
 1 AC NEWSLETTER

จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

AC NEWSLETTER
ปีที ่22 ฉบบัเดอืนธนัวาคม พ.ศ. 2561-กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562

รางวลัชนะเลิศ และการน�เสนอดีเย่ียม

กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ         
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ กับห้องปฏิบัติการ
วิศวกรรมศาสตร์ AC FAB LAB

AC Christmas Fair 2018
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กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
	 เม่ือวนัท่ี	4	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561	ภราดา	ดร.เดชาชยั	

ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั		เป็นประธาน

ในพิธีวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระ-

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	รัชกาลท่ี	9	

วนัชาติ	และวนัพอ่แห่งชาติ	โดยมีภราดาวริิยะ	ฉนัทวโรดม	

ท่ีปรึกษาอาวโุส	ภราดาวิทยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	

คณะผูบ้ริหาร	 คณะครู	 	 นกัเรียน	 และผูแ้ทนผูป้กครอง	 

เขา้ร่วมในพิธี	ประธานจุดธูปเทียนต่อหนา้พระคริสตแ์ละ

กล่าวสุนทรพจน	์เน่ืองในวนัคลา้ยวนัเฉลิมพระชนมพรรษา

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	

บรมนาถบพิตร	วนัชาติ	และวนัพอ่แห่งชาติ		จากนั้นไดเ้ชิญ

ผูแ้ทนครู	 ผูแ้ทนผูป้กครอง	 ผูแ้ทนนักเรียน	 และผูแ้ทน

นกัการ	ข้ึนถวายแจกนัดอกไมต่้อหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์	

การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์	 “เราสู้”			

ต่อดว้ยกิจกรรมร�าลึกพระคุณพ่อ	 	 ผูแ้ทนลูกนายปณต	

อลงกตเพทาย		เลขประจ�าตวั	53220	อ่านบทเทิดพระคุณ

พอ่			ผูแ้ทนลูกข้ึนมอบมาลยั	เคารพบูชาพร้อมทั้งกราบคุณ

พอ่	เพื่อแสดงความกตญัญูต่อคุณพอ่		ผูแ้ทนคุณพอ่กฤตย	์	

เชียงประทุม	กล่าวแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อลูก		ผูอ้ �านวยการ

ประธานในพิธีกล่าวขอบคุณผูแ้ทนคุณพ่อท่ีใหเ้กียรติมา

ร่วมกิจกรรมกบัทางโรงเรียน	ผูอ้ �านวยการพร้อมทั้งรอง 

ผูอ้ �านวยการ	 ร่วมกนัมอบของท่ีระลึกแก่ผูแ้ทนคุณพ่อ		 

ณ	บริเวณลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์ฟ.	 ฮีแลร์	 โรงเรียน 

อสัสมัชญั	เขตบางรัก		กรุงเทพมหานคร		
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ขอแสดงความยินดีกับ

นกัเรียนทีม	CanSat	ดาวเทียมกระป๋อง	โรงเรียนอสัสมัชญั	

ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ	และการน�าเสนอดีเยีย่ม	การแข่งขนั	

CanSat	 ระดับประเทศ	 โครงการ	 Thailand	 CanSat	 

Competition	2018	ระหวา่งวนัท่ี	8-10		ธนัวาคม		พ.ศ.	2561		

ณ	องคก์ารพิพิธภณัฑว์ิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 เทคโนธานี	

ต.คลองหา้	อ.คลองหลวง	จ.ปทุมธานี	 	 จดัโดย	องคก์าร

พิพิธภณัฑว์ทิยาศาสตร์แห่งชาติ	(อพวช.)	ไดเ้ป็นตวัแทน

เดก็ไทยไปดูงานนานาชาติ	

	 	 	 	ส�าหรับการแข่งขนั	CanSat	 ระดบัประเทศ	โครงการ	

Thailand	CanSat	Competition	2018	เป็นกิจกรรมเพื่อการ

พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย	 ในด้านสะเต็มศึกษา	 

(Science	 Technology	 Engineering	 and	Mathematics	 

Education	 :	 STEM	Education)	 โดยผ่านการสร้างและ

พฒันาดาวเทียมขนาดจ๋ิว	ตามหลกัทฤษฎี	 Project	Base	

Learning	จึงไดมี้แนวความคิดท่ีจะจดัการประกวดแข่งขนั	

รางวัลชนะเลิศ และการน�เสนอดีเยี่ยม
การแข่งขัน Thailand CanSat Competition 
2018

CanSat	Thailand	ในนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย

สมาชิกในทมีประกอบด้วย

นายชยากร	วงศบุ์ญสิน	

เลขประจ�าตวั	49077	นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	5/1

นายภวตั	งามดีวไิลศกัด์ิ	

เลขประจ�าตวั	50120		นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	4/2

นายววิรรษธร	ฐิตสิริวทิย	์

เลขประจ�าตวั	49886	นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	4/1

นายชญานิน	อุทานปทุมรส	

เลขประจ�าตวั	50024	นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	4/1			

ครูผู้ช่วยทีป่รึกษา

มาสเตอร์พชร	ภูมิประเทศ	ครูท่ีปรึกษา

มิสเสาวภา	กลินสูงเนิน	และมาสเตอร์ธนกฤต	สุหลง	
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บันทกึข้อตกลงทางวชิาการกับห้องปฏบัิตกิาร
วศิวกรรมศาสตร์ AC FAB LAB
	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการ 

โรงเรียนอสัสัมชญั	 ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ

ทางวชิาการ	ระหวา่งโรงเรียนอสัสมัชญั	กบั	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ	โดย	ผศ.	ดร.	พิชยั	จนัทร์มณี	

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลย ี

ราชมงคลกรุงเทพ	ในการจดัท�าหอ้งปฏิบติัการวิศวกรรม	 

(AC	FAB	LAB	:	Assumption	College	Fabrication	Lab)	

และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง	 STEM	 

EDUCATION		มี	ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/

หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ/หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ	

โรงเรียนอสัสมัชญั	ดร.	ภาณุเดช	แสงสีด�า	หวัหนา้ภาควชิา

วิศวกรรมการผลิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ	 ร่วมลงนาม	 เม่ือวนัท่ี	 6	

ธนัวาคม	พ.ศ.2561		ณ	หอ้ง	Video	Conference	ชั้น	3	อาคาร

นักบุญหลุยส์-มารีย์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	

กรุงเทพฯ

มอบมาลัยกรพร้อมของขวัญอ�นวยพร
คณะภราดาในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่

	 เม่ือวนัท่ี	19	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561			ผูแ้ทนผูบ้ริหาร	
ผูแ้ทนครูไทย	 ผูแ้ทนครูต่างชาติ	 	 ผูแ้ทนนักการ	 และ 
บุคลากร	โรงเรียนอสัสมัชญั		มอบมาลยักรพร้อมของขวญั
อวยพร	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการ 
โรงเรียนอสัสัมชญั	ภราดาวิริยะ	 	ฉนัทวโรดม	 ท่ีปรึกษา 
ผูอ้ �านวยการ	 ภราดาเศกสรร	สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการ 
โรงเรียนอสัสัมชญัแผนกประถม	 	 และภราดาภูวรินทร์		 
เขมรัชตอ์นนต	์	รองผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญัแผนก
ประถม		เน่ืองในเทศกาลคริสตม์าสและปีใหม่	หลงัจากนั้น
คณะภราดาไดม้อบเงินโบนสัให้กบัคุณครูเพ่ือเป็นขวญั
และก�าลงัใจท่ีท�างานมาตลอดทั้งปี	 	ณ	หอ้ง	Auditorium	
ชั้ น	 9	 และห้องท�างานผู ้อ �านวยการชั้ น	 M2	 อาคาร	 
Assumption	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร	
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พิธีเสกถ�้าระลึกถึงการบังเกิดของพระกุมารเยซู และเปิดไฟต้นคริสต์มาส 2018

	 เม่ือวนัท่ี	11	 	ธนัวาคม	 	พ.ศ.	2561	 	งานอภิบาล	
ส�านกัผูอ้ �านวยการ	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัใหมี้พิธีเสกถ�้า
พระกุมาร	 และเปิดไฟตน้คริสต์มาส	 เพ่ือระลึกถึงการ
บงัเกิดพระกุมารเยซู	 ไดรั้บเกียรติจากบาทหลวงยอห์น 
บปัติสต	์สมเกียรติ	ตรีนิกร	 อุปสังฆราชอคัรสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ	ประกอบวจนพิธีกรรม		โดยมีภราดา	ดร.เดชาชยั		
ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	 	พร้อมดว้ย
ภราดาวิริยะ	 	ฉนัทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	ภราดา
วิทยา	 	 เทพกอม	 รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/

หัวหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ	ผูแ้ทนผูร่้วมบริหาร	 
ผูแ้ทนครูไทย	ผูแ้ทนครูต่างชาติ	ผูแ้ทนนกัเรียนประธาน
สภานกัเรียน	ประธานนกัเรียนคาทอลิก		ผูแ้ทนผูป้กครอง		
และผูแ้ทนนกัการ	มอบมาลยักรแด่พระกมุารเยซู	พร้อมทั้ง
กดปุ่มเปิดไฟต้นคริสต์มาส	 	 วงดุริยางค์บรรเลงเพลง	 
Joy	to	the	World	,	We	wish	you	a	merry	Christmas		ร่วมกนั
ร้องเพลงน�าโดยนกัขบัร้องประสานเสียง		และซานตาคลอส
โปรยทอฟฟ่ีใหแ้ก่นกัเรียนท่ีมาร่วม

AC Christmas Fair 2018

	 เม่ือวนัท่ี	21	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561	ภราดา	ดร.เดชาชยั	
ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	 เป็นประธาน
กล่าวอวยพรและเปิดงาน	 เอซี	 คริสต์มาสแฟร์	 2018	 
(AC	 Christmas	 Fair	 2018)	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561		 
ได้รับเกียรติผู ้ปกครองทุกระดับชั้ น	 คณะกรรมการ 
ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ		คณะครูนกัเรียนและแขกผูมี้เกียรติ	
ร่วมงาน	โดยมีมิสศศิธร	นวลจนัทร์	ประธานคณะกรรมการ
กองทุนครูอสัสัมชญั	ประธานการจดังาน	 	กล่าวรายงาน
วตัถุประสงคข์องการจดังาน	 	 เพ่ือเป็นการหารายไดเ้ขา้
สวสัดิการครู	 โดยภายในงานมีการจ�าหน่ายสินคา้ราคา
ประหยดั	ร้านขายของท่ีระลึก	ร้านคา้ทัว่ไป		กิจกรรมเกม
ของผูป้กครองและนกัเรียนระดบัชั้นต่างๆ		การออกสลาก
รางวลัการกุศล	 	 จบัสลากรถยนต	์ 	 การแสดงคอนเสิร์ต	
ประกอบดว้ยศิลปิน	Panther,	 Foolstep,	BNK48,	Earth	
Patravee,	Blueshade,	Retrospect,	Urboy	TJ	และกิจกรรม
อ่ืนๆ	 อีกมากมาย	ณ	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 	 เขตบางรัก		
กรุงเทพมหานคร
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ Wish Christmas and Happy new year 2019
	 ว ันท่ี 	 4	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	 งานอภิบาล	 
(ศาสนาคริสต์) 	 โรงเ รียนอัสสัมชัญและโรงเ รียน 
ไตรอสัสมัชญั	ร่วมกบัอาสนวหิารอสัสมัชญั	จดัพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ	Wish	Christmas	and	Happy	new	year	
2019	โดยมี	พระคาร์ดินลั	ฟรังซิสเซเวยีร์	เกรียงศกัด์ิ	โกวทิ-
วาณิช	เป็นประธานในพิธี	ในโอกาสน้ีโรงเรียนอสัสมัชญั	
น�าโดยภราดา	ดร.เดชาชยั	ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการ	พร้อม
ดว้ย	ภราดาวทิยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่าย
วิชาการ/หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ	 นักเรียน
คาทอลิกทุกระดบัชั้น		คณะครูนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั	
คณะครูนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา	คณะครูนกัเรียน
โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต์	 และคริสตศ์าสนิกชนเขา้
ร่วมในพิธี		ณ	อาสนวหิารอสัสมัชญั	บางรัก	กรุงเทพมหานคร

เข้าอ�นวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช
	 เ ม่ือวันท่ี	 12	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 ภราดา	 
ดร.เดชาชยั	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั		
พร้อมดว้ยภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	/หวัหนา้
ฝ่ายวิชาการ /หัวหน้า ฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ		 
คณะผูบ้ริหาร	 คณะครูและนักเรียน	 “ไตรอสัสัมชัญ”		 
โรงเรียนอสัสัมชญัศึกษา	 โรงเรียนอสัสัมชญัคอนแวนต	์
และโรงเรียนอัสสัมชัญ	 เข้าอ�านวยพรพระคาร์ดินัล	 
ฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศกัด์ิ	 โกวิทวาณิช	 	 ประมุขอคัร
สงัฆมณฑลกรุงเทพฯ	เน่ืองในโอกาสฉลองศาสนนาม		ณ	
ห้องรับรอง	 ส�านักมิสซังคาทอลิก	 	 อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ	ซอยเจริญกรุง	40			ถนนเจริญกรุง		แขวงบางรัก		
เขตบางรัก		กรุงเทพมหานคร

มอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล ไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู
เนื่องในโอกาสพระคริสตสมภพและสวัสดีปีใหม่ 2562

	 เ ม่ือวันท่ี	 11	 	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	 ภราดา	 
ดร.เดชาชยั	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	
พร้อมดว้ย	ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	/หวัหนา้
ฝ่ายวชิาการ/หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ	และผูแ้ทน
คณะครู	งานอภิบาล	(ศาสนาคริสต)์	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขา้
มอบกระเช้าขอพรพระคาร์ดินัล	 ไมเก้ิล	 มีชยั	 กิจบุญชู		 
อคัรมุขนายกกิตติคุณมิสซงัโรมนัคาทอลิกกรุงเทพฯ	เน่ือง
ในโอกาสพระคริสตสมภพและสวสัดีปีใหม่	2562		ณ	บา้น
อบัราฮมั	อ�าเภอสามพราน	จงัหวดันครปฐม



 7 AC NEWSLETTER

 

 

วัน ฟ. ฮีแลร์ ร�ลึก

พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านกิจกรรม ประจ�ปีการศึกษา 2561

	 เม่ือวนัท่ี	18	 	มกราคม	พ.ศ.	2562	 	 ฝ่ายกิจกรรม	
โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัพิธี	วนั	ฟ.	ฮีแลร์	ร�าลึก	ไดรั้บเกียรติ
จากคุณไกรฤกษ	์นานา	อสัสมัชนิกรุ่น	90	นกัประวติัศาสตร์	
อ่านอตัชีวประวติัและบทสดุดีเจษฎาจารย	์ฟ.ฮีแลร์	โดยมี
ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียน 
อสัสัมชญั	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อมดว้ย	 ภราดาวิริยะ	 
ฉันทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	 มาสเตอร์สุชาติ	 
พินธุรักษ	์ตวัแทนครูอาวโุส	ผูแ้ทนจากสมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรียนอสัสัมชญั	 ผูแ้ทนจากสมาคมอสัสัมชญั	 
ผูแ้ทนคณะครู	 	ผูแ้ทนนกัเรียน	ผูแ้ทนพนกังาน	 ร่วมวาง
แจกนัดอกไมค้ารวะ	 เพ่ือร�าลึกถึงคุณงามความดีท่ีมีต่อ 
โรงเรียนอสัสัมชญั	ณ	บริเวณลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์ 
ฟ.	ฮีแลร์		โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวนัท่ี	 17	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้าน
กิจกรรม	ใหก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	3,	6		และ	
EP-M.3,6	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 โดยมี	 ภราดา	 

	 เ ม่ือวันท่ี	 13	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 ภราดา	 
ดร.เดชาชยั	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	
พร้อมดว้ยภราดาเศกสรร	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญแผนกประถม	 คณะผูร่้วมบริหาร	 คณะครู 
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 คณะครูโรงเรียนอสัสัมชัญแผนก
ประถม		ร่วมแสดงความยนิดีกบั	ภราดา	ดร.พิสูตร	วาปีโส		
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ	ใน
โอกาสเปิด		5		อาคารเรียน	ไดแ้ก่	“อาคารทรินิต้ี,	อาคารอาเว	
มารีอา,	อาคารเรยนีา	เชลี,	อาคารเซนตปี์เตอร์	และอาคาร 
ออลเซนต์”	 โดยไดรั้บพระมหากรุณาธิคุณจาก	สมเด็จ					
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เสด็จ

แสดงความยินดีเปิดอาคารใหม่โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ดร.เดชาชยั	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	 
เป็นประธานในพิธี	พร้อมดว้ยคณะผูร่้วมบริหาร	คณะครู	
นกัเรียนร่วมในพิธี		ณ		บริเวณลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์
ฟ.	ฮีแลร์		โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
นกัเรียนดีเด่นดา้นกิจกรรม	รวมจ�านวนทั้งหมด	160	คน		
แบ่งเป็นดา้นต่างๆ	ประกอบดว้ย
					1.ดา้นรักชาติ	ศาสน	์	กษตัริย์
					2.ดา้นจิตสาธารณะ	บ�าเพญ็ประโยชน	์
					3.ดา้นความเป็นผูน้�า
					4.ดา้นดนตรีและการแสดง
					5.ดา้นกีฬา	ชนิดกีฬา
					6.ดา้นศิลปะการวาดภาพ	
					7.ดา้นกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอ้งสมุด	
Martin	 de	Tours	Library	มอบรางวลัยอดนกัอ่านประจ�า
เดือนสิงหาคม	-	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561

พระราชด�าเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิด	ณ	 โรงเรียน				
อสัสมัชญัหลกัสูตรภาษาองักฤษ	อ.เมือง	จ.สมุทรสาคร
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พิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2561 

	 เม่ือวนัท่ี	 24	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	 	 โรงเรียน 
อสัสัมชญั	 จดัพิธีมุทิตาจิตครูเกษียณ	ประจ�าปีการศึกษา	
2561	 โดยมีภราดา	 ดร.เดชาชยั	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการ 
โรงเรียนอสัสมัชญั	พร้อมดว้ย	ภราดาวิริยะ	ฉนัทวโรดม	 
ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	ภราดาวทิยา		เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/
หัวหนา้ฝ่ายวิชาการ/หัวหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ		
ภราดาเศกสรร	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	
แผนกประถม	ภราดาภูวรินทร์	เขมรัชตอ์นนต	์รองผูอ้ �านวย
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	 
คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญั		
คณะครู		ผูป้กครอง	นกัเรียน	อสัสมัชนิก		และแขกผูมี้เกียรติ	
ร่วมพิธี	ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	
โดยในปีน้ี	มีคุณครูเกษียณทั้งส้ิน	13		ท่าน
โรงเรียนอสัสัมชัญ จ�านวน 9 ท่าน ประกอบด้วย 
				1.	มาสเตอร์วชิยั	 ยงวานิชจิต

				2.	มาสเตอร์มนตรี	 มากรักษา
				3.	มาสเตอร์วลัลภ	 งามกิตติคุณ
				4.	มาสเตอร์ณรงค	์ วรีะประจกัษ์
				5.	มาสเตอร์นิธิโรจน	์ ธีรหิรัญพงษ์
				6.	มาสเตอร์สุชาติ	 พินธุรักษ์
				7.	มิสพรภทัร์	 	 ยงวานิชจิต
				8.	มิสชวลัรักษ	์ แทนประเสริฐสุข
				9.	มาสเตอร์อารัณย	์ โพธิอ๊ะ	 (ไม่สามารถมาร่วมพิธี
ไดเ้น่ืองจากปัญหาดา้นสุขภาพ)
โรงเรียนอสัสัมชัญ แผนกประถม จ�านวน 4 ท่าน  ประกอบด้วย
				1.	มิสชนิดา	 	 สรรคประสาสน์
				2.	มิสทิพาพร	 	 เจริญมาศ
				3.	มิสวราภรณ์		 แสงพลสิทธ์ิ
				4.	มาสเตอร์สมชาย	 เตียวเจริญ

อาสาจะท�ปีใหม่ ณ บ้านพักคนชรา บ้านบางแค 

	 เม่ือวนัเสาร์ท่ี	5	มกราคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มอาสาจะ
ท�า	โดยนกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัไดท้�ากิจกรรมอาสาจะ
ท�าปีใหม่	ณ	บา้นพกัคนชรา	บา้นบางแค	 	 เร่ิมดว้ยการ 
จดัเตรียมอาหาร	 เสิร์ฟอาหารให้กบัคนชราทั้ง	 3	 บา้น	 

ช่วงบ่ายเป็นฐานกิจกรรมนนัทนาการไดแ้ก่
-	ฐานบิงโกแสนสนุก
-	ฐานเจลลา้งมือ
-	ฐานโมบายแสนสวย
ในระหวา่งนั้นกมี็วงดนตรีจากนกัเรียนเล่นเพลงขบักล่อม
สร้างบรรยากาศ	สดใส	สนุกสนาน	ร่ืนเริง	สุดทา้ยกไ็ดม้อบ
การ์ดปีใหม่และพวงมาลยัขอพรปีใหม่กบัคุณตาคุณยาย	
คุณตาคุณยายกไ็ดใ้หพ้รตอ้นรับปีใหม่และก่อนกลบัพวก
เรานกัเรียนอสัสมัชญัและคณะครูผูดู้แลไดน้�าพวงมาลยัเขา้
ไหวส้วสัดีปีใหม่กบั	 มาสเตอร์กานต์	 คคนานต์	 คุณครู
เกษียณโรงเรียนอสัสมัชญันกัเรียนระดบัชั้น	ม.5-6	จ�านวน	
45	คน	ครู	7	คน	มาสเตอร์พชร		จนัทร์ศิริ,	มาสเตอร์ศุภกิตติ	
ช่อไสว,	มาสเตอร์กรัณยภฏั	 เสียงเสนาะ,	 มิสกญัญาพชัร	
ทานกระโทก,	มิสธนัยช์นก	วจิิตรประชา,	มาสเตอร์ชาติพฒัน์		
ทองเจริญกิจ,	และมิสจิลดัดา	สารสิทธ์ิ
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โขนอัสสัมชัญ ร่วมแสดงงานเลี้ยงรับรองวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และวันชาติไทย ณ นครคุนหมิง
	 เม่ือวนัท่ี	5	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561	นกัเรียนโรงเรียน
อัสสัมชัญ	 ได้รับเ กียรติจาก	 สถานกงสุลใหญ่	 ณ	 
นครคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดย	 คุณนิธิวดี	 
มานิตกลุ	กงสุลใหญ่	ณ	นครคุนหมิง	ใหเ้ขา้ร่วมแสดงโขน	 
เร่ืองรามเกียรต์ิ	 ตอน	ยกรบ	 ในงานเล้ียงรับรองวนัคลา้ย
วนัพระราชสมภพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	ร.9	 ซ่ึงเป็นวนัชาติไทย	
และวนัพอ่แห่งชาติ	โดยในงานมีแขกผูมี้เกียรติชาวจีน	ทั้ง
ภาครัฐ	เอกชน	ส่ือมวลชน	และชาวไทยท่ีพ�านกัในมณฑล
ยนูนาน	กุย้โจว	 และหูหนาน	 ร่วมงาน	ณ	ห้อง	Golden	
Ballroom	โรงแรม	Kumming	Green	Lake	ณ	นครคุนหมิง
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ส�าหรับนักเรียนทีเ่ข้าร่วมแสดงในคร้ังนี ้ประกอบด้วย
1.	 ด.ช.วชิรวทิย	์ สรณารักษโ์สภณ	
	 เลขประจ�าตวั	52475	ชั้น	ม.1/7	
2.	 ด.ช.บุณยกร	 วอ่งสรรพการ
	 เลขประจ�าตวั	52229	EP-M.1/1
3.	 ด.ช.สิปปภาส	 เธียรววิรรธน	์
	 เลขประจ�าตวั	52444	EP-M.1/1
4.	 ด.ช.ธนกฤต	 ตณัฑพ์นูเกียรติ	
	 เลขประจ�าตวั	52502	EP-M.1/2
5.	 นายธนทตั	 อนนัตโ์สภณสกลุ	
	 เลขประจ�าตวั	50075	ชั้น	ม.4/7
6.	 นายณฐาภพ	 คงสมบติั	
	 เลขประจ�าตวั	50058	ชั้น	ม.4/8
7.	 นายคุณาณณฑ	์ ไตรพชัรพฒัน	์
	 เลขประจ�าตวั	49300	ชั้น	ม.5/10

8.	 นายนิธิวตั	 เทียนสวา่งนภา	
	 เลขประจ�าตวั	48462	ชั้น	ม.6/3
9.	 นายฉตัรดนยั	 ฉนัทนาเลิศ	
	 เลขประจ�าตวั	48612	ชั้น	ม.6/9
10.	นายพฒิุเมธ	 ติรศรีวฒัน์
	 เลขประจ�าตวั	48352	ชั้น	ม.6/9
11.	นายณฐกร	 ธารธนานนท	์
	 เลขประจ�าตวั	48302	ชั้น	ม.6/10
12.	นายธนภูมิ	 ทรัพยท์วธีีรกลุ	
	 เลขประจ�าตวั	53352	ชั้น	ม.6/10
13.	นายยศวร์ี	 เปรมพฒิุพนัธ์
	 เลขประจ�าตวั	48716	ชั้น	ม.6/10
คุณครูผู้ดูแล
มาสเตอร์ณฐักานต	์สุดเสนาะ,	มาสเตอร์สุชาติ	พินธุรักษ,์	
และมิสศศิธร	นวลจนัทร์

สวัสดีปีใหม่คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี
	 เม่ือวนัท่ี	 14	มกราคม	พ.ศ.	 2562	คณะผูบ้ริหาร	
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 น�าโดย	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม														
ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	 ร่วมกบัสมาคมอสัสัมชญั	สมาคม				
ผูป้กครองและคณะครูโรงเรียนอสัสมัชญั	ชมรมเชียร์และ
แปรอกัษร	 งานประชาสัมพนัธ์	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 ร่วม
อวยพรคุณฐาปน	สิริวฒันภกัดี	กรรมการผูอ้ �านวยการใหญ่	
บริษทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	อสัสมัชนิก	รุ่น	107	
เน่ืองในโอกาสปีใหม่	2562	และขอบคุณท่ีใหก้ารสนบัสนุน
กิจกรรมของโรงเรียนอสัสัมชัญ	 กีฬาทั้งสามชนิดของ						
โรงเรียนอสัสมัชญั	 กีฬาฟุตบอล,	 กีฬาบาสเกตบอล,	 กีฬา

วอลเลยบ์อล	และกิจกรรมของสมาคมอสัสมัชญั	สมาคม 
ผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชัญ	 มาโดยตลอด	ณ	
อาคารแสงโสม	บริษทั	ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)
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อบรมความรู้ “เด็กไทยยุคใหม่ ใส่ใจโรคอ้วน”

มอบทุนการศึกษาให้นักบาสเกตบอล ประจ�ปีการศึกษา 2561

	 เม่ือวนัท่ี	10	มกราคม	พ.ศ.	2562	งานสุขอนามยั	
ฝ่ายบริหาร	และกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา		

อบรมความรู้ด้านเอชไอวีและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ส�หรับวัยรุ่น

	 เม่ือวนัท่ี	18	มกราคม	พ.ศ.	2562		ทีมคณะวทิยากร
จากโครงการ	“	Lovecare		YM2M	Young	Men’s	Health	
Station	 ”	สถานีสุขภาพวยัรุ่นชาย	 เพ่ือส่งเสริมบริการท่ี 
เป็นมิตร	ส�าหรับวยัรุ่นชายโดยเฉพาะในกลุ่มชายรักชาย

	 เม่ือวนัท่ี	 17	 มกราคม	 พ.ศ.	 2562	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 มอบทุนการศึกษาให้นักบาสเกตบอล 
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ท่ีไม่ไดเ้ป็นนกักีฬาโครงการทุนของ
โรงเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	2561	จากกองทุนสนบัสนุน
กีฬาบาสเกตบอล	 จ�านวน	 5	 ทุน	 ทุนละ	 50,000	 บาท	 
(ห้าหม่ืนบาทถว้น)	 โดยมีภราดา	ดร.เดชาชยั	ศรีพิจารณ์	 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	พร้อมดว้ย	 คุณกฤษณะ	 
วจีไกรลาศ	ผูจ้ดัการทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสัมชญั				
ผูฝึ้กสอนทีมบาสเกตบอล	และผูป้กครอง	ร่วมมอบทุนเพ่ือ
สร้างขวญัและก�าลงัใจ	ท่ีไดน้�าชยัชนะจากการแข่งขนัและ
สร้างช่ือเสียงใหแ้ก่โรงเรียน		พร้อมทั้งใหโ้อวาท	ณ	หอ้ง		
ผูอ้ �านวยการชั้น	M2	 อาคารอสัสัมชญั	 2003	 โรงเรียน										
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

และสาวประเภทสอง	 เพ่ือใหเ้ขา้ถึงการตรวจรักษาเอชไอวี
และโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์	 ท่ีมีความเป็นส่วนตวั	 เขา้
ถึงไดง่้ายและเน้นการรักษาความลบัในคลินิกเครือข่าย	
YM2M		ผา่นบริการใหก้ารปรึกษาจากผูเ้ช่ียวชาญทางหอ้ง
แชทออนไลน	์และเป็นช่องทางใหค้วามรู้ดา้นเอชไอวแีละ
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ส�าหรับวยัรุ่น	โดยการผนึกก�าลงั	
7		องคก์ร	ประกอบดว้ย		คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล,	
กรมควบคุมโรค,	 มูลนิธิแพธทูเฮลท์,	 คลินิกบางกอก
เฮลทฮ์บั,	ส�านกัการแพทย-์ส�านกัอนามยั,	กรุงเทพมหานคร,	
องค์การยูนิเซฟ	 ประเทศไทย	 และศูนย์ความร่วมมือ 
ไทย-สหรัฐ	ดา้นสาธารณสุข	 	ใหค้วามรู้ดา้นเอชไอวแีละ
โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์ส�าหรับวยัรุ่น	รวมทั้งใหบ้ริการ
ตรวจโรคฟรีพร้อมทั้งให้ค �าปรึกษาแก่นกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี	 4	 	ณ	ห้อง	Auditorium	 ชั้น	 9	 อาคาร	 
Assumption	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 	 ร่วมกบัโรงพยาบาล
เซนตห์ลุยส์	 	 จดัการอบรมความรู้ในหวัขอ้	 “เด็กไทยยคุ
ใหม่	 ใส่ใจโรคอว้น”	 โดยเน้นเร่ืองภยัร้ายจากโรคอว้น	
ความรู้เร่ืองการเลือกรับประทานอาหาร	หลกัการออกก�าลงั
กาย	 เคล็ดลบัการควบคุมน�้ าหนกั	 	 และการปรับเปล่ียน
พฤติกรรมของตนเองดา้นภาวะโภชนาการ		ทั้งท่ีบา้นและ
ท่ีโรงเรียน	 	 โดยไดรั้บเกียรติจากทีมวทิยากรโรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์	 ให้การอบรมให้กับนักเรียน	 ณ	 สนาม
บ า ส เ ก ต บ อ ล 	 ใ ต้ อ า ค า ร นั ก บุ ญห ลุ ย ส์ - ม า รี ย	์ 
(Saint	 Louis-Marie	Memorial	 Building)	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 3 ฐาน และแบ่งนักเรียนออก 
เป็น 3 กลุ่ม 
	 ฐานท่ี	1	อนัตรายจากโรคอว้น
	 ฐานท่ี	2	การเลือกรับประทานอาหาร
	 ฐานท่ี	3	การออกก�าลงักาย
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พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 ( AC GAMES 2018 )

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอล เอสโคล่า รุ่น 16 ปี ชาย

	 วนัท่ี	 23	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2561	 งานกีฬา	 ฝ่าย
กิจกรรม	 จดัให้มีพิธีเปิด	 -	 ปิด	 การแข่งขนักีฬาสี	 AC		
GAMES	ประจ�าปีการศึกษา		2561		ส�าหรับนกัเรียนระดบั
ชั้น	มธัยมศึกษาปีท่ี1	-	6	และ	EP	-	M.1	-	6		ซ่ึงท�าการแขง่ขนั

	 ผลการแข่งขนัวอลเลยบ์อลยุวชน	 “เอสโคล่า”	 
รุ่นอายไุม่เกิน	16	ปี	รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	คร้ัง
ท่ี	 6	 (ปีท่ี	 29)	ประจ�าปี	 2561	 ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ณ	 โรงยิม 
สิริวณัวรี	สนามกีฬากลาง	จ.ชยัภูมิ	วนัท่ี	29	ธนัวาคม	2561	
ประเภททมีชาย รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั	(เส้ือแดง)	ชนะ	โรงเรียนนวมินทราชินู
ทิศ	หอวงั	นนทบุรี	จ.นนทบุรี	3-1	เซต	(25-16,	20-25,	25-
9,	 25-17)	ควา้แชมป์ถว้ยพระราชทาน	มาครองไดส้�าเร็จ	
โดยมี	ภราดา	ดร.เดชาชยั		ศรีพิจารณ์		ผูอ้ �านวยการโรงเรียน
อสัสมัชญั	ร่วมแสดงความยนิดี
รางวลับุคคล ผู้ฝึกสอนยอดเยีย่ม
ประเภททีมชาย	 -	 สนั่น	 อน้เกตุ	 :	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	

ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับรางวัลนักกีฬาชายดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

ระหวา่งวนัท่ี	 6-15	และ	 23	พฤศจิกายน	 	 2561	 	 เพ่ือให้
นกัเรียนทุกคน	คณะครู	และผูเ้ก่ียวขอ้ง	มีความสมคัรสมาน
สามคัคี		รู้แพรู้้ชนะรู้อภยั	มีน�้าใจนกักีฬา	และเป็นการแสดง
ศกัยภาพทางดา้นกีฬาของนกัเรียนสามารถน�าไปพฒันาสู่
กีฬาอาชีพในกีฬาท่ีตวัเองถนดั	โดยแบ่งสีของนกัเรียนออก
เป็น	6	สี	คือ	สีแดง	สีเหลือง	สีฟ้า	สีชมพ	ูสีเขียว	สีสม้	และ
มีการจดัการแข่งขนักีฬา	จ�านวน	5	ชนิด	 คือ	แบดมินตนั	
เทเบิลเทนนิส	บาสเกตบอล	วอลเลยบ์อล	ฟุตซอล	 ดึงขอ้	
วิง่ข้ึนตึก		และวิง่ผลดัเอกีเดง้	โดยมีภราดาวทิยา	เทพกอม	
รองผู ้อ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ/หัวหน้าฝ่าย
โปรแกรมภาษาองักฤษ	โรงเรียนอสัสมัชญั	 เป็นประธาน
ใน	พิธีเปิด	-	ปิด	การแข่งขนักีฬาสี	AC		GAMES	ประจ�าปี
การศึกษา	 2561	ณ	บริเวณใตอ้าคารนกับุญหลุยส์-มารีย	์		
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

นักกฬีายอดเยีย่ม
ประเภททีมชาย	-	ศราวธุ	พฒุจนัทร์	:	โรงเรียนอสัสมัชญั		

	 โรงเรียนอสัสมัชญั	ขอแสดงความยนิดีนกัเรียนได้
รับรางวลันกักีฬาชายดีเด่นสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย		

จากงานประกาศเกียรติคุณนกักีฬาและบุคลากรทางการ
กีฬาดีเด่น	เน่ืองในวนักีฬาแห่งชาติ	ประจ�าปี	2561		จดัโดย
การกีฬาแห่งประเทศไทย			เม่ือวนัท่ี	16	ธนัวาคม	พ.ศ.2561		
โดยมีนายวีระศกัด์ิ	 โควสุรัตน์	 รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
การท่องเท่ียวและกีฬา	เป็นประธาน			ณ		อินดอร์สเตเด้ียม	
กกท.	สนามกีฬาหวัหมาก	กรุงเทพฯ
นักเรียนที่ได้รับรางวลันักกฬีาชายดเีด่นสมาคมกฬีาแห่ง
ประเทศไทย ประกอบด้วย
นายวิชฤทธ์ิ	คฤหวาณิช	 เลขประจ�าตวั	 48534	ชั้น	ม.6/7		
ประเภทกีฬา	หมากลอ้ม
นายญาณพงศ	์พนากิจกลุ	เลขประจ�าตวั	48600		ชั้น	ม.6/1		
ประเภทกีฬา	เทนเบิลเทนนิส
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	 เม่ือวนัเสาร์ท่ี	 1	 ธันวาคม	พ.ศ.	 2561	 สมาคม 
อัสสัมชัญจัดการประชุมใหญ่วิสามัญประจ�าปี	 2561 
และการเลือกตั้ งคณะกรรมการอ�านวยการสมาคม 
อสัสมัชญั	ผลการเลือกตั้ง	พล.ร.อ.ประพฤติพร	อกัษรมตั	 
ได้รับเลือกตั้ งด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมอัสสัมชัญ	 
ปี	 พ.ศ.	 2561-2563	ณ	ห้องประชุม	 วลัลภ	 เจียรวนนท	์ 
สมาคมอสัสมัชญั	กรุงเทพมหานคร	

	 เม่ือวนัเสาร์ท่ี	19	มกราคม	2562	สมาคมผูป้กครอง
และครู	โรงเรียนอสัสมัชญั	ไดจ้ดัเสวนาในหวัขอ้	“ทิศทาง
ในการพฒันานกัเรียนเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงในโลก

สมาคมอัสสัมชัญจัดการประชุมใหญ่วิสามัญ ประจ�ปี 2561 

นายกสมาคมอัสสัมชัญ และกรรมการสมาคมอัสสัมชัญเข้าอ�นวยพรคณะภราดา
ในเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่
	 เม่ือวนัท่ี	 	 9	 	 มกราคม	พ.ศ.	 2562	พลเรือเอก
ประพฤติพร	อกัษรมตั	นายกสมาคมอสัสมัชญั	และคณะ
กรรมการสมาคมอสัสมัชญั	เขา้อ�านวยพร	ภราดา	ดร.เดชาชยั		
ศรีพิจารณ์	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	ภราดาวิริยะ		
ฉันทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	 ขอบคุณท่ีให้การ
สนบัสนุนสมาคมอสัสัมชญั	ดว้ยดีมาโดยตลอด	ณ	หอ้ง
ท�างานคณะภราดา	 ชั้ น	 M2	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

จัดเสวนาในหัวข้อ “ทิศทางในการพัฒนานักเรียนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในโลกยุค 4.0”
ยคุ	4.0”	น�าโดย	ดร.ชาติชาย	นรเศรษฐาภรณ์	นายกสมาคม
ผูป้กครองและครู	โรงเรียนอสัสมัชญั	และคณะกรรมการ
สมาคมฯ	ใหก้ารตอ้นรับ	ศ.(พิเศษ)	ดร.เอนก	เหล่าธรรมทศัน	์	
อสัสมัชนิก	25125	รุ่น	AC86	ใหเ้กียรติเป็นผูเ้ร่ิมการเสวนา
ค ร้ั ง น้ี 	 พ ร้อมด้วยประชาคมอัสสัมชัญ 	 ตัวแทน 
สมาคมอสัสมัชญั	พลเรือเอก	ประพฤติพร	อกัษรมตั	นายก
สมาคมอสัสมัชญั	ตวัแทนครู	ฝ่ายวชิาการ	หวัหนา้ฝ่ายต่างๆ
แผนกประถม	ตวัแทนครู	 ฝ่ายวิชาการ	หวัหนา้ฝ่ายต่างๆ
แผนกมธัยม	ตวัแทนผูป้กครอง	 ระดบัชั้นแผนกประถม	
ตวัแทนผูป้กครอง	ระดบัชั้นแผนกมธัยม	ตวัแทนครูเกษียณ	 
ตวัแทนอสัสมัชนิก	เขา้ร่วมรับฟังและเสนอแนะขอ้คิดเห็น
เพ่ือการพัฒนาแก่ประชาคมอัสสัมชัญ	 ณ	 โรงแรม	 
Prime	Hotel	Central	Station	Bangkok

สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
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ผู้อ�นวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ

	 เ ม่ือวันท่ี	 	 7	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2561	 	 ภราดา	 
ดร.เดชาชยั	 ศรีพิจารณ์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	 
ร่วมแสดงความยนิดี	และใหเ้กียรติถ่ายภาพกบันกัเรียนท่ี

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	 การแข่งขนัค�าคม	 “เซนต์หลุยส์วิชาการ	 60	 ปี”	 
SLC	Academic	 Days	 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง		 
ณ	โรงเรียนเซนตห์ลุยส์	ฉะเชิงเทรา
เดก็ชายปภงักร	 ศรีระษา	
เลขประจ�าตวั	52433			ชั้น	ม.1/3
นายบณัณวทิย	์ โอภาสตระกลูภวฐั	
เลขประจ�าตวั	50893		ชั้น	ม.3/4
นายชยากร	 วงศบุ์ญสิน		
เลขประจ�าตวั	49077		ชั้น	ม.5/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	 การแข่งขนัสารานุกรมและคดัลายมือ	“เซนตห์ลุยส์
วิชาการ	 60	 ปี”	 SLC	 Academic	 Days	 ณ	 โรงเรียน
เซนตห์ลุยส์	ฉะเชิงเทรา
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง และรองชนะเลศิอนัดบัสอง 
นายนิธิศ	 เจริญรุ่งเรือง	
เลขประจ�าตวั	50810		ชั้น	ม.3/1
นายนววชิญ	์ เงินกิตติ	
เลขประจ�าตวั	49142		ชั้น	ม.5/4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	 การแข่งขนัโครงการ	“กลา้วรรณกรรม”	รุ่นท่ี	15	ได้
รับเกียรติบตัร	และเขม็ค่ายฯ
นายเมธสั	 ชยัมงคลานนท	์
เลขประจ�าตวั	50434	ชั้น	ม.6/6
นายชานน	 จาบทอง		
เลขประจ�าตวั	48577	ชั้น	ม.6/8
นายเมธัส	 ชยัมงคลานนท์	 ไดรั้บรางวลัและการเขา้ค่าย	
“ยอดกลา้”	ระหวา่งวนัท่ี	2-4	กมุภาพนัธ์	พ.ศ.	2562		ณ		บา้น
ผูห้วา่น	จ.นครปฐม	จดัโดยมหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ,	
สมาคมนกัเขียนแห่งประเทศไทย	และบริษทั	 ซีพีออลล	์
จ�ากดั	(มหาชน)

ได้รับรางวัลทางวิชาการ	 ณ	 ลานอนุสาวรีย์คุณพ่อ 
กอลมเบต	์โรงเรียนอสัสมัชญั		เขตบางรัก		กรุงเทพมหานคร		
โดยมีรายการดงัน้ี
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
	 การแข่งขนัต่อค�าศพัทภ์าษาไทยงานมหกรรมความ
สามารถทางศิลปหตัถกรรม	วชิาการ	และเทคโนโลย	ีคร้ัง
ท่ี	68	จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 2	 
(สพม.2)		ณ	โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก
รางวัลชนะเลิศอันดับหน่ึง และรางวัลรองชนะเลิศ 
อนัดบัหน่ึง 
เดก็ชายปภงักร	 ศรีระษา	
เลขประจ�าตวั		52433	ชั้น	ม.1/3
นายปัณณวชิญ	์ โอภาสตระกลูภวฐั	
เลขประจ�าตวั	50893	ชั้น	ม.	3/4

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	 การแข่งขันวรรณกรรมวิจารณ์ภาษาไทยงาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม	 วิชาการ	และ
เทคโนโลย	ีคร้ังท่ี	68	จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	
เขต	2		(สพม.2)		ณ	โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก	
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง
นายสณัห์หฤษฎ	์ เล้ียงประเสริฐ	
เลขประจ�าตวั	55377	ชั้น	ม.3/4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	 การแข่งขันพินิจวรรณคดีงานมหกรรมความ
สามารถทางศิลปหตัถกรรม	วชิาการ	และเทคโนโลย	ีคร้ัง
ท่ี	68	จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	 เขต	2	 (สพม.2)		
ณ	โรงเรียนมธัยมวดัหนองจอก
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง  และรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบัสอง
นายพทัณเศรษฐ	์เกษมโกสินทร์	
เลขประจ�าตวั		50638	EP-M.3/2
นายณฐัฏ	์ เลิศอภิวรรณ		
เลขประจ�าตวั		54606		ชั้น		ม.4/2	

นายชยากร	วงศบุ์ญสิน	
เลขประจ�าตวั	49077	ชั้น	ม.5/1
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	 การแข่งขนักวเียาวชนคนรุ่นใหม่	กาพยย์านี	11	งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม	 วิชาการ	และ
เทคโนโลย	ีคร้ังท่ี	68	จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	
เขต	2	(สพม.2)		ณ	โรงเรียนวดัลาดปลาเคา้พิทยา
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง 
เดก็ชายสรวชิญ	์ เศรษฐชยัชาญ	
เลขประจ�าตวั		51634	ชั้น	ม.2/6
นายกนัตพจน	์ วฒันชลสิทธ์ิ	
เลขประจ�าตวั		51817	ชั้น	ม.2/6

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	 การแข่งขนัเรียงร้อยถอ้ยความ	(การเขียนเรียงความ)	
ม.ตน้	 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม	
วชิาการ	และเทคโนโลย	ีคร้ังท่ี	68	จดัโดย	ส�านกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศึกษามธัยมศึกษา	 เขต	 2	 (สพม.2)	 	ณ	 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพฒันาการ	สุวรรณภูมิ
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง
นายอมัรินทร์	 จิรจรัสกลุ	
เลขประจ�าตวั	50963		ชั้น	ม.3/5

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
	 การแข่งขนัคดัลายมือส่ือภาษาไทย	ม.ปลาย	 งาน
มหกรรมความสามารถทางศิลปหตัถกรรม	 วิชาการ	และ
เทคโนโลยี	 คร้ังท่ี	 68	 จดัโดย	ส�านกังานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้ นพ้ืนฐานส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา	เขต	2	(สพม.2)		ณ	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พฒันาการ	สุวรรณภูมิ
รางวลัชนะเลศิ
นายนภนต	์ วรีวรรณ	
เลขประจ�าตวั	49323	ชั้น	ม.5/1

ผู้อ�นวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                    
	 อบรมนกัเรียนแกนน�าผลิตส่ือ	Cyberbullying	ระดบั	
ม.ปลาย	ณ	มหาวทิยาลยัมหิดล

ไดรั้บทุนสนบัสนุนการพฒันาส่ือ	20,000	บาท
นายพีรณฐั	 ตนัติปริมงคล	
เลขประจ�าตวั	49295	ชั้น	ม.5/2
นายปฏิภาณ	 สายเช้ือ	
เลขประจ�าตวั	49496	ชั้น	ม.5/3
นายณพวฒัน	์ ผลพืชน	์	
เลขประจ�าตวั	49157	ชั้น	ม.5/3
นายศุภวชิญ	์ สุนทรพาณิชญ	์
เลขประจ�าตวั	56194	ชั้น	ม.5/4
นายพลวฒัน	์ เอ้ืองสีทอง
	เลขประจ�าตวั	49935	ชั้น	ม.5/7
นายธีรวฒิุ	 ชวนะเวสสกลุ	
เลขประจ�าตวั	48349	ชั้น	ม.6/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
	 อบรมนกัเรียนแกนน�าผลิตส่ือ	Cyberbullying	ระดบั	
ม.ตน้	ณ	มหาวทิยาลยัมหิดล
ไดรั้บทุนสนบัสนุนการพฒันาส่ือ	20,000	บาท
เดก็ชายจิรพนธ์	 วชิรทรัพย	์	
เลขประจ�าตวั	51422		ชั้น	ม.	2/1
เดก็ชายจิราวฒัน	์ ศรีศิลป์โสภณ
เลขประจ�าตวั	51763	ชั้น	ม.	2/1
เดก็ชายศิรสิทธ์ิ	 สุขอร่าม	
เลขประจ�าตวั	53797	ชั้น	ม.	2/1
เดก็ชายณฐัวฒัน	์ อนุวงศนุ์เคราะห์	
เลขประจ�าตวั	56201	ชั้น	ม.	2/1

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
	 โครงการค่าย	Creative	AI	for	Incoming	Society	จดั
โดยส�านกัปัญญาประดิษฐส์ร้างสรรค	์และบริษทั	CP	All		
ณ	โรงแรม	E88	BANGKOK	(อี	88	แบงคอ็ก)	กรุงเทพฯ
ผา่นการคดัเลือกและเป็นตวัแทนไปศึกษาดูงาน	ท่ีประเทศ
สิงคโปร์
นายกิตติภพ	 วจิิตรกิจจา	
เลขประจ�าตวั	50104	ชั้น	ม.	4/1
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กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
	 การแข่งขนั	หุ่นยนต	์ส.ส.ท.	ชิงแชมป์ประเทศไทย	
ประจ�าปี	 2561	 ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตน-

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
	 การแข่งขนัหุ่นยนตย์วุชนชิงชนะเลิศประเทศไทย	
จดัโดย	ชมรมครูหุ่นยนตไ์ทย
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง             
นายลทัธวฒัน	์ เลาหะพนัธ์ุ	
เลขประจ�าตวั	49472	ชั้น	ม.5/1
นายศิษฎ	์ สุจิรัตนวมิล	
เลขประจ�าตวั	50690	ชั้น	ม.3/2

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
	 การแข่งขนัรายการ	World	Robot	Games	Thailand	
Championship	2018
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสาม
นายธฤต	 นามนิราศภยั	
เลขประจ�าตวั	50167	ชั้น	ม.3/3
นายกนัตพฒัน	์ เลาหะพนัธ์	
เลขประจ�าตวั	50703	ชั้น	ม.3/3

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ประเภทการแข่งขนั	หุ่นยนต	์
ส.ส.ท.-ส.พ.ฐ.ยุวชน	 คร้ังท่ี 	 18	 เกมส์การแข่งขัน	 
“Bit	Lacer”	รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัหน่ึง	ไดรั้บโล่รางวลั
เหรียญรางวลั	และทุนการศึกษา	10,000	บาท
เดก็ชายภารุจ	 เอ้ือสุดใจ	
เลขประจ�าตวั	51619	ชั้น	ม.2/3
นายธฤต	 นามนิราศภยั	
เลขประจ�าตวั	51020	ชั้น	ม.3/3
นายลทัธวฒัน	์ เลาหะพนัธ์ุ	
เลขประจ�าตวั	49472	ชั้น	ม.5/1
นายชยัสิทธ์ิ	 คุปตานนท	์
เลขประจ�าตวั	49147	ชั้น	ม.5/1
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กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
	 การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ประจ�าปี 	 2561	
(WRO2018)	สนามชิงชนะเลิศประเทศไทย	รางวลัชนะเลิศ	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	 AEON	Speech	Contest	2018		จดัโดย	มูลนิธิอิออน	
1%	คลบั	 ร่วมกบัมูลนิธิอิออน	ประเทศไทย	 	ณ	โรงแรม 
จสัมิน	ซิต้ี	โฮเตล็	สุขมุวทิ
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง
นายวศิรุต	 ไชยค�าภา	
เลขประจ�าตวั	55385	ชั้น	ม.5/2
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง
นายวชิญ	์ พงศช์ชัวาล	
เลขประจ�าตวั	48323	ชั้น	ม.5/1

เป็นตวัแทนประเทศไทยเขา้ร่วมแข่งขนัระดบันานาชาติ	
จ.เชียงใหม่	ไดรั้บเงินสนบัสนุน	70,000	บาท
นายลทัธวฒัน	์ เลาหะพนัธ์ุ	
เลขประจ�าตวั	49472	ชั้น	ม.5/1
นายชยัสิทธ์ิ	 คุปตานนท	์	
เลขประจ�าตวั	49147	ชั้น	ม.5/1
นายศิษฎ	์ สุจิรัตนวมิล		
เลขประจ�าตวั	50690	ชั้น	ม.3/2
เดก็ชายภารุจ	 เอ้ือสุดใจ			
เลขประจ�าตวั	51619	ชั้น	ม.2/3
นายธฤต	 นามนิราศภยั			
เลขประจ�าตวั	50167	ชั้น	ม.3/3
เดก็ชายสิปปกร	 ธญัญหาญ		
เลขประจ�าตวั	51765	ชั้น	ม.	2/1

กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์ 
	 การเขา้ร่วมแข่งขนัตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์	 
ณ	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง
นายถนดักิจ	 ตั้งจารุกิจ	
เลขประจ�าตวั	48332		ชั้น	ม.6/1
นายพงศภคั	 พลูทศัฐาน	
เลขประจ�าตวั	48468		ชั้น	ม.6/2
นายปพณ	 อลงกตเพทาย	
เลขประจ�าตวั	53221		ชั้น	ม.6/2
นายชยตุม	์ วงศบุ์ญสิน	
เลขประจ�าตวั	48451			ชั้น	ม.6/5

นายจิรสิญจ	์ สวรรคพ์รเพญ็	
เลขประจ�าตวั	55439	ชั้น	ม.6/5
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กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	 การแข่งขัน	 PIM	 Language	 Compet i t ion	 
การแข่งขนัตอบปัญหาความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศจีน
และพดูสุนทรพจน	์และการแข่งขนั	Spelling	Bee	จดัโดย	
คณะศิลปศาสตร์	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์		 
ณ	สถาบนัการจดัการปัญญาภิวฒัน์
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง
นายธนดล	 อศัวเทวาเกียรติ	
เลขประจ�าตวั		49157	ชั้น	ม.5/1
นายปฏิภาณ	 สายเช้ือ		
เลขประจ�าตวั		49496	ชั้น	ม.5/3

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	 การแข่งขนั	 IQ	WORD	UP	รายการ	การแข่งขนั	
Logic	Game	คร้ังท่ี	5	ประจ�าปีการศึกษา	2561		ณ	โรงเรียน
อสัสมัชญัสมุทรปราการ
รางวลัชนะเลศิ ระดบั ม.ต้น
นายจิรัฎฐ	์ ปล้ืมถนอม
เลขประจ�าตวั	50858	ชั้น	ม.	3/5
รางวลัชนะเลศิ ระดบั ม.ปลาย
นายพฒันชยั	 จงเลิศวราวงศ	์
เลขประจ�าตวั	53227	ชั้น	ม.	6/1
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง ระดบั ม.ปลาย
นายปิติพน	 ตนัสุวรรณโสภณ	
เลขประจ�าตวั	48448	ชั้น	ม.	6/4

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
	 การแข่งขัน	 PBIC	 Academy	 2018	 Speech	 
Competition		ณ	วทิยาลยันานาชาติปรีดี	พนมยงค	์
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง
นายชาญวทิย	์ ลอ้สมิทธ์		
เลขประจ�าตวั	55417		ชั้น	EP-M.	6/1
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กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์ 
 การแข่งขนัหมากลอ้มลีกมธัยมศึกษา	M-League	
2018	จดัโดย	สมาคมหมากลอ้มแห่งประเทศไทย	ณ	อาคาร
ซีพี	 ทาวเวอร์รางวัลชนะเลิศถ้วยประทาน	 พระเจ้า 
หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา

เดก็ชายปัญญา	 เจนพิทกัษ	์	
เลขประจ�าตวั		52497		ชั้น	ม.1/4
เดก็ชายอคัรพล	 บุญกล�่า	
เลขประจ�าตวั		54449		EP-M.2/2
นายเมธาสิทธ์ิ	 บณัฑิตวราพงศ	์
เลขประจ�าตวั	50972	EP-M.3/2
นายเผยเจีย	 เจ้ิง				
เลขประจ�าตวั		50636		EP-	M.3/2
นายณภทัร	 วงศห์าญเชาว	์		
เลขประจ�าตวั	53201	ชั้น	ม.6/1
นายวชิญฤ์ทธ์ิ	 คฤหวาณิช			
เลขประจ�าตวั	48534	ชั้น	ม.	6/7
นายชชัพล	 วจิิตรกาญจน	์			
เลขประจ�าตวั	48257	EP-	M.6/2

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณติศาสตร์
	 การแข่งขนัคณิตศาสตร์	งานมหกรรมความสามารถ
ทางศิลปหตัถกรรม	วชิาการ	และเทคโนโลย	ีคร้ังท่ี	68	จดั
โดย	 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา	 เขต	2	 (สพม.2)	
ณ	โรงเรียนนวมินทราชูทิศ	กรุงเทพมหานคร
รางวลัชนะเลศิ เหรียญทอง
นายอิทธิพนัธ์	 กลัน่ความดี		
เลขประจ�าตวั		48651		ชั้น	ม.	6/1
รางวลัชนะเลศิ เหรียญทอง 
ตวัแทนเขตเพ่ือแข่งขนั ระดบัภาค
นายพงศภคั	 พลูทศัฐาน	
เลขประจ�าตวั	48468		ชั้น	ม.	6/2

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวฒันธรรม
	 การแข่งขนัตอบปัญหาวิชาการ	 “ความรู้รอบตวั
สงัคมศึกษา”	 เซนตห์ลุยส์วชิาการ	 60	 ปี	 SLC	Academic	
Days		ณ		โรงเรียนเซนตห์ลุยส์	ฉะเชิงเทรา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง เหรียญเงินพร้อม 
เกยีรตบิัตร
นายชญัญวชิย	์ เผดิมพรร่มเยน็		
เลขประจ�าตวั	48574		ชั้น	ม.	6/1
นายปณต	 อลงกตเพทาย			
เลขประจ�าตวั	53220		ชั้น	ม.	6/1
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวฒันธรรม
	 การแข่งขนัตอบปัญหาทางวชิาการสาระภูมิศาสตร์	
ระดบัมธัยมปลาย	ณ	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา	
รองชนะเลศิอนัดบัสาม
นายบญัญวติั	 มุติวฒันาสวสัด์ิ	
เลขประจ�าตวั	48682	ชั้น	ม.6/3
นายสรวชิญ	์ ธรรมรติวงศ	์	
เลขประจ�าตวั	48479		ชั้น	ม.6/5

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา และวฒันธรรม 
	 แ ข่ ง ขัน โต้ว า ที ภ าษ าอัง กฤษ 	 วัน วิ ช าก า ร	 
คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์	 ท่าพระจนัทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง เงินรางวัล 2,000 บาท  
พร้อมเกยีรตบิัตร
นายชาญวทิย	์ ลอ้สมิทธ์		
เลขประจ�าตวั	55417		EP-M.6/1
นายสุภเศรษฐ	์ ไตรรัตนภิรมย	์		
เลขประจ�าตวั	49047		EP-M.5/1
นายศิวา	 รุ่งเรืองมณีรัตน	์	
เลขประจ�าตวั	49386		ชั้น	ม.5/3
นายธาม	 สุขสงวน		
เลขประจ�าตวั		53972			EP-M.5/2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
	 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม	
วชิาการ	และเทคโนโลย	ีคร้ังท่ี	68		ณ	โรงเรียนดอนเมือง
ทหารอากาศบ�ารุง	ณ	ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน	 ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามธัยมศึกษา 
เขต	2	(สพม.2)
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง เหรียญเงนิ 
(วาดภาพลายเส้น)
นายกวนิ	 ลิขิตปัทมสิงห์	
	เลขประจ�าตวั		53236		ชั้น	ม.	6/9
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง เหรียญทองแดง 
(วาดภาพระบายสี ม.4-6)
นายปฏิภาณ	 เต่าทอง	
เลขประจ�าตวั		56189	ชั้น	ม.5/10
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง เหรียญทองแดง
(ศิลป์สร้างสรรค์ ม.4-6)
นายทกัษด์นยั	 ธรรมกีรติ	
เลขประจ�าตวั		56742	ชั้น	ม.4/8
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โอลมิปิกวชิาการ (สังคม) 
	 โครงการสอบคดัเลือกผูเ้ขา้ร่วมโครงการอบรม
ภูมิศาสตร์โอลิมปิกวชิาการ	สอวน.	ค่าย	1	ประจ�าปี	2562			
ณ		ศูนยภู์มิศาสตร์โอลิมปิก	สอวน.	จุฬาลงกรณ์	นกัเรียน	
10	คน	ผา่นการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการอบรมภูมิศาสตร์
โอลิมปิกวชิาการ	สอวน.	 ค่าย	1	ประจ�าปี	 2562	ระหวา่ง 
วนัท่ี	 11-15	 	ธนัวาคม	พ.ศ.	 2561	และสอบเพ่ือคดัเลือก 
ผูแ้ทนศูนย	์วนัท่ี	22	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561
นายกณัฑอ์เนก	 โชคยางกรู			
เลขประจ�าตวั		50021	ชั้น	ม.4/1

นายภูวศิ	 แสงอุดมเลิศ			
เลขประจ�าตวั		49833			ชั้น	ม.4/1
นายเตโช	 ชินพงศพ์าณิชย	์			
เลขประจ�าตวั		50132		ชั้น	ม.4/1
นายพล	 เลิศยนตชี์พ				
เลขประจ�าตวั		49012			EP-M.5/1
นายวรีวชิญ	์ วรพงศพ์ิสุทธ์ิ			
เลขประจ�าตวั49478	ชั้น	ม.5/1
นายนวพล	 รัตนก�าเนิด		
เลขประจ�าตวั		52572	ชั้น	ม.5/3
นายพีรณฐั	 ศรีสุทธางกรู		
เลขประจ�าตวั	49063	ชั้น	ม.5/4
นายกิตติภูมิ	 วฒิุศกัด์ิ			
เลขประจ�าตวั	49337	ชั้น	ม.5/4
นายกนัตพงศ	์ วรีพลวฒิุกิจ			
เลขประจ�าตวั	51866	ชั้น	ม.5/10
นายสรวชิญ	์ ธรรมรติวงศ	์		
เลขประจ�าตวั	48479	ชั้น	ม.6/5

โอลมิปิกวชิาการ (สังคม) 
	 การแข่งขนัภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดบัชาติคร้ังท่ี	 1	
ประจ�าปีการศึกษา	2560	จดัโดย	 มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิก
วชิาการและพฒันามาตรฐานวทิยาศาสตร์
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัหน่ึง เหรียญเงนิ
นายบญัญวตั	 มุติวฒันาสวสัด์ิ		
เลขประจ�าตวั		48682		ชั้น	ม.6/3
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบัสอง เหรียญทองแดง
นายสรวชิญ	์ ธรรมรติวงศ	์	
เลขประจ�าตวั	48479		ชั้น	ม.6/5

โอลมิปิกวชิาการ (คณติศาสตร์) 
	 ค่าย	 สอวน.	 คณิตศาสตร์	 ณ	 ศูนย์โรงเ รียน 
สวนกุหลาบวิทยาลัย 	 ผ่านการคัด เ ลือกเข้าอบรม
คณิตศาสตร์	สอวน.	ค่าย	1
นายชยัสิทธ์ิ	 คุปตานนท	์	
เลขประจ�าตวั		49147		ชั้น	ม.5/1
นายสิรภพ	 โชคชยัพฤกษ	์	
เลขประจ�าตวั		49482		ชั้น	ม.5/2
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โอลมิปิกวชิาการ (วทิยาศาสตร์) 
	 ค่าย	สอวน.	 ฟิสิกส์	 	ณ	 	 ศูนยโ์รงเรียนเทพศิรินทร์
ผา่นการคดัเลือกเขา้อบรมฟิสิกส์	สอวน.	ค่าย	1	และค่าย	2
นายววิรรษธร	 ธิตสิริวทิย	์	
เลขประจ�าตวั	49886		ชั้น	ม.4/1																			
นายภูวศิ	 แสงอุดมเลิศ				
เลขประจ�าตวั	49833	ชั้น	ม.4/1																		
นายธนกฤต	 เฟ่ืองพานิชเจริญ	
เลขประจ�าตวั	49341	ชั้น	ม.5/1

โอลมิปิกวชิาการ (วทิยาศาสตร์) 
	 ค่าย	สอวน.	 ชีววิทยา	ณ	 	 ศูนยโ์รงเรียนสตรีวิทยา 
ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรมชีววิทยา	 สอวน.	 ค่าย	 1	 
และค่าย	2
นายกฤษฎ	์ ศิระยรรยง			
เลขประจ�าตวั	49185			ชั้น	ม.5/1								
นายธรรมกณัฐ	์ น�าพาเจริญ				
เลขประจ�าตวั		49188		ชั้น	ม.5/5																				
นายปิยภพ	 พาณิชผล			
เลขประจ�าตวั		50146			ชั้น	ม.4/1

โอลมิปิกวชิาการ (วทิยาศาสตร์) 
	 ค่าย	สอวน.	ดาราศาสตร์		ณ		ศูนยโ์รงเรียนสามเสน
วิทยาลยั	 ผ่านการคดัเลือกเขา้อบรมดาราศาสตร์	สอวน.			
ค่าย	1	(วนัท่ี	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)
นายกนัตธ์ร	 สุจิรัตนว์มิล	
เลขประจ�าตวั		49146		ชั้น	ม.5/1
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โรงเรียนอสัสมัชญั

เลขท่ี	26	ซอยเจริญกรุง	40	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	10500	โทรศพัท	์0-2630-7111-25	โทรสาร	0-2237-7769

Website http://www.assumption.ac.th                                     Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885

Youtube http://www.youtube.com/AssumptionCollege1885

คณะผู้จัดท�า

ที่ปรึกษา
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์  
ภราดาวิริยะ ฉันทรวโรดม          
ภราดาวิทยา เทพกอม
ม.อาสา มรพงษ์              
มิสรัชนี ศรัทธาพันธ์         
ม.โอภาส ธีราศักดิ์              
ม.วรรณรัชต์	 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
มิสนงลักษณ์					ศรีนิลแท้
Mr. Paul  Victor Griffiths

เลขานุการกองบรรณาธิการ
มิสสิรินุช         เอี่ยมเชียม

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	0-2433-4192   

โอลมิปิกวชิาการ (คอมพวิเตอร์) 
	 ค่าย	 สอวน.	 คอมพิวเตอร์	 ณ	 ศูนย์โรงเรียน 
สามเสนวทิยาลยั
ผ่านการคดัเลือกเข้าอบรมคอมพวิเตอร์ สอวน. ค่าย 1
นายจกัรภทัร	 วรีะวทิยานนัต	์	
เลขประจ�าตวั	50935		ชั้น	ม.3/2
นายณฐัพชัร์	 พงษธ์ญัญวชิยั		
เลขประจ�าตวั	50754		ชั้น	ม.3/2
นายณฐัเมศร์	 ศรีปรัชญานนัท	์
เลขประจ�าตวั	49844	ชั้น	ม.4/1
นายชนกนัต	์ โชติช่วงนภา			
เลขประจ�าตวั	49950		ชั้น	ม.4/1
นายรณกร	 บุญสมัพทุธ		
เลขประจ�าตวั	49855		ชั้น	ม.4/1

นายวสุธา	 สุภานุรัตน	์			
เลขประจ�าตวั	50211			ชั้น	ม.4/1
นายกิตติภพ	 วจิิตรกิจจา		
เลขประจ�าตวั	50104		ชั้น	ม.4/1
นายชยากร	 วงศบุ์ญสิน		
เลขประจ�าตวั	49077		ชั้น	ม.5/1
นายสุธิติ	 พฒันภิรมย	์	
เลขประจ�าตวั	49378		ชั้น	ม.5/1
นายจิรภทัร	 วจิิตรธรรมรส		
เลขประจ�าตวั	49158		ชั้น	ม.5/1
นายชลากร	 ธีรสุขาภรณ์			
เลขประจ�าตวั		49149		ชั้น	ม.5/2


