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133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ : Active Play Active Learning

ประจำ�ปีการศึกษา 2560

การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2561

อัสสัมชัญ ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ World อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน รุ่น 13 ปี
Robot Olympiad 2018
และ 15 ปี บาสเกตบอลสพฐ.-สปอนเซอร์ไทยแลนด์
แชมป์เปี้ยนชิพ 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
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บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ
โรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่ อ วัน ที่ 26 กัน ยายน พ.ศ. 2561 โรงเรี ย น รองผู ้อ �ำ นวยการ/หั ว หน้ า ฝ่ ายวิ ช าการ/หั ว หน้ า ฝ่ าย
อัสสัมชัญ จัดพิธีลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทาง โปรแกรมภาษาอังกฤษ MR. ZHAO PEIQIN ผูอ้ ำ� นวย
วิชาการ ระหว่างสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ การสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญฝ่ ายจีน และคณะ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ โดยมี ภราดา ดร. เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ครู ท้ งั สองสถาบัน ร่ ว มเป็ นสัก ขี พ ยาน ณ ห้อ ง Video
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย นางศิริลกั ษณ์ Conference 1 ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ ติน เดอ ตูรส์ อาคาร
ชัยพรหมประสิ ทธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย นัก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย ์ โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ เขตบางรั ก
อัสสัมชัญฝ่ ายไทย ร่ วมลงนาม โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม กรุ งเทพฯ
Teaching Site Agreement Signing Ceremony between CIAU and AC
On September 26th, 2018, the teaching site of AC, and Ms. Siriluk Chaiprompasit, the Thai
agreement signing ceremony between the Confucius Director of CIAU, both signed the agreement. Brother
Institute of Assumption University (hereafter CIAU) and Witthaya Thepkom, the vice director of AC, the Head of
Assumption College (AC) was held in the Video the Academic Department and the Head of the English
Conference room 1, 3rd floor, Martin De Tours Library, Program and Mr. Zhao Peiqin, the Chinese director of
Saint Louis-Marie Memorial Building, Assumption CIAU as well as AC teachers and CIAU teachers also
College. Brother Dr. Dechachai Sripicharn, the Director attended the ceremony.
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รับมอบโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้านพลังงาน Energy Mind Award
2016 และ 2017
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561 พระเจ้าวรวงศ์ พลังงานระดับ 3 ดาว ประจ�ำปี 2016 และสถานศึกษาดีเด่น
เธอ พระองค์เ จ้า โสมสวลี พระวรราชาทิ นัด ดามาตุ ด้านพลังงานระดับ 4 ดาว ประจ�ำปี 2017 โดยมีมาสเตอร์
ทรงโปรดให้ หม่ อมหลวงสราลี กิ ติยากร เป็ นผูแ้ ทน สมพงษ์ สิ นศาสตร์ และมิสนิรมล ระหว่างงาม พร้อมคณะ
พระองค์ มอบโล่รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่น ด้าน นักเรี ยนแกนน�ำกลุ่มอนุรักษ์พลังงาน เป็ นตัวแทนเข้าร่ วม
พลังงาน Energy Mind Award 2016 และ 2017 แก่เยาวชน รับรางวัล ณ ห้องวิภาวดีบอลรู ม โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์
และบุคลากรทางการศึกษา จัดโดยการไฟฟ้านครหลวง ซึ่ง เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุ งเทพมหานคร
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลสถานศึกษาดี เด่นด้าน
AC win Energy Mind Award 2016 and 2017
On September 21st, 2018, ML Saralee Kitiyakorn Ladprao. Assumption College participated in this
as a representative of Her Royal Highness Princess campaign and won the 3-star Energy Mind Award 2016
Soamsawali presented plate awards to representatives of and the 4-star Energy Mind Award 2017. M. Sompong
schools awarded the Energy Mind Award 2016 and 2017 Sinsart, Miss Niramon Rawang-ngam and AC energy
organized by the Metropolitan Electricity Authority at conservation students were representatives participating
Vibhavadi Ballroom, Centara Grand at Central Plaza in this event.
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อัสสัมชัญ ชนะเลิศ การแข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 (WRO2018)

กลุ่ ม สาระการงานอาชี พและเทคโนโลยี
(คอมพิวเตอร์) ฝ่ ายวิชาการ ได้ส่งนักเรี ยนเข้าร่ วมโครงการ
แข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 (WRO2018)
สนามชิงชนะเลิศ จัดโดย บริ ษทั แกมมาโก้ (ประเทศไทย)
จ�ำกัด ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า จ.ขอนแก่น ระหว่าง
วันที่ 30 สิ งหาคม ถึง 3 กันยายน พ.ศ. 2561 ผลการแข่งขัน
มีดงั นี้ ประเภท WRO ฟุตบอล รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่
รางวัล และเหรี ยญรางวัล พร้อมทั้งได้รับสิ ทธิ์เป็ นตัวแทน

ประเทศไทยไปเข้ า ร่ วมแข่ ง ขั น ระดั บ นานาชาติ
World Robot Olympiad 2018 ณ จ.เชียงใหม่ ประเทศไทย
และได้รับทุนสนับสนุ นการเดิ นทางไปแข่งขัน จ�ำนวน
70,000 บาท สมาชิกได้แก่
เด็กชายธฤต นามนิราศภัย ชั้น ม.3/3 เลขประจ�ำตัว 51020
เด็กชายสิ ปปกร ธัญญหาญ ชั้น ม.2/1 เลขประจ�ำตัว 51765
เด็กชายภารุ จ เอื้อสุ ดกิจ ชั้น ม.2/3 เลขประจ�ำตัว 51619
โดยมี มิสจิรัฐติ กิจสมุทร์ เป็ นครู ที่ปรึ กษา

World Robot Olympiad 2018 (WRO2018)
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
From August 30th to September 3rd, 2018, the 3. Bharuj Aursudkit M.2/3 Student ID. 51619
Occupations and Technology (Computer) Learning Area Coached by Miss Jiratti Kijsamut
sent students to participate in the final round of the ‘World
Robot Olympiad 2018 (WRO2018)’ competition at
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โรงเรียนอัสสัมชัญ คว้าแชมป์หมากล้อมมัธยมลีก M-LEAGUE 2018

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่ วมกับ
บริ ษทั ซีพี ออลล์ จ�ำกัด (มหาชน) จัดการแข่งขันหมากล้อม
มัธยมลีก ( M-LEAGUE 2018) ชิงถ้วยประทาน พระเจ้า
หลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา การแข่งขันหมากล้อม
ระบบ “ลีก” แบบพบกันหมด ในระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6
โดยแต่ละทีมโรงเรี ยนจะมีนกั หมากล้อมไม่เกิน 10 คน
( ลงแข่งขัน รอบละ 6 คน ) แข่งขันแบบพบกันหมด ทีม
ใดที่สามารถท�ำคะแนนได้สูงสุ ดจะเป็ นทีมชนะเลิศ แบ่ง
การแข่งขันออกเป็ น 4 สนาม สนามแรก ณ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ สนาม 2 โรงเรี ยนมัธยมประชานิเวศน์ สนาม 3
โรงเรี ยนสาธิต “พิบูลบ�ำเพ็ญ” มหาวิทยาลัยบูรพา สนาม 4
อาคารซีพีทาวเวอร์

เมื่ อ วัน ที่ 9 กั น ยายน พ.ศ.2561 ผลการแข่ ง ขั น
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดิวิชน่ั 1 ถ้วย
ประทาน พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
สมาชิกในทีมประกอบด้ วย
นายณภัทร วงศ์หาญเชาว์
เลขประจ�ำตัว 53201 ชั้น ม.6/1
นายเมธาทิธ์ ิ บัณฑิตวราพงศ์
เลขประจ�ำตัว 50972 EP-M.3/2
เด็กชายอครพล บุญกล�่ำ
เลขประจ�ำตัว 54449 EP-M.2/2
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิ ช
เลขประจ�ำตัว 48534 ชั้น ม.6/7
นายธัชพล วิจิตรกาญจน์
เลขประจ�ำตัว 48257 EP-M.6/2
นายอรรฆพร หลีชาติ
เลขประจ�ำตัว 48543 ชั้น ม.6/1
เด็กชายปั ญญา เจนพิทกั ษ์
เลขประจ�ำตัว 52497 ชั้น ม.1/4
นายเผยเจีย เจิ้ง
เลขประจ�ำตัว 50636 EP-M.3/2
นายเคนบุน ทานิกชุ ิ
เลขประจ�ำตัว 49372 ชั้น ม.5/5

กิจกรรม “English Program Showcase 2018”
เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2561 ฝ่ ายโปรแกรม
ภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม “English
Program Showcase 2018” เพื่อส่ งเสริ ม ความสามารถ
พิเศษและความกล้าแสดงออกของนักเรี ยนโปรแกรมภาษา
อังกฤษ และเพือ่ ปลูกฝังความรักใคร่ สามัคคีกนั ในหมู่ คณะ
นั ก เรี ยน English Program M.1- 6 โดยมี ภ ราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธาน พร้อม
ด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะผูร้ ่ วม
บริ หาร คณะครู ชาวไทย ครู ชาวต่ า งชาติ นั ก เรี ยน
EP-M.1-6 และผูป้ กครอง เข้าร่ วมกิจกรรม ณ หอประชุม
Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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133 ปี อัสสัมชัญวิชาการ : Active Play Active Learning
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายแพทย์สุขมุ การสถาปนาโรงเรี ยนอัสสัมชัญด้วย โดยมีภราดาวิทยา
กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (อัสสัมชนิ ก เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ าย
เลขประจ�ำ ตัว 23692) เป็ นประธานเปิ ดงาน 133 ปี โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นประธาน
อัสสัมชัญวิชาการ : Active Play Active Learning ซึ่งงาน จัดงาน พร้ อมด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ ปรึ กษา
จัดขึ้นเพื่อเป็ นเวทีในการแสดงออกถึงศักยภาพ และความ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และแขกผูม้ ีเกียรติร่วมงาน
สามารถของครู นักเรี ยน ที่ถา่ ยทอดมาเป็ นผลงาน และการ ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
แข่ ง ขัน ทางด้า นวิ ช าการ ในโอกาสครบรอบ 133 ปี

กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรียน
Holy Innocent’s High School ประเทศสิงคโปร์
เมื่อวันที่ 10 – 15 สิ งหาคม พ.ศ 2561 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ได้จดั กิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยน
เรี ยนรู ้ภาษาและวัฒนธรรมกับโรงเรี ยน Holy Innocent’s
High School ประเทศสิ งคโปร์ เพื่อเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยน
ได้เรี ยนรู ้และฝึ กใช้ภาษาในสถานการณ์จริ ง แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมและเพิม่ พูนทักษะการใช้ชีวติ ในต่างประเทศกับ

นักเรี ยนโรงเรี ยน Holy Innocent’s High School ซึ่ งใน
กิ จ กรรมมี ก ารทัศ นศึ ก ษาตามแหล่ ง เรี ย นรู ้ ต่ า งๆ เช่ น
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
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ คณะอักษร
ศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมี ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.มาเรี ยม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม
ประติ ม ากรรมและภาพพิ ม พ์ ผู ้ช่ ว ยศาสตราจารย์
ดร.วรางคณา นิพทั ธ์สุขกิจ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.กรกช ชั้นจิรกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
และประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ผู ้แ ทนคณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิ รัญ
พัฒน์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ร่ วมลงนาม มีภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ าย
เมื่ อ วัน ที่ 12 พฤศจิ ก ายน พ.ศ.2561 ภราดา โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นสักขีพยาน
ดร.เดชาชัย ศรี พิจาร์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ลง ณ ห้องประชุม Video Conference ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ติน
นามบัน ทึ ก ข้อ ตกลงความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการ กั บ เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยศิลปากร ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
AC V RUN TEAM มอบเงินจาก กิจกรรมการวิ่ง AC V RUN 2018
เข้าสมทบกองทุนครู และกองทุนพนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่ อวันที่ 15 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 ศิ ษย์เก่ า
โรงเรี ยนอัสสัมชัญในนาม เอซี วี รัน ทีม (AC V RUN
TEAM) มอบเงินทุนจาก กิจกรรมการวิง่ AC V RUN 2018
สมทบเข้ากองทุนสวัสดิ การครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ น
จ�ำนวนเงิน 1,051,885 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นหนึ่งพันแปด
ร้ อยแปดสิ บห้าบาท) และสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์
พนักงานโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นจ�ำนวนเงิน 70,000 บาท
(เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจาณ์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญเป็ นผูร้ ับมอบ และคณะครู
ร่ วมเป็ นสักขี พยาน ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร
Fool Step ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
และรางวัลวงสุดซี้ด
Hotwave Music Awards 2018
ขอแสดงความยินดีกบั วง Fool Step โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ที่ได้รองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลวงสุ ด
ซี้ ด ในการประกวดดนตรี ระดับมัธยมศึ กษา Hotwave
Music Awards 2018 รอบ Final เมื่อวันที่ 16 กันยายน
พ.ศ. 2561 ณ Gmm Live House ชั้น 8 ห้างสรรพสิ นค้า
เซ็นทรัล เวิร์ด กรุ งเทพฯ
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วจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 85 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดวจนพิธีกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด
ครบรอบ 85 ปี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวย
การ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก บาทหลวงยอห์ น บั ป ติ ส ต์
สมเกียรติ ตรี นิกร อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ
เป็ นประธานในพิธี โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์
ผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
ภราดาภูวริ นทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ แผนกประถม บาทหลวงอนุชา ชาวแพรกน้อย
ตัวแทนโคเออร์ พร้อมด้วยผูแ้ ทนจากสมาคมผูป้ กครอง นักเรี ยน ผูแ้ ทนเจ้าหน้าที่และพนักงาน แขกผูม้ ีเกียรติมอบ
และครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ผูแ้ ทนจากสมาคมอัสสัมชัญ ช่ อดอกไม้และของขวัญอวยพร ร่ วมร้ องเพลง Happy
ผูแ้ ทนผูจ้ ดั การทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ผูจ้ ดั การ Birthday อวยพรวันเกิดและแสดงความยินดี ณ หอประชุม
ที ม วอลเลย์บ อลโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ชมรมฟุ ต บอลผู ้ Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint Louis –
ปกครองอัสสัมชัญ ผูแ้ ทนผูป้ กครองคาทอลิกโรงเรี ยน Memorial Building โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ เขตบางรั ก
อัสสัมชัญ ผูแ้ ทนคณะผูบ้ ริ หาร ผูแ้ ทนคณะครู ผูแ้ ทน กรุ งเทพมหานคร
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญ กับ
National Taiwan University (NTU)
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึก
ข้อตกลงด้านวิชาการ กับ Dr. Wen-Chang Chen Den,
College of Engineering Taiwan University เพื่อพัฒนา
และส่ งเสริ มด้านวิชาการในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ โดยมี
คณะผูบ้ ริ ห ารและครู โ รงเรี ย นอัส สัม ชัญ ร่ ว มเป็ นสัก ขี
พยาน ณ ห้อง Video Conference 1 ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ติน
เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพ
แชมป์หุ่นยนต์ WRO 2018 โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมรายการ นารีกระจ่าง ทางไทยพีบีเอส
เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561 ทีมชนะเลิศ การ
แข่งขันหุ่นยนต์ World Robot Olympiad 2018 (WRO 2018)
ของนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมรายการ “นารี กระจ่าง”
ทางสถานี โ ทรทัศ น์ ไ ทยพี บี เ อส ดิ จิ ท ัล หมายเลข 3
(Thaipbs) ซึ่งนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลชนะ
เลิ ศ ประเภท WRO ฟุตบอล พร้ อมทั้งได้รับสิ ทธิ์ เป็ น
ตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่ วมแข่งขันระดับนานาชาติ
World Robot Olympiad 2018 ที่ประเทศไทยรับหน้าที่เป็ น
เจ้าภาพ ณ จ.เชียงใหม่
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เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรม
Junior News Reporters 2018 ณ ห้ อ ง 901 ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
ผลการแข่ งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
รางวัลชนะเลิศ ได้ แก่
เด็กชายสิ รภพ ดรัณภพธนกูล ชั้น ม.3/7
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้ แก่
เด็กชายเขมทัต ถาวรยิง่ เจริ ญ ชั้น ม.3/7
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้ แก่
เด็กชายอินทัช ธีรวัฒน์วชิ ยั กุล ชั้น ม.3/3
เด็กชายนราวิชญ์ ดีกิตติ ชั้น ม.3/4
ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลชนะเลิศ ได้ แก่
นายณัสป์ ธงชัย ศิริโภคพัฒน์ ชั้น ม.4/4

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้ แก่
นายวสุ ธา สุ ภานุรัตน์ ชั้น ม.4/1
รองชนะเลิศอันดับสอง ได้ แก่
นายชัยสิ ทธิ์ คุปตานนท์ ชั้น ม.5/1
รางวัลชมเชย ได้ แก่
นายจิรายุ คูหากาญจน์ ชั้น ม.6/10
นายธนะกฤต เมธเศรษฐ ชั้น ม.6/5

ร่วมกิจกรรมวาดภาพบนกำ�แพง โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพ้นท์ฟอร์เฟรนด์
เมื่อวันที่ 25 สิ งหาคม พ.ศ. 2561 กลุ่มสาระการ
เรี ย นรู ้ ศิ ล ปะและตัว แทนนัก เรี ย น โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ
ร่ วมกิจกรรม “โครงการ 84 ปี สัตวแพทย์ จุฬาฯ เพ้นท์ฟอร์
เฟรนด์” จัด โดย คณะสัต วแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นความร่ วมมือกันระหว่าง คณะสัตว
แพทยศาสตร์ สมาคมนิ สิตเก่า ร่ วมกับ คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ และส�ำนักงานบริ หารกิจการนิสิต จุฬาฯ
AC Robot Club บันทึกเทปรายการ Weekend Life Kids
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ชมรม AC Robot
Club โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมบันทึกรายการ Weekend life
kids ออกอากาศทางช่อง 13 แฟมิลี่ โดยล่าสุ ด AC Robot
Club ได้รับรางวัลชนะเลิศ World Robot Olympiad 2018
เป็ นตัว แทนประเทศไทย เข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน ระดับ
นานาชาติ และรางวัล เด็ ก และเยาวชนดี เ ด่ น ปี 2561
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ สาขา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน
ซึ่งรายการจะออกอากาศ ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2561
เวลา 11.15-12.15 น. ทางช่อง 13 Family
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ร่วมนำ�เสนอผลงานการพัฒนาสื่อ Anti Cyber Bullying
วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2561 งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเ้ รี ยน ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำนักเรี ยนเข้าร่ วม
น�ำ เสนอผลงานการพัฒ นาสื่ อ Anti Cyber Bullying
ในมหกรรมผลงานสื่ อ ปลอดภัย และสร้ า งสรรค์ ใน
โครงการพัฒนานักสื่อสารด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ทัก ษะรู ้ เ ท่ า ทัน สื่ อ ในการลดปั ญ หาความ
รุ นแรงบนพื้นที่ออนไลน์ในโรงเรี ยน ณ ห้องเอนกประสงค์
ชั้น 1 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร เขตปทุมวัน
กรุ งเทพมหานคร จัดโดย กองทุนพัฒนาสื่ อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ศูนย์นโยบายสาธารณสุ ขสวัสดิการและสังคม
คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล นายณพวัฒน์ ผลพืชน์
ชั้น ม.5/3
รายชื่ อนักเรียนเข้ าร่ วมน�ำเสนอผลงาน
นายศุภวิชญ์ สุ นทรพาณิ ชย์ ชั้น ม.5/4
นายพีรณัฐ ตันติปริ มงคล ชั้น ม.5/2
นายพลวัฒน์ เอื้องสี ทอง
ชั้น ม.5/7
นายชยพล
เตชอมรธนกิจ ชั้น ม.5/2
นายคลังทรัพย์ วาทนเสรี
ชั้น ม.5/7
นายณรงค์วทิ ย์ ทรงศักดิ์ศรี ชั้น ม.5/2
นายธีรวุฒิ
ชวนะเวสสกุล ชั้น ม.6/1
นายปฏิภาณ สายเชื้อ
ชั้น ม.5/3
ครู ที่ปรึ กษา มาสเตอร์กรวิชญ์ โสภา
ชมรม AC Robot บันทึกเทปรายการ วัยอันตรายเด็กกล้าดี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2561 บริ ษทั ป่ าใหญ่
ครี เอชั่น จ�ำกัด ผูผ้ ลิ ตรายการ “วัยอันตรายเด็กกล้าดี ”
ซึ่งออกอากาศทางช่อง 13 (ช่อง 13 Family) ทุกวันอาทิตย์
เวลา 10.00-10.30 น. ได้มาถ่ายท�ำรายการที่เกี่ยวกับ ชมรม
AC Robot ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ที่ได้รับรางวัลเยาวชน
ดีเด่นแห่ งชาติ ปี 2561 สาขาคณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี ประเภทกลุ่มเยาวชน กับผล
งาน นวัตกรรมหุ่นยนต์ดบั เพลิง ณ ห้องชมรม AC Robot
ชั้น 5 อาคารนัก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย ์ โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพฯ โดยจะออกอากาศในวันอาทิตย์ที่
14 ตุลาคม พ.ศ.2561 ทางช่อง 13 (ช่อง 13 Family) เวลา
10.00-10.30 น.
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการกล้าวรรณกรรม รุ่นที่ 15
กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ ภ าษาไทย ฝ่ ายวิ ช าการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วม “โครงการกล้า
วรรณกรรม รุ่ นที่ 15” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจ�ำ
ปี การศึกษา 2561 ซึ่งเป็ นผลงานระดับประเทศ ระหว่างวัน
ที่ 1-4 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นักเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการได้รับ
มอบวุฒิ บ ตั ร และเข็ม ที่ ร ะลึ ก ณ บ้า นผูห้ ว่า น อ�ำ เภอ
สามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีมิสนิ ธิมา คุณะดิ ลก
ปิ่ นสลัก เป็ นครู ที่ปรึ กษา
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การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2561

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2561 ฝ่ ายกิจกรรม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วย
ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย โดย
ได้รับเกียรติจาก ภราดาสุรสิ ทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย เป็ นประธานเปิ ดการ
แข่งขัน โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ คณะที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ แขกผูม้ ี
เกียรติ ครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน ร่ วมกิจกรรมการแข่งขัน
โบว์ลิ่งการกุศล ณ ดีเอชแอล บลูโอ ริ ธ่ ึ ม แอนด์ โบวล์
ชั้น 5 ห้ า งสรรพสิ น ค้า สยามพารากอน เขตปทุ ม วัน
กรุ งเทพมหานคร
ตรวจสุขภาพครูประจำ�ปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 งานสุ ขอนามัย
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดตรวจสุ ขภาพครู
ประจ�ำปี การศึกษา 2560 เพือ่ ให้คุณครู ได้ตรวจเช็คสุขภาพ
ร่ างกาย และการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เกิดอาการ
เจ็บป่ วย มีการตรวจวัดความดัน เจาะเลือดเพื่อที่จะน�ำไป
ตรวจวินิจฉัยโรค การเอ็กซ์เรย์ปอด ตรวจวัดคลื่นหัวใจ
การตรวจวัดสายตา โดยทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบาง
ปะกอก 9 อินเตอร์เนชัน่ แนล ณ บริ เวณใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

อบรมดูแลสุขภาพอย่างไร ห่างไกลโรคทางนรีเวช
เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 งานสุ ขอนามัย
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดอบรม หัวข้อ “ดูแล
สุ ขภาพอย่างไร ห่ างไกลโรคทางนรี เวช” โดยที มงาน
วิทยากรที่มากด้วยความรู ้ความสามารถ เป็ นทีมแพทย์และ
พยาบาลผูเ้ ชี่ ยวชาญเฉพาะทางจากโรงพยาบาลสมิติเวช
ธนบุรี และ โรงพยาบาลเจริ ญกรุ งประชารักษ์ มาให้ความ
รู ้และตรวจอัลตร้าซาวด์ ให้กบั คณะครู สตรี ที่มีความสนใจ
ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner

เมื่ อวันที่ 10 พฤศจิ กายน พ.ศ.2561 สมาพันธ์
สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนในเครื อมูลนิ ธิคณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย จัดงานกาล่าดิ นเนอร์
“CGPTA 17th Anniversary And 7th Gala Dinner” โอกาส
ฉลองครบรอบ 17 ปี ของสมาพันธ์สมาคมผูป้ กครองและ
ครู โ รงเรี ย นในเครื อ มู ล นิ ธิ ค ณะเซนต์ค าเบรี ย ล แห่ ง
ประเทศไทย โดยมีคุณสนัน่ อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์
สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนในเครื อมูลนิ ธิคณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย เป็ นประธานในการจัด
งาน ได้รับเกียรติจาก ภราดาสุรสิ ทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย เป็ นประธานเปิ ดงาน
พร้ อมด้วย คณะภราดา นายกสมาคมผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนในเครื อฯ คณะกรรมการสมาคมฯ ผูป้ กครอง ครู
และแขกผูม้ ีเกียรติ ร่ วมงาน ณ หอประชุม Louis-Marie
Grand Hall โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ทั้ง นี้ ทางโรงเรี ย นอัส สัม ชัญ โดยภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รั บหน้าที่
เจ้า ภาพ อ�ำ นวยความสะดวกในเรื่ อ งสถานที่ แ ละฝ่ าย
ต้อนรับ ในการจัดงานในครั้งนี้

AC NEWSLETTER 13

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
กิจกรรมเดินการกุศล “โครงการลูกศิษย์ดูแลครู”

เมื่ อวันที่ 11 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2561 สมาคม
ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ สมาคมอัสสัมชัญ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม
จัด กิ จ กรรมเดิ น การกุศ ล เพื่ อ น�ำ รายได้ส มทบทุ น การ
ประกันสุ ขภาพกลุ่มให้กบั คณะครู และเจ้าหน้าที่นกั การ
ภารโรงโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ใน “โครงการลูกศิษย์ดูแลครู ” โดยมี ดร.ชาติชาย

นรเศรษฐาภรณ์ นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
อัส สัม ชัญ เป็ นประธาน พร้ อ มด้ว ยคณะภราดา คณะ
ผูบ้ ริ หาร คณะครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน และแขกผูม้ ีเกียรติ
ร่ วมในพิธีเปิ ด ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม และ
ร่ วมเดินการกุศลภายในสวนสุ ขภาพสมาคมแต้จิ๋วและวน
กลับเข้ามาที่โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร
กรุ งเทพมหานคร
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กิจกรรมปฏิบัติธรรมครู ปีการศึกษา 2561
งานอภิ บ าล สํ า นั ก ผู ้อ ํา นวยการ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมครู ประจําปี การศึกษา
2561 ส�ำหรับคุณครู ที่นบั ถือศาสนาพุทธ เพื่อให้คุณครู ได้
ปฏิบตั ิธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ สามารถนําหลัก
ธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการดาํ เนินชีวติ ประจํา
วันและชีวติ การทาํ งาน จะได้ปฏิบตั ิหน้าที่ดูแลนักเรี ยนให้
เป็ นบุคคลที่ มีคุณภาพทั้งด้านร่ างกาย จิ ตใจ สติ ปัญญา
มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และเป็ นบุ ค คลที่ มี คุ ณ ภาพของ
ประเทศชาติ ต่ อ ไป โดยกลุ่ ม ที่ 1 วัน ที่ 8 ตุ ล าคม
พ.ศ.2561 ณ วัด บรมสถล (วัด ดอน) เขตสาทร พ.ศ. 2561 ณ วัดชลประทานรั งสฤษฏ์ ถนนติ วานนท์
กรุ งเทพมหานคร และกลุม่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 8 - 10 ตุลาคม ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ ด จังหวัดนนทบุรี
อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก หัวข้อ “พระคริสต์คือใคร ในใจเรา”
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมฟื้ นฟูจิตใจส�ำหรับ
คุณครู ที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ อบรมฟื้ นฟูจิตใจในหัวข้อ
“พระคริ สต์คือใคร ในใจเรา” โดยมีบาทหลวงยอแซฟยอด
เสนารักษ์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี เป็ นวิทยากร
ในการอบรมฟื้ นฟูจิตใจครู ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม
พ.ศ. 2561 ณ บ้า นท้า ยหาด อ�ำ เภอเมื อ ง จัง หวัด
สมุ ท รสงคราม นอกจากนี้ คณะครู ค าทอลิ ก โรงเรี ย น
อัสสัมชัญได้เดินทางไปแสวงบุญ ร่ วมสวดภาวนาขอพร
ณ วัดนักบุญอันนา ท่าจีน วัดนักบุญยาโกเบ แม่กลอง และ
อาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก
ร่วมพิธีสวดภาวนาอุทิศผู้ล่วงลับนายนิรัตน์ สีเมฆ บิดามิสกฤติยาพร สีเมฆ
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เป็ นเจ้าภาพในพิธีสวดภาวนาอุทิศผูล้ ่วงลับนายนิ รัตน์
สี เมฆ บิดามิสกฤติยาพร สี เมฆ โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู ้อ �ำ นวยการ/หั ว หน้ า ฝ่ ายวิ ช าการ/หั ว หน้ า ฝ่ าย
โปรแกรมภาษาอังกฤษ คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู ร่ วมในพิธี
ณ วัดลาดปลาดุก อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
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สัมมนาทบทวนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ
การจัด ท�ำ แผนปฏิ บ ัติ ก าร ประจ�ำ ปี การศึ ก ษา 2562
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มูลนิ ธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2559 - 2564 พร้อมด้วย ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ าย
โปรแกรมภาษาอัง กฤษ โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ร่ ว มงาน
มี มาสเตอร์อาสา มรพงษ์ หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน และ
คณะกรรมการนโยบายและแผน ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ เป็ น
คณะวิทยากร เพือ่ น�ำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ มาปรับให้ตรงการแนวทางการท�ำงาน พร้อมทั้ง
การจัดท�ำแผนปฏิบตั ิการ ประจ�ำปี การศึกษา 2562 ด้วย
โดยมี หัวหน้าฝ่ าย หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน และ
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิ จ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่ วมการสัมมนา ณ บ้านอัมพวา รี สอร์ท
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นประธานเปิ ดการสัมมนาทบทวน แอนด์ สปา จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน
แผนพัฒนาคุ ณภาพการศึ กษาโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และ พ.ศ. 2561
อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการออกข้อสอบตามตัวชี้วัด”
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ จัด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ัติ ก ารในหัว ข้อ
“เทคนิ คการออกข้อสอบตามตัวชี้วดั ” ส�ำหรับครู ผูส้ อน
และครู สนั บ สนุ น สั ง กัด ฝ่ ายวิ ช าการ โดยวิ ท ยากร
ดร.ชนาธิป ทุย้ แป สังกัดส�ำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ.
กระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ส่งเสริ มการพัฒนาประสิ ทธิภาพ
ในการท�ำงานของบุคลากรครู ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้ น 9 อาคารอัส สั ม ชั ญ 2003 โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
กิจกรรมเกมส์ และกีฬาครู เอ ซี สัมพันธ์ ประจําปีการศึกษา 2561
เมื่ อ วัน ที่ 5 ตุ ล าคม พ.ศ.2561 งานกี ฬ า
ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเกมส์ และกีฬา
ครู เอ ซี สัมพันธ์ ประจําปี การศึกษา 2561 เพื่อสร้างความ
ผูกพันในองค์กรก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ในหมู่
คณะครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ณ สนามบาสเกตบอล ชั้นล่าง
อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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ร่วมแสดงความยินดีโอกาส หิรัญสมโภชการปฏิญาณตน ของ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์
พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้า
ฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ภราดา
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาอาวุโส คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
ผูจ้ ดั การทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ คุณสักกะพงษ์
บุญมี ผูจ้ ดั การทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ คณะครู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม
ร่ ว มโมทนาคุ ณ พระเจ้า ในพิ ธี บู ช าขอบพระคุ ณ หิ รั ญ
สมโภชการปฏิญาณตน ภราดามาระโกเศกสรร สกนธวัฒน์
และมอบของขวัญแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบ
25 ปี การปฏิญาณตนตลอดชีวติ โดยมีพระสังฆราช ซิลวี
โอ สิ ริพง์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฆลจันทรบุรี เป็ น
เมื่ อ วัน ที่ 4 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2561 ภราดา ประธานในพิ ธี ณ โบสถ์ เดล โรซาริ โอ โรงเรี ยน
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ อัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ต้อนรับคณะผู้บริหารฝ่ายการศึกษามณฑลจิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ าย
โปรแกรมภาษาอัง กฤษ คณะที่ ป รึ กษาผู ้อ �ำ นวยการ
ครู ผสู ้ อนภาษาจีน และตัวแทนนักเรี ยนแผนการเรี ยนภาษา
จีน ร่ วมให้การต้อนรับ คณะผูบ้ ริ หารฝ่ ายการศึกษามณฑล
จิ่วเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มาเยี่ยมชมโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ พร้อมทั้งชม การแสดงโขน ในชุดรามเกียรติ์
ตอน พระรามตามกวาง, การแสดงคีตมวยไทย ตัวแทน
คณะผูบ้ ริ หารฝ่ ายการศึกษามณฑลจิ่วเจียง กล่าวขอบคุณ
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนของที่ระลึกให้แก่กนั และกัน ณ ห้อง
อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
Video Conference 1 ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์
กรุ งเทพฯ
กิจกรรมธรรมบรรยายพัฒนาคุณค่าชีวิต 3 ศาสนา ประจำ�เดือนพฤศจิกายน
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานระดับ
ชั้น ฝ่ ายปกครอง ร่ ว มกับ งานอภิ บ าล (ศาสนาพุ ท ธ
คาทอลิก อิสลาม) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมส่ งเสริ ม
คุณธรรม จริ ยธรรม ทุกวันศุกร์ตน้ เดือนตลอดปี การศึกษา
2561 ศาสนาพุทธฟั งธรรมบรรยาย โดยนิ มนต์พระ
วิทยากรทีมงานเครื อข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา พระ
อารามหลวง ให้คติธรรมแก่นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 4-6 และ EP-M. 4-6 ณ หอประชุม Louis – Marie
Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ (Saint Louis
– Marie Memorial Building) นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1-3 และ EP-M.1-3 ณ ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ ตึ กฟ.ฮี แลร์ และงานอภิ บาลศาสนาคริ สต์ (คาทอลิ ก)
(Saint Louis – Marie Memorial Building) ส่วนงานอภิบาล จัดให้มีการอบรม ณ ห้อง Conference EP ชัน 1 ตึกกอลม
้
ศาสนาอิสลามรับฟังการบรรยาย ณ ห้องBELL B.ชั้น 4 เบต์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ บางรัก กรุ งเทพมหานคร
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ร่วมนำ�เสนอผลงานในกิจกรรมเวทีปล่อยของ โครงการ “การพัฒนานักสื่อสารด้าน
สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมทักษะรู้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุนแรงบน
พื้นที่ออนไลน์ในโรงเรียน
รายชื่ อนักเรียนเข้ าร่ วมน�ำเสนอผลงาน
เด็กชายกิตติภณ อมรประเสริ ฐกิจ ชั้น ม.2/1
เด็กชายภูริณฐั ปั้ นมีรส
ชั้น ม.2/1
นายพีรณัฐ
ตันติปริ มงคล ชั้น ม.5/2
นายชยพล
เตชอมรธนกิจ ชั้น ม.5/2
นายณรงค์วทิ ย์ ทรงศักดิ์ศรี
ชั้น ม.5/2
นายปฏิภาณ สายเชื้อ
ชั้น ม.5/3
นายณพวัฒน์ ผลพืชน์
ชั้น ม.5/3
นายศุภวิชญ์ สุ นทรพาณิ ชย์ ชั้น ม.5/4
นายพลวัฒน์ เอื้องสี ทอง
ชั้น ม.5/7
นายคลังทรัพย์ วาทนเสรี
ชั้น ม.5/7
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ 2561 งานกิจกรรมพัฒนา ครู ที่ปรึ กษา
ผูเ้ รี ยน ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำนักเรี ยนเข้าร่ วม มาสเตอร์กรวิชญ์ โสภา
น�ำ เสนอผลงานในกิ จ กรรมเวที ป ล่ อ ยของ โครงการ
“การพัฒนานักสื่ อสารด้านสื่ อปลอดภัยและสร้างสรรค์เพือ่
ส่งเสริ มทักษะรู ้เท่าทันสื่อในการลดปัญหาความรุ นแรงบน
พื้ น ที่ อ อนไลน์ ใ นโรงเรี ยน” จัด โดย ศู น ย์น โยบาย
สาธารณสุ ขสวัสดิการและสังคม คณะสังคมศาสตร์ และ
มนุ ษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ณ โรงแรมนารายณ์
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
รางวัลชมเชย ประกวดวาดภาพ เพลินศิลป์ถิ่นนาวี ครั้งที่ 1
ขอแสดงความยินดีกบั นักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ที่ รั บ รางวัล ชมเชยจากการเข้า ร่ ว มประกวดวาดภาพ
“เพลินศิลป์ ถิ่นนาวี” ครั้งที่ 1 จัดโดย ชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ
Sattahip young artists”club จัด ประกวดวาดภาพ
“เพลินศิลป์ ถิ่นนาวี” ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่
30 กันยายน พ.ศ.2561 ณ บริ เวณสโมสรสัญญาบัตรศูนย์
ฝึ กทหารใหม่ ฐานทั พ เรื อสั ต หี บ อ� ำ เภอสั ต หี บ
จังหวัดชลบุรี
นักเรียนทีไ่ ด้ รับรางวัลชมเชย ประกอบด้ วย
นายทักษ์ดนัย ธรรมกีรติ เลขประจ�ำตัว 56742 ชั้น ม.4/8
นายประยศ ปลอดภัย เลขประจ�ำตัว 48628 ชั้น ม.6/9
นายชวัลวิทย์ เหมพรวิสาร เลขประจ�ำตัว 4940 ชั้น ม.6/9
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ทัพนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญคว้า 1 เหรียญทอง 4 เหรียญเงิน 2 เหรียญทองแดง
กีฬานักเรียนและนักศึกษาสถาบันในเครือฯ คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16

งานกีฬา ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่ วมการแข่งขันกีฬานักเรี ยนและนักศึกษาสถาบัน
ในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา จังหวัดชลบุรี ระหว่าง
วันที่ 17 -20 ตุลาคม พ.ศ. 2561
โดยผลการแข่ งขันในครั้งนีโ้ รงเรียนอัสสั มชัญได้ รับรางวัลดังนี้
1 เหรี ยญทอง การแข่งขันกรี ฑาประเภทลู่ วิง่ 800 เมตร 16 ปี ชาย
4 เหรี ยญเงิน จากการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ชาย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3), กีฬาบาสเกตบอล ชาย ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6),
กีฬาแบดมินตัน (ชายเดี่ยว) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6) และกีฬาแบดมินตัน (ชายคู่) ช่วงชั้นที่ 4 (ม.4-6)
2 เหรี ยญทองแดง จากฟุตบอล ชาย ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1-3), และการแข่งขันกีฬาเซปั คตระกร้อ (ชาย) ช่วงชั้นที่ 4
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อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน รุ่น 13 ปี และ 15 ปี บาสเกตบอลสพฐ.-สปอนเซอร์
ไทยแลนด์ แชมป์เปี้ยนชิพ 2018 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย

งานกี ฬ าโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ได้ส่ ง นัก กี ฬ าที ม
บาสเกตบอลโรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ เข้ า การแข่ ง ขั น
บาสเกตบอลรายการ “สพฐ.-สปอนเซอร์ ไ ทยแลนด์
แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2018 รอบชิงแชมป์ ประเทศไทย ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ 9 ในรุ่ นอายุไม่เกิน 11 ปี , 13 ปี , 15 ปี , 18 ปี ,
ระหว่า งวัน ที่ 28 สิ ง หาคม – 6 กัน ยายน พ.ศ. 2561
ในรุ่ นอายุไม่ เกิ น 13 ปี ได้รับรางวัล ชนะเลิ ศได้สร้ าง
ประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ 6 สมัยติ ดต่อกัน ในปี 2013,
2014, 2015, 2016, 2017 และ 2018 รุ่ นอายุไม่เกิน 15 ปี
ได้ รั บ รางวัล ชนะเลิ ศ เป็ นสมัย ที่ 2 โดยมี ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เป็ นผูร้ ับมอบถ้วยพระราชทาน ณ โรงเรี ยนสตรี อ่างทอง
จ.อ่างทอง
สรุ ปผลการแข่ งขัน
ทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุไม่เกิน 13 ปี

ได้รับรางวัลชนะเลิ ศ สร้ างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ 6
สมัยติดต่อกัน ในปี 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 และ
2018
นั ก กี ฬ ายอดเยี่ ย ม ได้ แ ก่ เด็ ก ชายธี ร พัน ฒ์ โกสิ ท ธิ์
ผูเ้ ล่นหมายเลข 13
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้ แก่ นายนพดล เองสิ ริดำ� รงกุล
ทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุไม่เกิน 15 ปี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็ นสมัยที่ 2
นักกีฬายอดเยี่ยม ได้แก่ นายจิราเมธ หนู ขาว
ผูเ้ ล่นหมายเลข 15
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่
มาสเตอร์ ภูริพนั ธ์ โชติหิรัญธนนนท์
ทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ดิวิชน่ั 1
ทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม รุ่ นอายุ
ไม่เกิน 11 ปี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
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ทีมวอลเลย์บอล “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ U-16 คว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน
“เอสโคล่า” ครั้งที่ 29 ประจำ�ปี 2561 รอบคัดเลือกภาคนครหลวง

ทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญคว้ารางวัลชนะ
เลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า” ครั้งที่ 29
ประจ�ำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง เป็ น
สมัยที่ 2 ติดต่อกัน ณ ยิมเนเซียม 1 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 7-13 กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการแข่ งขันทีมวอลเลย์ บอลโรงเรียนอัสสั มชัญ
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนประชาบ�ำรุ ง 3-0 เซท
(25-13, 25-14, 25-14 คะแนน)
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นนวมิ น ทราชิ นู ทิ ศ
บดินทรเดชา 3-0 เซท (25-5, 25-11, 25-8 คะแนน)

รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนอ�ำนวยวิทย์ 3-0 เซท
(25-11, 25-13, 25-14 คะแนน)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนมักกะสันพิทยา 3-0 เซท
(25-22, 25-19, 25-20 คะแนน)
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกีฬานครนนท์วิทยา ๖
จ.นนทบุรี 3-0 เซต (25-17, 25-20, 25-19 คะแนน)
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี จ.นนทบุรี 3-0 เซต (25-19, 25-23, 25-10 คะแนน)
รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มได้แก่ นายกฤชณัท รัตนวงศ์
รางวัลผูฝ้ ึ กสอนยอดเยีย่ มได้แก่ มาสเตอร์สนัน่ อ้นเกตุ

”อินทรีแดง” อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ยัดห่วง TOA รุ่น 16 ปี 18 ปี
ประจ�ำปี 2561 ประเภทชาย รุ่ นอายุไม่เกิน 16 และ 18 ปี
ระหว่างวันที่ 16 - 20 ตุ ลาคม พ.ศ. 2561 ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี
ผลการแข่ งขัน
รุ่ น 16 ปี รอบชิงชนะเลิศ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ ชูตอิต
ดอยแม่สลอง 77-54 คะแนน ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อม
ทุนการศึกษา 30,000 บาท
นักกีฬายอดเยีย่ ม (MVP) รุ่ นอายุ 16 ปี ชาย ได้แก่ “เอก”
เอกกวี วัชระเรื องศรี โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รุ่ น 18 ปี รอบชิงชนะเลิศ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยน
สามัคคีวทิ ยาคม 93-61 คะแนน ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อม
ทีมบาสเกตบอล โรงเรี ยนอัสสัมชัญ คว้าแชมป์ ทุนการศึกษา 30,000 บาท
บาสเกตบอล TOA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย นักกีฬายอดเยีย่ ม (MVP) รุ่ นอายุ 18 ปี ชาย ได้แก่ “โอบี้”
หิ รัญ โบเท็ง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
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ทีมวอลเลย์บอลอัสสัมชัญ รุ่น 18 ปี คว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ”
ประจำ�ปี 2561 รอบภาคนครหลวง

ทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญคว้ารางวัลชนะ
เลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน “กฟภ” (PEA) ชิงชนะ
เลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (ปี ที่ 34) ประจ�ำปี 2561 ชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง ณ ศูนย์เยาวชน
เฉลิมพระเกียรติเทศบาลนครนนทบุรี ระหว่างวันที่ 17-23
กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปผลการแข่ งขันทีมวอลเลย์ บอลโรงเรียนอัสสั มชัญ
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนสารวิทยา 3:0 เซต (25-5,
25-7, 25-14 คะแนน)

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ วิทยาลัยพณิ ชยการธนบุรี 3:0 เซต
(25-3, 25-2, 25-4 คะแนน)
รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนเศรษฐบุตรบ�ำเพ็ญ 3:1
เซต (19-25, 25-15, 25-15, 25-16 คะแนน)
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนนวมินทราชินูทิศ หอวัง
นนทบุรี 3-0 เซต (25-21, 25-22, 25-19 คะแนน)
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกี ฬานครนนท์วิทยา
3-1 เซต (25-23, 24-26, 25-23, 25-17 คะแนน)

”อินทรีแดง” U-16 คว้ารองแชมป์ ฟุตบอลเบอร์จายาคัพ 2018

ผลการแข่ ง ขัน ฟุ ต บอลเยาวชนรุ่ น อายุ 16 ปี ปทุ มวัน กรุ งเทพฯ รอบชิ งชนะเลิ ศ ที ม “อิ นทรี แดง”
เบอร์ จายาคัพ 2018 รอบชิงแชมป์ ประเทศไทย เมื่อวันที่ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้จุดโทษ ทีมเยาวชนสโมสรพัทยา
20 ตุลาคม 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ ยูไนเต็ด 3-5 ประตู (เสมอในเวลา 1-1 ประตู) คว้ารางวัล
รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
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อินทรีแดง “อัสสัมชัญ” คว้าตั๋วเล่นรอบ 10 ทีมสุดท้าย ฟุตบอล 7 สี 2018

งานกี ฬ าโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ได้ส่ ง ที ม ฟุ ต บอล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญเข้าร่ วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรี ยน
7 คน แชมป์ กีฬา 7 สี แชมป์ เปี้ ยน คัพ 2018 รอบคัดเลือก
ระหว่างวันที่ 8-17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สนามซ้อมสโมสร
เอสซีจีเมืองทองยูไนเต็ด จ.นนทบุรี
ผลการแข่ งขันในรอบคัดเลือก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนราชโบริ กานุ เคราะห์
7-1 ประตู

โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นเขมราฐพิ ท ยาคม
2-0 ประตู
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นนานาชาติ เ ทร็ ล ล์
5-1 ประตู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ 4-2 ประตู
ผลการแข่งขันทีมฟุตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญผ่านเข้าสู่รอบ
แชมป์ เปี้ ยน คัพ (10 ที ม สุ ด ท้า ย) จะแข่ ง ขัน ในวัน ที่
9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 – 12 มกราคม พ.ศ. 2562

”อินทรีแดง” อัสสัมชัญ จับสลากอยู่สาย บี ร่วมแชมป์เก่า สุรศักดิ์มนตรี ฟุตบอล 7 คน
แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนคัพ 2018
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ณ สถานี โทรทัศน์สี สาย บี
กองทัพบก ช่อง 7HD จตุจกั ร กทม. ภราดาวิทยา เทพกอม โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี
รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย มาสเตอร์ โรงเรี ยนสารวิทยา
วี ร วัฒ น์ สุ ว รรณศร หั ว หน้ า ฝ่ ายกิ จ กรรม โรงเรี ยน โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
อัส สั ม ชัญ ร่ ว มงานการจับ สลากแบ่ ง สายการแข่ ง ขัน โรงเรี ยนธัญรัตน์
ฟุตบอลนักเรี ยน 7 คน แชมป์ กีฬา 7 สี แชมเปี้ ยนคัพ 2018 โรงเรี ยนสวนป่ าเขาชะอางค์
รอบ 10 ทีมสุ ดท้าย และพิธีมอบเงินสนับสนุนทีมที่ผา่ น
เข้ารอบ 10 ทีมสุ ดท้าย
โดยการจับสลากแบ่ งออกเป็ น 2 สาย ประกอบด้ วย
สาย เอ
โรงเรี ยนราชวินิตบางเขน
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
โรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ว
โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ๒
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ต้อนรับทีมวอลเลย์บอลจากโรงเรียน Jurong West Secondary School
สาธารณรัฐสิงคโปร์
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ทีมวอลเลย์บอล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญได้ทำ� การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลจาก
โรงเรี ยน Jurong West Secondary School สาธารณรัฐ
สิ งคโปร์ โดยมี ภราดา ดร. เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวย
การโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ภราดาวิหาร ศรี หาพล ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ภราดาเสกสรร สกนธวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม และคณะ
สตาฟโค้ชร่ วมต้อนรับ ทีม Jurong West Volleyball ได้มี
การจัด การแข่ ง ขัน วอลเลย์บ อลกระชับ มิ ต รระหว่ า ง
ทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พบกับ ทีม Jurong West
Volleyball สาธารณรัฐสิ งคโปร์ ณ โรงยิมเนเซี่ยม มงฟอร์ต
โรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ
ธีรวัฒน์ จินดา นักบาสเกตบอล โรงเรียนอัสสัมชัญ
ที่ได้รับเลือกเป็น Jr.NBA Thailand 2018
ขอแสดงความยินดีกบั “ก้อง” ด.ช.ธีรวัฒน์ จินดา
เลขประจ�ำตัว 56138 ชั้น ม.2/9 นักบาสเกตบอล โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ที่ได้รับเลือกเป็ น 1 ใน 16 คน ในการคัดเลือก
เป็ น Jr.NBA Thailand 2018 ณ สนาม Stadium 29
อ.ปากเกร็ ด จ.นนทบุ รี ระหว่ า งวัน ที่ 7-9 กัน ยายน
พ.ศ. 2561

ทีมลูกยางอินทรีแดง โรงเรียนอัสสัมชัญ ตัวแทนกรุงเทพมหานคร คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “แม่กลองเกมส์”
โรงเรี ยนอัสสัมชัญส่งนักกีฬาวอลเลย์บอลเข้าร่ วม
การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ผลการแข่งขัน
ทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญไม่สามารถผ่านการคัด
เลื อ กเป็ นตัว แทนภาค 1 โดยที ม ลู ก ยาง “อิ น ทรี แ ดง”
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ตัวแทนกรุ งเทพมหานคร แพ้ จ.นนทบุรี
2-3 เซท (20-25, 25-23, 22-25, 25-21, 12-15) ในรอบรอง
ชนะเลิศ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ในการแข่งขัน
กี ฬาเยาวชนแห่ งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกตัวแทนภาค 1
“แม่กลองเกมส์” ณ โรงเรี ยนศรัทธาสมุทร จ.สมุทรสงคราม
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”อัสสัมชัญ” จัดพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ 5 สมัยติดต่อกัน จาก บาสเกตบอล สพฐ.
สปอนเซอร์ ไทยแลนด์แชมป์เปี้ยนชิพ 2018

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นประธาน
ในพิธีอญั เชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ
พระบรมราชินีนาถ ใน ร.9 จากการแข่งขัน บาสเกตบอล
สพฐ. สปอนเซอร์ ไทยแลนด์ แชมป์ เปี้ ยนชิพ 2018 โดย
ทีมบาสเกตบอล รุ่ นอายุ 13 ปี ครองถ้วยพระราชทาน 6
สมัยติดต่อกัน และ รุ่ นอายุ 15 ปี ครองถ้วยพระราชทาน
เป็ นสมัยที่ 2 โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผู ้

บรรณาธิการบริหาร

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

ม.โสภณ

สกุลเรือง

ภราดา ดร.เดชาชัย

ศรีพิจารณ์

ภราดาวิริยะ

ฉันทรวโรดม

บรรณาธิการ

ภราดาวิทยา

เทพกอม

ม.กายสิทธิ์

ม.อาสา

มรพงษ์

มิสรัชนี

ศรัทธาพันธ์
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ม.โอภาส

ธีราศักดิ์

ม.ชาญชัย

ม.วรรณรัชต์

สองศรียนต์

ร่มไมล์

อ�ำ นวยการ ภราดาวิ ท ยา เทพกอม รองผู อ้ �ำ นวยการ
คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ ผูจ้ ดั การทีม และแขกผูม้ ีเกียรติ
ร่ วมงาน ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ
นอกจากนี้ ทางโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้ร่วมแสดงความยินดี
กับ รางวัล ชนะเลิ ศ บาสเกตบอล TOA ชิ ง แชมป์
ประเทศไทย 2018 ในรุ่ น 16 ปี และ 18 ปี รวมถึงนักกีฬา
ที่ได้เป็ นตัวแทนทีมบาสเกตบอลนักเรี ยนไทย และทีมชาติ
รุ่ นอายุ 18 ปี ด้วย

ยงวานิชจิต

มิสปรีดารัตน์

ไชยพัฒน์

ม.กายสิทธิ์
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มิสนวพร
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มิสสิรินุช

เอี่ยมเชียม

มิสวราภรณ์

ใจสุวรรณ์

มิสพิชชาอร

ณ นคร

Mr. Paul Victor Griffiths
ศรีนิยม

นักเรียนชมรม NETAC
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มิสนงลักษณ์
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ม.วิชัย

ศรีนิลแท้

รูปเล่ม
มิสวราภรณ์

มิสศิริพร

ศุระศรางค์

พิสูจน์อักษร

ม.กรวิชญ์

โสภา

ม.เสกสรรค์

ม.ดาราธาน

รอดแก้ว
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