาติกล้า  บุญชมภู หัวหน้าหอพักนักกีฬา ร่ วมมอบ ณ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

นักกีฬาบาสเกตบอลทีมชาติไทย
รายการ 10th Asain school game 2018
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  คณ
ุ กฤษณะ  วจีไกรลาศ
ผูจ้ ดั การทีมชาติไทย พร้อมด้วยมาสเตอร์ธงไชย  มขู พันธ์ ผูฝ้ ึ กสอน
ทีมชาติไทย น�ำนักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  4 คน       
ขอพร ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พจิ ารณ์ ผูอ้ าํ นวยการ ภราดาวิริยะ  
ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ คณะกรรมการกองทุนเพื่อ     
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ก่ อนจะเดิ นทางไปแข่งขันบาสเกตบอล
นักเรี ยนชิงชนะเลิศแห่งอาเซียน รายการ 10th  Asain school game
2018 ประเทศมาเลเซีย ณ ห้องประชุมอ�ำนวยการ ชั้น M2 อาคาร
อัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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พิธแี สดงความยินดีกบ
ั ทีมวอลเลย์บอล
โรงเรียนอัสสัมชัญ รุน
่ อายุ 14,16 และ 18 ปี
เมือ่ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  จัด
พิธีแสดงความยินดีกบั ทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุ
14, 16 และ 18 ปี ทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันในปี การศึกษา 2560
โดยมีคณ
ุ สักกะพงษ์  บญ
ุ มี อัสสัมชนิกเลขประจ�ำตัว 28008 รุ่ น 99
ผูจ้ ดั การทีม  มอบโล่และถ้วยรางวัล  8 รางวัล ให้กบั โรงเรี ยน โดย
ได้รับเกียรติจากภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยน รับมอบโล่และถ้วยรางวัล  ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม         
ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ รับมอบเงินรางวัลจากการแข่งขันจ�ำนวน
100,000.-  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  เพือ่ น�ำไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ของมูลนิธิบราเดอร์หลุยส์ ชาแนล และช่วยเหลือคุณครู เกษียณ   ณ  
บริ เวณลานอนุสาวรี ยเ์ จษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขต
บางรัก กรุ งเทพมหานคร
ส�ำหรับรางวัล ทั้งหมด 8 รางวัล ประกอบไปด้วย
1. รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ วอลเลย์บอลยุวชน “แอร์
เอเชี ย” รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจ�ำปี 2559 ชิ งถ้วยประทาน                
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นาพรรณวดี แข่งขัน
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี
2. รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลนักเรี ยนกรมพลศึกษา ประจ�ำปี
2559 รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี แข่งขัน ณ ยิมนิ มิบุตร สนามกีฬา
แห่งชาติ กรุ งเทพฯ
3. รางวัลชนะเลิศภาคนครหลวง วอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า”
รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี ประจ�ำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี แข่ ง ขัน ณ
ม.รามค�ำแหง กรุ งเทพฯ

4. รางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศ วอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า”
รุ่ นอายุไม่ เกิ น 16   ปี ประจ�ำปี 2560   ชิ งถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี แข่งขัน ณ
อ.ทุง่ สง จ.นครศรี ธรรมราช
5. รางวัลชนะเลิศภาคนครหลวง วอลเลย์บอลยุวชน “แอร์เอเชีย”
รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจ�ำปี 2560 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิ ริวฒั นาพรรณวดี แข่งขัน ณ จังหวัด
นนทบุรี
6. รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลนักเรี ยนกรมพลศึกษา ประจ�ำปี
2560 รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี แข่งขัน ณ จังหวัดนนทบุรี
7. รางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลนักเรี ยนกรมพลศึกษา ประจ�ำปี
2561 รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี แข่งขัน ณ จังหวัดนนทบุรี
8. ถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวฒั นา
พรรณวดี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ วอลเลย์บอลยุวชน “แอร์
เอเชีย” รุ่ นอายุไม่เกิน 14 ปี ประจ�ำปี 2560  แข่งขัน ณ จังหวัด
ร้อยเอ็ด
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อัสสัมชัญ แชมป์ประเทศไทย บาสเกตบอล
นักเรียน สพฐ.-โมโน แชมเปีย
้ นชิพ 2018
งานกีฬา ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ส่ งนักกีฬา
บาสเกตบอล  เข้าร่ วมการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรี ยน สพฐ.
รายการ OBEC-MONO Champion Cup 2018 รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ  ในรุ่ นอายุ 14 ปี ,  16 ปี และ 18 ปี โดยทีม
บาสเกตบอล “อินทรี แดง” โรงเรี ยนอัสสัมชัญ คว้าแชมป์ ในรุ่ น
อายุ 16 ปี ชาย  ระหว่างวันที่ 2-10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ณ  สนาม
Stadium29
สรุ ปผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรี ยนสพฐ.
รายการ OBEC-MONO Champion Cup 2018 รอบชิงชนะเลิศ
ระดับประเทศ  
รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ คว้ารางวัลชนะเลิศ
รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ที ม บาสเกตบอล โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ คว้า แชมป์
บาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงแชมป์
โซนภาคกลาง 1 ประจ�ำปี 2561 ในรุ่ นอายุ 16 ปี และ 18 ปี ชาย   
เมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรี ยน
สายปัญญารังสิต จ.ปทุมธานี
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ สตรี วทิ ยา ๒  : 51-39 คะแนน
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ MONO YOUTH : 73-67 คะแนน
ยัดห่วงอินทรีแดง โรงเรียนอัสสัมชัญ
ได้เป็ นตัวแทนโซนภาคกลาง 1 ไปแข่งขันรอบชิงแชมป์ ประเทศ
คว้าแชมป์ บาสเกตบอล TOA โซนภาคกลาง 1 ในเดือนตุลาคม 2561 ณ จ.ราชบุรี
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ผลการแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา
อายุ 18 ปี ประเภท ก. ประจำ�ปี 2561
งานกีฬา โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ส่งนักกีฬาฟุตบอล เข้าร่ วม
การแข่งขันฟุตบอลนักเรี ยนกรมพลศึกษา รุ่ นอายุ 18 ปี ประเภท
ก. ประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 18 มิถนุ ายน-16 สิงหาคม พ.ศ. 2561  
ณ สนามเทพหัสดิ น, สนามศุภชลาศัย และสนามกี ฬาเฉลิ ม            
พระเกียรติฯ คลอง 6
สรุ ปผลการแข่งขันทีมฟุตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุ 18 ปี
แข่ง 7 นัด ชนะ 4 แพ้ 3 มี 12 คะแนน (มีคะแนนเป็ นอันดับที่ 4 ของ
สาย ไม่ผา่ นเข้ารอบรองชนะเลิศ)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนสุรศักดิ์มนตรี 1-2 ประตู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้จุดโทษ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา 2-4
ประตู (เสมอในเวลา 0-0 ประตู)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนวชิราลัย เชียงใหม่ 2-0 ประตู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ 4-1 ประตู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ๒ 3-1 ประตู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี 0-3 ประตู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะจุดโทษ โรงเรี ยนสวนป่ าเขาชะอางค์ 10-9
ประตู (เสมอในเวลา 2-2 ประตู)

คว้าอันดับ 3 ฟุตบอลกรมพลศึกษา 16 ปี
ประเภท ข. ประจำ�ปีการศึกษา 2561

งานกีฬา ฝ่ ายกิจกรรมโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้ส่งทีมฟุตบอล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี เข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอล
นักเรี ยนกรมพลศึกษา ประเภท ข. ประจ�ำปี การศึกษา 2561  ระหว่าง
วันที่ 20 มิถนุ ายน-30 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามศุภชลาศัย,
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ 60 พรรษา
สรุ ปผลการแข่งขัน ทีมฟุตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุ 16 ปี
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ร่ วม
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนปทุมคงคา 3-1 ประตู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะจุดโทษ โรงเรี ยนหนองโพวิทยา 5-2 ประตู
(เสมอในเวลา 1-1 ประตู)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้จุดโทษ โรงเรี ยนสวนป่ าเขาชะอางค์ 3-5
ประตู (เสมอในเวลา 1-1 ประตู)
รอบ 8 ทีมสุ ดท้าย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ 3-0
ประตู
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้จดุ โทษ โรงเรี ยน อบจ.เชียงราย 1-4 ประตู
(เสมอในเวลา 1-1 ประตู)
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อัสสัมชัญ คว้ารองแชมป์บาสเกตบอลกีฬา
นักเรียนชิงถ้วย ผบ.ทอ. ครัง้ ที่ 47
งานกี ฬ า ฝ่ ายกิ จ กรรมโรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ ส่ ง ที ม
บาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุ 14 ปี และ 16 ปี เข้าร่ วม
การแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรี ยนชิงถ้วยผูบ้ ญั ชาการกองทัพ
อากาศ ครั้งที่ 47 ประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม - 24
สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรี ยนนายเรื ออากาศ
สรุ ปผลการแข่งขันของทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รุ่ นอายุ 16 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รุ่ นอายุ 14 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ร่ วม
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
รอบแรก
โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ ชนะ โรงเรี ยนสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย
ศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร 111-11 คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนสมุทรปราการ 97-17 คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนอัสสัมชัญสมุทรปาการ 69-21
คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนเบญจมราชานุ สรณ์ 67-59
คะแนน
รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ 78-49 คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย 52-31
คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนเบญจมราชานุสรณ์ 49-53 คะแนน
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกีฬากรุ งเทพมหานคร 46–37
คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนฤทธิยะวรรณาลัย  60-19  คะแนน
โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็จ
พระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี 82-8 คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนไตรมิตรวิทยาลัย 37-46 คะแนน
รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนเบญจมราชานุ สรณ์ 37–33
คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย 32-45
คะแนน
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เปิดตัวชุดการแข่งขันและผูส้ นับสนุนทีมกีฬา
เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ        
ตูรส์ ชั้น 3 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ น
ประธานการแถลงข่ าว “เปิ ดตัวชุ ดการแข่ งขันกี ฬ าฟุ ตบอล
บาสเกตบอล และวอลเลย์บอล ภายใต้แบรนด์ เวอร์ซูส (VERSUS)
และ ผูส้ นับสนุนทีมกีฬาโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ปี การศึกษา 2561
โดยมี ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ,
คุณทรงเดช พรนภดล ประธาน บริ ษทั เวอร์ซุส สปอร์ต กรุ๊ป จ�ำกัด,
คุณนิพพิชน์  นริ ญปพันธุ  ์ ผชู ้ ่วยผูอ้ ำ� นวยการ ฝ่ าย Retail Branding
Operation บริ ษทั ทรู คอร์ปอเรชัน่ จ�ำกัด มหาชน ในนาม บริ ษทั
เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน), คุณไพฑูร  ชุติมากรกุล     
ที่ ป รึ ก ษากองบรรณาธิ ก ารหนัง สื อ พิ ม พ์ส ยามกี ฬ า ในนาม         
บริ ษทั สยามสปอร์ ต ซิ นดิเคท จ�ำกัด (มหาชน), ดร.ชาติชาย               
นรเศรษฐาภรณ์ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่อาวุโส Sustainable
Development Office กลุม่ เซ็นทรัล และคุณทวีศกั ดิ์ ภัทรกิจวานิช
ผูจ้ ดั การฝ่ ายพัฒนาธุรกิจ บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
ร่ วมงาน

ส�ำหรับในปี การศึกษา 2561 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ มีแนวคิด
ที่วา่ “Assumption College, Beyond Sports: My Family” ทีมกีฬา
ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ มากกว่าค�ำว่า  “กีฬา”  เพราะเราคือ       
“ครอบครัวอัสสัมชัญ” โดยในปี นี้มี ครอบครัวอัสสัมชัญ ที่จะ     
ก้าวเดินไปด้วยกัน ประกอบด้วย
1. บริ ษทั เวอร์ซุส สปอร์ต กรุ๊ ป จ�ำกัด  สนับสนุนชุด เป็ นมูลค่า  
ทั้งสิ้น 1,500,000.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาท)
2. บริ ษทั ไทยเบฟเวอร์เรจ จ�ำกัด (มหาชน)
3. บริ ษทั เจริ ญโภคภัณฑ์อาหาร จ�ำกัด (มหาชน)
4. บริ ษทั สยามสปอร์ต ซินดิเคท จ�ำกัด (มหาชน)
5. กลุม่ เซ็นทรัล
6. รายการ Road to Goal
7. กองทุนเพือ่ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
8. บริ ษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน)
9. บริ ษทั เอชทรี สปอร์ต จ�ำกัด
10. บริ ษทั โรงงานสยามบอลล์สปอร์ต จ�ำกัด
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อัสสัมชัญ คว้ารองแชมป์วอลเลย์บอล
ชิงถ้วย ผบ.ทอ. ประจำ�ปี 2561
งานกี ฬ า ฝ่ ายกิ จ กรรม โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ส่ ง ที ม
วอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เข้าร่ วมการแข่งขันวอลเลย์บอล
กีฬานักเรี ยนชิงถ้วยผูบ้ ญั ชาการกองทัพอากาศ ประจ�ำปี 2561
ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ อาคารฝึ กและทดสอบ
สมรรถภาพ ทอ.1 ดอนเมือง กรุ งเทพฯ
สรุ ปผลการแข่งขัน ทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนชุมแพศึกษา 2-0 เซท (27-25,
25-15) คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนสี กนั 2-0 เซท (25-8, 25-5)
คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนนวมินทราชินูทศิ หอวัง นนทบุรี
2-0 เซท (25-17, 25-17) คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนมักกะสันพิทยา 3-0 เซท (25-21,
26-24, 25-18) คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี
2-3 เซท (20-25, 25-16, 30-28, 30-32, 13-15)

คณะผู้จัดท�ำ

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

ศรีพิจารณ์
ฉันทรวโรดม
เทพกอม
มรพงษ์
ศรัทธาพันธ์
ธิราศักดิ์
สองศรียนต์
สุวรรณศร

บรรณาธิการบริหาร
ม.โสภณ
สกุลเรือง
บรรณาธิการ
ม.กายสิทธิ์

ร่มไมล์

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

ม.ดาราธาน
ม.วิชัย
มิสปรีดารัตน์
มิสพิชชาอร
มิสนวพร
มิสสิรินุช

รอดแก้ว
ยงวานิชจิต
ไชยพัฒน์
ณ นคร
ตั้นอิ่ม
เอี่ยมเขียว

พิสูจน์อักษร
ม.เสกสรรค์

นิลสุวรรณโฆษิต

รูปเล่ม
มิสวราภรณ์

ใจสุวรรณ์

ถ่ายภาพ
ม.กายสิทธิ์
ร่มไมล์
ม.โสภณ
สกุลเรือง
ศรีนิยม
ม.ชาญชัย
มิสวราภรณ์
ใจสุวรรณ์
มิสพิชชาอร
ณ นคร
นักเรียนชมรม NETAC
พิมพ์ที่
The Sun Group
โทรศัพท์ 0-2433-4193

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

