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กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภราดา ดร.เดชาชัย นักการ ขึ้นถวายแจกันดอกไม้ตอ่ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เป็ นประธาน การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ “เราสู ้”   
ในพิธีวนั คล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ- ต่อด้วยกิ จกรรมร�ำลึ กพระคุ ณพ่อ   ผูแ้ ทนลูกนายปณต
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 อลงกตเพทาย  เลขประจ�ำตัว 53220 อ่านบทเทิดพระคุณ
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม พ่อ   ผแู ้ ทนลูกขึ้นมอบมาลัย เคารพบูชาพร้อมทั้งกราบคุณ
ที่ปรึ กษาอาวุโส ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ พ่อ เพื่อแสดงความกตัญญูต่อคุณพ่อ  ผูแ้ ทนคุณพ่อกฤตย์  
คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู    นักเรี ยน และผูแ้ ทนผูป้ กครอง เชียงประทุม กล่าวแสดงความรู ้สึกที่มีต่อลูก  ผอู ้ ำ� นวยการ
เข้าร่ วมในพิธี ประธานจุดธูปเทียนต่อหน้าพระคริ สต์และ ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณผูแ้ ทนคุณพ่อที่ให้เกียรติมา
กล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ร่ วมกิจกรรมกับทางโรงเรี ยน ผูอ้ ำ� นวยการพร้อมทั้งรอง
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผูอ้ ำ� นวยการ ร่ วมกันมอบของที่ ระลึ กแก่ ผูแ้ ทนคุณพ่อ  
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  จากนั้นได้เชิญ ณ บริ เวณลานอนุสาวรี ยเ์ จษฎาจารย์ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรี ยน
ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนนักเรี ยน และผูแ้ ทน อัสสัมชัญ เขตบางรัก  กรุ งเทพมหานคร  
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รางวัลชนะเลิศ และการนำ�เสนอดีเยี่ยม
การแข่งขัน Thailand CanSat Competition
2018

โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ ขอแสดงความยิ น ดี ก ับ
นักเรี ยนทีม CanSat ดาวเทียมกระป๋ อง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ และการน�ำเสนอดีเยีย่ ม การแข่งขัน
CanSat ระดับ ประเทศ โครงการ Thailand CanSat
Competition 2018 ระหว่างวันที่ 8-10  ธนั วาคม  พ.ศ. 2561  
ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แห่ งชาติ เทคโนธานี
ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี    จัดโดย องค์การ
พิพิธภัณฑ์วทิ ยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้เป็ นตัวแทน
เด็กไทยไปดูงานนานาชาติ
    ส�ำหรับการแข่งขัน CanSat ระดับประเทศ โครงการ
Thailand CanSat Competition 2018 เป็ นกิจกรรมเพื่อการ
พัฒ นาศั ก ยภาพเยาวชนไทย ในด้ า นสะเต็ ม ศึ ก ษา
(Science Technology Engineering and Mathematics
Education : STEM Education) โดยผ่านการสร้างและ
พัฒนาดาวเทียมขนาดจิ๋ว ตามหลักทฤษฎี Project Base
Learning จึงได้มีแนวความคิดที่จะจัดการประกวดแข่งขัน

CanSat Thailand ในนักเรี ยนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สมาชิกในทีมประกอบด้ วย
นายชยากร วงศ์บุญสิ น
เลขประจ�ำตัว 49077 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5/1
นายภวัต งามดีวไิ ลศักดิ์
เลขประจ�ำตัว 50120  นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/2
นายวิวรรษธร ฐิตสิ ริวทิ ย์
เลขประจ�ำตัว 49886 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1
นายชญานิน อุทานปทุมรส
เลขประจ�ำตัว 50024 นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4/1   
ครู ผู้ช่วยทีป่ รึกษา
มาสเตอร์พชร ภูมิประเทศ ครู ที่ปรึ กษา
มิสเสาวภา กลินสู งเนิน และมาสเตอร์ธนกฤต สุ หลง
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บันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับห้องปฏิบต
ั ก
ิ าร
วิศวกรรมศาสตร์ AC FAB LAB
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิ จ ารณ์ ผู อ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ
ทางวิชาการ ระหว่างโรงเรี ยนอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ โดย ผศ. ดร. พิชยั จันทร์มณี
คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุ งเทพ ในการจัดท�ำห้องปฏิบตั ิการวิศวกรรม
(AC FAB LAB : Assumption College Fabrication Lab)
และการจัด การเรี ยนการสอนตามแนวทาง STEM

EDUCATION  มี ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ดร. ภาณุเดช แสงสี ดำ � หัวหน้าภาควิชา
วิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ ร่ วมลงนาม เมื่ อวันที่ 6
ธันวาคม พ.ศ.2561  ณ ห้อง Video Conference ชั้น 3 อาคาร
นัก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย ์ โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพฯ
มอบมาลัยกรพร้อมของขวัญอำ�นวยพร
คณะภราดาในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561   ผูแ้ ทนผูบ้ ริ หาร
ผูแ้ ทนครู ไ ทย ผูแ้ ทนครู ต่า งชาติ    ผูแ้ ทนนัก การ และ
บุคลากร โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  มอบมาลัยกรพร้อมของขวัญ
อวยพร ภราดา ดร.เดชาชัย   ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษา
ผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม   และภราดาภูวริ นทร์  
เขมรัชต์อนนต์  รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนก
ประถม  เนื่องในเทศกาลคริ สต์มาสและปี ใหม่ หลังจากนั้น
คณะภราดาได้มอบเงินโบนัสให้กบั คุณครู เพื่อเป็ นขวัญ
และก�ำลังใจที่ทำ� งานมาตลอดทั้งปี   ณ ห้อง Auditorium
ชั้น 9 และห้ อ งท�ำ งานผู ้อ �ำ นวยการชั้น M2 อาคาร
Assumption 2003 โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร
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พิธีเสกถ�้ำระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส 2018

เมื่อวันที่ 11  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  งานอภิบาล
ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีเสกถ�้ำ
พระกุมาร และเปิ ดไฟต้นคริ สต์มาส เพื่อระลึ กถึ งการ
บังเกิ ดพระกุมารเยซู ได้รับเกี ยรติจากบาทหลวงยอห์น
บัปติสต์ สมเกียรติ ตรี นิกร อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑล
กรุ งเทพฯ ประกอบวจนพิธีกรรม  โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย  
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  พร้อมด้วย
ภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดา
วิทยา  เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/
AC Christmas Fair 2018
เมือ่ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นประธาน
กล่ า วอวยพรและเปิ ดงาน เอซี คริ ส ต์ม าสแฟร์ 2018
(AC Christmas Fair 2018) ประจ�ำปี การศึ กษา 2561  
ได้รั บ เกี ย รติ ผู ้ป กครองทุ ก ระดับ ชั้น คณะกรรมการ
ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ  คณะครู นกั เรี ยนและแขกผูม้ ีเกียรติ
ร่ วมงาน โดยมีมิสศศิธร นวลจันทร์ ประธานคณะกรรมการ
กองทุนครู อสั สัมชัญ ประธานการจัดงาน  กล่าวรายงาน
วัตถุประสงค์ของการจัดงาน  เพื่อเป็ นการหารายได้เข้า
สวัสดิ การครู โดยภายในงานมีการจาํ หน่ ายสิ นค้าราคา
ประหยัด ร้านขายของที่ระลึก ร้านค้าทัว่ ไป  กิจกรรมเกม
ของผูป้ กครองและนักเรี ยนระดับชั้นต่างๆ  การออกสลาก
รางวัลการกุศล  จับสลากรถยนต์   การแสดงคอนเสิ ร์ต
ประกอบด้วยศิลปิ น Panther, Foolstep, BNK48, Earth
Patravee, Blueshade, Retrospect, Urboy TJ และกิจกรรม
อื่ น ๆ อี ก มากมาย ณ โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ    เขตบางรั ก  
กรุ งเทพมหานคร

หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ผูแ้ ทนผูร้ ่ วมบริ หาร
ผูแ้ ทนครู ไทย ผูแ้ ทนครู ต่างชาติ ผูแ้ ทนนักเรี ยนประธาน
สภานักเรี ยน ประธานนักเรี ยนคาทอลิก  ผูแ้ ทนผูป้ กครอง  
และผูแ้ ทนนักการ มอบมาลัยกรแด่พระกุมารเยซู พร้อมทั้ง
กดปุ่ มเปิ ดไฟต้น คริ ส ต์ม าส   วงดุ ริ ย างค์บ รรเลงเพลง
Joy to the World , We wish you a merry Christmas  ร่ วมกัน
ร้องเพลงน�ำโดยนักขับร้องประสานเสียง  และซานตาคลอส
โปรยทอฟฟี่ ให้แก่นกั เรี ยนที่มาร่ วม
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas and Happy new year 2019
วัน ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 งานอภิ บ าล
(ศาสนาคริ สต์ ) โรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ และโรงเรี ยน
ไตรอัสสัมชัญ ร่ วมกับอาสนวิหารอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ Wish Christmas and Happy new year
2019 โดยมี พระคาร์ดินลั ฟรังซิสเซเวียร์ เกรี ยงศักดิ์ โกวิทวาณิ ช เป็ นประธานในพิธี ในโอกาสนี้โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
น�ำโดยภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อม
ด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ าย
วิช าการ/หัว หน้า ฝ่ ายโปรแกรมภาษาอัง กฤษ นัก เรี ย น
คาทอลิกทุกระดับชั้น  คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา คณะครู นกั เรี ยน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์ และคริ สต์ศาสนิ กชนเข้า
ร่ วมในพิธี  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุ งเทพมหานคร
เข้าอำ�นวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
เมื่ อ วัน ที่ 12 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  
พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ /หัวหน้า
ฝ่ ายวิ ช าการ/หั ว หน้ า ฝ่ ายโปรแกรมภาษาอั ง กฤษ  
คณะผูบ้ ริ ห าร คณะครู แ ละนัก เรี ย น “ไตรอัส สัม ชัญ ”  
โรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญคอนแวนต์
และโรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ เข้า อ�ำ นวยพรพระคาร์ ดิ นัล
ฟรั งซิ สเซเวียร์ เกรี ยงศักดิ์ โกวิทวาณิ ช   ประมุ ขอัคร
สังฆมณฑลกรุ งเทพฯ เนื่องในโอกาสฉลองศาสนนาม  ณ
ห้ อ งรั บ รอง ส�ำ นัก มิ ส ซัง คาทอลิ ก    อัค รสั ง ฆมณฑล
กรุ งเทพฯ ซอยเจริ ญกรุ ง 40   ถนนเจริ ญกรุ ง  แขวงบางรัก  
เขตบางรัก  กรุ งเทพมหานคร
มอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ 2562
เมื่ อ วัน ที่ 11   มกราคม พ.ศ. 2562 ภราดา
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พร้อมด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ /หัวหน้า
ฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ และผูแ้ ทน
คณะครู งานอภิบาล (ศาสนาคริ สต์) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เข้า
มอบกระเช้าขอพรพระคาร์ ดินัล ไมเกิ้ ล มี ชยั กิ จบุญชู  
อัครมุขนายกกิตติคุณมิสซังโรมันคาทอลิกกรุ งเทพฯ เนื่อง
ในโอกาสพระคริ สตสมภพและสวัสดีปีใหม่ 2562  ณ บ้าน
อับราฮัม อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
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วัน ฟ. ฮีแลร์ รำ�ลึก
เมื่อวันที่ 18  มกราคม พ.ศ. 2562  ฝ่ ายกิจกรรม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธี วัน ฟ. ฮีแลร์ ร�ำลึก ได้รับเกียรติ
จากคุณไกรฤกษ์ นานา อัสสัมชนิกรุ่ น 90 นักประวัติศาสตร์
อ่านอัตชีวประวัติและบทสดุดีเจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์ โดยมี
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิ จ ารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ เป็ นประธานในพิธี พร้ อมด้วย ภราดาวิริยะ
ฉั น ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษาผู อ้ �ำ นวยการ มาสเตอร์ สุ ช าติ
พินธุรักษ์ ตัวแทนครู อาวุโส ผูแ้ ทนจากสมาคมผูป้ กครอง
และครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ผูแ้ ทนจากสมาคมอัสสัมชัญ
ผูแ้ ทนคณะครู    ผูแ้ ทนนักเรี ยน ผูแ้ ทนพนักงาน ร่ วมวาง
แจกันดอกไม้คารวะ เพื่อร�ำลึกถึงคุณงามความดี ที่มีต่อ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ณ บริ เวณลานอนุสาวรี ยเ์ จษฎาจารย์
ฟ. ฮีแลร์  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ประจำ�ปีการศึกษา 2561
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เป็ นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผูร้ ่ วมบริ หาร คณะครู
นักเรี ยนร่ วมในพิธี   ณ  บริ เวณลานอนุสาวรี ยเ์ จษฎาจารย์
ฟ. ฮีแลร์  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
นักเรี ยนดีเด่นด้านกิจกรรม รวมจ�ำนวนทั้งหมด 160 คน  
แบ่งเป็ นด้านต่างๆ ประกอบด้วย
     1.ด้านรักชาติ ศาสน์  กษัตริ ย ์
     2.ด้านจิตสาธารณะ บ�ำเพ็ญประโยชน์
     3.ด้านความเป็ นผูน้ ำ�
     4.ด้านดนตรี และการแสดง
     5.ด้านกีฬา ชนิดกีฬา
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรี ย น      6.ด้านศิลปะการวาดภาพ
อัส สั ม ชัญ จัด พิ ธี ม อบเกี ย รติ บ ัต รนัก เรี ย นดี เ ด่ น ด้า น      7.ด้านกิจกรรมส่ งเสริ มการอ่านของห้องสมุด
กิจกรรม ให้กบั นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3, 6  และ Martin de Tours Library มอบรางวัลยอดนักอ่านประจ�ำ
EP-M.3,6 ประจ�ำ ปี การศึ ก ษา 2561 โดยมี ภราดา เดือนสิ งหาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2561
แสดงความยินดีเปิดอาคารใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
เมื่ อ วัน ที่ 13 ธั น วาคม พ.ศ. 2561 ภราดา พระราชด�ำเนิ นทรงเป็ นประธานในพิธีเปิ ด ณ โรงเรี ยน    
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ อัสสัมชัญหลักสู ตรภาษาอังกฤษ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
พร้อมด้วยภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
อัส สั ม ชัญ แผนกประถม คณะผู ร้ ่ ว มบริ ห าร คณะครู
โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ คณะครู โ รงเรี ย นอัส สัม ชัญ แผนก
ประถม  ร่ วมแสดงความยินดีกบั ภราดา ดร.พิสูตร วาปี โส  
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญหลักสู ตรภาษาอังกฤษ ใน
โอกาสเปิ ด  5  อาคารเรี ยน ได้แก่ “อาคารทริ นิต้ ี, อาคารอาเว
มารี อา, อาคารเรยีนา เชลี, อาคารเซนต์ปีเตอร์ และอาคาร
ออลเซนต์” โดยได้รับพระมหากรุ ณาธิ คุณจาก สมเด็จ     
พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี เสด็ จ
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พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2561
เมื่ อ วัน ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2562   โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ จัดพิธีมุทิตาจิตครู เกษียณ ประจ�ำปี การศึกษา
2561 โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม
ทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ  
ภราดาเศกสรร สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
แผนกประถม ภราดาภูวริ นทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผูอ้ ำ� นวย
ก า ร โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ แ ผ น ก ป ร ะ ถ ม
คณะกรรมการสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  
คณะครู   ผปู ้ กครอง นักเรี ยน อัสสัมชนิก  และแขกผูม้ ีเกียรติ
ร่ วมพิธี ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
โดยในปี นี้ มีคุณครู เกษียณทั้งสิ้ น 13  ท่าน
โรงเรียนอัสสั มชัญ จ�ำนวน 9 ท่ าน ประกอบด้ วย
    1. มาสเตอร์วชิ ยั
ยงวานิชจิต

อาสาจะทำ�ปีใหม่ ณ บ้านพักคนชรา บ้านบางแค
เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มอาสาจะ
ท�ำ โดยนักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญได้ทำ� กิจกรรมอาสาจะ
ท�ำปี ใหม่ ณ บ้านพักคนชรา บ้านบางแค   เริ่ มด้วยการ
จัดเตรี ยมอาหาร เสิ ร์ฟอาหารให้กบั คนชราทั้ง 3 บ้าน

    2. มาสเตอร์มนตรี มากรักษา
    3. มาสเตอร์วลั ลภ งามกิตติคุณ
    4. มาสเตอร์ณรงค์ วีระประจักษ์
    5. มาสเตอร์นิธิโรจน์ ธีรหิ รัญพงษ์
    6. มาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์
    7. มิสพรภัทร์
ยงวานิชจิต
    8. มิสชวัลรักษ์
แทนประเสริ ฐสุ ข
    9. มาสเตอร์อารัณย์ โพธิ อ๊ะ (ไม่สามารถมาร่ วมพิธี
ได้เนื่องจากปั ญหาด้านสุ ขภาพ)
โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม จ�ำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
    1. มิสชนิดา
สรรคประสาสน์
    2. มิสทิพาพร
เจริ ญมาศ
    3. มิสวราภรณ์
แสงพลสิ ทธิ์
    4. มาสเตอร์สมชาย เตียวเจริ ญ
ช่วงบ่ายเป็ นฐานกิจกรรมนันทนาการได้แก่
- ฐานบิงโกแสนสนุก
- ฐานเจลล้างมือ
- ฐานโมบายแสนสวย
ในระหว่างนั้นก็มีวงดนตรี จากนักเรี ยนเล่นเพลงขับกล่อม
สร้างบรรยากาศ สดใส สนุกสนาน รื่ นเริ ง สุดท้ายก็ได้มอบ
การ์ ดปี ใหม่และพวงมาลัยขอพรปี ใหม่กบั คุณตาคุณยาย
คุณตาคุณยายก็ได้ให้พรต้อนรับปี ใหม่และก่อนกลับพวก
เรานักเรี ยนอัสสัมชัญและคณะครู ผดู ้ ูแลได้นำ� พวงมาลัยเข้า
ไหว้สวัสดี ปีใหม่กบั มาสเตอร์ กานต์ คคนานต์ คุณครู
เกษียณโรงเรี ยนอัสสัมชัญนักเรี ยนระดับชั้น ม.5-6 จ�ำนวน
45 คน ครู 7 คน มาสเตอร์พชร  จนั ทร์ศิริ, มาสเตอร์ศุภกิตติ
ช่อไสว, มาสเตอร์ กรัณยภัฏ เสี ยงเสนาะ, มิสกัญญาพัชร
ทานกระโทก, มิสธันย์ชนก วิจติ รประชา, มาสเตอร์ชาติพฒั น์  
ทองเจริ ญกิจ, และมิสจิลดั ดา สารสิ ทธิ์
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โขนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงงานเลี้ยงรับรองวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันชาติไทย ณ นครคุนหมิง
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561 นักเรี ยนโรงเรี ยน
อั ส สั ม ชั ญ ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก สถานกงสุ ลใหญ่ ณ
นครคุ นหมิ งสาธารณรั ฐประชาชนจี น โดย คุ ณนิ ธิวดี
มานิตกุล กงสุ ลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ให้เข้าร่ วมแสดงโขน
เรื่ องรามเกียรติ์ ตอน ยกรบ ในงานเลี้ยงรับรองวันคล้าย
วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมิ นทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร.9 ซึ่ งเป็ นวันชาติไทย
และวันพ่อแห่งชาติ โดยในงานมีแขกผูม้ ีเกียรติชาวจีน ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน สื่ อมวลชน และชาวไทยที่พำ� นักในมณฑล
ยูนนาน กุย้ โจว และหู หนาน ร่ วมงาน ณ ห้อง Golden
Ballroom โรงแรม Kumming Green Lake ณ นครคุนหมิง 8. นายนิธิวตั
เทียนสว่างนภา
สาธารณรัฐประชาชนจีน
เลขประจ�ำตัว 48462 ชั้น ม.6/3
ส� ำหรับนักเรียนทีเ่ ข้ าร่ วมแสดงในครั้งนี้ ประกอบด้ วย
9. นายฉัตรดนัย ฉันทนาเลิศ
1. ด.ช.วชิรวิทย์ สรณารักษ์โสภณ
เลขประจ�ำตัว 48612 ชั้น ม.6/9
เลขประจ�ำตัว 52475 ชั้น ม.1/7
10. นายพุฒิเมธ ติรศรี วฒั น์
2. ด.ช.บุณยกร ว่องสรรพการ
เลขประจ�ำตัว 48352 ชั้น ม.6/9
เลขประจ�ำตัว 52229 EP-M.1/1
11. นายณฐกร
ธารธนานนท์
3. ด.ช.สิ ปปภาส เธียรวิวรรธน์
เลขประจ�ำตัว 48302 ชั้น ม.6/10
เลขประจ�ำตัว 52444 EP-M.1/1
12. นายธนภูมิ
ทรัพย์ทวีธีรกุล
4. ด.ช.ธนกฤต ตัณฑ์พนู เกียรติ
เลขประจ�ำตัว 53352 ชั้น ม.6/10
เลขประจ�ำตัว 52502 EP-M.1/2
13. นายยศวีร์
เปรมพุฒิพนั ธ์
5. นายธนทัต
อนันต์โสภณสกุล
เลขประจ�ำตัว 48716 ชั้น ม.6/10
เลขประจ�ำตัว 50075 ชั้น ม.4/7
คุณครู ผู้ดูแล
6. นายณฐาภพ คงสมบัติ
มาสเตอร์ณฐั กานต์ สุ ดเสนาะ, มาสเตอร์สุชาติ พินธุรักษ์,
เลขประจ�ำตัว 50058 ชั้น ม.4/8
และมิสศศิธร นวลจันทร์
7. นายคุณาณณฑ์ ไตรพัชรพัฒน์
เลขประจ�ำตัว 49300 ชั้น ม.5/10
สวัสดีปีใหม่คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะผูบ้ ริ หาร
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำโดย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม              
ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ร่ วมกับสมาคมอัสสัมชัญ สมาคม    
ผูป้ กครองและคณะครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชมรมเชียร์และ
แปรอักษร งานประชาสัมพันธ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วม
อวยพรคุณฐาปน สิ ริวฒั นภักดี กรรมการผูอ้ ำ� นวยการใหญ่
บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) อัสสัมชนิก รุ่ น 107
เนื่องในโอกาสปี ใหม่ 2562 และขอบคุณทีใ่ ห้การสนับสนุน วอลเลย์บอล และกิจกรรมของสมาคมอัสสัมชัญ สมาคม
กิ จกรรมของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ กี ฬาทั้งสามชนิ ดของ       ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ มาโดยตลอด ณ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ กีฬาฟุตบอล, กีฬาบาสเกตบอล, กีฬา อาคารแสงโสม บริ ษทั ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน)
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อบรมความรู้ “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจโรคอ้วน” ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ   ร่ วมกับโรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์   จัดการอบรมความรู ้ในหัวข้อ “เด็กไทยยุค
ใหม่ ใส่ ใจโรคอ้วน” โดยเน้นเรื่ องภัยร้ ายจากโรคอ้วน
ความรู ้เรื่ องการเลือกรับประทานอาหาร หลักการออกก�ำลัง
กาย เคล็ดลับการควบคุมน�้ำหนัก  และการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของตนเองด้านภาวะโภชนาการ  ทั้งที่บา้ นและ
ที่โรงเรี ยน  โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรโรงพยาบาล
เซนต์ ห ลุ ย ส์ ให้ ก ารอบรมให้ กับ นั ก เรี ยน ณ สนาม
บ า ส เ ก ต บ อ ล ใ ต้ อ า ค า ร นั ก บุ ญ ห ลุ ย ส์ - ม า รี ย์
(Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
โดยแบ่ งกิจกรรมออกเป็ น 3 ฐาน และแบ่ งนักเรี ยนออก
เป็ น 3 กลุ่ม
ฐานที่ 1 อันตรายจากโรคอ้วน
ฐานที่ 2 การเลือกรับประทานอาหาร
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 งานสุ ขอนามัย
ฐานที่ 3 การออกก�ำลังกาย
ฝ่ ายบริ หาร และกลุม่ สาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา  
อบรมความรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำ�หรับวัยรุ่น
และสาวประเภทสอง เพือ่ ให้เข้าถึงการตรวจรักษาเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ที่มีความเป็ นส่ วนตัว เข้า
ถึงได้ง่ายและเน้นการรักษาความลับในคลินิกเครื อข่าย
YM2M  ผา่ นบริ การให้การปรึ กษาจากผูเ้ ชี่ยวชาญทางห้อง
แชทออนไลน์ และเป็ นช่องทางให้ความรู ้ดา้ นเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำ� หรับวัยรุ่ น โดยการผนึกก�ำลัง
7  องค์กร ประกอบด้วย  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,
กรมควบคุ ม โรค, มู ล นิ ธิ แ พธทู เ ฮลท์, คลิ นิ ก บางกอก
เฮลท์ฮบั , ส�ำนักการแพทย์-ส�ำนักอนามัย, กรุ งเทพมหานคร,
องค์ก ารยูนิ เ ซฟ ประเทศไทย และศู น ย์ค วามร่ ว มมื อ
ไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุ ข  ให้ความรู ้ดา้ นเอชไอวีและ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำ� หรับวัยรุ่ น รวมทั้งให้บริ การ
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2562  ทีมคณะวิทยากร ตรวจโรคฟรี พร้อมทั้งให้คำ� ปรึ กษาแก่นกั เรี ยนระดับชั้น
จากโครงการ “ Lovecare  YM2M Young Men’s Health มัธยมศึ กษาปี ที่ 4   ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคาร
Station ” สถานี สุขภาพวัยรุ่ นชาย เพื่อส่ งเสริ มบริ การที่ Assumption 2003 โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ เขตบางรั ก
เป็ นมิตร ส�ำหรับวัยรุ่ นชายโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย กรุ งเทพมหานคร

มอบทุนการศึกษาให้นักบาสเกตบอล ประจำ�ปีการศึกษา 2561
เมื่ อ วัน ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรี ย น
อั ส สั ม ชั ญ มอบทุ น การศึ ก ษาให้ นั ก บาสเกตบอล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ที่ไม่ได้เป็ นนักกีฬาโครงการทุนของ
โรงเรี ยน ประจ�ำปี การศึกษา 2561 จากกองทุนสนับสนุน
กี ฬาบาสเกตบอล จ�ำนวน 5 ทุ น ทุ นละ 50,000 บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมีภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย คุณกฤษณะ
วจีไกรลาศ ผูจ้ ดั การทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ    
ผูฝ้ ึ กสอนทีมบาสเกตบอล และผูป้ กครอง ร่ วมมอบทุนเพือ่
สร้างขวัญและก�ำลังใจ ที่ได้นำ� ชัยชนะจากการแข่งขันและ
สร้างชื่อเสี ยงให้แก่โรงเรี ยน  พร้อมทั้งให้โอวาท ณ ห้อง  
ผูอ้ ำ� นวยการชั้น M2 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยน          
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 ( AC GAMES 2018 )
ระหว่างวันที่ 6-15 และ 23 พฤศจิกายน  2561  เพื่อให้
นักเรี ยนทุกคน คณะครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความสมัครสมาน
สามัคคี  รู้แพ้รู้ชนะรู ้อภัย มีน้ ำ� ใจนักกีฬา และเป็ นการแสดง
ศักยภาพทางด้านกีฬาของนักเรี ยนสามารถน�ำไปพัฒนาสู่
กีฬาอาชีพในกีฬาที่ตวั เองถนัด โดยแบ่งสี ของนักเรี ยนออก
เป็ น 6 สี คือ สี แดง สี เหลือง สี ฟ้า สี ชมพู สี เขียว สี สม้ และ
มีการจัดการแข่งขันกีฬา จ�ำนวน 5 ชนิด คือ แบดมินตัน
เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล วอลเลย์บอล ฟุตซอล ดึงข้อ
วิง่ ขึ้นตึก  และวิง่ ผลัดเอกีเด้ง โดยมีภราดาวิทยา เทพกอม
รองผู ้อ �ำ นวยการ/หั ว หน้ า ฝ่ ายวิ ช าการ/หั ว หน้ า ฝ่ าย
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 งานกีฬา ฝ่ าย โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นประธาน
กิ จกรรม จัดให้มีพิธีเปิ ด - ปิ ด การแข่งขันกี ฬาสี AC   ใน พิธีเปิ ด - ปิ ด การแข่งขันกีฬาสี AC  GAMES ประจําปี
GAMES ประจําปี การศึกษา  2561  สําหรับนักเรี ยนระดับ การศึกษา 2561 ณ บริ เวณใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย   ์
ชั้น มัธยมศึกษาปี ที่1 - 6 และ EP - M.1 - 6  ซ่ ึงท�ำการแข่งขัน โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอล เอสโคล่า รุ่น 16 ปี ชาย
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน “เอสโคล่า”
รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้ง
ที่ 6 (ปี ที่ 29) ประจ�ำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงยิม
สิ ริวณั วรี สนามกีฬากลาง จ.ชัยภูมิ วันที่ 29 ธันวาคม 2561
ประเภททีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ (เสื้ อแดง) ชนะ โรงเรี ยนนวมินทราชินู
ทิศ หอวัง นนทบุรี จ.นนทบุรี 3-1 เซต (25-16, 20-25, 259, 25-17) คว้าแชมป์ ถ้วยพระราชทาน มาครองได้สำ� เร็ จ
โดยมี ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พจิ ารณ์  ผอู ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ร่ วมแสดงความยินดี
นักกีฬายอดเยีย่ ม
รางวัลบุคคล ผู้ฝึกสอนยอดเยีย่ ม
ประเภทที มชาย - สนั่น อ้นเกตุ : โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ประเภททีมชาย - ศราวุธ พุฒจันทร์ : โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
จากงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการ
กีฬาดีเด่น เนื่องในวันกีฬาแห่งชาติ ประจ�ำปี 2561  จัดโดย
การกีฬาแห่งประเทศไทย   เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2561  
โดยมีนายวีระศักดิ์ โควสุ รัตน์ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา เป็ นประธาน   ณ  อินดอร์สเตเดี้ยม
กกท. สนามกีฬาหัวหมาก กรุ งเทพฯ
นักเรียนที่ได้ รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่ นสมาคมกีฬาแห่ ง
ประเทศไทย ประกอบด้ วย
นายวิชฤทธิ์ คฤหวาณิ ช เลขประจ�ำตัว 48534 ชั้น ม.6/7  
ประเภทกีฬา หมากล้อม
นายญาณพงศ์ พนากิจกุล เลขประจ�ำตัว 48600  ชั้น ม.6/1  
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ขอแสดงความยินดีนกั เรี ยนได้ ประเภทกีฬา เทนเบิลเทนนิส
รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่นสมาคมกีฬาแห่ งประเทศไทย  
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
สมาคมอัสสัมชัญจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำ�ปี 2561
เมื่ อวันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561 สมาคม
อัส สั ม ชัญ จัด การประชุ ม ใหญ่ วิ ส ามัญ ประจ�ำ ปี 2561
และการเลื อ กตั้ง คณะกรรมการอ�ำ นวยการสมาคม
อัสสัมชัญ ผลการเลือกตั้ง พล.ร.อ.ประพฤติพร อักษรมัต
ได้รั บ เลื อ กตั้ง ด�ำ รงต�ำ แหน่ ง นายกสมาคมอัส สั ม ชัญ
ปี พ.ศ. 2561-2563 ณ ห้องประชุ ม วัลลภ เจี ยรวนนท์
สมาคมอัสสัมชัญ กรุ งเทพมหานคร
นายกสมาคมอัสสัมชัญ และกรรมการสมาคมอัสสัมชัญเข้าอำ�นวยพรคณะภราดา
ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่
เมื่ อวันที่    9   มกราคม พ.ศ. 2562 พลเรื อเอก
ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ และคณะ
กรรมการสมาคมอัสสัมชัญ เข้าอ�ำนวยพร ภราดา ดร.เดชาชัย  
ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ภราดาวิริยะ  
ฉัน ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษาผูอ้ ำ� นวยการ ขอบคุ ณ ที่ ใ ห้ก าร
สนับสนุนสมาคมอัสสัมชัญ ด้วยดีมาโดยตลอด ณ ห้อง
ท�ำ งานคณะภราดา ชั้น M2 อาคารอัส สั ม ชัญ 2003
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
จัดเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางในการพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค 4.0”
ยุค 4.0” น�ำโดย ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ นายกสมาคม
ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และคณะกรรมการ
สมาคมฯ ให้การต้อนรับ ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์  
อัสสัมชนิก 25125 รุ่ น AC86 ให้เกียรติเป็ นผูเ้ ริ่ มการเสวนา
ครั้ งนี้ พร้ อมด้ ว ยประชาคมอั ส สั ม ชั ญ ตั ว แทน
สมาคมอัสสัมชัญ พลเรื อเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายก
สมาคมอัสสัมชัญ ตัวแทนครู ฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ ายต่างๆ
แผนกประถม ตัวแทนครู ฝ่ ายวิชาการ หัวหน้าฝ่ ายต่างๆ
แผนกมัธยม ตัวแทนผูป้ กครอง ระดับชั้นแผนกประถม
ตัวแทนผูป้ กครอง ระดับชั้นแผนกมัธยม ตัวแทนครู เกษียณ
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 สมาคมผูป้ กครอง ตัวแทนอัสสัมชนิก เข้าร่ วมรับฟังและเสนอแนะข้อคิดเห็น
และครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้จดั เสวนาในหัวข้อ “ทิศทาง เพื่ อ การพัฒ นาแก่ ป ระชาคมอัส สั ม ชั ญ ณ โรงแรม
ในการพัฒนานักเรี ยนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลก Prime Hotel Central Station Bangkok
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เมื่ อ วัน ที่    7 ธั น วาคม พ.ศ. 2561   ภราดา ได้รั บ รางวัล ทางวิ ช าการ ณ ลานอนุ ส าวรี ย์คุ ณ พ่ อ
ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ กอลมเบต์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุ งเทพมหานคร  
ร่ วมแสดงความยินดี และให้เกียรติถ่ายภาพกับนักเรี ยนที่ โดยมีรายการดังนี้
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่งขันค�ำคม “เซนต์หลุ ยส์ วิชาการ 60 ปี ”
SLC Academic Days รางวัลรองชนะเลิ ศอันดับหนึ่ ง  
ณ โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
เด็กชายปภังกร ศรี ระษา
เลขประจ�ำตัว 52433   ชั้น ม.1/3
นายบัณณวิทย์ โอภาสตระกูลภวัฐ
เลขประจ�ำตัว 50893  ชั้น ม.3/4
นายชยากร
วงศ์บุญสิ น  
เลขประจ�ำตัว 49077  ชั้น ม.5/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่งขันสารานุกรมและคัดลายมือ “เซนต์หลุยส์
วิ ช าการ 60 ปี ” SLC Academic Days ณ โรงเรี ย น
เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่ และรองชนะเลิศอันดับสอง
นายนิธิศ
เจริ ญรุ่ งเรื อง
เลขประจ�ำตัว 50810  ชั้น ม.3/1
นายนววิชญ์ เงินกิตติ
เลขประจ�ำตัว 49142  ชั้น ม.5/4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่งขันโครงการ “กล้าวรรณกรรม” รุ่ นที่ 15 ได้
รับเกียรติบตั ร และเข็มค่ายฯ
นายเมธัส
ชัยมงคลานนท์
เลขประจ�ำตัว 50434 ชั้น ม.6/6
นายชานน
จาบทอง  
เลขประจ�ำตัว 48577 ชั้น ม.6/8
นายเมธัส ชัยมงคลานนท์ ได้รับรางวัลและการเข้าค่าย
“ยอดกล้า” ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ณ  บา้ น
ผูห้ ว่าน จ.นครปฐม จัดโดยมหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ,
สมาคมนักเขียนแห่ งประเทศไทย และบริ ษทั ซี พีออลล์
จ�ำกัด (มหาชน)

14 AC NEWSLETTER
ผู้อำ�นวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่งขันต่อค�ำศัพท์ภาษาไทยงานมหกรรมความ
สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 68 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 2
(สพม.2)  ณ โรงเรี ยนมัธยมวัดหนองจอก
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง และรางวั ล รองชนะเลิ ศ
อันดับหนึ่ง
เด็กชายปภังกร ศรี ระษา
เลขประจ�ำตัว  52433 ชั้น ม.1/3
นายปั ณณวิชญ์ โอภาสตระกูลภวัฐ
นายชยากร วงศ์บุญสิ น
เลขประจ�ำตัว 50893 ชั้น ม. 3/4
เลขประจ�ำตัว 49077 ชั้น ม.5/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่ ง ขัน วรรณกรรมวิ จ ารณ์ ภ าษาไทยงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2  (สพม.2)  ณ โรงเรี ยนมัธยมวัดหนองจอก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายสัณห์หฤษฎ์ เลี้ยงประเสริ ฐ
เลขประจ�ำตัว 55377 ชั้น ม.3/4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่ ง ขัน พิ นิ จ วรรณคดี ง านมหกรรมความ
สามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้ง
ที่ 68 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)  
ณ โรงเรี ยนมัธยมวัดหนองจอก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับสอง
นายพัทณเศรษฐ์ เกษมโกสิ นทร์
เลขประจ�ำตัว  50638 EP-M.3/2
นายณัฐฏ์
เลิศอภิวรรณ  
เลขประจ�ำตัว  54606  ชั้น  ม.4/2
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่ นใหม่ กาพย์ยานี 11 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 2 (สพม.2)  ณ โรงเรี ยนวัดลาดปลาเค้าพิทยา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
เด็กชายสรวิชญ์ เศรษฐชัยชาญ
เลขประจ�ำตัว  51634 ชั้น ม.2/6
นายกันตพจน์ วัฒนชลสิ ทธิ์
เลขประจ�ำตัว  51817 ชั้น ม.2/6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่งขันเรี ยงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรี ยงความ)
ม.ต้น งานมหกรรมความสามารถทางศิ ลปหัตถกรรม
วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานส�ำนักงานเขตพื้นที่ การ
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)  ณ โรงเรี ยนเตรี ยม
อุดมศึกษาพัฒนาการ สุ วรรณภูมิ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายอัมริ นทร์ จิรจรัสกุล
เลขประจ�ำตัว 50963  ชั้น ม.3/5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่ อภาษาไทย ม.ปลาย งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐานส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
มัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)  ณ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุ วรรณภูมิ
รางวัลชนะเลิศ
นายนภนต์
วีรวรรณ
เลขประจ�ำตัว 49323 ชั้น ม.5/1
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ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่ อ 20,000 บาท
นายพีรณัฐ
ตันติปริ มงคล
เลขประจ�ำตัว 49295 ชั้น ม.5/2
นายปฏิภาณ สายเชื้อ
เลขประจ�ำตัว 49496 ชั้น ม.5/3
นายณพวัฒน์ ผลพืชน์  
เลขประจ�ำตัว 49157 ชั้น ม.5/3
นายศุภวิชญ์ สุ นทรพาณิ ชญ์
เลขประจ�ำตัว 56194 ชั้น ม.5/4
นายพลวัฒน์ เอื้องสี ทอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เลขประจ�ำตัว 49935 ชั้น ม.5/7
อบรมนักเรี ยนแกนน�ำผลิตสื่ อ Cyberbullying ระดับ นายธีรวุฒิ
ชวนะเวสสกุล
ม.ปลาย ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
เลขประจ�ำตัว 48349 ชั้น ม.6/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
อบรมนักเรี ยนแกนน�ำผลิตสื่ อ Cyberbullying ระดับ
ม.ต้น ณ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาสื่ อ 20,000 บาท
เด็กชายจิรพนธ์ วชิรทรัพย์  
เลขประจ�ำตัว 51422  ชั้น ม. 2/1
เด็กชายจิราวัฒน์ ศรี ศิลป์ โสภณ
เลขประจ�ำตัว 51763 ชั้น ม. 2/1
เด็กชายศิรสิ ทธิ์ สุ ขอร่ าม
เลขประจ�ำตัว 53797 ชั้น ม. 2/1
เด็กชายณัฐวัฒน์ อนุวงศ์นุเคราะห์
เลขประจ�ำตัว 56201 ชั้น ม. 2/1
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โครงการค่าย Creative AI for Incoming Society จัด
โดยส�ำนักปั ญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ และบริ ษทั CP All  
ณ โรงแรม E88 BANGKOK (อี 88 แบงค็อก) กรุ งเทพฯ
ผ่านการคัดเลือกและเป็ นตัวแทนไปศึกษาดูงาน ที่ประเทศ
สิ งคโปร์
นายกิตติภพ วิจิตรกิจจา
เลขประจ�ำตัว 50104 ชั้น ม. 4/1
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กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขัน หุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ ประเทศไทย
ประจ�ำปี 2561 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประเภทการแข่งขัน หุ่นยนต์
ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ.ยุ ว ชน ครั้ งที่ 18 เกมส์ ก ารแข่ ง ขัน
“Bit Lacer” รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับโล่รางวัล
เหรี ยญรางวัล และทุนการศึกษา 10,000 บาท
เด็กชายภารุ จ เอื้อสุ ดใจ
เลขประจ�ำตัว 51619 ชั้น ม.2/3
นายธฤต
นามนิราศภัย
เลขประจ�ำตัว 51020 ชั้น ม.3/3
นายลัทธวัฒน์ เลาหะพันธุ์
เลขประจ�ำตัว 49472 ชั้น ม.5/1
นายชัยสิ ทธิ์ คุปตานนท์
เลขประจ�ำตัว 49147 ชั้น ม.5/1

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันหุ่ นยนต์ยวุ ชนชิงชนะเลิศประเทศไทย
จัดโดย ชมรมครู หุ่นยนต์ไทย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายลัทธวัฒน์ เลาหะพันธุ์
เลขประจ�ำตัว 49472 ชั้น ม.5/1
นายศิษฎ์
สุ จิรัตนวิมล
เลขประจ�ำตัว 50690 ชั้น ม.3/2

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันรายการ World Robot Games Thailand
Championship 2018
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสาม
นายธฤต
นามนิราศภัย
เลขประจ�ำตัว 50167 ชั้น ม.3/3
นายกันตพัฒน์ เลาหะพันธ์
เลขประจ�ำตัว 50703 ชั้น ม.3/3
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เป็ นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่ วมแข่งขันระดับนานาชาติ
จ.เชียงใหม่ ได้รับเงินสนับสนุน 70,000 บาท
นายลัทธวัฒน์ เลาหะพันธุ์
เลขประจ�ำตัว 49472 ชั้น ม.5/1
นายชัยสิ ทธิ์ คุปตานนท์  
เลขประจ�ำตัว 49147 ชั้น ม.5/1
นายศิษฎ์
สุ จิรัตนวิมล  
เลขประจ�ำตัว 50690 ชั้น ม.3/2
เด็กชายภารุ จ เอื้อสุ ดใจ   
เลขประจ�ำตัว 51619 ชั้น ม.2/3
นายธฤต
นามนิราศภัย   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เลขประจ�ำตัว 50167 ชั้น ม.3/3
การแข่ ง ขัน โอลิ ม ปิ กหุ่ น ยนต์ ป ระจ�ำ ปี 2561 เด็กชายสิ ปปกร ธัญญหาญ  
(WRO2018) สนามชิงชนะเลิศประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ เลขประจ�ำตัว 51765 ชั้น ม. 2/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วทิ ยาศาสตร์
การเข้าร่ วมแข่งขันตอบปั ญหาทางวิทยาศาสตร์
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายถนัดกิจ ตั้งจารุ กิจ
เลขประจ�ำตัว 48332  ชั้น ม.6/1
นายพงศภัค พูลทัศฐาน
เลขประจ�ำตัว 48468  ชั้น ม.6/2
นายปพณ
อลงกตเพทาย
เลขประจ�ำตัว 53221  ชั้น ม.6/2
นายจิรสิ ญจ์ สวรรค์พรเพ็ญ
นายชยุตม์
วงศ์บุญสิ น
เลขประจ�ำตัว 55439 ชั้น ม.6/5
เลขประจ�ำตัว 48451   ชั้น ม.6/5
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
AEON Speech Contest 2018  จัดโดย มูลนิธิอิออน
1% คลับ ร่ วมกับมูลนิธิอิออน ประเทศไทย  ณ โรงแรม
จัสมิน ซิต้ ี โฮเต็ล สุ ขมุ วิท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายวิศรุ ต
ไชยค�ำภา
เลขประจ�ำตัว 55385 ชั้น ม.5/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายวิชญ์
พงศ์ชชั วาล
เลขประจ�ำตัว 48323 ชั้น ม.5/1
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
การแข่ ง ขัน PIM Language Competition
การแข่งขันตอบปั ญหาความรู ้ทว่ั ไปเกี่ยวกับประเทศจีน
และพูดสุ นทรพจน์ และการแข่งขัน Spelling Bee จัดโดย
คณะศิ ล ปศาสตร์ สถาบัน การจัด การปั ญ ญาภิ ว ัฒ น์  
ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวฒั น์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
นายธนดล
อัศวเทวาเกียรติ
เลขประจ�ำตัว  49157 ชั้น ม.5/1
นายปฏิภาณ สายเชื้อ  
เลขประจ�ำตัว  49496 ชั้น ม.5/3
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
การแข่งขัน IQ WORD UP รายการ การแข่งขัน
Logic Game ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี การศึกษา 2561  ณ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญสมุทรปราการ
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ต้ น
นายจิรัฎฐ์
ปลื้มถนอม
เลขประจ�ำตัว 50858 ชั้น ม. 3/5
รางวัลชนะเลิศ ระดับ ม.ปลาย
นายพัฒนชัย จงเลิศวราวงศ์
เลขประจ�ำตัว 53227 ชั้น ม. 6/1
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ระดับ ม.ปลาย
นายปิ ติพน ตันสุ วรรณโสภณ
เลขประจ�ำตัว 48448 ชั้น ม. 6/4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่ างประเทศ
การแข่ ง ขัน PBIC Academy 2018 Speech
Competition  ณ วิทยาลัยนานาชาติปรี ดี พนมยงค์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
นายชาญวิทย์ ล้อสมิทธ์  
เลขประจ�ำตัว 55417  ชั้น EP-M. 6/1
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เด็กชายปั ญญา เจนพิทกั ษ์  
เลขประจ�ำตัว  52497  ชั้น ม.1/4
เด็กชายอัครพล บุญกล�่ำ 
เลขประจ�ำตัว  54449  EP-M.2/2
นายเมธาสิ ทธิ์ บัณฑิตวราพงศ์
เลขประจ�ำตัว 50972 EP-M.3/2
นายเผยเจีย
เจิ้ง    
เลขประจ�ำตัว  50636  EP- M.3/2
นายณภัทร
วงศ์หาญเชาว์   
เลขประจ�ำตัว 53201 ชั้น ม.6/1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิ ช   
การแข่งขันหมากล้อมลีกมัธยมศึกษา M-League เลขประจ�ำตัว 48534 ชั้น ม. 6/7
2018 จัดโดย สมาคมหมากล้อมแห่งประเทศไทย ณ อาคาร นายชัชพล
วิจิตรกาญจน์    
ซี พี ทาวเวอร์ ร างวัล ชนะเลิ ศ ถ้ว ยประทาน พระเจ้า เลขประจ�ำตัว 48257 EP- M.6/2
หลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
การแข่งขันคณิตศาสตร์ งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68 จัด
โดย ส� ำ นัก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 (สพม.2)
ณ โรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ กรุ งเทพมหานคร
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
นายอิทธิพนั ธ์ กลัน่ ความดี  
เลขประจ�ำตัว  48651  ชั้น ม. 6/1
รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง
ตัวแทนเขตเพื่อแข่ งขัน ระดับภาค
นายพงศภัค พูลทัศฐาน
เลขประจ�ำตัว 48468  ชั้น ม. 6/2
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา และวัฒนธรรม
การแข่งขันตอบปั ญหาวิชาการ “ความรู ้ รอบตัว
สังคมศึกษา” เซนต์หลุยส์วชิ าการ 60 ปี SLC Academic
Days  ณ  โรงเรี ยนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ หนึ่ ง เหรี ย ญเงิ น พร้ อม
เกียรติบัตร
นายชัญญวิชย์ เผดิมพรร่ มเย็น  
เลขประจ�ำตัว 48574  ชั้น ม. 6/1
นายปณต
อลงกตเพทาย   
เลขประจ�ำตัว 53220  ชั้น ม. 6/1

AC NEWSLETTER 21
ผู้อำ�นวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา และวัฒนธรรม
การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการสาระภูมิศาสตร์
ระดับมัธยมปลาย ณ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษา
รองชนะเลิศอันดับสาม
นายบัญญวัติ มุติวฒั นาสวัสดิ์
เลขประจ�ำตัว 48682 ชั้น ม.6/3
นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์  
เลขประจ�ำตัว 48479  ชั้น ม.6/5

กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา และวัฒนธรรม
แ ข่ ง ขั น โ ต้ ว า ที ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ วั น วิ ช า ก า ร
คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล 2,000 บาท
พร้ อมเกียรติบัตร
นายชาญวิทย์ ล้อสมิทธ์  
เลขประจ�ำตัว 55417  EP-M.6/1
นายสุ ภเศรษฐ์ ไตรรัตนภิรมย์   
เลขประจ�ำตัว 49047  EP-M.5/1
นายศิวา
รุ่ งเรื องมณี รัตน์  
เลขประจ�ำตัว 49386  ชั้น ม.5/3
นายธาม
สุ ขสงวน  
เลขประจ�ำตัว  53972   EP-M.5/2
ขั้น พื้ น ฐาน ส�ำ นัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามัธ ยมศึ ก ษา
เขต 2 (สพม.2)
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน
(วาดภาพลายเส้ น)
นายกวิน
ลิขิตปั ทมสิ งห์
เลขประจ�ำตัว  53236  ชั้น ม. 6/9
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง
(วาดภาพระบายสี ม.4-6)
นายปฏิภาณ เต่าทอง
เลขประจ�ำตัว  56189 ชั้น ม.5/10
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง
งานมหกรรมความสามารถทางศิ ล ปหัต ถกรรม (ศิลป์ สร้ างสรรค์ ม.4-6)
วิชาการ และเทคโนโลยี ครั้งที่ 68  ณ โรงเรี ยนดอนเมือง นายทักษ์ดนัย ธรรมกีรติ
ทหารอากาศบ�ำรุ ง ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เลขประจ�ำตัว  56742 ชั้น ม.4/8
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นายภูวศิ
แสงอุดมเลิศ   
เลขประจ�ำตัว  49833   ชั้น ม.4/1
นายเตโช
ชินพงศ์พาณิ ชย์    
เลขประจ�ำตัว  50132  ชั้น ม.4/1
นายพล
เลิศยนต์ชีพ    
เลขประจ�ำตัว  49012   EP-M.5/1
นายวีรวิชญ์ วรพงศ์พิสุทธิ์   
เลขประจ�ำตัว49478 ชั้น ม.5/1
นายนวพล
รัตนก�ำเนิด  
เลขประจ�ำตัว  52572 ชั้น ม.5/3
โอลิมปิ กวิชาการ (สั งคม)
นายพีรณัฐ
ศรี สุทธางกูร  
โครงการสอบคัดเลื อกผูเ้ ข้าร่ วมโครงการอบรม เลขประจ�ำตัว 49063 ชั้น ม.5/4
ภูมิศาสตร์โอลิมปิ กวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจ�ำปี 2562    นายกิตติภูมิ วุฒิศกั ดิ์   
ณ  ศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิ ก สอวน. จุฬาลงกรณ์ นักเรี ยน เลขประจ�ำตัว 49337 ชั้น ม.5/4
10 คน ผ่านการคัดเลือกเข้าร่ วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์ นายกันตพงศ์ วีรพลวุฒิกิจ   
โอลิมปิ กวิชาการ สอวน. ค่าย 1 ประจ�ำปี 2562 ระหว่าง เลขประจ�ำตัว 51866 ชั้น ม.5/10
วันที่ 11-15  ธันวาคม พ.ศ. 2561 และสอบเพื่อคัดเลือก นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์   
ผูแ้ ทนศูนย์ วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561
เลขประจ�ำตัว 48479 ชั้น ม.6/5
นายกัณฑ์อเนก โชคยางกูร   
เลขประจ�ำตัว  50021 ชั้น ม.4/1
โอลิมปิ กวิชาการ (สั งคม)
การแข่งขันภูมิศาสตร์ โอลิมปิ กระดับชาติครั้งที่ 1
ประจ�ำปี การศึกษา 2560 จัดโดย มูลนิธิส่งเสริ มโอลิมปิ ก
วิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เหรียญเงิน
นายบัญญวัต มุติวฒั นาสวัสดิ์  
เลขประจ�ำตัว  48682  ชั้น ม.6/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง เหรียญทองแดง
นายสรวิชญ์ ธรรมรติวงศ์  
เลขประจ�ำตัว 48479  ชั้น ม.6/5
โอลิมปิ กวิชาการ (คณิตศาสตร์ )
ค่ า ย สอวน. คณิ ตศาสตร์ ณ ศู น ย์โ รงเรี ยน
สวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลั ย ผ่ า นการคั ด เลื อ กเข้ า อบรม
คณิ ตศาสตร์ สอวน. ค่าย 1
นายชัยสิ ทธิ์ คุปตานนท์  
เลขประจ�ำตัว  49147  ชั้น ม.5/1
นายสิ รภพ
โชคชัยพฤกษ์  
เลขประจ�ำตัว  49482  ชั้น ม.5/2
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โอลิมปิ กวิชาการ (วิทยาศาสตร์ )
ค่าย สอวน. ฟิ สิ กส์   ณ  ศูนย์โรงเรี ยนเทพศิรินทร์
ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมฟิ สิ กส์ สอวน. ค่าย 1 และค่าย 2
นายวิวรรษธร ธิตสิ ริวทิ ย์  
เลขประจ�ำตัว 49886  ชั้น ม.4/1                   
นายภูวศิ
แสงอุดมเลิศ    
เลขประจ�ำตัว 49833 ชั้น ม.4/1                  
นายธนกฤต เฟื่ องพานิชเจริ ญ
เลขประจ�ำตัว 49341 ชั้น ม.5/1

โอลิมปิ กวิชาการ (วิทยาศาสตร์ )
ค่าย สอวน. ชีววิทยา ณ  ศูนย์โรงเรี ยนสตรี วิทยา
ผ่ า นการคัด เลื อ กเข้า อบรมชี ว วิ ท ยา สอวน. ค่ า ย 1
และค่าย 2
นายกฤษฎ์
ศิระยรรยง   
เลขประจ�ำตัว 49185   ชั้น ม.5/1        
นายธรรมกัณฐ์ น�ำพาเจริ ญ    
เลขประจ�ำตัว  49188  ชั้น ม.5/5                    
นายปิ ยภพ
พาณิ ชผล   
เลขประจ�ำตัว  50146   ชั้น ม.4/1

โอลิมปิ กวิชาการ (วิทยาศาสตร์ )
ค่าย สอวน. ดาราศาสตร์  ณ  ศูนย์โรงเรี ยนสามเสน
วิทยาลัย ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมดาราศาสตร์ สอวน.   
ค่าย 1 (วันที่ 28 ก.ย.-24 ต.ค. 61)
สอวน. ค่าย 2 (24-28 ก.พ./1-3, 10-11, 24-25, 30-31
มี.ค.62/ 1, 6-8 เม.ย. 62)
นายกันต์ธร สุ จิรัตน์วมิ ล
เลขประจ�ำตัว  49146  ชั้น ม.5/1
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โอลิมปิ กวิชาการ (คอมพิวเตอร์ )
ค่ า ย สอวน. คอมพิ ว เตอร์ ณ ศู น ย์โ รงเรี ยน
สามเสนวิทยาลัย
ผ่ านการคัดเลือกเข้ าอบรมคอมพิวเตอร์ สอวน. ค่ าย 1
นายจักรภัทร วีระวิทยานันต์  
เลขประจ�ำตัว 50935  ชั้น ม.3/2
นายณัฐพัชร์ พงษ์ธญ
ั ญวิชยั   
เลขประจ�ำตัว 50754  ชั้น ม.3/2
นายณัฐเมศร์ ศรี ปรัชญานันท์
เลขประจ�ำตัว 49844 ชั้น ม.4/1
นายชนกันต์ โชติช่วงนภา   
เลขประจ�ำตัว 49950  ชั้น ม.4/1
นายรณกร
บุญสัมพุทธ  
เลขประจ�ำตัว 49855  ชั้น ม.4/1
คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

บรรณาธิการบริหาร
ม.โสภณ

ภราดา ดร.เดชาชัย

ศรีพิจารณ์

ภราดาวิริยะ

ฉันทรวโรดม

ภราดาวิทยา

เทพกอม

ม.อาสา

มรพงษ์

มิสรัชนี

ศรัทธาพันธ์

ม.โอภาส

ธีราศักดิ์

ม.วรรณรัชต์

สองศรียนต์

สกุลเรือง

บรรณาธิการ

ม.กายสิทธิ์     ร่มไมล์

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ม.ชาญชัย

ศรีนิยม

กองบรรณาธิการ

มิสศิริพร       ศุระศรางค์
ม.กรวิชญ์      โสภา
ม.ดาราธาน

รอดแก้ว

นายวสุ ธา
สุ ภานุรัตน์    
เลขประจ�ำตัว 50211   ชั้น ม.4/1
นายกิตติภพ วิจิตรกิจจา  
เลขประจ�ำตัว 50104  ชั้น ม.4/1
นายชยากร
วงศ์บุญสิ น  
เลขประจ�ำตัว 49077  ชั้น ม.5/1
นายสุ ธิติ
พัฒนภิรมย์  
เลขประจ�ำตัว 49378  ชั้น ม.5/1
นายจิรภัทร วิจิตรธรรมรส  
เลขประจ�ำตัว 49158  ชั้น ม.5/1
นายชลากร
ธีรสุ ขาภรณ์   
เลขประจ�ำตัว  49149  ชั้น ม.5/2

ม.วิชัย

ยงวานิชจิต

ถ่ายภาพ

ม.กายสิทธิ์      ร่มไมล์

มิสปรีดารัตน์    ไชยพัฒน์

ม.โสภณ

สกุลเรือง

มิสพิชชาอร      ณ นคร

ม.ชาญชัย

ศรีนิยม

มิสนงลักษณ์     ศรีนิลแท้

มิสวราภรณ์    ใจสุวรรณ์

Mr. Paul Victor Griffiths

มิสพิชชาอร      ณ นคร

เลขานุการกองบรรณาธิการ
มิสสิรินุช

พิสูจน์อักษร

เอี่ยมเชียม

ม.เสกสรรค์      นิลสุวรรณโฆษิต

นักเรียนชมรม NETAC

รูปเล่ม

มิสวราภรณ์     ใจสุวรรณ์

พิมพ์ที่

The Sun Group
โทรศัพท์ 0-2433-4192

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

