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พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2562 “น้อมจิตวันทาบูชาครู”

ประจำ�ปีการศึกษา 2562

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games
ประจ�ำปีการศึกษา 2562
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พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ผูบ้ ริ หาร ผูแ้ ทนคณะครู   ผูแ้ ทนนักเรี ยน   ผูแ้ ทนเจ้าหน้าที่
และพนักงาน ร่ วมถวายพานพุม่ ทอง- พานพุม่ เงิน   ประธาน
อ่านบทอาเศียรวาท  ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริ ญพระบารมี  
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี  ณ ลานอนุสาวรี ยเ์ จษฎาจารย์
ฟ.ฮีแลร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

เมื่ อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ( 3 มิถุนายน 2562)  โดยมีภราดา
วิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ เป็ น
ประธานเปิ ดกรวยถวายสักการะ พร้อมด้วย ผูแ้ ทนคณะ
ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เมื่ อ วัน ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภราดา
ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พร้ อ มด้ว ยภราดากุ ล ชาติ จัน ทะโชโต หัว หน้า ส�ำ นัก
ผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายธุ รการ-การเงิ น ร่ วมกับคณะ
ผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนในเครื อจตุรมิตรสามัคคี ประกอบด้วย  
โรงเรี ย นสวนกุ ห ลาบวิ ท ยาลัย โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตี ยน-

วิทยาลัย   ร่ วมบันทึกเทปโทรทัศน์  ถวายพระพรชัยมงคล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม
ราชิ นี    เนื่ อ งในโอกาสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษา
( 3 มิถนุ ายน 2562)  ณ  สถานีวทิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
NBT  ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  
กรุ งเทพมหานคร
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สมโภชพระวรกาย พระโลหิตพระคริสตเจ้าและพิธีแห่ศีลมหาสนิท ปีการศึกษา 2562

เมื่ อ วัน อาทิ ต ย์ที่    23   มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562
งานอภิบาล (ศาสนาคริ สต์) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับ
อาสนวิหารอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวันสมโภชพระวรกาย
พระโลหิตพระคริ สตเจ้า มีพธิ ีมิสซาบูชาขอบพระคุณ และ
พิธีแห่ ศีลมหาสนิ ท โดยได้รับเกี ยรติ จากพระคาร์ ดินัล
ฟรังซิส เซเวียร์ เกรี ยงศักดิ์ โกวิทวาณิ ช ประกอบพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ และพิธีแห่ศีล

มหาสนิทโดยขบวนแห่ศีลมหาสนิท ผ่านเข้ามาในบริ เวณ
โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ ศึ ก ษา โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ และ
โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ คอนแวนต์ต ามล�ำ ดับ ในโอกาสนี้
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำโดยภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์  
ผูอ้ าํ นวยการ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ  ภราดากุลชาติ  จันทะโชโต  หัวหน้า
ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน ภราดาวิริยะ  
ฉัน ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษาผูอ้ ำ� นวยการ   ภราดาทัก ษบุ ต ร
ไกรประสิ ท ธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ย นอัสสัมชัญ แผนก
ประถม ภราดาภูวริ นทร์ เขมรัชต์อนนต์ รองผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม นักเรี ยนคาทอลิกทุก
ระดับชั้น และนักเรี ยนลูกเสื อระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2
นักเรี ยนลูกเสื อกองร้อยพิเศษ วง  AC Band  เข้าร่ วมบรรเลง
พร้อมด้วย  คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ คณะครู
นักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์  และพี่นอ้ งคริ สต์ศาสนิกชนเข้าร่ วม
ในพิธี  ณ บริ เวณเวทีหน้าอาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ
ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ และ ภราดาวิทยา เทพกอม

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  งานอภิบาล
ส� ำ นัก ผู ้อ �ำ นวยการ ร่ ว มกับ ฝ่ ายกิ จ กรรม โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนาม
นัก บุ ญ เปโตร อัค รสาวก (Saint Peter the Apostle)
องค์อปุ ถัมภ์ของ ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญ และ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ
และนั ก บุ ญ ยอห์ น บัป ติ ส ต์ (Saint   John Baptist)
องค์อปุ ถัมภ์ของ ภราดากุลชาติ  จนั ทะโชโต  หวั หน้าส�ำนัก
ผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน โดยได้รับเกียรติ
จาก บาทหลวงยอห์น บัปติสต์ สมเกียรติ ตรี นิกร ได้รับ
แต่ งตั้งเป็ นอุ ปสังฆราชแห่ งอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ  
เป็ นประธานในพิธีมิสซาขอบพระคุณ  พิธีกรอ่านประวัติ
และบทสดุดีนกั บุญเปโตร  ผูแ้ ทนนักเรี ยนอ่านค�ำอ�ำนวย
พรแด่ ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้า
ฝ่ ายวิชาการ ภราดากุลชาติ   จันทะโชโต  หัวหน้าส�ำนัก
ผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายธุ รการ-การเงิน โดยมี   ภราดา
วิริ ย ะ ฉัน ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษาอาวุโ ส ภราดาทัก ษบุ ต ร
ไกรประสิ ท ธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัส สัมชัญ แผนก
ประถม พร้ อมด้วยผูแ้ ทนจากสมาคมผูป้ กครองและครู

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ผูแ้ ทนจากสมาคมอัสสัมชัญ ผูแ้ ทน
ผู ป้ กครองคาทอลิ ก โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ    ผู แ้ ทนคณะ
ผูบ้ ริ หาร  ผูแ้ ทนคณะครู   ผูแ้ ทนนักเรี ยน  ผูแ้ ทนเจ้าหน้าที่
และพนักงาน แขกผูม้ ี เกี ยรติ มอบช่ อดอกและของขวัญ
อวยพร ร่ วมกันขับร้องเพลง  Happy  Feast  Day บรรเลง
โดยวง AC BAND ให้กบั ท่านผูอ้ ำ� นวยการ เพื่อเป็ นก�ำลัง
ใจในการปฏิบตั ิหน้าที่บริ หารโรงเรี ยนให้เจริ ญก้าวหน้า
สื บไป   ณ บริ เวณลานอนุ สาวรี ยเ์ จษฎาจารย์ ฟ. ฮี แลร์  
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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พิธีต้อนรับผู้อำ�นวยการและคณะภราดา
เมื่ อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดพิธีตอ้ นรับภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์  
ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
และภราดากุลชาติ จันทะโชโต เข้ารับต�ำแหน่ งหัวหน้า
ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการและฝ่ ายธุ รการ-การเงิน หลังจากนั้น
ท่ านผูอ้ ำ� นวยการได้กล่ าวต้อนรั บ พร้ อมทั้งให้โอวาท
นัก เรี ย นเนื่ อ งในโอกาสเปิ ดปี การศึ กษา 2562 เพื่ อ ให้
นักเรี ยนได้ทราบถึ งเป้ าหมายและหน้าที่ ของตนในการ
ศึ ก ษาเล่ า เรี ย น ณ บริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย ์เ จษฎาจารย์
ฟ. ฮีแลร์  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจำ�ปีการศึกษา 2562
ประจ�ำปี การศึ กษา 2562 โดยมี ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ กล่าวอบรม และพูด
ถึ ง นโยบายของโรงเรี ยนประจ�ำ ปี การศึ ก ษา 2562
มิสนงลักษณ์ สี นิลแท้ ผูช้ ่วยฝ่ ายวิชาการระดับชั้น ม.ต้น
และมิสณัฏฐี เจริ ญเกียรติบวร ผูช้ ่วยฝ่ ายวิชาการระดับชั้น
ม.ปลาย ชี้ แจงแนวทางการจั ด การเรี ยนการสอน
มิสชิดชนก เจริ ญมงคล หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ชี้ แจงเรื่ อ งการสมัค รเข้า ชมรมกิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย น
มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ ายปกครอง ชี้แจงเรื่ อง
ระเบียบวินยั   แนวปฏิบตั ิของนักเรี ยน การขาด ลา มาสาย
มาสเตอร์ วีรวัฒน์ สุ วรรณศร หัวหน้าฝ่ ายกิจกรรม ชี้แจง
กิ จกรรมตลอดปี การศึกษา มาสเตอร์ ชาติ กล้า บุญชมภู
หัวหน้างานรั กษาดิ นแดน ชี้ แจงรายละเอี ยดงานรั กษา       
เมื่ อ วัน ที่ 16-17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ดินแดนในแต่ละช่วงชั้นปี ประจ�ำปี การศึกษา 2562 ณ ห้อง
ฝ่ ายปกครอง ร่ วมกับฝ่ ายวิชาการ ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยน ประชุม Louis - Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร Saint
อัส สั ม ชัญ จัด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ยนโรงเรี ยน Louis – Marie Memorial Building โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
อัสสัมชัญ ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 และ EP – M.1-6   เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  พ.ศ. 2562   ฝ่ ายกิจกรรม
ร่ วมกับคณะครู ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP – M.4
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีประดับเข็มนักเรี ยนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP – M.4 ปี การศึกษา 2562 เพื่อ
เป็ นสัญลักษณ์แสดงวิทยฐานะของการเป็ นนักเรี ยนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนรักสถาบัน
มีความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็ นเครื่ องเตือนใจไม่ให้
นักเรี ยนกระท�ำการใดๆ อันเป็ นที่เสื่ อมเสี ยเกียรติยศชื่ อ
เสี ย งของโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ โดยมี ภ ราดา ดร.ศัก ดา
สกนธวัฒน์   ผูอ้ าํ นวยการ  เป็ นประธานในพิธี พร้อมด้วย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษา ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผูอ้ าํ นวยการ/หัว หน้า ฝ่ ายวิ ช าการ ภราดากุ ล ชาติ  
จันทะโชโต หัวหน้าสํานักผูอ้ าํ นวยการ / หัวหน้าฝ่ าย
ธุรการ-การเงิน  คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนระดับ

ชั้นมัธยมศึกษา 4 และ EP-M.4 เข้าร่ วมในพิธี  ณ หอประชุม
Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์มารี ย ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562
เป็ นเจ้า ให้การบริ หารการศึกษาและการเรี ยนการสอนของ
โรงเรี ยน ให้มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างดีตลอดปี การศึกษา
2562  พร้อมทั้งมีพิธีเสกเข็มตราสัญลักษณ์เพื่อประดับให้
นั ก เรี ยนชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4 โดยได้รั บ เกี ย รติ จ าก  
บาทหลวงยอแซฟ วินยั   ฤทธิบญ
ุ ไชย ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสอาสน
วิหารอัสสัมชัญ เป็ นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
โดยมีภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ  พร้อม
ด้วยภราดาวิริยะ  ฉันทวโรดม  ที่ปรึ กษาอาวุโส  ภราดา
วิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
ภราดากุลชาติ   จันทะโชโต  หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งานอภิบาล หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู นกั เรี ยน  
ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีมิสซาบูชา เข้า ร่ ว มในพิ ธี    ณ บริ เ วณลานอนุ ส าวรี ย ์เ จษฎาจารย์
ขอบพระคุณ เปิ ดปี การศึกษา 2562 เพื่อขอพรจากพระผู ้ ฟ. ฮีแลร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2562 “น้อมจิตวันทาบูชาครู”
              เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2562   
ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีไหว้ครู ประจ�ำปี
การศึ ก ษา 2562 โดยมี ภ ราดา ดร.ศัก ดา สกนธวัฒ น์  
ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานในพิธี พร้อมด้วยภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ภราดา
กุลชาติ   จันทะโชโต  หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้า
ฝ่ ายธุรการ-การเงิน  และคณะครู นักเรี ยน เข้าร่ วมในพิธี
โดยมีนายศิวา  รุ่ งเรื องมณี รัตน์  นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 6/3 เลขประจ�ำตัว 49386  ประธานสภานักเรี ยน น�ำสวด
บทไหว้ครู และกล่าวค�ำปฏิญาณตน  ผูแ้ ทนนักเรี ยนมอบ
พานไหว้ครู    คณะภราดาและ ผูแ้ ทนครู อาวุโสเป็ นผูร้ ับ ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์ -มารี ย ์ (Saint Louis–Marie
มอบพานดอกไม้ พานธูปเทียน ที่ผแู ้ ทนนักเรี ยนถือพาน Memorial Building) โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ เขตบางรั ก  
น�ำมาไหว้ครู    ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall กรุ งเทพมหานคร
บรรยากาศการทำ�พานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 และบรรยากาศการตัดสิน
เมื่ อวันที่ 5 มิ ถุนายน พ.ศ. 2562 คณะครู และ
นักเรี ยนทุกระดับชั้นต่างช่วยกันประดิษฐ์พานดอกไม้ พาน
ธู ปเทียน  นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3  ที่หอ้ ง  
LAB วิทยาศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร ฟ.ฮีแลร์    ส่ วนนักเรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4-6 ห้อง Pre-Function ชั้น 6
อาคารอัสสัมชัญ 2003  และนักเรี ยนระดับชั้น EP-M. 1- 6
ที่ตึกกอลมเบต์   ส่ วนการตัดสิ นการประกวดพานดอกไม้
ธูปเทียน ณ Pre-Function ชั้น 6  อาคารอัสสัมชัญ 2003  
เพื่ อ ใช้ป ระกอบในพิ ธี ไ หว้ค รู ในวัน ที่ 6 มิ ถุ น ายน
พ.ศ. 2562   ณ หอประชุม Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6
อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building  โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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้ กครองระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1- 6
และ EP-M.1- 6 ประจําปีการศึกษา 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานแนะแนว
ฝ่ ายวิ ช าการ โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ จัด การปฐมนิ เ ทศ
ผูป้ กครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปี ที่ 6
และ EP-M.1 ถึง EP-M.6 ประจําปี การศึกษา 2562  โดยมี
ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์   ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ  กล่าวต้อนรับ และแถลงนโยบายของโรงเรี ยน
ประจําปี การศึ กษา 2562   พร้ อมแนะน�ำคณะผูบ้ ริ หาร  
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
ชี้แจงนโยบายฝ่ ายวิชาการ  ภราดากุลชาติ   จันทะโชโต   ประชุ ม Louis - Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายธุ รการ-การเงิ น Saint Louis – Marie Memorial Building โรงเรี ย น
ชี้ แ จงเกี่ ย วกับ ระเบี ย บปฏิ บ ตั ิ เ กี่ ย วกับ การเงิ น ณ ห้อ ง อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
บรรยากาศและผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
อย่างถูกต้องเหมาะสม ตามระเบี ยบของโรงเรี ยน โดย
มีผสู ้ มัครรับเลือกตั้ง จ�ำนวน 3 คน และมีผลการนับคะแนน
ดังนี้
เบอร์ 1 พรรคอัสสั มชัญฟอร์ เวิร์ด AC FORWARD
นายศิวา รุ่งเรื องมณีรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/3
เลขประจ�ำตัว 49386 ได้ 1,615 คะแนน
เบอร์ 2 พรรคอนาคต AC ใหม่ นายกรวิ ท ย์
หอพั ต ราภรณ์ นั ก เรี ยนชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 6/1
เลขประจ�ำตัว 48981 ได้ 222 คะแนน
เบอร์ 3 พรรคเอ็ น เทอร์ เอซี นายณรงค์ วิ ท ย์
ทรงศักดิ์ศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/2 เลขประจ�ำตัว
54718ได้ 216 คะแนน
ประธานสภานักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ประจ�ำ
เมื่ อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   งานสภา
นักเรี ยน ฝ่ ายปกครอง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดให้มีการลง ปี การศึกษา 2562 ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคอัสสัมชัญฟอร์เวิร์ด  
คะแนนเลือกตั้งประธานสภานักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ AC FORWARD  นายศิวา  รุ่ งเรื องมณี รัตน์   นักเรี ยนชั้น
ประจ�ำปี การศึกษา 2562  ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก มัธยมศึกษาปี ที่ 6/3 เลขประจ�ำตัว  49386  ซึ่ งจะมีคำ� สัง่
กรุ งเทพมหานคร  เพื่อส่ งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตยใน แต่ ง ตั้ง อย่ า งเป็ นทางการจากผู ้อ ำ� นวยการ โรงเรี ยน
โรงเรี ยน และฝึ กให้นกั เรี ยนได้แสดงบทบาทการเป็ นผูน้ ำ� อัสสัมชัญในล�ำดับต่อไป
ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2562
เมื่ อ วัน ที่ 21 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562 โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ จัดให้มีประชุมครู และบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ครั้งที่ 1/2562    โดยมีภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานในการประชุ ม  
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ   
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าสาํ นักผูอ้ าํ นวยการ /
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน  คณะครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา  เข้าร่ วมประชุม  ณ  ห้องประชุม Auditorium  ชั้น 9  
อาคารอัสสัมชัญ 2003โรงเรี ยนอัสสัมชัญ   เขตบางรั ก  
กรุ งเทพมหานคร
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กิจกรรม “ประวัติอัสสัมชัญ รากเหง้าที่ยั่งยืน”
เมื่ อวันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562   ฝ่ าย
ปกครอง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 และ EP- M.1 จัด กิ จ กรรม “ประวัติ อ สั สัม ชัญ
รากเหง้า ที่ ย ง่ั ยื น ” โดยแบ่ ง ฐานกิ จ กรรมเป็ น 5 ฐาน
ฐานบราเดอร์ ฟ.ฮีแลร์, ฐานศิลาฤกษ์, ฐานคุณพ่อกอลมเบต์,
ฐานแม่พระอัสสัมชัญ, ฐานนักบุญหลุยส์ มารี ย ์ กรี ญอง
เดอ มงฟอร์ ต เพื่อให้นกั เรี ยนได้รู้จกั ข้อมูลพื้นฐานของ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ประวัติโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ประวัติ
แม่พระอัสสัมชัญ องค์อุปถัมภ์โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ประวัติ
ท่านนักบุญหลุยส์ มารี ย ์ กรี ญอง เดอ มงฟอร์ ต ประวัติ
ภราดา ฟ.ฮีแลร์ ประวัตแิ ผ่นศิลา (สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ)
ความเป็ นมาของภราดาคณะเซนต์ ค าเบรี ยลแห่ ง และพร้อมที่จะถูกหล่อหลอมให้มีคุณธรรม จริ ยธรรม เป็ น
ประเทศไทย เพือ่ ให้นกั เรี ยนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบัน ผูน้ ำ � ที่ดีของสังคม
โครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.)

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562  งานปกครอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ EP- M.1 จัดโครงการสุภาพ
บุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี .) โดยมีภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม   ที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ เป็ นประธานกล่าวเปิ ด
โครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ  (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.) ส�ำหรับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ EP- M.1 ได้รับ
เกียรติจากพลเรื อเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคม
“ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ. 2562 มูลนิธิโคเออร์
ร่ วมกับ ชมรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม
(วีเสด) ได้จดั ให้มี กิจกรรม “ปลูกกล้า ท้าความดี VSED
อาสาเพือ่ สังคม”  ผเู ้ ข้าร่ วมกิจกรรมคือนักเรี ยน และครู จาก
โรงเรี ยนในเครื อข่ายทั้งหมด 12 โรงเรี ยน ของชมรมอาสา
สมัครพัฒนาสังคมและสิ่ งแวดล้อม โดยมีภราดา หลุยส์
วิริยะ ฉันทวโรดม ผูก้ ่อตั้งชมรม เป็ นประธานในการกล่าว
เปิ ด และภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ท่านผูอ้ ำ� นวยการ
เป็ นประธานในการมอบเกียรติบตั รและกล่าวให้โอวาทปิ ด
กิจกรรม ณ ห้อง  Auditorium ชั้น 9  อาคารอัสสัมชัญ 2003
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

อั ส สั ม ชั ญ บรรยายหั ว ข้ อ สุ ภาพบุ รุ ษอั ส สั ม ชั ญ
(ปลูกต้นกล้า เอซี ) /ส่ วนหัวข้อ ย้อนรอยประวัติศาสตร์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญโดยนายวัฒภูมิ   ทวีกลุ อัสสัมชนิกรุ่ น
126 นายอรรถวุฒิ โภคะธนวัฒน์  อัสสัมชนิกรุ่ น 130 เป็ น
วิทยากร / หัวข้อ สุ ภาพบุรุษอัสสัมชัญ  (ระเบียบการแต่ง
กาย) โดยมาสเตอร์โอภาส  ธิราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ ายปกครอง
เป็ นวิทยากร / หัวข้อ สุภาพบุรุษอัสสัมชัญ  (การเคารพและ
กตัญญูต่อคุณครู และรุ่ นพี่ )   โดยมิสศิริพร ศุระศรางค์  
ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายโปรแกรม ภาษาอังกฤษ เป็ นวิทยากร /
หัวข้อ สุ ภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัต ริ ย์) /หั ว ข้อ สุ ภ าพ
บุรุษอัสสัมชัญ  (ระเบียบแถว และปรัชญาของโรงเรี ยน)
โดยมิสธนิ นท์ธร คาํ ทองสุ ข เป็ นวิทยากร  ให้ความรู ้แก่
นั ก เรี ยนระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และ EP- M.1
ณ  หอประชุม  Louis – Marie  Grand  Hall  ชั้น 6  อาคาร
Saint  Louis – Marie  Memorial  Building  และ ฝึ กภาค
ปฏิ บ ัติ ที่ ส นามบาส ใต้อ าคารนัก บุ ญ หลุ ย ส์ – มารี ย  ์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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กิจกรรมแสวงหาสัจธรรมนำ�ชีวิต
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน  พ.ศ. 2562  งานระดับ
ชั้น ฝ่ ายปกครอง ร่ วมกับงานอภิบาล (ศาสนาพุทธ คาทอลิก
อิสลาม) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมส่ งเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม ทุกวันศุกร์ ตน้ เดื อนตลอดปี การศึ กษา 2562
ศาสนาพุทธฟังธรรมบรรยาย  โดยนิมนต์พระวิทยากรทีม
งานเครื อข่ายธรรมะอารมณ์ดี วัดยานนาวา พระอาราม
หลวง ให้คติธรรมแก่นกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี 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 ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3  
และ EP-M.1-3 ณ ใต้ อ าคารนั ก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย์
(Saint Louis – Marie  Memorial Building)  ส่วนงานอภิบาล
ศาสนาอิสลามรับฟังการบรรยาย  ณ ห้อง Conference EP

ชั้น 1 ตึกกอลมเบต์ และงานอภิบาลศาสนาคริ สต์  (คาทอลิก)
จัดให้มพี ธิ ีมสิ ซาบูชาขอบพระคุณ  ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ  
บางรัก กรุ งเทพมหานคร

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจําปีการศึกษา 2562

งานสุ ข อนามัย ฝ่ ายบริ หารทั่ว ไป โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดให้มีการตรวจสุ ขภาพนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 - 6 และ EP- M.1 - 6  ประจําปี การศึกษา
2562 โดยที ม แพทย์แ ละพยาบาลจากโรงพยาบาล
เซนต์หลุยส์   เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่
17 – 19 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับ คณะครู นักเรียน
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562  งานสุ ขอนามัย  
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป โรงเรี ยนอัสสัมชัญ   จัดโครงการฉี ด
วัคซี นป้ องกันไข้หวัดใหญ่ เพื่อป้ องกันและดู แลรั กษา
สุ ขภาพในช่วงหน้าฝนที่จะมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด  ซึ่ง
โรคไข้หวัดใหญ่เป็ นโรคที่ติดต่อได้ง่าย โดยการไอหรื อ
จามรดกันก็สามารถติดโรคและได้รับผลกระทบที่ตามมา
คือ การเกิดภาวะแทรกซ้อนขณะป่ วย ซึ่งในปัจจุบนั เชื้อไข้
หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุท์ ุกปี ท�ำให้การรักษา
ใช้เวลานาน เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษามาก และอาจท�ำให้
ต้องหยุดงานหรื อ ขาดเรี ยนเป็ นเวลาหลายวัน ดังนั้นการ
ฉี ดวัคซี นจึงเป็ นวิธีป้องกันที่ดีที่สามารถลดอัตราการติด
เชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ และการฉี ดวัคซีนไข้หวัดใหญ่จะช่วย
ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยน  คณะครู    มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ พยาบาลจากโรงพยาบาลพญาไท 3 แขวงปากคลอง
ปราศจากการเป็ นโรค จึงจัดโครงการฉี ดวัคซี นป้ องกัน ภาษีเจริ ญ  เขตภาษีเจริ ญ  กรุ งเทพมหานคร  ณ บริ เวณใต้
ไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กบั คณะครู นักเรี ยน โรงเรี ยน อาคาร ฟ.ฮี แ ลร์ โรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
อัสสัมชัญ   ที่ เข้าร่ วมโครงการฯ   โดยที มแพทย์ และ กรุ งเทพมหานคร
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พิธม
ี อบเกียรติบต
ั รนักเรียนดีเด่นด้านวิชาการ
ประจําปีการศึกษา 2561
ประจ�ำปี การศึกษา 2561 ได้รับเกียรติจากภราดา ดร.ศักดา   
สกนธวัฒน์  ผอู ้ ำ� นวยการ เป็ นประธานในพิธี โดยมีภราดา
วิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ  
พร้ อ มด้ว ย ภราดากุล ชาติ จันทะโชโต หัว หน้า ส�ำ นัก
ผูอ้ ำ� นวยการ /หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน  คณะกรรมการ
ที่ ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ผูแ้ ทนสมาคมอัสสัมชัญ ผูแ้ ทน
สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ   คณะครู
คณะผูป้ กครอง และนัก เรี ย นร่ ว มงาน ณ หอประชุ ม
Louis-Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์
เมื่ อ วัน ที่ 29 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562 โรงเรี ย น (SaintLouis – Marie Memorial Building) โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดพิธีมอบเกียรติบตั รนักเรี ยนดีเด่นด้านวิชาการ อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ปฐมนิเทศนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562
เมื่ อ วัน ที่    15   มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562   ภราดา
ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ น
ประธานการปฐมนิ เทศ นักฟุตบอลโครงการนักกีฬาทุน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ประจ�ำปี การศึกษา 2562 โดยมี ภราดา
วิทยา เทพกอม ผูจ้ ดั การทีม คุณสมฤกษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูบ้ ริ หารจากสยามสปอร์ต ฟุตบอล คุณทรงเดช พรนภดล
ประธานกรรมการ บริ ษทั เวอร์ ซุส สปอร์ ต กรุ๊ ป จ�ำกัด
ร่ วมงาน ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำ�นวยการ
ครู โ รงเรี ย นอัส สั ม ชัญ พร้ อ มคณะกรรมการสมาคม
คุณสมฤกษ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผูอ้ ำ� นวยการสถานีสยาม
สปอร์ ตฟุตบอล   คุ ณวิมลรั ตน์ สว่างพาณิ ชย์ ผูจ้ ดั การ
ธนาคารกรุ งเทพ สาขาโอเรี ยลเต็ ล พร้ อมคณะ
คุณณัฐชานันท์ นิธิโชติวรภัทร์ ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายการตลาด
โรงพยาบาลพญาไท 3 และคณะ พลเรื อเอก ประพฤติพร
อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการ
สมาคม  นางสาวกรรณิ กา  ไผทฉันท์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
สตรี ศรี สุริโยทัย    พร้อมด้วยนายวิรัช รัตนพันธ์ ผอ.สกสค.
กาญจนบุรี (ส�ำนักงานส่ งเสริ มสวัสดิการและสวัสดิภาพ
ครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาจั ง หวัด กาญจนบุ รี )
คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ร่ วมแสดงความ คุณนคริ นทร์  อิษฏประเสริ ฐ  บริ ษทั ไออีจี  (ประเทศไทย)
ยินดีกบั ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับ จ�ำกัด  และ อ.ศิริลกั ษณ์ ชัยพรหมประสิ ทธิ์   ผอ.สถาบัน
ต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ณ ห้องท�ำงาน ขงจื้อ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  คณ
ุ สมชาติ สุภาสื บ ประธาน
ชั้น M2 อาคารอัส สั ม ชัญ 2003 โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ผูป้ กครองนักเรี ยนคาทอลิกพร้อมด้วยคณะกรรมการ  และ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร ประกอบด้วย คุณสักกะพงษ์ คุณอมรา เผือเวช  กรรมการผูจ้ ดั การ   บริ ษทั   World Delight  
บุ ญ มี พร้ อ มด้ว ยที ม วอลเลย์บ อลโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ Plus Co.Ltd  ดร.สุ นทร พิบูลย์เจริ ญสิ ทธิ์   นายทะเบียน
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์  นายกสมาคมผูป้ กครองและ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมทีมงาน
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ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)
ครั้งที่ 5 และ ร่วมประชุมสรุปและประเมินผลการ
ดำ�เนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ “MUSC SCHOOL NETWORK” 2562

ฝ่ ายวิชาการ  มิสนงลักษณ์   สี นิลแท้   ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ  เข้าร่ วมเป็ นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
(MOU)  ครั้งที่ 5 เพื่อเป็ นการให้โควตานักเรี ยนเข้าเรี ยน
ในระดับปริ ญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิ ดล   และ ร่ วมประชุมสรุ ปและประเมิน
ผลการด�ำเนินการของโครงการเครื อข่ายความร่ วมมือทาง
วิชาการ “MUSC  SCHOOL  NETWORK”  2562  ณ  อาคาร
เมื่ อ วัน ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ภราดา วิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล  
ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ วิทยาเขตศาลายา  ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�ำบลศาลายา
พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้า อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง เอเชีย แปซิฟิค (APU)
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 งานแนะแนว
ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดการแนะแนวการศึกษา
ให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6  โดยได้รับเกียรติจาก
คุณซากาอิ โยชิอากิ ที่ปรึ กษาฝ่ ายรับสมัครนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยริ ทสึ เมคัง เอเชีย แปซิฟิค Ritsumeikan Asia
Pacific University (APU) แนะน�ำทุนมหาวิทยาลัยเอพียู
และชี้แจงขั้นตอนการสมัครทุนเพือ่ ศึกษาต่อระดับปริ ญญา
ตรี   ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์มารี ย ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน“การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15
(The 15th Thailand Olympiad in Informatics 2019)”
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สังกัดฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ส่ งนักเรี ยนเข้าร่ วม
แข่งขันคอมพิวเตอร์ โอลิมปิ ก และผ่านเข้ารอบมาค่าย 2
เพื่ อ เป็ นตัว แทนไปแข่ ง ขัน ในรายการ “การแข่ ง ขัน
คอมพิวเตอร์ โอลิมปิ กวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 (The
15th Thailand Olympiad in Informatics 2019) ระหว่าง
วันที่ 4-7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562  ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัด
ชลบุรี  ผลการแข่งขัน นายกิตติภพ วิจติ รกิจจา  เลขประจ�ำตัว
50104  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่   5/1 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ได้รับรางวัลเหรี ยญเงิน
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ค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1
งานระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 และEP-M.1
ฝ่ ายปกครอง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 และ EP-M.1 ไปจัดกิ จกรรมพัฒนา
คุ ณ ภาพชี วิ ต และจิ ต อาสา เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาให้
นั ก เรี ยนได้ รั บ ประสบการณ์ ต รงจากการท� ำ งาน
ท�ำกิ จกรรม และบ�ำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ณ พัฒนา
กอล์ฟคลับแอนด์รีสอร์ ท  อ�ำเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
ระหว่างวันที่ 20 -21 มิถุนายน พ.ศ. 2562
        ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ และจิตอาสา
ครั้งนี้ คณะครู และนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1  และ
EP-M.1 ได้นำ� สิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆไปมอบให้เพือ่ บริ จาค
แก่ผยู ้ ากไร้  สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางละมุง  สถาน
พัฒ นาและฟื้ นฟู เ ด็ ก จัง หวัด ชลบุ รี บ้า นพัก เด็ ก และ
ครอบครัวจังหวัดชลบุรี
ค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2
งานระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 และEP-M.2
ฝ่ ายปกครอง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  น�ำนักเรี ยนระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 2 และEP-M.2 ไปจัด กิ จ กรรมพัฒ นา
คุ ณภาพชี วิตและจิ ตอาสา   เพื่อส่ งเสริ มและพัฒนาให้
นักเรี ยนได้รบั ประสบการณ์ตรงจากการท�ำงาน ท�ำกิจกรรม
และบ�ำเพ็ญประโยชน์ตอ่ สังคม  ณ  พฒั นากอล์ฟคลับแอนด์
รี สอร์ท  อำ� เภอศรี ราชา  จงั หวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 13 -14
มิถุนายน พ.ศ. 2562 ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ
และจิ ต อาสาครั้ งนี้ คณะครู และนั ก เรี ยนระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 และEP-M.2 ได้นำ� สิ่ งของเครื่ องใช้ต่างๆ
ไปมอบให้ ส ถานคุ ้ม ครองและพัฒ นาคนพิ ก ารบ้า น
การุ ณยเวศม์ ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
นักเรียนแผนการเรียน Digital & Technology ศึกษาดูงานนิทรรศการ สิ่งที่มองไม่เห็น
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 แผนการเรี ยน Digital
& Technology ปี การศึกษา 2562  เข้าศึกษาดูงานนิทรรศการ
“สิ่ งที่มองไม่เห็น”  Invisible Things ซึ่งจัดแสดงของใช้ใน
ชี วิตประจ�ำวัน ทั้งหมด 50 ชิ้ น จากประเทศไทยและ
ประเทศเยอรมัน เพื่อชวนส�ำรวจของใช้ในชีวติ ประจ�ำวัน
กระบวนการความคิดและวิถีชีวิตอันเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของคนในท้อ งถิ่ น รวมไปถึ ง มุ ม มองต่ อ สิ่ ง ของต่ า ง
วัฒนธรรม ณ ห้อง MDIC ชั้น 2 ศูนย์สร้ างสรรค์งาน
ออกแบบ กรุ งเทพฯ อาคารไปรษณี ยก์ ลาง ถนนเจริ ญกรุ ง
กรุงเทพมหานครโดยมีคณ
ุ ครูผดู ้ แู ล คือ มิสนงลักษณ์ สีนิลแท้
มิสภัทราพร ขันตระกูล  และ ม.อนุพนั ธ์  ฉลูทอง กลุม่ สาระ
เมื่ อ วัน ที่ 13 มิ ถุนายน พ.ศ. 2562 กลุ่ มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำคณะ
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
115 ปี สมาคมอัสสัมชัญ
เมื่ อ วัน ที่ 1 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562 ดร.วัล ลภ
เจียรวนนท์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ พลเรื อเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคม
อัสสัมชัญ และคณะกรรมการอ�ำนวยการสมาคมฯ ร่ วมพิธี
ท�ำบุญ 4 ศาสนา ประกอบด้วย พุทธ คริ สต์ อิสลาม ซิกข์
ในโอกาสครบรอบการก่ อตั้งสมาคมอัสสัมชัญ 115 ปี
ณ ห้ อ งประชุ ม วัล ลภ เจี ย รวนนท์ สมาคมอัส สั ม ชัญ  
ถ.พระราม 4 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ
นายกสมาคมอัสสัมชัญ
บรรยายหัวข้อสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
(ปลูกต้นกล้า เอซี)
เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2562 พลเรื อเอก
ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ บรรยาย
หัวข้อสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ  ( ปลูกต้นกล้า เอซี ) ให้นกั เรี ยน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และ EP- M.1  ณ  หอประชุม  
Louis – Marie  Grand  Hall  ชั้น 6  อาคาร Saint  Louis –
Marie  Memorial  Building  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พลเรื อเอก
ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ พร้อมคณะ
กรรมการสมาคมๆ  เข้ามอบกระเช้าร่ วมแสดงความยินดี
กับภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง
ผู ้อ �ำ นวยการโรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ และภราดากุ ล ชาติ
จันทะโชโต  เข้ารับต�ำแหน่งหัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการและ
ฝ่ ายธุรการ-การเงิน  ณ ห้องท�ำงาน ชั้น  M2 อาคารอัสสัมชัญ
2003 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีครั้งที่1/2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

เมื่ อ วัน ที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562 สมาคม
ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  จัดให้มีการประชุม
ใหญ่ สามัญประจ�ำปี ครั้ งที่ 1/ 2562โดยมี ดร.ชาติ ชาย
นรเศรษฐาภรณ์ นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เป็ นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการบริ หาร
สมาชิ กร่ วมประชุ ม   เพื่อชี้ แจงผลการด�ำเนิ นงาน สรุ ป
งบประมาณ ปี 2561 ของสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ให้แก่สมาชิกได้รับทราบ  และในการประชุม
ครั้งนี้  ณ ห้องประชุม Louis – Marie Grand  Hall  ชั้น 6  
อาคาร Saint  Louis Marie  Memorial  Building  โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุ งเทพมหานคร

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
มอบเงินสนับสนุน โครงการ CANSAT
ชมรม SPACE AC โรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่ อ วัน ที่ 13 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2562   สมาคม
ผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ มอบเงินสนับสนุน
งบประมาณ 80,000 บาท “เพื่อจัดหาอุ ปกรณ์ ทดลอง
ส�ำหรับห้องปฏิบตั ิการ”มอบให้แก่ โครงการ CANSAT
ชมรม SPACE AC โรงเรี ยนอัสสัมชัญ โดยทีม CanSat  
ดาวเทียมกระป๋ อง
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย
นรเศรษฐาภรณ์   นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ พร้อมคณะกรรมการสมาคม เข้ามอบกระเช้า
ร่ วมแสดงความยินดี กบั ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์
ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
และภราดากุลชาติ จันทะโชโต  เข้ารับต�ำแหน่งหัวหน้า
ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการและฝ่ ายธุรการ-การเงิน  ณ ห้องท�ำงาน
ชั้น M2 อาคารอัส สั ม ชัญ 2003 โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต”

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  พร้อมด้วยโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
แผนกประถม จัดสัมมนาเตรี ยมความพร้อมสาํ หรับเปิ ด
ปี การศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 13 -15 พฤษภาคม พ.ศ.
2562   ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ
2003 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
          วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เริ่ มต้นด้วยวจน
พิ ธี ก รรมเปิ ดสั ม มนาเปิ ดปี การศึ ก ษา และการชี้ แจง
แนวทางการด� ำ เนิ นงานตามนโยบายมู ล นิ ธิ คณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่ งประเทศไทย ปี การศึกษา 2562 โดย
ภราดา ดร.เดชาชัย    ศรี พิ จ ารณ์ ประธานมู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ต่อด้วยหัวข้อ การเตรี ยม
ตัวนักเรี ยนสู่ โลกอนาคต โดยภราดาสุ รสิ ทธิ์   สุ ขชัย และ
การอบรมในหัวข้อ “ครู กบั ความเสี ยสละ” โดยภราดาวิริยะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ าํ นวยการ  การอบรมในช่วงบ่าย
หัวข้อ “การเตรี ยมตัวนักเรี ยนสู่ โลกอนาคต” ได้รับเกียรติ
จาก ผศ.ดร.พิชยั จันทร์มณี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุ งเทพ เป็ นวิทยากร

          วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นการอบรมของ
ครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ โดยแบ่งออกเป็ น 4 กลุ่มการอบรม
กลุ่มที่ 1 : ครู ระดับชั้น ม.ต้น และบุคลากรสังกัดฝ่ าย
วิชาการ  อบรมเชิ งปฏิบตั ิการในหัวข้อ “การออกแบบ
บอร์ ดเกม การ์ ดเกม และคลาสเกม เพื่อการเรี ยนรู ้แบบ
แอคทีฟเลิร์นนิ่ง (Active Learning) “เปลี่ยนห้องเรี ยนเป็ น
ห้องเล่น”
วิทยากรโดย : ผศ.ดร.วรัตต์ อินทสระ
กลุ่มที่ 2 : ครู ระดับชั้น ม.ปลาย และบุคลากรสังกัดฝ่ าย
วิชาการ   อบรมในหัวข้อ “ห้องเรี ยนแห่ งการค้นพบ :
ออกแบบการเรี ยนรู ้ในความสนใจของผูเ้ รี ยนที่หลากหลาย
ด้วย RBL” วิทยากรโดย : ดร.จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์
กลุ่มที่ 3 : ครู คอมพิวเตอร์   อบรมเชิงปฏิบตั ิการในหัวข้อ
“การพัฒนาโมบายแอพพลิเคชัน่ ” วิทยากรโดย อ.ณรงค์พร
เหล่าศรี สิน
กลุ่มที่ 4 : ครู สนับสนุน  อบรมในหัวข้อ “The Symphony
of Professional Service Team.”  วิทยากรโดย : ดร.ศิริชยั
พฤฒิกลุ ประดับ
        วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เป็ นการชี้แจงนโยบาย
และแนวปฏิบตั ิโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ปี การศึกษา 2562 โดย
ภราดา ดร.ศัก ดา สกนธวัฒ น์ ผู อ้ ำ� นวยการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ นอกจากนี้ยงั ได้แนวปฏิบตั ิที่พงึ รู ้ในการด�ำเนิน
งานของแต่ละฝ่ าย โดยหัวหน้าฝ่ ายแต่ละฝ่ ายชี้แจ้ง ทั้งนี้
คณะครู ได้ประชุ มหารื อและเตรี ยมความพร้ อม ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ หารฝ่ าย การชี้แจงแนวปฏิบตั ขิ อง
แต่ละฝ่ าย เพื่อเตรี ยมความพร้อมสาํ หรับเปิ ด ปี การศึกษา
2562

อบรมนักเรียนคาทอลิก ประจำ�ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 งานอภิบาล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดการอบรมนักเรี ยนคาทอลิก ประจ�ำ
ปี การศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร. ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ เป็ นวิทยากรให้การอบรมกับ
นักเรี ยนคาทอลิกเพื่อภาวนาและเตรี ยมจิตใจในการเรี ยน
ประจ�ำปี การศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม Conference EP  
ตึ กกอลมเบต์ โรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร
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กิจกรรมเนื่องใน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562  กลุ่มสาระการ
เรี ยนรู ้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ฝ่ ายวิชาการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้จดั กิจกรรมเนื่ องใน “วันต่อต้าน
ยาเสพติดโลก” ซึ่งตรงกับวันที่ 26 มิถุนายน  จึงได้จดั ให้มี
กิ จ กรรมเกี่ ย วกับ การต่ อ ต้า นยาเสพติ ด ขึ้ น โดยมี น าย
ศิวา   รุ่ งเรื องมณี รัตน์   นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6/3
เลขประจ�ำตัว 49386  ประธานสภานักเรี ยน น�ำกล่าวค�ำ
ปฏิ ญ าณตนไม่ ยุ่ง เกี่ ย วกับ สิ่ ง เสพติ ด ทุ ก ชนิ ด ไม่ ผ ลิ ต
ไม่เสพ ไม่คา้    และการเดินรณรงค์ท้ งั ภายในโรงเรี ยนและ
โดยรอบบริ เวณโรงเรี ยน เพื่อเชิญชวนให้บุคคลในชุมชน
ใกล้เ คี ย งได้เ ห็ น ถึ ง พิ ษ ภัย ของยาเสพติ ด ที่ ทุ ก คนต้อ ง
ร่ วมกันต่อต้านยาเสพติดทุกชนิดให้หมดสิ้ นไป
บรรยายความรู้เกี่ยวกับอันตรายและโทษของสารเสพติด
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2562   งานระดับชั้น
มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1, EP-M.1 และนั ก เรี ยนระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4, EP - M.4  ร่วมกับฝ่ ายปกครอง โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดบรรยายความรู ้เกี่ยวกับอันตรายและโทษของ
สารเสพติด ได้รับเกียรติจาก พ.ต.ท.สาโรจน์ เพ็ญสูตร  รอง
ผกก.ป.สน.บางรัก  พ.ต.ท.สุ รพล  จันทร์สมศักดิ์   สวป.
สน.บางรัก  พร้อมทีมงานจากสถานีตำ� รวจนครบาลบางรัก  
ร่ วมให้ความรู ้เกี่ยวกับอันตรายและโทษของสารเสพติด
ทุกชนิด ห้ามไม่ให้นกั เรี ยนยุง่ เกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ผลิต  
ไม่เสพ ไม่คา้ โดยมีนกั เรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1,
EP - M.1 และนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4, EP - M.4 ประชุม Auditorium ชั้น 9  อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยน
ที่เข้าใหม่ ปี การศึกษา 2562 ร่ วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้อง อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562
ได้มีการกล่าวถึงความส�ำคัญของวันสุ นทรภู่ ส่ วนในตอน
สายได้มีกิจกรรมการแสดงชุดต่างๆ โดยมีการแสดงของ
คณะครู และนักเรี ยน ประกอบด้วย การแสดงชุด  “พระอภัย
มณี ผีเสื้ อสมุทร สุ ดทางรัก” การแสดงชุด “สุ นทรภู่ รู ้ยงั ?”
การแสดงชุด  “หน้ากากวรรณคดีไทย”  และมีกิจกรรมตอบ
ปั ญหา เกี่ยวกับประวัติและผลงานของสุ นทรภู่ ส�ำหรับ
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1-3 และ EP-M.1-3
ได้รับเกียรติจาก ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ าํ นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ มอบรางวัลแก่นกั เรี ยนที่ชนะเลิศการ
ตอบปัญหา ณ หอประชุม Louis – Marie Grand Hall ชั้น 6
เมือ่ วันที่ 26 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 กลุม่ สาระการเรี ยนรู ้ อาคารนั ก บุ ญ หลุ ย ส์ - มารี ย์   (Saint Louis–Marie  
ภาษาไทย ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิ จกรรม Memorial Building) โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ เขตบางรั ก
วันสุ นทรภู่ ปี การศึกษา 2562 ในตอนเช้าหลังเคารพธงชาติ กรุ งเทพมหานคร
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กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์ ร่ วมกลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้สงั คมศึกษาฯ และกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้การงาน
พื้นฐานอาชี พ ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้จดั
กิจกรรม “Active Learning : Science Innovation And Art

Of Living In Japan 2019”  โดยได้เข้าเยีย่ มชมและศึกษา
แหล่งการเรี ยนรู ้ต่างๆ ได้แก่   1. สึ กูบะ (Tsukuba) เป็ น
เมืองในจังหวัดอิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น เป็ นที่รู้จกั ว่าเป็ น
สถานที่ต้ งั ของเมืองวิทยาศาสตร์   2. Geographical Survey
Institute of Japan (Scicnce Museum of Map and Suvey)
สถาบันส�ำรวจทางภูมิศาสตร์แห่งประเทศญี่ปุ่น  3. Ushiku  
Daibutsu สักการะ หลวงพ่อซึ่ งมีความสู งถึง 120 เมตร  
4 . Japan Aerospace Exploration Agency: JAXA องค์การ
ด้านการส�ำรวจอวกาศแห่งชาติญี่ปุ่น  5. Tokyo Tech Hight
School of Science And Technology 6.Tokyo
University  7. National Museum Of Emerging Science
And Innovation  8. LEGO Education  9.โรงงานรี ไซเคิล
รถยนต์ทหี่ มดสภาพ  10. ตลาดปลา สึกิจ  ิ โดยมีคณ
ุ ครู 3 ท่าน  
และนักเรี ยนจ�ำนวน 32 คน เข้าร่ วมกิจกรรม ระหว่างวันที่  
6 - 15 พฤษภาคม  พ.ศ. 2562  ณ ประเทศญี่ปุ่น

คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2562  คณะผูบ้ ริ หาร
และคณะครู กลุ่ ม สาระการเรี ยนรู ้ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี โรงเรี ยนพระหฤทัยคอนแวนต์ เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร น�ำคณะผูบ้ ริ หารและคณะครู    มาศึกษา
ดูงานด้านการจัดการเรี ยนการสอนกลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เพื่อ
เยี่ย มชมการจัดการศึ กษาของโรงเรี ยน โดยมี มิสณัฏฐี  
เจริ ญเกียรติบวร  รองหัวหน้าฝ่ ายวิชาการกล่าวต้อนรับ  
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
ตอบข้อซักถามและ มอบของที่ระลึก  คณะครู กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครู นักเรี ยนที่
เกี่ ยวข้อง ให้การต้อนรั บ และน�ำคณะผูม้ าศึ กษาดู งาน ห้ อ งปฏิ บ ัติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ห้ อ งเรี ย น Robotics ณ  
เยีย่ มชมอาคารสถานที่  หอ้ งปฏิบตั ิการ ฟิ สิกส์ เคมี ชีววิทยา โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
ผู้อำ�นวยการให้โอวาทนักเรียนที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน ROSCANSAT 2019 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562   ภราดา ดร. ศักดา
สกนธวัฒน์   ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  พร้อมด้วย
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
ให้โอวาทนักเรี ยนทีม Agricultural Exploration Assistant
Satellite (A.E.A. Sat) ที่จะเดินทางไปเข้าร่ วมการแข่งขัน
ROSCANSAT 2019   ณ สหพันธรั ฐรั สเซี ย   ระหว่าง
วันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562
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ร่วมพิธีทบทวนคำ�ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำ�ปี 2562
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ให้โอวาทแก่
ลูกเสื อกองร้อยพิเศษสุ รสี ห์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จ�ำนวน 43
นาย ก่อนเข้าร่ วมพิธีทบทวนค�ำปฏิญาณตนและสวนสนาม
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�ำปี
2562 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี สินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า เจ้า อยู่หั ว องค์ป ระมุ ข ของคณะลู ก เสื อ แห่ ง ชาติ  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั โดยในการนี้ทรงพระกรุ ณา
โปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
นเรนทิราเทพยวดี เสด็จแทนพระองค์เป็ นองค์ประธาน ใน สถาปนาคณะลูกเสื อแห่งชาติ   ณ สนามศุภชลาศัย สนาม
พิธีทบทวนค�ำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวัน คล้ายวัน กีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
พิธีต้อนรับ Bro. Pratap Reddy Assistant General ประจำ�ศูนย์กลางการบริหาร
กรุงโรม ประเทศอิตาลี
เมื่ อ วัน ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ จัดให้มีพธิ ีตอ้ นรับ Bro. Pratap Reddy Assistant
General  ประจ�ำศูนย์กลางการบริ หารกรุ งโรม ประเทศ
อิ ต าลี ได้ม าเยี่ย มชมโรงเรี ย นอัส สัม ชัญ โดยมี ภ ราดา
ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์  ผอู ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วยภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ   ภราดากุลชาติ
จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายธุรการการเงิน    ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาอาวุโส  คณะ
ผูบ้ ริ หาร คณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ  
คณะครู ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องและสภานักเรี ยน ร่ วมให้การ
ต้อนรับ  พร้อมน�ำท่านเยีย่ มชมกิจการการเรี ยนการสอน
และสถานที่ต่างๆ ของในโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
แสดงความยินดีกับภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 คุณชนัญญา
เกษหอม ผูแ้ ทนจากโรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์
เนชั่น แนล มอบกระเช้า แสดงความยิ น ดี กับ ภราดา
ดร.ศัก ดา สกนธวัฒ น์ ในโอกาสที่ เ ข้า รั บ ต�ำ แหน่ ง
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ณ ห้องท�ำงานผูอ้ ำ� นวยการ
ชั้น M2 อาคารอัส สั ม ชัญ 2003 โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
บาทหลวงฟรังซิ สเซเวียร์ สมหมาย มธุ รสสุ วรรณ โยน
กํายาน รู ปปั้ นนักบุญหลุยส์ฯ และประกอบวจนพิธีกรรม
ผูแ้ ทนนักเรี ยนคาทอลิก อ่านประวัตินกั บุญหลุยส์   มารี ย  ์
กรี ญอง  เดอ มงฟอร์ต บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์ สมหมาย
มธุรสสุ วรรณ  ภราดา ดร.ศักดา   สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
พร้อมด้วย ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ   
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ /
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน  ผูแ้ ทนคณะครู ไทย ผูแ้ ทนครู
ต่างชาติ ผูแ้ ทนนักเรี ยน  ผูแ้ ทนพนักงาน  ร่ วมวางกระเช้า
ดอกไม้ห น้า รู ป ปั้ นนัก บุ ญ หลุ ย ส์ มารี ย ์ กรี ญ อง เดอ
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 งานอภิบาล มงฟอร์ต  วง  AC  Band  บรรเลงเพลงสดุดีนกั บุญมงฟอร์ต    
ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ ร่ วมกับฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ   ณ  ลานอนุสาวรี ยเ์ จษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  
จัดพิธีสดุดีนกั บุญหลุยส์   มารี ย  ์ กรี ญอง  เดอ มงฟอร์ ต   เขตบางรัก  กรุ งเทพมหานคร
พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำ�ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม  พ. ศ.  2562 งานอภิบาล
ศาสนาพุทธ   ร่ วมกับฝ่ ายกิ จกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
จัดให้มีพิธีหล่อเที ยนพรรษา ประจ�ำปี การศึ กษา 2562  
เพื่อให้นกั เรี ยนเห็นความส�ำคัญของพิธีหล่อเทียนพรรษา
และให้นกั เรี ยนได้มีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์วฒั นธรรมอัน
ดีงามของไทย  เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา (ปี นี้ตรงกับ
วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2562) โดยนิมนต์พระภิกษุ จ�ำนวน
9 รู ป จากวัดยานนาวา เขตสาทร กรุ งเทพมหานคร เจริ ญ
พุทธมนต์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ทั้งนี้ได้รับเกียรติ
จากมิสปราณี    สัมมาทรัพย์  คุณครู อาวุโส   เป็ นประธาน
ในพิธีจดุ ธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริ หาร
ผู แ้ ทนคณะครู ผู แ้ ทนผู ป้ กครอง และผู แ้ ทนนัก เรี ย น  
ร่ วมกันหล่อเทียนพรรษา จ�ำนวน 2  ตน้ ณ บริ เวณใต้อาคาร
ฟ. ฮีแลร์  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
พิธถี วายเทียนพรรษา พร้อมผ้าอาบน�ำ้ ฝนใน
เทศกาลเข้าพรรษา ประจําปีการศึกษา 2562
พระภิกษุ ณ วัดสวนพลู และ วัดม่วงแค  เนื่องในเทศกาล
เข้าพรรษา  เพือ่ เป็ นพุทธบูชา และเป็ นการอนุรักษ์ประเพณี   
วัฒนธรรมอันดีงามไว้ให้คงอยูส่ ื บไปชัว่ กาลนาน  โดยแบ่ง
ขบวนแห่ ออกจากโรงเรี ยนเป็ น 2 ขบวน - ขบวนที่ 1 มี
วงกลองยาว น�ำขบวน คณะครู พนักงาน ผูแ้ ทนนักเรี ยน
โดยมีมิสอรัญญา ทองรับใบ คุณครู อาวุโส เป็ นประธาน
ถวายเทียนพรรษา  มาสเตอร์เอกมล สงวนนาม  เป็ นผูน้ ำ�
ทางด้านพิธีการทางศาสนา  ถวาย  ณ วัดสวนพลู  เขตบางรัก  
กรุ งเทพมหานคร  - ขบวนที่ 2 วง AC Band น�ำขบวน
คณะครู พนักงาน ผูแ้ ทนนักเรี ยน ไปถวาย  ณ วัดม่วงแค  
เมื่ อวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562   โรงเรี ยน เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร  มีมิสสุทศั น์ษา เกิดปราโมทย์
อัสสัมชัญ  ได้จดั พิธีแห่และถวายเทียนจ�ำน�ำพรรษา  ผา้ อาบ คุณครู อาวุโส  เป็ นประธานถวายเทียนพรรษา  มาสเตอร์
น�้ำฝน พร้ อมทั้งเครื่ องจตุปัจจัยไทยธรรม  น�ำไปถวาย นิวชั ตันดี    เป็ นผูน้ ำ� ทางด้านพิธีการทางศาสนา
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อัสสัมชัญ บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตร
อาชีพ “แผนการเรียนศิลป์-ศิลปะการแสดง”
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลง
ด้านวิชาการ กับ ภาควิชาศิ ลปะการแสดง ม.กรุ งเทพ
โดย ผศ.พรรณศักดิ์ สุ ขี ผูอ้ ำ� นวยการศิลป์ คณะละคร/
หัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ เป็ น
ผูล้ งนาม มี ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้า
ฝ่ ายวิชาการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนัก
ผูอ้ ำ� นวยการ มิสณัฎฐี เจริ ญเกียรติบวร ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ อาจารย์ชาตรี ตั้งวงษ์พิมุข
อาจารย์สุเมธ ป้ อมป้ องภัย อาจารย์ประจ�ำภาควิชาศิลปะ
การแสดง มหาวิทยาลัยกรุ งเทพ ร่ วมเป็ นสักขีพยาน ซึ่ ง การเรี ยนการสอนของแผนการเรี ยนศิลป์ -ศิลปะและการ
บันทึกข้อตกลงความร่ วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ เป็ นการ แสดง (Arts – Performing) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สร้ างหลักสู ตร “ศิ ลปะการแสดง พรี เมี่ ยม” เพื่อใช้ใน ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ศึกษา   จากคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  
ฝ่ ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย
น�ำทีมโดยภราดากิตติศกั ดิ์ เจริ ญศรี ผูอ้ ำ� นวยการ/ประธาน
งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  โดยมีภราดา ดร.ศักดา  
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ  พร้อมด้วยภราดาวิทยา เทพกอม
รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัว หน้า ฝ่ ายวิ ช าการ ภราดากุ ล ชาติ
จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายธุรการการเงิน   คณะผูบ้ ริ หาร หัวหน้าฝ่ าย  หัวหน้างาน หัวหน้า
กลุ่มสาระฯ คณะกรรมการสภานักเรี ยน ผูแ้ ทนนักเรี ยน
และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ  ณ ห้องประชุม 901
ชั้น  9  อาคารอัสสัมชัญ  2003 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขต
เมื่อวันที่ 10-12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2562  โรงเรี ยน บางรัก กรุ งเทพมหานคร
อัสสัมชัญ รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
เมื่ อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาไทย โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมวัน
ภาษาไทยแห่งชาติ เพือ่ อนุรักษ์การใช้ภาษาไทย  ในช่วงเช้า
มีการกล่าวสุ นทรพจน์วนั ภาษาไทยแห่ งชาติ การขับร้อง
บทเพลงประกอบจิ นตลีลา ชื่ อชุ ด “นอย” จากตัวแทน
นักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และการแสดงชื่อชุด
“ฮักภาษาไทย”จากตัวแทนนักเรี ยนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  ณ เวทีลานอนุสาวรี ยเ์ จษฎาจารย์  ฟ.ฮีแลร์  และ
ในช่วงกลางวันมีการแข่งขันเกมเกี่ยวกับภาษาไทย ของ
นัก เรี ยนระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาตอนต้น และระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย   ณ ใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์   โรงเรี ยน   
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุมาลี มุขพันธ์
ภรรยา มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู นักเรี ยน โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วม
เป็ นเจ้า ภาพสวดพระอภิ ธ รรมศพ นางสุ ม าลี มุ ข พัน ธ์  
ภรรยา มาสเตอร์ ธ งไชย มุ ข พัน ธ์ หั ว หน้ า งานกี ฬ า
ณ วัด แคนอก   อ�ำ เภอเมื อ งนนทบุ รี จัง หวัด นนทบุ รี  
คณะภราดา คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ  ขอแสดงความเสี ยใจกับการจากไปของนาง
สุ มาลี มุขพันธ์  มา ณ  โอกาสนี้
โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเทียบ ท้วมกร บิดา
มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  พ.ศ. 2562  ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
ภราดากุลชาติ   จันทะโชโต  หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายธุ รการ-การเงิ น และคณะผูบ้ ริ หาร คณะครู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ
คุ ณพ่อเที ยบ ท้วมกร บิ ดา มาสเตอร์ ไพฑู รย์   ท้วมกร
หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ  ณ ศาลา 1 วัดระฆัง
โฆษิตาราม แขวง ศิริราช เขตบางกอกน้อย  กรุ งเทพมหานคร  
คณะภราดา  คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ  ขอแสดงความเสี ยใจกับการจากไปของคุณพ่อ
เทียบ ท้วมกร มา ณ  โอกาสนี้
โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เที่ยง บุญชมภู
มารดา มาสเตอร์ชาติกล้า บุญชมภู
เมื่ อวันที่ 5 กรกฎาคม   พ.ศ. 2562   โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่
เที่ยง บุญชมภู มารดา มาสเตอร์ชาติกล้า บุญชมภู  หวั หน้า
งานรั กษาดิ นแดน ฝ่ ายกิ จกรรม โดยมี ตวั แทนคณะครู
โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ เข้า ร่ ว ม ณ ศาลาเมรุ วัด เสนาวงศ์
เขตเทศบาลเมืองวาริ นช�ำราบ อ�ำเภอวาริ นช�ำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี คณะภราดา  คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู และ
นักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ขอแสดงความเสี ยใจกับการ
จากไปของคุณแม่เที่ยง บุญชมภู  มา ณ  โอกาสนี้
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พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจำ�ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่  8 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  งานกีฬา  ฝ่ าย
กิ จกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดพิธีมอบธงกี ฬาสี AC
Games ประจ�ำ ปี การศึ ก ษา 2562   โดยมี ภ ราดาวิ ริ ย ะ
ฉันทวโรดม ที่ ปรึ กษาอาวุโส เป็ นประธานมอบให้แก่
ประธานสี ตามล�ำดับ  สำ� หรับพิธีมอบธงกีฬาสี AC Games
ประจ�ำปี การศึกษา 2562 เป็ นพิธีการที่จดั ขึ้นเพือ่ เป็ นเกียรติ
แก่ ประธานสี และเป็ นสัญลักษณ์ ให้กบั ทุกๆ สี เพื่อให้
นักเรี ยนทุกคน คณะครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความสมัครสมาน
สามัคคีร่วมมือกัน เตรี ยมความพร้อมส�ำหรับการเข้าชิงชัย
ในการแข่งขันกีฬาสี AC Games ประจ�ำปี การศึกษา 2562  
ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ ฟุตบอลกรมพลศึกษา
การแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรี ยน ประเภท ก.     
ประจ�ำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า         
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นอายุ
16 ปี รอบแรก  
วันที่ 25 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562 นัดแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ 0-1 ประตู
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นัดทีส่ อง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนสุรศักดิ์มนตรี 2-1 ประตู
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นัดทีส่ าม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานข�ำ  4-2
ประตู
วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นัดทีส่ ี่
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนราชวินิตบางแคปานข�ำ  3-0
ประตู

16 ปี ประเภท ก.

วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นัดทีห่ า้
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะลูกโทษตัดสิน โรงเรี ยนเทพศิรินทร์
7-6 ประตู (หลังจากเสมอในเวลา 0-0 ประตู)

“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ ฟุตบอลกรมพลศึกษา 18 ปี ประเภท ก.
18 ปี รอบแรก  
วันที่  28  มิถนุ ายน พ.ศ. 2562  นัดแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะลูกจุดโทษตัดสิ น โรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ว 3-2 ประตู (หลังจากเสมอในเวลา 1-1 ประตู)
วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  นัดที่สอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนวัดสุทธิวราราม 1-0 ประตู
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  นัดที่สาม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนท่าข้ามพิทยาคม  1-4 ประตู
วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นัดที่สี่
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ชนะลู ก จุ ด โทษตัด สิ น โรงเรี ย นวัด
สุทธิวราราม 7-6 ประตู (หลังจากเสมอในเวลา 1-1 ประตู)
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562  นัดที่หา้
ผลการแข่งขันฟุตบอลระหว่างโรงเรี ยน ประเภท ก. โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ลูกจุดโทษตัดสิ น โรงเรี ยนท่าข้าม
ประจ�ำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า พิทยาคม 4-6 ประตู (หลังจากเสมอในเวลา 1-1 ประตู)
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่ นอายุ
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ยัดห่วงอินทรีแดง คว้าแชมป์ บาสเกตบอล ล็อกซเลย์ U-18

ผลการแข่ ง ขั น บาสเกตบอลรายการพิ เ ศษ
ล็อกซเลย์-เอเอสเอ็ม อินเตวิชน่ั 2019 รุ่ นอายุ 18 ปี ชาย
รอบชิงชนะเลิศ ณ โรงเรี ยนเบญจมราชนุสรณ์นนทบุรี
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนสตรี วิทยา 2 : 89-69
คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนนนทบุรีวิทยา : 55-51
คะแนน

รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี 76-60
คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนนนทบุรีวิทยา : 60-44
คะแนน คว้าแชมป์ การแข่งขันบาสเกตบอลรายการพิเศษ
ล็อกซเลย์ - เอเอสเอ็ม อินเตวิชน่ั 2019

ยัดห่วง U-16 คว้าแชมป์ OBEC-MONO Champion Cup ภาคนครหลวง

งานกี ฬา ฝ่ ายกิ จกรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ส่ ง
นักกี ฬาบาสเกตบอล   เข้าร่ วมการแข่งขันบาสเกตบอล
นักเรี ยน สพฐ. รายการ OBEC-MONO Champion Cup
2019 รอบภาคนครหลวง ในรุ่ นอายุ 14 ปี , และ16 ปี    
ระหว่างวันที่ 4-10 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ณ สนามโรงเรี ยน
เบญจมราชานุ ส รณ์ จ.นนทบุ รี โดยที ม บาสเกตบอล
“อินทรี แดง” โรงเรี ยนอัสสัมชัญ สามารถคว้าแชมป์ ในรุ่ น
อายุ 16 ปี ชาย
สรุ ป ผลการแข่ ง ขัน ในรอบชิ ง ชนะเลิ ศ บาสเกตบอล
นักเรี ยนสพฐ. รายการ OBEC-MONO Champion Cup
2019 รอบภาคนครหลวง

รุ่นอายุ 14 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เอ แพ้ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตี ยน
วิทยาลัย 47-53 คะแนน
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง รุ่ นอายุ 14 ปี ได้สิทธิ์เข้า
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
รุ่นอายุ 16 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เอ ชนะ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
วิทยาลัย 42-35 คะแนน
คว้ารางวัลชนะเลิศ รุ่ นอายุ 16 ปี ได้สิทธิ์ เข้าการแข่งขัน
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
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ทีมวอลเลย์บอล “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ สร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ ทั้ง 3 รุ่น
วอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ประจำ�ปีการศึกษา 2562
รุ่นอายุ 14 ปี, 16 ปี, และ18 ปี
ที ม วอลเลย์บ อลโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ คว้า รางวัล        
ชนะเลิ ศ การแข่ ง ขัน วอลเลย์บ อลกี ฬ าระหว่ า งโรงเรี ย น
(กรมพลศึกษา) ประจ�ำปี การศึกษา 2562 รุ่ นอายุ 14 ปี , 16 ปี
และ 18 ปี โดยได้รับเกี ยรติ จ ากท่ าน ภราดา ดร.เดชาชัย  
ศรี พจิ ารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
และภราดากุลชาติ   จันทะโชโต  หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน  ร่ วมแสดงความยินดีกบั นักกีฬาที่
ได้รับรางวัล ณ ศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลนคร
นนทบุรี จ.นนทบุรี ระหว่างวันที่ 26 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน
พ.ศ 2562
สรุ ปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุ
14 ปี
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนกีฬาอบจ.ร้อยเอ็ด 0:2 เซต
(23-25, 19-25) คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกีฬานครนนท์วิทยา 6 2:0
เซต (25-21, 25-13) คะแนน
รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนสระบุรีวิทยาคม 2:0 เซต
(25-21, 25-20) คะแนน
โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นประชาบ�ำ รุ ง 2:0 เซต
(25-20, 25-16) คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนด่ านช้างวิทยา 3:1 เซต
(25-20, 24-26, 25-13, 25-14) คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกีฬา อบจ.ร้อยเอ็ด 3 - 2 เซต
(25-21, 21-25, 21-25, 25-21, 20-18) คะแนน
สรุ ปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุ
16 ปี
รอบแรก
โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นกี ฬ านครนนท์วิท ยา 6
2:0 เซต (25-19, 25-22) คะแนน

โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นอ�ำ นวยวิ ท ย์ 2:0 เซต
(25-13, 25-10) คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนมักกะสันพิทยา 2:0 เซต
(25-18, 26-24) คะแนน
รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกี ฬาจังหวัดสุ พรรณบุ รี
2:0 เซต (25-16, 25-14) คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนนวมิ นทราชู ทิศ หอวัง
นนทบุรี 2:0 เซต (25-11, 25-21) คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนสระบุรีวิทยาคม 3:0 เซต
(25-13, 25-21, 25-13) คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนขามทะเลสอวิทยา 3:0 เซต
(25-16, 25-21, 25-21) คะแนน
สรุ ปผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุ
18 ปี
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนมัธยมประชานิเวศน์ 2:0 เซต
(ชนะผ่าน)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนธัญบุรี 2:0 เซต (25-20,
25-16) คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนกีฬานครนนท์วทิ ยา ๖ 0:2 เซต
(21-25, 22-25) คะแนน
รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนขามทะเลสอวิทยา 2:1 เซต
(27-29, 25-14, 15-13) คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนมักกะสันพิทยา 3:1 เซต
(25-21, 19-25, 25-21, 25-23) คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ย นอัส สัม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นกี ฬ านครนนท์วิท ยา 6
3:0 เซต (25-19, 26-24, 25-22) คะแนน
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เปิดสนามจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 อัสสัมชัญ พบ คริสเตียนฯ ส่วน สวนกุหลาบฯ พบ เทพศิรินทร์

เมื่ อ วัน ที่ 7 มิ ถุ น ายน 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม
สวนกุหลาบอนุสรณ์ 12 ทศวรรษ โรงเรี ยนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
อัส สัม ชัญ ร่ ว มประชุ ม คณะกรรมการจัด การแข่ ง ขัน
ฟุตบอลจตุรมิ ตรสามัคคี ครั้ งที่ 29 “เราท�ำความดี ดว้ ย
หัวใจ” ซึ่ งการประชุ มในครั้ งนี้ ได้การจับฉลากคู่ การ
แข่ ง ขัน ฟุ ต บอลจตุ ร มิ ต รสามัค คี ครั้ งที่ 29 โดย นาย
จิ ณ ณภั ท ร พิ บู ล วิ ทิ ต ธ� ำ รง ผู ้อ �ำ นวยการโรงเรี ยน
สวนกุหลาบวิทยาลัย พร้อมด้วยผูบ้ ริ หารในเครื อจตุรมิตรฯ
อีก 3 โรงเรี ยน ได้แก่ นายสุ พจน์ หล้าธรรม ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ย นเทพศิ ริ น ทร์ ภราดา ดร.ศัก ดา สกนธวัฒ น์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ และ นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนกรุ ง เทพคริ ส เตี ยนวิท ยาลัย เป็ น
ตัวแทนในการจับฉลาก พร้อมด้วยตัวแทนจาก Ari ซึ่งเป็ น
ผูส้ นับสนุนหลักอย่างเป็ นทางการ
คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29
“เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ” ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬา
แห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ มีดงั นี้
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
13.00 น. อัสสัมชัญ พบกับ กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
16.00 น. เทพศิรินทร์ พบกับ สวนกุหลาบวิทยาลัย
วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562
13.00 น. เทพศิรินทร์ พบกับ อัสสัมชัญ
16.00 น. สวนกุหลาบวิทยาลัย พบกับ กรุ งเทพคริ สเตียน
วิทยาลัย
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562
13.00 น. กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย พบกับ เทพศิรินทร์
16.00 น. อัสสัมชัญ พบกับ สวนกุหลาบวิทยาลัย
วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562
13.00 น. คู่ชิงชนะเลิศอันดับที่ 3
16.00 น. คู่ชิงชนะเลิศ

ถ่ายภาพ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ม.ชาญชัย

ศรีนิยม

ม.กายสิทธิ์

ร่มไมล์

ม.โสภณ

สกุลเรือง

ภราดา ดร.ศักดา

สกนธวัฒน์

กองบรรณาธิการ

ภราดาวิริยะ

ฉันทวโรดม

มิสนงลักษณ์

สีนิลแท้

ม.ชาญชัย

ศรีนิยม

ภราดาวิทยา

เทพกอม

มิสณัฏฐี

เจริญเกียรติบวร

มิสวราภรณ์

ใจสุวรรณ์

ภราดากุลชาติ

จันทะโชโต                        

มิสชิดชนก

เจริญมงคลการ

มิสพิชชาอร

ณ นคร

ม.โอภาส

ธิราศักดิ์

มิสสุภาวดี

เหลี่ยวเจริญ

นักเรียนชมรม NETAC

ม.วรรณรัชต์

สองศรียนต์

ม.ธงไชย

มุขพันธ์

รูปเล่ม

ม.ไพฑูรย์

ท้วมกร

ม.ต่อศักดิ์

เขียวสะอาด

มิสวราภรณ์

ใจสุวรรณ์

ม.วีรวัฒน์

สุวรรณศร

มิสพิชชาอร

ณ นคร

ม.ชาญชัย

ศรีนิยม

มิสสิรินุช

เอี่ยมเขียว

บรรณาธิการบริหาร
ม.โสภณ

สกุลเรือง

บรรณาธิการ
ม.กายสิทธิ์

พิสูจน์อักษร
ม.เสกสรรค์

พิมพ์ที่
The Sun Group

นิลสุวรรณโฆษิต

โทรศัพท์ 0-2433-4192

ร่มไมล์

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

