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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

AC NEWSLETTER
ปีที่ 22 ฉบับเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2561

133 ปี อัสสมัชญัวิชาการ : Active Play Active Learning

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2561 อัสสัมชัญ ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ World 
Robot Olympiad 2018   

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน รุ่น 13 ปี
 และ 15 ปี บาสเกตบอลสพฐ.-สปอนเซอร์ไทยแลนด์ 

แชมป์เปี้ยนชิพ 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

ประจำ�ปีการศึกษา 2560
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ
โรงเรียนอัสสัมชัญ

Teaching Site Agreement Signing Ceremony between CIAU and AC

 เม่ือวนัท่ี 26  กันยายน พ.ศ. 2561 โรงเรียน 

อสัสมัชญั จดัพิธีลงนาม บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทาง

วชิาการ ระหวา่งสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั กบั 

โรงเรียนอสัสมัชญั โดยมี ภราดา ดร. เดชาชยั ศรีพิจารณ์ 

ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั พร้อมดว้ย นางศิริลกัษณ์ 

ชยัพรหมประสิทธ์ิ ผูอ้ �านวยการสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยั

อสัสมัชญัฝ่ายไทย ร่วมลงนาม โดยมีภราดาวทิยา เทพกอม 

 On September 26th, 2018, the teaching site  

agreement signing ceremony between the Confucius  

Institute of Assumption University (hereafter CIAU) and 

Assumption College (AC) was held in the Video  

Conference room 1, 3rd floor, Martin De Tours Library, 

Saint Louis-Marie Memorial Building, Assumption  

College. Brother Dr. Dechachai Sripicharn, the Director 

รองผู ้อ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่าย

โปรแกรมภาษาองักฤษ  MR. ZHAO PEIQIN  ผูอ้ �านวย

การสถาบนัขงจ่ือมหาวทิยาลยัอสัสมัชญัฝ่ายจีน และคณะ

ครูทั้ งสองสถาบนัร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้อง Video  

Conference 1 ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคาร  

นักบุญหลุยส์-มารีย์ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ

of AC, and  Ms. Siriluk Chaiprompasit, the Thai  

Director of CIAU, both signed the agreement. Brother 

Witthaya Thepkom, the vice director of AC, the Head of 

the Academic Department and the Head of the English 

Program and Mr. Zhao Peiqin, the Chinese director of 

CIAU as well as AC teachers and CIAU teachers also 

attended the ceremony.
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รับมอบโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award 
2016 และ 2017
 เม่ือวนัท่ี 21 กนัยายน พ.ศ. 2561 พระเจา้วรวงศ์

เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  

ทรงโปรดให้ หม่อมหลวงสราลี กิติยากร เป็นผูแ้ทน

พระองค ์ มอบโล่รางวลัมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ดา้น

พลงังาน Energy Mind Award 2016 และ 2017 แก่เยาวชน

และบุคลากรทางการศึกษา จดัโดยการไฟฟ้านครหลวง ซ่ึง

โรงเรียนอสัสัมชญั ไดรั้บรางวลัสถานศึกษาดีเด่นดา้น

 On September 21st, 2018, ML Saralee Kitiyakorn 

as a representative of Her Royal Highness Princess  

Soamsawali presented plate awards to representatives of 

schools awarded the Energy Mind Award 2016 and 2017 

organized by the Metropolitan Electricity Authority at 

Vibhavadi Ballroom, Centara Grand at Central Plaza 

AC win Energy Mind Award 2016 and 2017

พลงังานระดบั 3 ดาว ประจ�าปี 2016 และสถานศึกษาดีเด่น

ดา้นพลงังานระดบั 4 ดาว ประจ�าปี 2017 โดยมีมาสเตอร์

สมพงษ ์สินศาสตร์ และมิสนิรมล ระหวา่งงาม พร้อมคณะ

นกัเรียนแกนน�ากลุ่มอนุรักษพ์ลงังาน เป็นตวัแทนเขา้ร่วม

รับรางวลั  ณ หอ้งวภิาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด ์

เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Ladprao. Assumption College participated in this  

campaign and won the 3-star Energy Mind Award 2016 

and the 4-star Energy Mind Award 2017.  M. Sompong 

Sinsart, Miss Niramon Rawang-ngam and AC energy 

conservation students were representatives participating 

in this event.
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อัสสัมชัญ ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 (WRO2018)

 ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร ง า น อ า ชี พ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ย ี

(คอมพิวเตอร์) ฝ่ายวชิาการ ไดส่้งนกัเรียนเขา้ร่วมโครงการ

แข่งขนัหุ่นยนต ์World Robot Olympiad 2018 (WRO2018) 

สนามชิงชนะเลิศ จดัโดย บริษทั แกมมาโก ้(ประเทศไทย) 

จ�ากดั ณ ศูนยก์ารคา้ เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น ระหวา่ง

วนัท่ี 30 สิงหาคม ถึง 3 กนัยายน พ.ศ. 2561    ผลการแขง่ขนั

มีดงัน้ี   ประเภท WRO ฟุตบอล  รางวลัชนะเลิศ ไดรั้บโล่

รางวลั และเหรียญรางวลั พร้อมทั้งไดรั้บสิทธ์ิเป็นตวัแทน

ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย ไ ป เ ข้า ร่ ว ม แ ข่ ง ขัน ร ะ ดับ น า น า ช า ติ  

World Robot Olympiad 2018 ณ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย 

และไดรั้บทุนสนบัสนุนการเดินทางไปแข่งขนั จ�านวน 

70,000 บาท สมาชิกไดแ้ก่

เดก็ชายธฤต  นามนิราศภยั ชั้น ม.3/3 เลขประจ�าตวั 51020

เดก็ชายสิปปกร ธญัญหาญ ชั้น ม.2/1 เลขประจ�าตวั 51765

เดก็ชายภารุจ เอ้ือสุดกิจ ชั้น ม.2/3 เลขประจ�าตวั 51619

โดยมี มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็นครูท่ีปรึกษา

World Robot Olympiad 2018 (WRO2018)

 From August 30th to September 3rd, 2018, the 

Occupations and Technology (Computer) Learning Area 

sent students to participate in the final round of the ‘World 

Robot Olympiad 2018 (WRO2018)’ competition at  

Central Plaza Khon Kaen in Khon Kaen. It was organized 

by Gammaco (Thailand) Co.,Ltd.  The AC students won 

the first prize in‘WRO football’.  As winners, they got  

a trophy, medals and also a chance to represent Thailand. 

They have a 70,000 baht travel allowance to participate 

in the ‘WRO international final 2018’ competition in 

Chiang Mai, Thailand. 

Members are

1. Mr. Tarit Namniraspai M.3/3 Student ID. 51020 

2. Sippakorn Thunyahan M.2/1 Student ID. 51765

3. Bharuj Aursudkit M.2/3 Student ID. 51619

Coached by Miss Jiratti Kijsamut
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โรงเรียนอัสสัมชัญ คว้าแชมป์หมากล้อมมัธยมลีก M-LEAGUE 2018

 สมาคมกีฬาหมากลอ้มแห่งประเทศไทย ร่วมกบั 
บริษทั ซีพี ออลล ์จ�ากดั (มหาชน) จดัการแขง่ขนัหมากลอ้ม
มธัยมลีก ( M-LEAGUE 2018) ชิงถว้ยประทาน พระเจา้
หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา การแข่งขนัหมากลอ้ม 
ระบบ “ลีก” แบบพบกนัหมด ในระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 
โดยแต่ละทีมโรงเรียนจะมีนกัหมากลอ้มไม่เกิน 10 คน 
( ลงแข่งขนั รอบละ 6 คน ) แข่งขนัแบบพบกนัหมด ทีม
ใดท่ีสามารถท�าคะแนนไดสู้งสุดจะเป็นทีมชนะเลิศ แบ่ง
การแข่งขนัออกเป็น 4 สนาม สนามแรก ณ โรงเรียน 
อสัสมัชญั สนาม 2 โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน ์สนาม 3 
โรงเรียนสาธิต “พิบูลบ�าเพญ็” มหาวทิยาลยับูรพา สนาม 4 
อาคารซีพีทาวเวอร์ 

เ ม่ือวัน ท่ี  9  กันยายน พ.ศ.2561 ผลการแข่งขัน  
โรงเรียนอสัสัมชญั ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ดิวิชัน่ 1 ถว้ย
ประทาน พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
สมาชิกในทมีประกอบด้วย
นายณภทัร  วงศห์าญเชาว์
เลขประจ�าตวั 53201 ชั้น ม.6/1
นายเมธาทิธ์ิ บณัฑิตวราพงศ ์
เลขประจ�าตวั 50972 EP-M.3/2
เดก็ชายอครพล  บุญกล�่า  
เลขประจ�าตวั 54449 EP-M.2/2
นายวชิญฤ์ทธ์ิ  คฤหวาณิช  
เลขประจ�าตวั 48534 ชั้น ม.6/7
นายธชัพล  วจิิตรกาญจน ์
เลขประจ�าตวั 48257 EP-M.6/2
นายอรรฆพร  หลีชาติ  
เลขประจ�าตวั 48543 ชั้น ม.6/1  
เดก็ชายปัญญา  เจนพิทกัษ ์
 เลขประจ�าตวั 52497 ชั้น ม.1/4
นายเผยเจีย  เจ้ิง  
เลขประจ�าตวั 50636 EP-M.3/2
นายเคนบุน  ทานิกชิุ
เลขประจ�าตวั 49372 ชั้น ม.5/5

กิจกรรม “English Program Showcase 2018”

 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน พ.ศ. 2561  ฝ่ายโปรแกรม
ภาษาองักฤษ โรงเรียนอสัสัมชญั จดักิจกรรม “English 
Program Showcase 2018”  เพ่ือส่งเสริม ความสามารถ
พิเศษและความกลา้แสดงออกของนกัเรียนโปรแกรมภาษา
องักฤษ และเพ่ือปลูกฝังความรักใคร่สามคัคีกนัในหมู่ คณะ
นักเรียน English Program M.1- 6 โดยมีภราดา  
ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการ เป็นประธาน พร้อม
ดว้ยภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่าย
วิชาการ/หัวหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ คณะผูร่้วม
บริหาร คณะครูชาวไทย ครูชาวต่างชาติ นักเรียน  
EP-M.1-6  และผูป้กครอง เขา้ร่วมกิจกรรม  ณ หอประชุม  
Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรียนอสัสัมชญั  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ : Active Play Active Learning

 เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2561 นายแพทยสุ์ขมุ 
กาญจนพิมาย ปลดักระทรวงสาธารณสุข (อสัสัมชนิก  
เลขประจ�าตัว 23692) เป็นประธานเปิดงาน 133 ปี  
อสัสมัชญัวชิาการ : Active Play Active Learning ซ่ึงงาน
จดัข้ึนเพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกถึงศกัยภาพ และความ
สามารถของครู  นกัเรียน ท่ีถ่ายทอดมาเป็นผลงาน และการ
แข่งขันทางด้านวิชาการ ในโอกาสครบรอบ 133 ปี 

กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียน 
Holy Innocent’s High School ประเทศสิงคโปร์

 เม่ือวนัท่ี 10 – 15 สิงหาคม พ.ศ 2561  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ไดจ้ดักิจกรรมค่ายแลกเปล่ียน
เรียนรู้ภาษาและวฒันธรรมกบัโรงเรียน Holy Innocent’s 
High School ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเปิดโอกาสใหน้กัเรียน
ไดเ้รียนรู้และฝึกใชภ้าษาในสถานการณ์จริง แลกเปล่ียน
วฒันธรรมและเพ่ิมพนูทกัษะการใชชี้วติในต่างประเทศกบั

นกัเรียนโรงเรียน Holy Innocent’s High School ซ่ึงใน
กิจกรรมมีการทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่น 
National Museum of Singapore, Merlion, Marina Bay, 
CBD, Helix Bridge, Buddha Tooth Relic Temple, Garden 
by the Bay, Universal Studio Singapore, Madame  
Tussaud’s at Sentosa และ Images of Singapore LIVE

การสถาปนาโรงเรียนอสัสัมชญัดว้ย โดยมีภราดาวิทยา  
เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ฝ่าย
โปรแกรมภาษาองักฤษ โรงเรียนอสัสมัชญั เป็นประธาน
จดังาน พร้อมดว้ยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ท่ีปรึกษา 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั และแขกผูมี้เกียรติร่วมงาน 
ณ โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพฯ



 7 AC NEWSLETTER

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

AC V RUN TEAM มอบเงินจาก กิจกรรมการวิ่ง AC V RUN 2018 
เข้าสมทบกองทุนครู และกองทุนพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ

 เม่ือวนัท่ี 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ภราดา  
ดร.เดชาชยั  ศรีพิจาร์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั ลง
นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ 
มหาวิทยาลยัศิลปากร ประกอบดว้ย คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์ คณะอกัษร
ศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ โดยมี ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.มาเรียม นิลพนัธ์ุ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
ศาสตราจารยญ์าณวทิย ์กญุแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ผู ้ช่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.วรางคณา นิพทัธ์สุขกิจ คณบดีคณะอกัษรศาสตร์ ผูช่้วย
ศาสตราจารย ์ดร.กรกช ชั้นจิรกลุ รองคณบดีฝ่ายวชิาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา ผู ้แทนคณบดีคณะ
วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย ์ ดร.ธนะเศรษฐ ์ งา้วหิรัญ
พฒัน ์คณบดีคณะเภสชัศาสตร์ ร่วมลงนาม มีภราดาวทิยา  
เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ฝ่าย
โปรแกรมภาษาองักฤษ โรงเรียนอสัสมัชญั เป็นสกัขีพยาน 
ณ หอ้งประชุม Video Conference ชั้น 3 หอ้งสมุดมาร์ติน 
เดอ ตูรส์ อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์ โรงเรียนอสัสัมชญั 
เขตบางรัก กรุงเทพฯ

 เม่ือวนัท่ี 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศิษยเ์ก่า 
โรงเรียนอสัสัมชญัในนาม เอซี วี รัน ทีม (AC V RUN 
TEAM) มอบเงินทุนจาก กิจกรรมการวิง่ AC V RUN 2018  
สมทบเขา้กองทุนสวสัดิการครูโรงเรียนอสัสัมชญั เป็น
จ�านวนเงิน 1,051,885 บาท (หน่ึงลา้นหา้หม่ืนหน่ึงพนัแปด
ร้อยแปดสิบห้าบาท) และสมทบเขา้กองทุนสงเคราะห์
พนกังานโรงเรียนอสัสมัชญั เป็นจ�านวนเงิน 70,000 บาท 
(เจ็ดหม่ืนบาทถว้น) โดยมี ภราดา ดร.เดชาชยั ศรีพิจาณ์  
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญัเป็นผูรั้บมอบ และคณะครู
ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงเรียนอสัสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

Fool Step ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
และรางวัลวงสุดซี้ด 
Hotwave Music Awards 2018

 ขอแสดงความยินดีกบั วง Fool Step โรงเรียน 
อสัสมัชญั ท่ีไดร้องชนะเลิศอนัดบัสอง และรางวลัวงสุด 
ซ้ีด ในการประกวดดนตรีระดบัมธัยมศึกษา Hotwave 
Music Awards 2018 รอบ Final เม่ือวนัท่ี 16 กนัยายน  
พ.ศ. 2561 ณ Gmm Live House ชั้น 8 หา้งสรรพสินคา้ 
เซ็นทรัล เวร์ิด กรุงเทพฯ
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วจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 85 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ 
National Taiwan University (NTU)

 เม่ือวนัท่ี 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรียน 
อสัสมัชญั จดัวจนพิธีกรรมเน่ืองในโอกาสวนัคลา้ยวนัเกิด
ครบรอบ 85 ปี ภราดาวริิยะ ฉนัทวโรดม  ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวย
การ  ได้รับ เ กียร ติจาก  บาทหลวงยอห์นบัปติสต ์ 
สมเกียรติ ตรีนิกร อุปสงัฆราชอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ 
เป็นประธานในพิธี โดยมีภราดา ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์  
ผูอ้ �านวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/
หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ/หัวหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ 
ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชตอ์นนต ์รองผูอ้ �านวยการโรงเรียน
อสัสมัชญั แผนกประถม บาทหลวงอนุชา ชาวแพรกนอ้ย 
ตวัแทนโคเออร์ พร้อมดว้ยผูแ้ทนจากสมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรียนอสัสัมชญั  ผูแ้ทนจากสมาคมอสัสัมชญั   
ผูแ้ทนผูจ้ดัการทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั ผูจ้ดัการ
ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ชมรมฟุตบอลผู ้
ปกครองอสัสัมชญั ผูแ้ทนผูป้กครองคาทอลิกโรงเรียน 
อสัสัมชัญ ผูแ้ทนคณะผูบ้ริหาร ผูแ้ทนคณะครู ผูแ้ทน

นกัเรียน  ผูแ้ทนเจา้หนา้ท่ีและพนกังาน แขกผูมี้เกียรติมอบ
ช่อดอกไมแ้ละของขวญัอวยพร ร่วมร้องเพลง Happy 
Birthday อวยพรวนัเกิดและแสดงความยนิดี ณ หอประชุม  
Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis –  
Memorial Building โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร

 เม่ือวนัท่ี 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ภราดาวทิยา 
เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ฝ่าย
โปรแกรมภาษาองักฤษ โรงเรียนอสัสมัชญั ลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงดา้นวิชาการ กบั Dr. Wen-Chang Chen Den, 
College of  Engineering Taiwan University เพ่ือพฒันา
และส่งเสริมดา้นวชิาการในสาขาวศิวกรรมศาสตร์ โดยมี
คณะผูบ้ริหารและครูโรงเรียนอสัสัมชัญร่วมเป็นสักขี
พยาน ณ หอ้ง Video Conference 1 ชั้น 3 หอ้งสมุดมาร์ติน 
เดอ ตูรส์ อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์ โรงเรียนอสัสัมชญั 
เขตบางรัก กรุงเทพ

แชมป์หุ่นยนต์ WRO 2018 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมรายการ นารีกระจ่าง ทางไทยพีบีเอส

 เม่ือวนัท่ี 18 กนัยายน พ.ศ. 2561 ทีมชนะเลิศ การ
แข่งขนัหุ่นยนต ์World Robot Olympiad 2018 (WRO 2018) 
ของนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั ร่วมรายการ “นารีกระจ่าง” 
ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ดิจิทัล หมายเลข 3 
(Thaipbs) ซ่ึงนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั ไดรั้บรางวลัชนะ
เลิศ ประเภท WRO ฟุตบอล พร้อมทั้งไดรั้บสิทธ์ิเป็น
ตวัแทนประเทศไทยไปเขา้ร่วมแข่งขนัระดบันานาชาติ 
World Robot Olympiad 2018 ท่ีประเทศไทยรับหนา้ท่ีเป็น
เจา้ภาพ ณ จ.เชียงใหม่
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Junior News Reporters 2018

ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนก�แพง โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพ้นท์ฟอร์เฟรนด์

 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอสัสัมชญั จดักิจกรรม 
Junior News Reporters 2018 ณ ห้อง 901 ชั้ น 9  
อาคารอสัสมัชญั โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
ผลการแข่งขนัระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น
รางวลัชนะเลศิ ได้แก่ 
เดก็ชายสิรภพ ดรัณภพธนกลู ชั้น ม.3/7
รองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง ได้แก่ 
เดก็ชายเขมทตั ถาวรยิง่เจริญ ชั้น ม.3/7
รองชนะเลศิอนัดบัสอง ได้แก่ 
เดก็ชายอินทชั ธีรวฒันว์ชิยักลุ ชั้น ม.3/3 
เดก็ชายนราวชิญ ์ดีกิตติ  ชั้น ม.3/4
ผลการแข่งขนัระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
รางวลัชนะเลศิ ได้แก่
นายณสัป์ธงชยั ศิริโภคพฒัน ์ชั้น ม.4/4

รองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง ได้แก่ 
นายวสุธา สุภานุรัตน ์ชั้น ม.4/1
รองชนะเลศิอนัดบัสอง ได้แก่ 
นายชยัสิทธ์ิ คุปตานนท ์ชั้น ม.5/1
รางวลัชมเชย ได้แก่ 
นายจิราย ุคูหากาญจน ์ชั้น ม.6/10  
นายธนะกฤต เมธเศรษฐ ชั้น ม.6/5

 เม่ือวนัท่ี 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะและตวัแทนนักเรียน โรงเรียนอสัสัมชัญ  
ร่วมกิจกรรม “โครงการ 84 ปี สตัวแพทย ์จุฬาฯ เพน้ทฟ์อร์
เฟรนด์” จัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ซ่ึงเป็นความร่วมมือกนัระหว่าง คณะสัตว
แพทยศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่า ร่วมกบั คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และส�านกังานบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ

AC Robot Club บันทึกเทปรายการ Weekend Life Kids
 เม่ือวนัท่ี 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ชมรม AC Robot 
Club โรงเรียนอสัสมัชญั ร่วมบนัทึกรายการ Weekend  life 
kids ออกอากาศทางช่อง 13 แฟมิล่ี โดยล่าสุด AC Robot 
Club ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ  World Robot Olympiad 2018 
เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันระดับ
นานาชาติ และรางวลัเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี 2561  
เน่ืองในวนัเยาวชนแห่งชาติ สาขา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี กลุ่มเด็กและเยาวชน  
ซ่ึงรายการจะออกอากาศ ในวนัเสาร์ท่ี 6 ตุลาคม พ.ศ.2561 
เวลา 11.15-12.15 น. ทางช่อง 13  Family
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ร่วมน�เสนอผลงานการพัฒนาสื่อ Anti Cyber Bullying

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 15

     วนัท่ี 14 กนัยายน พ.ศ. 2561 งานกิจกรรมพฒันา
ผูเ้รียน ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนอสัสมัชญั น�านกัเรียนเขา้ร่วม
น�าเสนอผลงานการพฒันาส่ือ Anti Cyber Bullying 
ในมหกรรมผลงานส่ือปลอดภัยและสร้างสรรค์ ใน
โครงการพฒันานกัส่ือสารดา้นส่ือปลอดภยัและสร้างสรรค์
เพ่ือส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันส่ือในการลดปัญหาความ
รุนแรงบนพ้ืนท่ีออนไลนใ์นโรงเรียน ณ หอ้งเอนกประสงค ์
ชั้น 1 หอศิลปวฒันธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร จดัโดย กองทุนพฒันาส่ือปลอดภยัและ
สร้างสรรคศู์นยน์โยบายสาธารณสุขสวสัดิการและสงัคม 
คณะสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล
รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมน�าเสนอผลงาน
นายพีรณฐั         ตนัติปริมงคล     ชั้น  ม.5/2
นายชยพล          เตชอมรธนกิจ    ชั้น  ม.5/2
นายณรงคว์ทิย ์  ทรงศกัด์ิศรี        ชั้น  ม.5/2
นายปฏิภาณ       สายเช้ือ              ชั้น  ม.5/3

นายณพวฒัน ์     ผลพืชน ์              ชั้น  ม.5/3
นายศุภวชิญ ์       สุนทรพาณิชย ์    ชั้น  ม.5/4
นายพลวฒัน ์       เอ้ืองสีทอง          ชั้น  ม.5/7 
นายคลงัทรัพย ์    วาทนเสรี            ชั้น  ม.5/7
นายธีรวฒิุ            ชวนะเวสสกลุ    ชั้น  ม.6/1
ครูท่ีปรึกษา มาสเตอร์กรวชิญ ์  โสภา

ชมรม AC Robot บันทึกเทปรายการ วัยอันตรายเด็กกล้าดี
  เม่ือวนัท่ี 26 กนัยายน พ.ศ.2561 บริษทั ป่าใหญ่ 
ครีเอชั่น จ�ากดั ผูผ้ลิตรายการ “วยัอนัตรายเด็กกลา้ดี”  
ซ่ึงออกอากาศทางช่อง 13 (ช่อง 13 Family) ทุกวนัอาทิตย์
เวลา 10.00-10.30 น. ไดม้าถ่ายท�ารายการท่ีเก่ียวกบั ชมรม 
AC Robot ของโรงเรียนอสัสมัชญั ท่ีไดรั้บรางวลัเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2561 สาขาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลย ีประเภทกลุ่มเยาวชน กบัผล
งาน นวตักรรมหุ่นยนตด์บัเพลิง ณ หอ้งชมรม AC Robot 
ชั้น 5 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย ์ โรงเรียนอสัสัมชัญ  
เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยจะออกอากาศในวนัอาทิตยท่ี์  
14 ตุลาคม พ.ศ.2561 ทางช่อง 13 (ช่อง 13 Family) เวลา  
10.00-10.30 น.

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ฝ่ายวิชาการ   
โรงเรียนอสัสัมชญั ส่งนักเรียนเขา้ร่วม “โครงการกลา้
วรรณกรรม รุ่นท่ี 15” ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ประจ�า
ปีการศึกษา 2561  ซ่ึงเป็นผลงานระดบัประเทศ ระหวา่งวนั
ท่ี 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นกัเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการไดรั้บ
มอบวุฒิบตัร และเข็มท่ีระลึก ณ บ้านผูห้ว่าน อ�าเภอ
สามพราน จงัหวดันครปฐม โดยมีมิสนิธิมา คุณะดิลก  
ป่ินสลกั เป็นครูท่ีปรึกษา
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การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2561

ตรวจสุขภาพครูประจ�ปีการศึกษา 2561

     เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน พ.ศ. 2561 ฝ่ายกิจกรรม 
โรงเรียนอสัสมัชญั จดัการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกศุล ชิงถว้ย
ประธานมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย โดย
ไดรั้บเกียรติจาก ภราดาสุรสิทธ์ิ  สุขชยั ประธานมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย  เป็นประธานเปิดการ
แข่งขนั โดยมีภราดา ดร.เดชาชยั  ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการ

โรงเรียนอสัสัมชญั  คณะท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ แขกผูมี้
เกียรติ ครู ผูป้กครอง นกัเรียน ร่วมกิจกรรมการแข่งขนั
โบวล่ิ์งการกุศล ณ ดีเอชแอล บลูโอ ริธ่ึม แอนด ์ โบวล ์ 
ชั้ น 5 ห้างสรรพสินค้าสยามพารากอน เขตปทุมวนั 
กรุงเทพมหานคร

 เม่ือวนัท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 งานสุขอนามยั   
ฝ่ายบริหารทัว่ไป โรงเรียนอสัสมัชญั จดัตรวจสุขภาพครู
ประจ�าปีการศึกษา 2560  เพ่ือใหคุ้ณครูไดต้รวจเชค็สุขภาพ
ร่างกาย และการป้องกนั ดูแลรักษาสุขภาพไม่ใหเ้กิดอาการ
เจบ็ป่วย  มีการตรวจวดัความดนั เจาะเลือดเพื่อท่ีจะน�าไป
ตรวจวินิจฉยัโรค การเอก็ซ์เรยป์อด  ตรวจวดัคล่ืนหวัใจ 
การตรวจวดัสายตา  โดยทีมแพทยจ์ากโรงพยาบาลบาง 
ปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่แนล ณ บริเวณใตอ้าคาร ฟ.ฮีแลร์ 
โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร

อบรมดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคทางนรีเวช

 เม่ือวนัท่ี 13 กนัยายน พ.ศ. 2561 งานสุขอนามยั 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป โรงเรียนอสัสมัชญั จดัอบรม หวัขอ้ “ดูแล
สุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคทางนรีเวช” โดยทีมงาน
วทิยากรท่ีมากดว้ยความรู้ความสามารถ เป็นทีมแพทยแ์ละ
พยาบาลผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลสมิติเวช
ธนบุรี และ โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ ์มาใหค้วาม
รู้และตรวจอลัตร้าซาวด ์ใหก้บัคณะครูสตรีท่ีมีความสนใจ 
ณ หอ้งประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอสัสมัชญั 2003 โรงเรียน
อสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner

 เม่ือวนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 สมาพนัธ์
สมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จดังานกาล่าดินเนอร์  
“CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner”  โอกาส
ฉลองครบรอบ 17 ปี ของสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและ
ครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่ง
ประเทศไทย โดยมีคุณสนัน่  องัอุบลกลุ นายกสมาพนัธ์
สมาคมผูป้กครองและครู โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการจดั
งาน  ไดรั้บเกียรติจาก ภราดาสุรสิทธ์ิ  สุขชยั ประธานมูลนิธิ
คณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน 
พร้อมดว้ย คณะภราดา นายกสมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนในเครือฯ คณะกรรมการสมาคมฯ ผูป้กครอง ครู 
และแขกผูมี้เกียรติ ร่วมงาน ณ หอประชุม Louis-Marie 
Grand Hall โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

ทั้ งน้ี ทางโรงเรียนอสัสัมชัญ โดยภราดา ดร.เดชาชัย  
ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชัญ รับหน้าท่ี 
เจ้าภาพ อ�านวยความสะดวกในเร่ืองสถานท่ีและฝ่าย
ตอ้นรับ ในการจดังานในคร้ังน้ี
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 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สมาคม 
ผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชญั สมาคมอสัสัมชญั  
โรงเรียนอสัสมัชญั และโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม 
จัดกิจกรรมเดินการกุศล เพ่ือน�ารายได้สมทบทุนการ
ประกนัสุขภาพกลุ่มให้กบัคณะครูและเจา้หนา้ท่ีนกัการ
ภารโรงโรงเรียนอสัสมัชญั และโรงเรียนอสัสมัชญั แผนก
ประถม ใน “โครงการลูกศิษยดู์แลครู” โดยมี ดร.ชาติชาย  

นรเศรษฐาภรณ์  นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
อสัสัมชัญ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะภราดา คณะ 
ผูบ้ริหาร คณะครู ผูป้กครอง นกัเรียน และแขกผูมี้เกียรติ 
ร่วมในพิธีเปิด ณ โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม และ
ร่วมเดินการกศุลภายในสวนสุขภาพสมาคมแตจ๋ิ้วและวน
กลบัเขา้มาท่ีโรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

กิจกรรมเดินการกุศล “โครงการลูกศิษย์ดูแลครู”
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กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ปีการศึกษา 2561

อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก หัวข้อ “พระคริสต์คือใคร ในใจเรา”

ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศผู้ล่วงลับนายนิรัตน์ สีเมฆ บิดามิสกฤติยาพร สีเมฆ

 งานอภิบาล ส�านักผู ้อ �านวยการ โรงเ รียน 
อสัสมัชญั จดักิจกรรมปฏิบติัธรรมครู  ประจ�าปีการศึกษา 
2561  ส�าหรับคุณครูท่ีนบัถือศาสนาพทุธ เพื่อใหคุ้ณครูได้
ปฏิบติัธรรมตามหลกัศาสนาท่ีตนนบัถือ สามารถน�าหลกั
ธรรมทางพทุธศาสนามาปรับใชใ้นการด�าเนินชีวติประจ�า
วนัและชีวติการท�างาน จะไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีดูแลนกัเรียนให้
เป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพทั้งดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญา 
มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพของ
ประเทศชาติ ต่อไป โดยกลุ่มท่ี 1 ว ันท่ี 8 ตุลาคม  
พ.ศ.2561 ณ วัดบรมสถล (ว ัดดอน)  เขตสาทร  
กรุงเทพมหานคร และกลุ่มท่ี  2  ระหวา่งวนัท่ี  8 - 10 ตุลาคม 

พ.ศ. 2561 ณ วดัชลประทานรังสฤษฏ์ ถนนติวานนท ์  
ต�าบลบางตลาด  อ�าเภอปากเกร็ด  จงัหวดันนทบุรี

 โรงเรียนอสัสมัชญั จดักิจกรรมฟ้ืนฟูจิตใจส�าหรับ
คุณครูท่ีนบัถือศาสนาคริสต์ อบรมฟ้ืนฟูจิตใจในหัวขอ้ 
“พระคริสตคื์อใคร ในใจเรา”  โดยมีบาทหลวงยอแซฟยอด 
เสนารักษ ์ อุปสงัฆราช สงัฆมณฑลจนัทบุรี เป็นวทิยากร
ในการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจครู  ระหว่างวนัท่ี 6-8 ตุลาคม   
พ.ศ. 2561 ณ บ้านท้ายหาด อ�า เภอเมือง จังหวัด
สมุทรสงคราม นอกจากน้ีคณะครูคาทอลิกโรงเรียน 
อสัสัมชญัไดเ้ดินทางไปแสวงบุญ ร่วมสวดภาวนาขอพร  
ณ  วดันกับุญอนันา ท่าจีน  วดันกับุญยาโกเบ แม่กลอง และ
อาสนวหิารแม่พระบงัเกิด บางนกแขวก

 เม่ือวนัท่ี  1  ตุลาคม พ.ศ. 2561  โรงเรียนอสัสมัชญั  
เป็นเจา้ภาพในพิธีสวดภาวนาอุทิศผูล้่วงลบันายนิรัตน ์  
สีเมฆ บิดามิสกฤติยาพร สีเมฆ โดยมีภราดา ดร.เดชาชยั  
ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการ พร้อมดว้ย ภราดาวทิยา  เทพกอม 
รองผู ้อ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่าย
โปรแกรมภาษาองักฤษ  คณะผูบ้ริหาร  คณะครู ร่วมในพิธี  
ณ  วดัลาดปลาดุก  อ.บางบวัทอง  จ.นนทบุรี
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สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการออกข้อสอบตามตัวชี้วัด”

 ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการ 
โรงเรียนอสัสมัชญั เป็นประธานเปิดการสมัมนาทบทวน
แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอสัสัมชัญ และ 

การจัดท�าแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีการศึกษา 2562 
สอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564 พร้อมดว้ย ภราดาวิทยา   
เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ฝ่าย
โปรแกรมภาษาองักฤษ โรงเรียนอสัสัมชัญ ร่วมงาน  
มี มาสเตอร์อาสา  มรพงษ ์หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน และ
คณะกรรมการนโยบายและแผน ส�านกัผูอ้ �านวยการ เป็น
คณะวทิยากร เพ่ือน�าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน
อสัสมัชญั มาปรับใหต้รงการแนวทางการท�างาน พร้อมทั้ง
การจดัท�าแผนปฏิบติัการ ประจ�าปีการศึกษา  2562 ดว้ย 
โดยมี หวัหนา้ฝ่าย หวัหนา้กลุ่มสาระฯ หวัหนา้งาน และ
บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง ร่วมการสมัมนา ณ บา้นอมัพวา รีสอร์ท 
แอนด ์สปา จ.สมุทรสงคราม ระหวา่งวนัท่ี  21-23  กนัยายน 
พ.ศ. 2561

 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ายวชิาการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ 
“เทคนิคการออกขอ้สอบตามตวัช้ีวดั” ส�าหรับครูผูส้อน
และครูสนับสนุน สังกัดฝ่ายวิชาการ โดยวิทยากร  
ดร.ชนาธิป ทุย้แป สงักดัส�านกัทดสอบทางการศึกษา สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ  เพ่ือส่งเสริมการพฒันาประสิทธิภาพ
ในการท�างานของบุคลากรครู  ณ หอ้งประชุม Auditorium 
ชั้ น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรียนอัสสัมชัญ  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

 

กิจกรรมเกมส์ และกีฬาครู เอ ซี สัมพันธ์ ประจ�ปีการศึกษา 2561

 เ ม่ือวัน ท่ี  5  ตุลาคม พ.ศ .2561  งานกีฬา   
ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอสัสมัชญั จดักิจกรรมเกมส์ และกีฬา
ครู เอ ซี สมัพนัธ์  ประจ�าปีการศึกษา 2561  เพื่อสร้างความ
ผกูพนัในองคก์รก่อใหเ้กิดความรัก ความสามคัคี ในหมู่
คณะครูโรงเรียนอสัสมัชญั ณ สนามบาสเกตบอล ชั้นล่าง
อาคาร Saint  Louis – Marie  Memorial Building  โรงเรียน
อสัสมัชญั   เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร
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ร่วมแสดงความยินดีโอกาส หิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์

กิจกรรมธรรมบรรยายพัฒนาคุณค่าชีวิต 3 ศาสนา ประจ�เดือนพฤศจิกายน

 เม่ือวนัท่ี 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ภราดา  
ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั 

พร้อมดว้ยภราดาวทิยา  เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้
ฝ่ายวิชาการ/หัวหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ ภราดา
วริิยะ ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาอาวโุส คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ  
ผูจ้ดัการทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั คุณสกักะพงษ ์
บุญมี  ผูจ้ดัการทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญั คณะครู
โรงเรียนอสัสมัชญั  และโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม 
ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ หิรัญ
สมโภชการปฏิญาณตน ภราดามาระโกเศกสรร สกนธวฒัน ์
และมอบของขวญัแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ  
25 ปี การปฏิญาณตนตลอดชีวติ  โดยมีพระสงัฆราช ซิลวี
โอ สิริพง ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสงัฆมณฆลจนัทรบุรี เป็น
ประธานในพิธี ณ โบสถ์ เดล โรซาริโอ โรงเรียน 
อสัสมัชญัศรีราชา จงัหวดัชลบุรี

ต้อนรับคณะผู้บริหารฝ่ายการศึกษามณฑลจิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

 เม่ือวนัท่ี  27 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ภราดาวิทยา  
เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ฝ่าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะท่ีปรึกษาผู ้อ �านวยการ  
ครูผูส้อนภาษาจีน และตวัแทนนกัเรียนแผนการเรียนภาษา
จีน ร่วมใหก้ารตอ้นรับ คณะผูบ้ริหารฝ่ายการศึกษามณฑล
จ่ิวเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ท่ีมาเยี่ยมชมโรงเรียน 
อสัสัมชญั พร้อมทั้งชม การแสดงโขน ในชุดรามเกียรต์ิ  
ตอน พระรามตามกวาง, การแสดงคีตมวยไทย ตวัแทน
คณะผูบ้ริหารฝ่ายการศึกษามณฑลจ่ิวเจียง  กล่าวขอบคุณ 
พร้อมทั้งแลกเปล่ียนของท่ีระลึกใหแ้ก่กนัและกนั  ณ หอ้ง 
Video Conference 1 ชั้น 3 หอ้งสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ 

 เม่ือวนัท่ี  2  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  งานระดบั
ชั้น  ฝ่ายปกครอง ร่วมกับงานอภิบาล (ศาสนาพุทธ 
คาทอลิก อิสลาม) โรงเรียนอสัสมัชญั จดักิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม ทุกวนัศุกร์ตน้เดือนตลอดปีการศึกษา 
2561   ศาสนาพุทธฟังธรรมบรรยาย  โดยนิมนต์พระ
วทิยากรทีมงานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี วดัยานนาวา พระ
อารามหลวง ใหค้ติธรรมแก่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี  4-6  และ EP-M. 4-6 ณ หอประชุม Louis – Marie 
Grand Hall ชั้น 6 อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์(Saint Louis 
– Marie  Memorial Building)  นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี 1-3  และ EP-M.1-3 ณ ใตอ้าคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์
(Saint Louis – Marie  Memorial Building)  ส่วนงานอภิบาล
ศาสนาอิสลามรับฟังการบรรยาย  ณ หอ้งBELL B.ชั้น 4  

ตึกฟ.ฮีแลร์  และงานอภิบาลศาสนาคริสต์ (คาทอลิก)  
จดัใหมี้การอบรม  ณ หอ้ง Conference EP ชั้น 1 ตึกกอลม
เบต ์ โรงเรียนอสัสมัชญั บางรัก กรุงเทพมหานคร

อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย ์โรงเรียนอสัสมัชญั เขตบางรัก 
กรุงเทพฯ
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ร่วมน�เสนอผลงานในกิจกรรมเวทีปล่อยของ โครงการ “การพัฒนานักสื่อสารด้าน
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบน
พื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน

รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ เพลินศิลป์ถิ่นนาวี ครั้งที่ 1

 วนัท่ี 3 กนัยายน พ.ศ 2561 งานกิจกรรมพฒันา 
ผูเ้รียน ฝ่ายวชิาการ โรงเรียนอสัสมัชญั น�านกัเรียนเขา้ร่วม
น�าเสนอผลงานในกิจกรรมเวทีปล่อยของ โครงการ 
“การพฒันานกัส่ือสารดา้นส่ือปลอดภยัและสร้างสรรคเ์พ่ือ
ส่งเสริมทกัษะรู้เท่าทนัส่ือในการลดปัญหาความรุนแรงบน
พ้ืนท่ีออนไลน์ในโรงเรียน” จัดโดย ศูนย์นโยบาย
สาธารณสุขสวสัดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ณ โรงแรมนารายณ์ 
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

รายช่ือนักเรียนเข้าร่วมน�าเสนอผลงาน
เดก็ชายกิตติภณ   อมรประเสริฐกิจ   ชั้น ม.2/1
เดก็ชายภูริณฐั      ป้ันมีรส                 ชั้น ม.2/1
นายพีรณฐั           ตนัติปริมงคล        ชั้น ม.5/2
นายชยพล            เตชอมรธนกิจ       ชั้น ม.5/2
นายณรงคว์ทิย ์    ทรงศกัด์ิศรี           ชั้น  ม.5/2
นายปฏิภาณ         สายเช้ือ                 ชั้น ม.5/3
นายณพวฒัน ์       ผลพืชน ์               ชั้น ม.5/3
นายศุภวชิญ ์        สุนทรพาณิชย ์      ชั้น ม.5/4
นายพลวฒัน ์        เอ้ืองสีทอง           ชั้น ม.5/7
นายคลงัทรัพย ์     วาทนเสรี             ชั้น ม.5/7
ครูท่ีปรึกษา
มาสเตอร์กรวชิญ ์  โสภา 

 ขอแสดงความยนิดีกบันกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั 
ท่ีรับรางวัลชมเชยจากการเข้าร่วมประกวดวาดภาพ  
“เพลินศิลป์ถ่ินนาว”ี คร้ังท่ี 1 จดัโดย ชมรมศิลปะเดก็สตัหีบ  
Sattahip young artists”club จัดประกวดวาดภาพ  
“เพลินศิลป์ถ่ินนาว”ี คร้ังท่ี 1 ประจ�าปี พ.ศ. 2561 เม่ือวนัท่ี  
30 กนัยายน พ.ศ.2561 ณ บริเวณสโมสรสญัญาบตัรศูนย์
ฝึ ก ท ห า ร ใ ห ม่  ฐ า น ทัพ เ รื อ สัต หี บ  อ�า เ ภ อ สัต หี บ  
จงัหวดัชลบุรี 
นักเรียนทีไ่ด้รับรางวลัชมเชย ประกอบด้วย
นายทกัษด์นยั  ธรรมกีรติ เลขประจ�าตวั  56742 ชั้น ม.4/8
นายประยศ ปลอดภยั  เลขประจ�าตวั 48628  ชั้น ม.6/9
นายชวลัวทิย ์ เหมพรวสิาร เลขประจ�าตวั 4940 ชั้น ม.6/9
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ทัพนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญคว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง 
กีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

 งานกีฬา ฝ่ายกิจกรรม โรงเรียนอสัสมัชญั ไดส่้งนกักีฬาเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬานกัเรียนและนกัศึกษาสถาบนั
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 16  ณ โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ระหวา่ง 
วนัท่ี  17 -20  ตุลาคม พ.ศ. 2561 
โดยผลการแข่งขนัในคร้ังนีโ้รงเรียนอสัสัมชัญได้รับรางวลัดงันี ้ 
1 เหรียญทอง การแข่งขนักรีฑาประเภทลู่ วิง่ 800 เมตร 16 ปี ชาย
4 เหรียญเงิน จากการแข่งขนักีฬาบาสเกตบอล ชาย ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-3), กีฬาบาสเกตบอล ชาย ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4-6),  
กีฬาแบดมินตนั (ชายเด่ียว) ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4-6) และกีฬาแบดมินตนั (ชายคู่) ช่วงชั้นท่ี 4 (ม.4-6) 
2 เหรียญทองแดง จากฟุตบอล ชาย ช่วงชั้นท่ี 3 (ม.1-3), และการแข่งขนักีฬาเซปัคตระกร้อ (ชาย) ช่วงชั้นท่ี 4
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อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน รุ่น 13 ปี และ 15 ปี บาสเกตบอลสพฐ.-สปอนเซอร์
ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

 งานกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญได้ส่งนักกีฬาทีม
บาสเกตบอลโรงเ รียนอัสสัมชัญ เข้าการแข่ งขัน
บาสเกตบอลรายการ “สพฐ.-สปอนเซอร์ไทยแลนด ์
แชมป์เป้ียนชิพ 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถว้ย
พระราชทานสมเด็จนางเจา้สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลท่ี 9 ในรุ่นอายไุม่เกิน 11 ปี, 13 ปี, 15 ปี, 18 ปี, 
ระหว่างวนัท่ี 28 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2561  
ในรุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี ได้รับรางวลัชนะเลิศได้สร้าง
ประวติัศาสตร์ควา้แชมป์ 6 สมยัติดต่อกนั ในปี 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017 และ 2018  รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นสมัยท่ี  2 โดยมี ภราดา  
ดร.เดชาชยั ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั 
เป็นผูรั้บมอบถว้ยพระราชทาน ณ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 
จ.อ่างทอง
สรุปผลการแข่งขัน
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสัมชญั รุ่นอายไุม่เกิน 13 ปี 

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ สร้างประวติัศาสตร์ควา้แชมป์ 6    
สมยัติดต่อกนั ในปี 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 และ 
2018
นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่  เด็กชายธีรพันฒ์ โกสิทธ์ิ  
ผูเ้ล่นหมายเลข 13 
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่ นายนพดล เองสิริด�ารงกุล 
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสัมชญั รุ่นอายไุม่เกิน 15 ปี 
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ เป็นสมยัท่ี 2                                                                                                                    
นักกีฬายอดเยี่ยม ไดแ้ก่ นายจิราเมธ หนูขาว 
ผูเ้ล่นหมายเลข 15
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ไดแ้ก่ 
มาสเตอร์ภูริพนัธ์ โชติหิรัญธนนนท ์                                                                                                           
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสัมชญั รุ่นอายไุม่เกิน 18 ปี
ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ ดิวิชัน่ 1
ทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั แผนกประถม รุ่นอายุ
ไม่เกิน 11 ปี ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศ
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ทีมวอลเลย์บอล “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ U-16 คว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน
 “เอสโคล่า” ครั้งที่ 29 ประจ�ปี 2561 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง

”อินทรีแดง” อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ยัดห่วง TOA รุ่น 16 ปี 18 ปี

 ทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญัควา้รางวลัชนะ
เลิศ การแข่งขนัวอลเลยบ์อลยวุชน “เอสโคล่า” คร้ังท่ี 29 
ประจ�าปี 2561 ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกมุารี รอบคดัเลือกภาคนครหลวง เป็น
สมยัท่ี 2 ติดต่อกนั ณ ยมิเนเซียม 1 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 
กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 7-13 กนัยายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการแข่งขนัทมีวอลเลย์บอลโรงเรียนอสัสัมชัญ
รอบแรก
โรงเรียนอสัสัมชญั ชนะ โรงเรียนประชาบ�ารุง 3-0 เซท 
(25-13, 25-14, 25-14 คะแนน)
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
บดินทรเดชา 3-0 เซท (25-5, 25-11, 25-8 คะแนน)

รอบสอง
โรงเรียนอสัสัมชญั ชนะ โรงเรียนอ�านวยวิทย ์ 3-0 เซท 
(25-11, 25-13, 25-14 คะแนน)
โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนมกักะสนัพิทยา 3-0 เซท 
(25-22, 25-19, 25-20 คะแนน)
รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนทว์ิทยา ๖ 
จ.นนทบุรี 3-0 เซต (25-17, 25-20, 25-19 คะแนน)
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั
นนทบุรี จ.นนทบุรี 3-0 เซต (25-19, 25-23, 25-10 คะแนน)
รางวลันกักีฬายอดเยีย่มไดแ้ก่ นายกฤชณทั รัตนวงศ์
รางวลัผูฝึ้กสอนยอดเยีย่มไดแ้ก่ มาสเตอร์สนัน่ อน้เกตุ

 ทีมบาสเกตบอล โรงเรียนอสัสัมชญั ควา้แชมป์
บาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ประจ�าปี 2561  ประเภทชาย รุ่นอายไุม่เกิน 16 และ 18 ปี  
ระหว่างวนัท่ี 16 - 20 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงยิม- 
เนเซ่ียมจงัหวดัราชบุรี
ผลการแข่งขนั
รุ่น 16 ปี รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ ชูตอิต 
ดอยแม่สลอง 77-54 คะแนน ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ พร้อม
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
นกักีฬายอดเยีย่ม (MVP) รุ่นอาย ุ16 ปี ชาย ไดแ้ก่ “เอก” 
เอกกว ีวชัระเรืองศรี โรงเรียนอสัสมัชญั
รุ่น 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียน
สามคัคีวทิยาคม 93-61 คะแนน ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ พร้อม
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
นกักีฬายอดเยีย่ม (MVP) รุ่นอาย ุ18 ปี ชาย ไดแ้ก่ “โอบ้ี” 
หิรัญ โบเทง็ โรงเรียนอสัสมัชญั
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ทีมวอลเลย์บอลอัสสัมชัญ รุ่น 18 ปี คว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” 
ประจ�ปี 2561 รอบภาคนครหลวง

 ทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญัควา้รางวลัชนะ
เลิศ การแข่งขนัวอลเลยบ์อลเยาวชน “กฟภ” (PEA) ชิงชนะ
เลิศแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 14 (ปีท่ี 34) ประจ�าปี 2561 ชิง
ถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รอบคดัเลือกภาคนครหลวง ณ ศูนยเ์ยาวชน
เฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ระหวา่งวนัท่ี 17-23 
กนัยายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการแข่งขนัทมีวอลเลย์บอลโรงเรียนอสัสัมชัญ
รอบแรก
โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนสารวทิยา 3:0 เซต (25-5, 
25-7, 25-14 คะแนน)

โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ วทิยาลยัพณิชยการธนบุรี 3:0 เซต 
(25-3, 25-2, 25-4 คะแนน)
รอบสอง
โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนเศรษฐบุตรบ�าเพญ็ 3:1 
เซต (19-25, 25-15, 25-15, 25-16 คะแนน)
รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวงั 
นนทบุรี 3-0 เซต (25-21, 25-22, 25-19 คะแนน)
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชญั ชนะ โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา  
3-1 เซต (25-23, 24-26, 25-23, 25-17 คะแนน)

”อินทรีแดง” U-16 คว้ารองแชมป์ ฟุตบอลเบอร์จายาคัพ 2018

 ผลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรุ่นอายุ 16 ปี  
เบอร์จายาคพั 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย เม่ือวนัท่ี  
20 ตุลาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศยั สนามกีฬาแห่งชาติ 

ปทุมวนั กรุงเทพฯ รอบชิงชนะเลิศ ทีม “อินทรีแดง”  
โรงเรียนอสัสัมชญั แพจุ้ดโทษ ทีมเยาวชนสโมสรพทัยา 
ยไูนเตด็ 3-5 ประตู (เสมอในเวลา 1-1 ประตู) ควา้รางวลั
รองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง
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อินทรีแดง “อัสสัมชัญ” คว้าตั๋วเล่นรอบ 10 ทีมสุดท้าย ฟุตบอล 7 สี 2018

  งานกีฬาโรงเรียนอสัสัมชัญได้ส่งทีมฟุตบอล 
โรงเรียนอสัสัมชญัเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลนักเรียน  
7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมป์เป้ียน คพั 2018 รอบคดัเลือก 
ระหวา่งวนัท่ี 8-17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามซอ้มสโมสร
เอสซีจีเมืองทองยไูนเตด็ จ.นนทบุรี 
ผลการแข่งขนัในรอบคดัเลือก
โรงเรียนอสัสัมชญั ชนะ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
7-1 ประตู

โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม  
2-0 ประตู
โรงเรียนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล ์ 
5-1 ประตู
โรงเรียนอสัสมัชญั ชนะ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 4-2 ประตู
ผลการแข่งขนัทีมฟุตบอลโรงเรียนอสัสมัชญัผา่นเขา้สู่รอบ
แชมป์เป้ียน คัพ (10 ทีมสุดท้าย) จะแข่งขันในวนัท่ี  
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 12 มกราคม พ.ศ. 2562

 

”อินทรีแดง” อัสสัมชัญ จับสลากอยู่สาย บี ร่วมแชมป์เก่า สุรศักดิ์มนตรี ฟุตบอล 7 คน 
แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนคัพ 2018

 เม่ือวนัท่ี 24 ตุลาคม 2561 ณ สถานีโทรทศัน์สี
กองทพับก ช่อง 7HD จตุจกัร กทม. ภราดาวทิยา เทพกอม 
รองผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั พร้อมดว้ย มาสเตอร์ 
วีรว ัฒน์ สุวรรณศร หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม โรงเรียน 
อัสสัมชัญ ร่วมงานการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 
ฟุตบอลนกัเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7  สี แชมเป้ียนคพั  2018 
รอบ 10 ทีมสุดทา้ย และพิธีมอบเงินสนบัสนุนทีมท่ีผา่น
เขา้รอบ 10 ทีมสุดทา้ย 
โดยการจบัสลากแบ่งออกเป็น 2 สาย ประกอบด้วย
สาย เอ
โรงเรียนราชวนิิตบางเขน
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั
โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี
โรงเรียนสตรีวทิยา ๒

สาย บี
โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี
โรงเรียนสารวทิยา
โรงเรียนอสัสมัชญั
โรงเรียนธญัรัตน์
โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์
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ต้อนรับทีมวอลเลย์บอลจากโรงเรียน Jurong West Secondary School 
สาธารณรัฐสิงคโปร์

  เม่ือวนัท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทีมวอลเลยบ์อล
โรงเรียนอสัสัมชญัไดท้�าการตอ้นรับทีมวอลเลยบ์อลจาก
โรงเรียน Jurong West Secondary School สาธารณรัฐ
สิงคโปร์  โดยมี ภราดา ดร. เดชาชยั  ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวย
การโรงเรียนอสัสมัชญั ภราดาวหิาร ศรีหาพล ผูอ้ �านวยการ
โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ ภราดาเสกสรร สกนธวฒัน ์
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม และคณะ 
สตาฟโคช้ร่วมตอ้นรับ ทีม Jurong West Volleyball ไดมี้
การจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลกระชับมิตรระหว่าง  
ทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญั พบกบั ทีม Jurong West 
Volleyball สาธารณรัฐสิงคโปร์ ณ โรงยมิเนเซ่ียม มงฟอร์ต 
โรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ

ธีรวัฒน์ จินดา นักบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ที่ได้รับเลือกเป็น Jr.NBA Thailand 2018

 ขอแสดงความยนิดีกบั “กอ้ง” ด.ช.ธีรวฒัน ์  จินดา 
เลขประจ�าตวั 56138 ชั้น ม.2/9 นกับาสเกตบอล โรงเรียน
อสัสมัชญั ท่ีไดรั้บเลือกเป็น 1 ใน 16 คน ในการคดัเลือก
เป็น Jr.NBA Thailand 2018 ณ สนาม Stadium 29  
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ระหว่างวนัท่ี 7-9 กันยายน  
พ.ศ. 2561

 

ทีมลูกยางอินทรีแดง โรงเรียนอัสสัมชัญ ตัวแทนกรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “แม่กลองเกมส์”

 โรงเรียนอสัสมัชญัส่งนกักีฬาวอลเลยบ์อลเขา้ร่วม
การแข่งขนักีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 ผลการแข่งขนั
ทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญัไม่สามารถผา่นการคดั
เลือกเป็นตวัแทนภาค 1 โดยทีมลูกยาง “อินทรีแดง”  
โรงเรียนอสัสมัชญั ตวัแทนกรุงเทพมหานคร แพ ้จ.นนทบุรี 
2-3 เซท (20-25, 25-23, 22-25, 25-21, 12-15) ในรอบรอง
ชนะเลิศ ควา้รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง ในการแข่งขนั
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ คร้ังท่ี 35 คดัเลือกตวัแทนภาค 1  
“แม่กลองเกมส์”  ณ โรงเรียนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
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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  
ภราดาวิริยะ          
ภราดาวิทยา          
ม.อาสา               
มิสรัชนี          
ม.โอภาส              
ม.วรรณรัชต์         

   

ศรีพิจารณ์
ฉันทรวโรดม
เทพกอม
มรพงษ์
ศรัทธาพันธ์ 
ธีราศักดิ ์
สองศรียนต์

   

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         เอี่ยมเชียม
Mr. Paul  Victor Griffiths

เลขานุการกองบรรณาธิการ
มิสนงลักษณ์     ศรีนิลแท้

พิสูจน์อักษร
ม.เสกสรรค์      นิลสุวรรณโฆษิต
  
   

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

รูปเล่ม
มิสวราภรณ์     ใจสุวรรณ์

พิมพ์ที่
The Sun Group
โทรศัพท์ 0-2433-4193  
   

”อัสสัมชัญ” จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ 5 สมัยติดต่อกัน จาก บาสเกตบอล สพฐ. 
สปอนเซอร์ ไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 2018

 เม่ือวนัท่ี 6 พฤศจิกายน 2561 ภราดา ดร.เดชาชยั 
ศรีพิจารณ์ ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั เป็นประธาน
ในพิธีอญัเชิญถว้ยพระราชทาน สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 จากการแข่งขนั บาสเกตบอล 
สพฐ. สปอนเซอร์ ไทยแลนด ์แชมป์เป้ียนชิพ 2018 โดย
ทีมบาสเกตบอล รุ่นอาย ุ 13 ปี ครองถว้ยพระราชทาน 6 
สมยัติดต่อกนั และ รุ่นอาย ุ 15 ปี ครองถว้ยพระราชทาน 
เป็นสมยัท่ี 2 โดยมี ภราดาวริิยะ ฉนัทวโรดม ท่ีปรึกษาผู ้

อ �านวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ  
คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผูจ้ดัการทีม และแขกผูมี้เกียรติ  
ร่วมงาน ณ โรงเรียนอสัสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
นอกจากน้ี ทางโรงเรียนอสัสมัชญั ไดร่้วมแสดงความยนิดี
กับ รางวัลชนะเลิศ บาสเกตบอล TOA ชิงแชมป์
ประเทศไทย 2018 ในรุ่น 16 ปี และ 18 ปี รวมถึงนกักีฬา
ท่ีไดเ้ป็นตวัแทนทีมบาสเกตบอลนกัเรียนไทย และทีมชาติ
รุ่นอาย ุ18 ปี ดว้ย


