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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

AC NEWSLETTER
ปีที่ 22 ฉบับเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2562

พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2562 “น้อมจำิตวนัทาบูชาครู”

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562 พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ปีการศึกษา 2562

พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games 
ประจ�าปีการศึกษา 2562

ประจำ�ปีการศึกษา 2562
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พิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

	 เม่ือวนัท่ี	 31	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	จดัพิธีถวายพระพรชยัมงคล	สมเดจ็พระนางเจา้
สุทิดา	พชัรสุธาพิมลลกัษณ	พระบรมราชินี	เน่ืองในโอกาส
วนัเฉลิมพระชนมพรรษา	(	3	มิถุนายน	2562)		โดยมีภราดา
วทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	เป็น
ประธานเปิดกรวยถวายสักการะ	พร้อมดว้ย	ผูแ้ทนคณะ 

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 เม่ือวนัท่ี	 29	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2562	 ภราดา	 
ดร.	 ศกัดา	สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	
พร้อมด้วยภราดากุลชาติ	 จันทะโชโต	 หัวหน้าส�านัก 
ผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ร่วมกบัคณะ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามคัคี	ประกอบดว้ย		
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	 
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 และ	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน-

ผูบ้ริหาร	ผูแ้ทนคณะครู		ผูแ้ทนนกัเรียน			ผูแ้ทนเจา้หนา้ท่ี
และพนกังาน	ร่วมถวายพานพุม่ทอง-	พานพุม่เงิน			ประธาน
อ่านบทอาเศียรวาท		ร่วมกนัร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี		
หนา้พระบรมฉายาลกัษณ์	สมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา	พชัรสุธา
พิมลลกัษณ	พระบรมราชินี		ณ	ลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์
ฟ.ฮีแลร์	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	

วทิยาลยั			ร่วมบนัทึกเทปโทรทศัน	์	ถวายพระพรชยัมงคล
แด่สมเดจ็พระนางเจา้สุทิดา	พชัรสุธาพิมลลกัษณ	พระบรม
ราชินี 	 	 เ น่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
(	3	มิถุนายน	2562)		ณ		สถานีวทิยโุทรทศันแ์ห่งประเทศไทย	
NBT	 	 ถนนวิภาวดีรังสิต	 แขวงรัชดาภิเษก	 	 เขตดินแดง		
กรุงเทพมหานคร
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สมโภชพระวรกาย พระโลหิตพระคริสตเจ้าและพิธีแห่ศีลมหาสนิท ปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัอาทิตย์ท่ี	 	 23	 	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 
งานอภิบาล	 (ศาสนาคริสต)์	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 ร่วมกบั
อาสนวิหารอสัสัมชญั	 จดักิจกรรมวนัสมโภชพระวรกาย	
พระโลหิตพระคริสตเจา้	มีพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	และ
พิธีแห่ศีลมหาสนิท	 โดยไดรั้บเกียรติจากพระคาร์ดินัล 
ฟรังซิส	เซเวยีร์	เกรียงศกัด์ิ	โกวทิวาณิช	ประกอบพิธีมิสซา
บูชาขอบพระคุณ	ณ	อาสนวหิารอสัสมัชญั	และพิธีแห่ศีล 

มหาสนิทโดยขบวนแห่ศีลมหาสนิท	ผา่นเขา้มาในบริเวณ 
โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 และ 
โรงเรียนอสัสัมชัญคอนแวนต์ตามล�าดับ	 ในโอกาสน้ี 
โรงเรียนอสัสมัชญั	น�าโดยภราดา	ดร.	ศกัดา	สกนธวฒัน์		
ผูอ้ �านวยการ	 ภราดาวิทยา	 เทพกอม	 รองผูอ้ �านวยการ/
หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ		ภราดากลุชาติ		จนัทะโชโต		หวัหนา้
ส�านกัผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน	ภราดาวริิยะ		
ฉันทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	 	 ภราดาทกัษบุตร	 
ไกรประสิทธ์ิ	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชัญ	 แผนก
ประถม	ภราดาภูวรินทร์	 เขมรัชตอ์นนต	์รองผูอ้ �านวยการ
โรงเรียนอสัสัมชญั	 แผนกประถม	นกัเรียนคาทอลิกทุก
ระดบัชั้น	และนกัเรียนลูกเสือระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 2	
นกัเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ	วง		AC	Band		เขา้ร่วมบรรเลง	
พร้อมดว้ย	 	คณะครูนกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญั	คณะครู
นกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญัศึกษา	คณะครูนกัเรียนโรงเรียน 
อสัสมัชญัคอนแวนต	์	และพี่นอ้งคริสตศ์าสนิกชนเขา้ร่วม
ในพิธี		ณ	บริเวณเวทีหนา้อาคารอสัสมัชญั	2003	โรงเรียน
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนามนักบุญเปโตร อัครสาวกองค์อุปถัมภ์ของ 
ภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ และ ภราดาวิทยา เทพกอม

	 เม่ือวนัท่ี	 28	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2562	 	 งานอภิบาล	
ส�านักผู ้อ �านวยการ	 ร่วมกับ	 ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	จดัพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณฉลองศาสนนาม	
นักบุญเปโตร	 อคัรสาวก	 (Saint	 Peter	 the	 Apostle)	 
องคอุ์ปถมัภข์อง	ภราดา	ดร.	ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ 
โรงเรียนอสัสมัชญั	และ	ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	
และนักบุญยอห์น	 บัปติสต์	 (Saint	 	 John	 Baptist)	 
องคอุ์ปถมัภข์อง	ภราดากลุชาติ		จนัทะโชโต		หวัหนา้ส�านกั 
ผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน	โดยไดรั้บเกียรติ
จาก	บาทหลวงยอห์น	บปัติสต	์สมเกียรติ	ตรีนิกร	ไดรั้บ
แต่งตั้งเป็นอุปสังฆราชแห่งอคัรสังฆมณฑลกรุงเทพฯ		 
เป็นประธานในพิธีมิสซาขอบพระคุณ		พิธีกรอ่านประวติั
และบทสดุดีนกับุญเปโตร	 	ผูแ้ทนนกัเรียนอ่านค�าอ�านวย
พรแด่	ภราดา	ดร.	ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียน 
อสัสมัชญั	ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้
ฝ่ายวิชาการ	ภราดากุลชาติ	 	 จนัทะโชโต	 	หวัหนา้ส�านกั 
ผูอ้ �านวยการ/หัวหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 โดยมี	 	 ภราดา
วิริยะ	 ฉันทวโรดม	 ท่ีปรึกษาอาวุโส	 ภราดาทกัษบุตร	 
ไกรประสิทธ์ิ	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชัญ	 แผนก
ประถม	พร้อมดว้ยผูแ้ทนจากสมาคมผูป้กครองและครู 

โรงเรียนอสัสัมชญั	 	ผูแ้ทนจากสมาคมอสัสัมชญั	ผูแ้ทน 
ผูป้กครองคาทอลิกโรงเรียนอัสสัมชัญ	 	 ผูแ้ทนคณะ 
ผูบ้ริหาร		ผูแ้ทนคณะครู		ผูแ้ทนนกัเรียน		ผูแ้ทนเจา้หนา้ท่ี
และพนักงาน	 แขกผูมี้เกียรติมอบช่อดอกและของขวญั
อวยพร	ร่วมกนัขบัร้องเพลง		Happy		Feast		Day	บรรเลง
โดยวง	AC	BAND	ใหก้บัท่านผูอ้ �านวยการ	เพื่อเป็นก�าลงั
ใจในการปฏิบติัหนา้ท่ีบริหารโรงเรียนให้เจริญกา้วหนา้
สืบไป	 	ณ	บริเวณลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์ ฟ.	 ฮีแลร์		 
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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	 เม่ือวนัท่ี	 16	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	 โรงเรียน 
อสัสัมชญั	 จดัพิธีตอ้นรับภราดา	ดร.	 ศกัดา	สกนธวฒัน	์	 
ในโอกาสเขา้รับต�าแหน่ง	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	
และภราดากุลชาติ	 จนัทะโชโต	 เขา้รับต�าแหน่งหัวหนา้
ส�านกัผูอ้ �านวยการและฝ่ายธุรการ-การเงิน	หลงัจากนั้น
ท่านผูอ้ �านวยการได้กล่าวตอ้นรับ	 พร้อมทั้งให้โอวาท
นักเรียนเน่ืองในโอกาสเปิดปีการศึกษา	 2562	 เพ่ือให้
นักเรียนไดท้ราบถึงเป้าหมายและหน้าท่ีของตนในการ
ศึกษาเล่าเรียน	 ณ	 บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย	์ 
ฟ.	ฮีแลร์		โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ ประจ�ปีการศึกษา 2562

	 	 เ ม่ือวันท่ี 	 16-17	 พฤษภาคม	 พ.ศ. 	 2562		 
ฝ่ายปกครอง	 ร่วมกบัฝ่ายวิชาการ	 ฝ่ายกิจกรรม	โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียน 
อสัสัมชญั	 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี	 1-6	 และ	EP	 –	M.1-6		

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 ปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัท่ี		21		มิถุนายน		พ.ศ.	2562			ฝ่ายกิจกรรม	
ร่วมกบัคณะครูระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	4	และ	EP	–	M.4	 
โรงเรียนอสัสัมชญั	 จดัใหมี้พิธีประดบัเขม็นกัเรียนระดบั
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	4	และ	EP	–	M.4	ปีการศึกษา	2562	เพื่อ
เป็นสญัลกัษณ์แสดงวทิยฐานะของการเป็นนกัเรียนระดบั
ชั้นมธัยมศึกษาตอนปลาย	 ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักสถาบนั	
มีความสามคัคีในหมู่คณะ	และเป็นเคร่ืองเตือนใจไม่ให้
นกัเรียนกระท�าการใดๆ	อนัเป็นท่ีเส่ือมเสียเกียรติยศช่ือ
เสียงของโรงเรียนอัสสัมชัญ	 โดยมีภราดา	 ดร.ศักดา	 
สกนธวฒัน	์		ผูอ้ �านวยการ		เป็นประธานในพิธี	พร้อมดว้ย
ภราดาวริิยะ	ฉนัทวโรดม	ท่ีปรึกษา	ภราดาวทิยา	เทพกอม	
รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 ภราดากุลชาติ		 
จนัทะโชโต	หัวหน้าส�านักผูอ้ �านวยการ	 /	 หัวหน้าฝ่าย
ธุรการ-การเงิน		คณะผูบ้ริหาร	คณะครูและนกัเรียนระดบั

ชั้นมธัยมศึกษา	4	และ	EP-M.4	เขา้ร่วมในพิธี		ณ	หอประชุม	
Louis	 –	Marie	Grand	Hall	 ชั้น	 6	อาคารนกับุญหลุยส์- 
มารีย	์ (Saint	Louis-Marie	Memorial	Building)	โรงเรียน 
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 โดยมี	 ภราดาวิทยา	 เทพกอม	 
รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	กล่าวอบรม	และพดู
ถึงนโยบายของโรงเรียนประจ�าปีการศึกษา	 2562	 
มิสนงลกัษณ์	 สีนิลแท	้ผูช่้วยฝ่ายวิชาการระดบัชั้น	ม.ตน้	
และมิสณฏัฐี	เจริญเกียรติบวร	ผูช่้วยฝ่ายวชิาการระดบัชั้น	
ม.ปลาย	 ช้ีแจงแนวทางการจัดการเ รียนการสอน	 
มิสชิดชนก	เจริญมงคล	หวัหนา้งานกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน	
ช้ีแจงเร่ืองการสมัครเข้าชมรมกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน	
มาสเตอร์โอภาส	ธิราศกัด์ิ	หวัหนา้ฝ่ายปกครอง	ช้ีแจงเร่ือง
ระเบียบวนิยั		แนวปฏิบติัของนกัเรียน	การขาด	ลา	มาสาย	
มาสเตอร์วีรวฒัน์	 สุวรรณศร	หวัหนา้ฝ่ายกิจกรรม	 ช้ีแจง
กิจกรรมตลอดปีการศึกษา	มาสเตอร์ชาติกลา้	 บุญชมภู	
หัวหน้างานรักษาดินแดน	 ช้ีแจงรายละเอียดงานรักษา							
ดินแดนในแต่ละช่วงชั้นปี	ประจ�าปีการศึกษา	2562	ณ	หอ้ง
ประชุม	Louis	 -	Marie	Grand	Hall	 ชั้น	 6	อาคาร	Saint	
Louis	 –	Marie	Memorial	Building	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	

พิธีต้อนรับผู้อ�นวยการและคณะภราดา
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณเปิดปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัท่ี	 24	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	 งานอภิบาล	
ส�านกัผูอ้ �านวยการ	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 จดัพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ	 เปิดปีการศึกษา	 2562	 เพ่ือขอพรจากพระผู ้

พิธีไหว้ครู ประจ�ปีการศึกษา 2562 “น้อมจิตวันทาบูชาครู”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี	 6	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2562			 
ฝ่ายกิจกรรม	โรงเรียนอสัสัมชญั	จดัพิธีไหวค้รู	ประจ�าปี
การศึกษา	 2562	 โดยมีภราดา	 ดร.ศักดา	 สกนธวฒัน์		 
ผูอ้ �านวยการ	 เป็นประธานในพิธี	พร้อมดว้ยภราดาวิทยา	 
เทพกอม	 รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	ภราดา 
กลุชาติ		จนัทะโชโต		หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้
ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 	และคณะครู	นกัเรียน	 เขา้ร่วมในพิธี	
โดยมีนายศิวา		รุ่งเรืองมณีรัตน	์	นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปี
ท่ี	6/3	เลขประจ�าตวั	49386		ประธานสภานกัเรียน	น�าสวด
บทไหวค้รู	และกล่าวค�าปฏิญาณตน		ผูแ้ทนนกัเรียนมอบ
พานไหวค้รู	 	 คณะภราดาและ	ผูแ้ทนครูอาวุโสเป็นผูรั้บ
มอบพานดอกไม	้พานธูปเทียน	 ท่ีผูแ้ทนนกัเรียนถือพาน
น�ามาไหวค้รู	 	ณ	หอประชุม	Louis	–	Marie	Grand	Hall	 

เป็นเจา้	ใหก้ารบริหารการศึกษาและการเรียนการสอนของ
โรงเรียน	ใหมี้ความเจริญกา้วหนา้อยา่งดีตลอดปีการศึกษา	
2562		พร้อมทั้งมีพิธีเสกเขม็ตราสญัลกัษณ์เพื่อประดบัให้
นักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 โดยได้รับเกียรติจาก		
บาทหลวงยอแซฟ	วนิยั		ฤทธิบุญไชย	ผูช่้วยเจา้อาวาสอาสน
วหิารอสัสมัชญั	เป็นประธานในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	
โดยมีภราดา	ดร.	ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	 	พร้อม
ดว้ยภราดาวิริยะ	 	ฉนัทวโรดม	 	 ท่ีปรึกษาอาวโุส	 	ภราดา
วิทยา	 เทพกอม	 รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	
ภราดากุลชาติ	 	 จนัทะโชโต	 	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ/
หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน	คณะผูบ้ริหาร	คณะครูนกัเรียน		
เข้าร่วมในพิธี	 	 ณ	 บริเวณลานอนุสาวรีย์เจษฎาจารย	์ 
ฟ.	ฮีแลร์	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ชั้น	 6	 อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย	์ (Saint	 Louis–Marie	 
Memorial	 Building)	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 เขตบางรัก		
กรุงเทพมหานคร

บรรยากาศการท�พานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 และบรรยากาศการตัดสิน
	 เม่ือวนัท่ี	 5	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2562	 คณะครูและ
นกัเรียนทุกระดบัชั้นต่างช่วยกนัประดิษฐพ์านดอกไม	้พาน
ธูปเทียน	 	นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 1-3	 	 ท่ีหอ้ง		
LAB	วทิยาศาสตร์	ชั้น	3	อาคาร	ฟ.ฮีแลร์	 	 	 ส่วนนกัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 4-6	ห้อง	 Pre-Function	ชั้น	 6	 
อาคารอสัสมัชญั	2003		และนกัเรียนระดบัชั้น	EP-M.	1-	6	
ท่ีตึกกอลมเบต	์ 	 ส่วนการตดัสินการประกวดพานดอกไม	้
ธูปเทียน	ณ	Pre-Function	ชั้น	 6	 	อาคารอสัสมัชญั	2003		 
เ พ่ือใช้ประกอบในพิธีไหว้ครู	 ในวันท่ี	 6	 มิถุนายน	 
พ.ศ.	2562			ณ	หอประชุม	Louis-Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	
อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memorial	Building		โรงเรียน
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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ปฐมนิเทศผูป้กครองระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที ่1- 6 
และ EP-M.1- 6 ประจ�ปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัเสาร์ท่ี	1	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	งานแนะแนว	
ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 จัดการปฐมนิเทศ 
ผูป้กครองระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	1	ถึง	มธัยมศึกษาปีท่ี	6	
และ	EP-M.1	ถึง	EP-M.6	ประจ�าปีการศึกษา	2562		โดยมี
ภราดา	 ดร.	 ศกัดา	 สกนธวฒัน์	 	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียน 
อสัสมัชญั		กล่าวตอ้นรับ	และแถลงนโยบายของโรงเรียน	
ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 	 พร้อมแนะน�าคณะผูบ้ริหาร		
ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	
ช้ีแจงนโยบายฝ่ายวิชาการ	 	ภราดากุลชาติ	 	 จนัทะโชโต		
หัวหน้าส�านักผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน	
ช้ีแจงเก่ียวกับระเบียบปฏิบติัเก่ียวกับการเงิน	ณ	 ห้อง

บรรยากาศและผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

	 	 เม่ือวนัท่ี	 29	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	 	 งานสภา
นกัเรียน	 ฝ่ายปกครอง	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัใหมี้การลง
คะแนนเลือกตั้งประธานสภานกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญั	
ประจ�าปีการศึกษา	2562		ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร	 	 เพ่ือส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยใน
โรงเรียน	และฝึกใหน้กัเรียนไดแ้สดงบทบาทการเป็นผูน้�า

อย่างถูกตอ้งเหมาะสม	 ตามระเบียบของโรงเรียน	 โดย	 
มีผูส้มคัรรับเลือกตั้ง	จ �านวน	3	คน	และมีผลการนบัคะแนน
ดงัน้ี
 เบอร์ 1 พรรคอสัสัมชัญฟอร์เวร์ิด  AC FORWARD  
นายศิวา  รุ่งเรืองมณรัีตน์  นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6/3 
เลขประจ�าตวั 49386  ได้ 1,615 คะแนน
 เบอร์ 2 พรรคอนาคต AC ใหม่  นายกรวิทย์   
ห อ พัต ร า ภ ร ณ์  นั ก เ รี ย น ช้ั น มัธ ย ม ศึ ก ษา ปี ที่  6 / 1  
เลขประจ�าตวั 48981 ได้ 222 คะแนน
 เบอร์  3  พรรคเอ็นเทอร์เอซี  นายณรงค์วิทย์  
ทรงศักดิ์ศรี นักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่6/2 เลขประจ�าตวั 
54718ได้ 216 คะแนน
	 	 ประธานสภานกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั	ประจ�า
ปีการศึกษา	2562	ไดแ้ก่	เบอร์	1	พรรคอสัสมัชญัฟอร์เวร์ิด		
AC	FORWARD		นายศิวา		รุ่งเรืองมณีรัตน	์	นกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี	 6/3	 เลขประจ�าตวั	 	 49386	 	 ซ่ึงจะมีค�าสัง่ 
แต่งตั้ งอย่างเป็นทางการจากผู ้อ �านวยการ	 โรงเรียน 
อสัสมัชญัในล�าดบัต่อไป

ประชุม	 Louis	 -	 Marie	 Grand	 Hall	 ชั้ น	 6	 อาคาร 
Saint	 Louis	 –	Marie	Memorial	 Building	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	

ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญ ครั้งที่ 1/2562

	 เม่ือวนัท่ี	 21	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 โรงเรียน 
อสัสัมชญั	 จดัให้มีประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียนอสัสมัชญั		คร้ังท่ี	1/2562				โดยมีภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการ	 เป็นประธานในการประชุม		
ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ			
ภราดากุลชาติ	 จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ	 /	
หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน		คณะครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา		เขา้ร่วมประชุม		ณ		หอ้งประชุม	Auditorium		ชั้น	9		
อาคารอสัสัมชญั	 2003โรงเรียนอสัสัมชญั	 	 เขตบางรัก		
กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรม “ประวัติอัสสัมชัญ รากเหง้าที่ยั่งยืน” 
	 เม่ือวนัศุกร์ท่ี	 17	 พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	 	 ฝ่าย
ปกครอง	โรงเรียนอสัสมัชญั	ร่วมกบัระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี	 1	 และ	 EP-	M.1	 จัดกิจกรรม	 “ประวติัอสัสัมชัญ	 
รากเหง้าท่ีย ัง่ยืน”	 โดยแบ่งฐานกิจกรรมเป็น	 5	 ฐาน	 
ฐานบราเดอร์	ฟ.ฮีแลร์,	ฐานศิลาฤกษ,์	ฐานคุณพอ่กอลมเบต,์	
ฐานแม่พระอสัสัมชญั,	 ฐานนกับุญหลุยส์	มารีย	์ กรีญอง	
เดอ	มงฟอร์ต	 เพ่ือให้นกัเรียนไดรู้้จกัขอ้มูลพ้ืนฐานของ 
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ประวติัโรงเรียนอสัสัมชญั	 ประวติั 
แม่พระอสัสมัชญั	องคอุ์ปถมัภโ์รงเรียนอสัสมัชญั	ประวติั
ท่านนกับุญหลุยส์	มารีย	์ กรีญอง	 เดอ	มงฟอร์ต	ประวติั
ภราดา	ฟ.ฮีแลร์	ประวติัแผน่ศิลา	(สมเดจ็เจา้ฟ้ามหาวชิรุณหิศ)	
ความเ ป็นมาของภราดาคณะเซนต์คา เบรียลแห่ง
ประเทศไทย	เพ่ือใหน้กัเรียนเกิดความภาคภูมิใจในสถาบนั

โครงการสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ (ปลูกต้นกล้า เอ.ซี.)

	 เม่ือวนัเสาร์ท่ี	8	มิถุนายน	พ.ศ.	2562		งานปกครอง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	1	และ	EP-	M.1	จดัโครงการสุภาพ
บุรุษอสัสัมชญั	 (ปลูกตน้กลา้	 เอ.ซี.)	 โดยมีภราดาวิริยะ	 
ฉนัทวโรดม			ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	เป็นประธานกล่าวเปิด
โครงการสุภาพบุรุษอสัสมัชญั		(ปลูกตน้กลา้	เอ.ซี.)	ส�าหรับ
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 1	และ	EP-	M.1	ไดรั้บ
เกียรติจากพลเรือเอก	ประพฤติพร	อกัษรมตั	นายกสมาคม

อัสสัมชัญ 	 บรรยายหัวข้อ สุภ าพ บุ รุษอัสสัมชัญ	 
(ปลูกตน้กลา้	 เอซี)	 /ส่วนหวัขอ้	 ยอ้นรอยประวติัศาสตร์	 
โรงเรียนอสัสมัชญัโดยนายวฒัภูมิ	 	ทวกีลุ	อสัสมัชนิกรุ่น	
126	นายอรรถวฒิุ	โภคะธนวฒัน	์	อสัสมัชนิกรุ่น	130	เป็น
วทิยากร	/	หวัขอ้	สุภาพบุรุษอสัสมัชญั		(ระเบียบการแต่ง
กาย)	โดยมาสเตอร์โอภาส		ธิราศกัด์ิ	หวัหนา้ฝ่ายปกครอง	
เป็นวทิยากร	/	หวัขอ้	สุภาพบุรุษอสัสมัชญั		(การเคารพและ
กตญัญูต่อคุณครูและรุ่นพ่ี	 )	 	 โดยมิสศิริพร	 ศุระศรางค	์	 
ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายโปรแกรม	ภาษาองักฤษ	 เป็นวิทยากร	 /	
หวัขอ้	 สุภาพบุรุษอสัสัมชญั	 (ความจงรักภกัดีต่อสถาบนั
ชาติ	 ศาสนา	 และพระมหากษัตริย์)	 /หัวข้อ	 สุภาพ 
บุรุษอสัสมัชญั	 	 (ระเบียบแถว	และปรัชญาของโรงเรียน)	
โดยมิสธนินทธ์ร	ค�าทองสุข	 เป็นวิทยากร	 	 ใหค้วามรู้แก่
นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	 และ	 EP-	 M.1	 
ณ		หอประชุม		Louis	–	Marie		Grand		Hall		ชั้น	6		อาคาร	 
Saint		Louis	–	Marie		Memorial		Building		และ	ฝึกภาค
ปฏิบัติท่ีสนามบาส	 ใต้อาคารนักบุญหลุยส์	 –	 มารีย	์	 
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

และพร้อมท่ีจะถูกหล่อหลอมใหมี้คุณธรรม	จริยธรรม	เป็น
ผูน้�า	ท่ีดีของสงัคม

“ปลูกกล้า ท้าความดี VSED อาสาเพื่อสังคม”
	 เม่ือวนัท่ี	 4	 มิถุนายน	 	พ.ศ.	 2562	 มูลนิธิโคเออร์	
ร่วมกบั	 ชมรมอาสาสมคัรพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม	 
(วเีสด)	ไดจ้ดัใหมี้	 กิจกรรม	“ปลูกกลา้	ทา้ความดี	VSED	
อาสาเพ่ือสงัคม”		ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมคือนกัเรียน	และครูจาก
โรงเรียนในเครือข่ายทั้งหมด	12	โรงเรียน	ของชมรมอาสา
สมคัรพฒันาสังคมและส่ิงแวดลอ้ม	 โดยมีภราดา	หลุยส์	
วริิยะ	ฉนัทวโรดม	ผูก่้อตั้งชมรม	เป็นประธานในการกล่าว
เปิด	และภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน์	 ท่านผูอ้ �านวยการ	
เป็นประธานในการมอบเกียรติบตัรและกล่าวใหโ้อวาทปิด
กิจกรรม	ณ	หอ้ง		Auditorium	ชั้น	9		อาคารอสัสมัชญั	2003	
โรงเรียนอสัสมัชญั		เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมแสวงหาสัจธรรมน�ชีวิต

	 เม่ือวนัศุกร์ท่ี	7	มิถุนายน		พ.ศ.	2562		งานระดบั
ชั้น	ฝ่ายปกครอง	ร่วมกบังานอภิบาล	(ศาสนาพทุธ	คาทอลิก	
อิสลาม)	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดักิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม	
จริยธรรม	 ทุกวนัศุกร์ตน้เดือนตลอดปีการศึกษา	 2562	
ศาสนาพทุธฟังธรรมบรรยาย		โดยนิมนตพ์ระวทิยากรทีม
งานเครือข่ายธรรมะอารมณ์ดี	 วดัยานนาวา	พระอาราม
หลวง	ใหค้ติธรรมแก่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	4-6	
และ	EP-M.	4-6	ณ	หอประชุม	Louis	–	Marie	Grand	Hall	
ชั้น	6	อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย	์	(Saint	Louis	Marie		Me-
morial	Building)	 	 	นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	1-3		
และ	 EP-M.1-3	 ณ	 ใต้อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย	์ 
(Saint	Louis	–	Marie		Memorial	Building)		ส่วนงานอภิบาล
ศาสนาอิสลามรับฟังการบรรยาย		ณ	หอ้ง	Conference	EP	

การตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�ปีการศึกษา 2562 
 งานสุขอนามัย	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 โรงเรียน 
อสัสัมชัญ	 จดัให้มีการตรวจสุขภาพนักเรียนระดบัชั้น	
มธัยมศึกษาปีท่ี	1	-	6	และ	EP-	M.1	-	6		ประจ�าปีการศึกษา	
2562	 โดยทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล 
เซนตห์ลุยส์	 	 เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	 ระหว่างวนัท่ี	 
17	–	19	มิถุนายน	พ.ศ.	2562		ณ	หอ้งประชุม	Auditorium	
ชั้น	9	อาคารอสัสมัชญั	2003	โรงเรียนอสัสมัชญั		เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

ชั้น	1	ตึกกอลมเบต	์และงานอภิบาลศาสนาคริสต	์	(คาทอลิก)	
จดัใหมี้พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ		ณ	อาสนวหิารอสัสมัชญั		
บางรัก	กรุงเทพมหานคร

ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ให้กับ คณะครู นักเรียน
	 เม่ือวนัท่ี	11	มิถุนายน	พ.ศ.	2562		งานสุขอนามยั		
ฝ่ายบริหารทัว่ไป	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 	 จดัโครงการฉีด
วคัซีนป้องกนัไขห้วดัใหญ่	 เพ่ือป้องกนัและดูแลรักษา
สุขภาพในช่วงหนา้ฝนท่ีจะมีโรคไขห้วดัใหญ่ระบาด	 	 ซ่ึง
โรคไขห้วดัใหญ่เป็นโรคท่ีติดต่อไดง่้าย	 โดยการไอหรือ
จามรดกนักส็ามารถติดโรคและไดรั้บผลกระทบท่ีตามมา
คือ	การเกิดภาวะแทรกซอ้นขณะป่วย	ซ่ึงในปัจจุบนัเช้ือไข้
หวดัใหญ่มีการเปล่ียนแปลงสายพนัธ์ุทุกปี	ท�าใหก้ารรักษา
ใชเ้วลานาน	เสียค่าใชจ่้ายในการรักษามาก	และอาจท�าให้
ตอ้งหยดุงานหรือ	ขาดเรียนเป็นเวลาหลายวนั	ดงันั้นการ
ฉีดวคัซีนจึงเป็นวิธีป้องกนัท่ีดีท่ีสามารถลดอตัราการติด
เช้ือไขห้วดัใหญ่ได	้และการฉีดวคัซีนไขห้วดัใหญ่จะช่วย
ส่งเสริมใหน้กัเรียน	 	คณะครู	 	 มีสุขภาพแขง็แรงสมบูรณ์
ปราศจากการเป็นโรค	 จึงจดัโครงการฉีดวคัซีนป้องกนั 
ไขห้วดัใหญ่	4	สายพนัธ์ุใหก้บั	คณะครู	นกัเรียน	โรงเรียน 
อสัสัมชัญ	 	 ท่ีเขา้ร่วมโครงการฯ	 	 โดยทีมแพทย	์ และ

พยาบาลจากโรงพยาบาลพญาไท	 3	 แขวงปากคลอง
ภาษีเจริญ		เขตภาษีเจริญ		กรุงเทพมหานคร		ณ	บริเวณใต้
อาคาร	 ฟ. ฮีแลร์ 	 โรงเ รียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร
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พิธมีอบเกียรตบัิตรนักเรียนดีเด่นด้านวชิาการ 
ประจ�ปีการศึกษา 2561

ปฐมนิเทศนักฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัท่ี	 29	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	จดัพิธีมอบเกียรติบตัรนกัเรียนดีเด่นดา้นวชิาการ	

ประจ�าปีการศึกษา	2561	ไดรั้บเกียรติจากภราดา	ดร.ศกัดา			
สกนธวฒัน	์	ผูอ้ �านวยการ	เป็นประธานในพิธี	โดยมีภราดา
วิทยา	 เทพกอม	 รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ		
พร้อมด้วย	 ภราดากุลชาติ	 จนัทะโชโต	 หัวหน้าส�านัก 
ผูอ้ �านวยการ	/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน		คณะกรรมการ
ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	 ผูแ้ทนสมาคมอสัสัมชญั	 ผูแ้ทน
สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชัญ	 	 คณะครู	 
คณะผูป้กครอง	 และนักเรียนร่วมงาน	 ณ	 หอประชุม	 
Louis-Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย	์
(SaintLouis	 –	Marie	Memorial	 Building)	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวนัท่ี	 	 15	 	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 	 ภราดา	 
ดร.	ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	เป็น
ประธานการปฐมนิเทศ	นกัฟุตบอลโครงการนกักีฬาทุน
โรงเรียนอสัสมัชญั	ประจ�าปีการศึกษา	2562	โดยมี	ภราดา
วทิยา	เทพกอม	ผูจ้ดัการทีม	คุณสมฤกษ	์อิศรางกรู	ณ	อยธุยา	 
ผูบ้ริหารจากสยามสปอร์ต	ฟุตบอล	คุณทรงเดช	พรนภดล	
ประธานกรรมการ	บริษทั	 เวอร์ซุส	สปอร์ต	กรุ๊ป	 จ�ากดั	 
ร่วมงาน	ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ

 คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อ�นวยการ

	 คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ	 ร่วมแสดงความ
ยนิดีกบั	ภราดา	ดร.	ศกัดา	สกนธวฒัน์	 ในโอกาสเขา้รับ
ต�าแหน่ง	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	ณ	หอ้งท�างาน	
ชั้ น	 M2	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	ประกอบดว้ย	คุณสกักะพงษ	์
บุญมี	 พร้อมด้วยทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 
ดร.ชาติชาย	นรเศรษฐาภรณ์		นายกสมาคมผูป้กครองและ

ครูโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมคณะกรรมการสมาคม 
คุณสมฤกษ	์อิศรางกรู	ณ	อยธุยา	ผูอ้ �านวยการสถานีสยาม
สปอร์ตฟุตบอล	 	 คุณวิมลรัตน์	 สว่างพาณิชย	์ ผูจ้ดัการ
ธนาคารก รุ ง เทพ 	 สาขาโอ เ รี ยล เต็ ลพ ร้อมคณะ	 
คุณณฐัชานนัท	์นิธิโชติวรภทัร์	ผูอ้ �านวยการฝ่ายการตลาด	 
โรงพยาบาลพญาไท	3	และคณะ	พลเรือเอก	ประพฤติพร	
อกัษรมตั	นายกสมาคมอสัสัมชญั	พร้อมคณะกรรมการ 
สมาคม		นางสาวกรรณิกา		ไผทฉนัท	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียน
สตรีศรีสุริโยทยั				พร้อมดว้ยนายวรัิช	รัตนพนัธ์	ผอ.สกสค.
กาญจนบุรี	 (ส�านกังานส่งเสริมสวสัดิการและสวสัดิภาพ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี) 
คุณนครินทร์		อิษฏประเสริฐ		บริษทัไออีจี		(ประเทศไทย)	
จ�ากดั	 	และ	อ.ศิริลกัษณ์	ชยัพรหมประสิทธ์ิ	 	ผอ.สถาบนั
ขงจ้ือ		มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั		คุณสมชาติ	สุภาสืบ	ประธาน
ผูป้กครองนกัเรียนคาทอลิกพร้อมดว้ยคณะกรรมการ		และ
คุณอมรา	เผอืเวช		กรรมการผูจ้ดัการ			บริษทั		World	Delight		
Plus	Co.Ltd	 	ดร.สุนทร	 พิบูลยเ์จริญสิทธ์ิ	 	นายทะเบียน 
มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	พร้อมทีมงาน



 10 AC NEWSLETTER

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
คร้ังที่ 5 และ ร่วมประชุมสรุปและประเมินผลการ
ด�เนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ “MUSC SCHOOL NETWORK” 2562

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน“การแข่งขันคอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15  
(The 15th Thailand Olympiad in Informatics 2019)”

แนะแนวการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยริทสึเมคัง เอเชีย แปซิฟิค (APU)

	 เม่ือวนัท่ี	 29	 พฤษภาคม	 พ.ศ.	 2562	 ภราดา	 
ดร.	 ศกัดา	สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	
พร้อมดว้ยภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้

	 เม่ือวนัท่ี	 12	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2562	 งานแนะแนว	
ฝ่ายวชิาการ	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัการแนะแนวการศึกษา
ใหก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	6		โดยไดรั้บเกียรติจาก	
คุณซากาอิ	 โยชิอากิ	 ท่ีปรึกษาฝ่ายรับสมคัรนกัศึกษาของ
มหาวทิยาลยัริทสึเมคงั	เอเชีย	แปซิฟิค	Ritsumeikan	Asia	
Pacific	University	 (APU)	แนะน�าทุนมหาวิทยาลยัเอพีย	ู
และช้ีแจงขั้นตอนการสมคัรทุนเพ่ือศึกษาต่อระดบัปริญญา
ตรี		หอ้งสมุดมาร์ติน	เดอ	ตูรส์	ชั้น	3	อาคารนกับุญหลุยส์-
มารีย	์โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี
สงักดัฝ่ายวชิาการ	โรงเรียนอสัสมัชญั	ส่งนกัเรียนเขา้ร่วม
แข่งขนัคอมพิวเตอร์โอลิมปิก	และผา่นเขา้รอบมาค่าย	 2	
เพ่ือเป็นตัวแทนไปแข่งขันในรายการ	 “การแข่งขัน
คอมพิวเตอร์โอลิมปิกวิชาการระดบัชาติ	คร้ังท่ี	 15	 (The	
15th	Thailand	Olympiad	 in	 Informatics	 2019)	 ระหวา่ง 
วนัท่ี	4-7	มิถุนายน	พ.ศ.	2562		ณ	มหาวทิยาลยับูรพา	จงัหวดั
ชลบุรี		ผลการแข่งขนั	นายกิตติภพ	วจิิตรกิจจา		เลขประจ�าตวั	
50104		ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี		5/1	โรงเรียนอสัสมัชญั	
ไดรั้บรางวลัเหรียญเงิน

ฝ่ายวิชาการ	 	 มิสนงลกัษณ์	 	 สีนิลแท	้ 	ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย
วชิาการ	 	 เขา้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลง	 
(MOU)	 	คร้ังท่ี	 5	 เพ่ือเป็นการใหโ้ควตานกัเรียนเขา้เรียน
ในระดบัปริญญาตรี	วทิยาลยันานาชาติ	คณะวทิยาศาสตร์		
มหาวทิยาลยัมหิดล	 	 	และ	 ร่วมประชุมสรุปและประเมิน
ผลการด�าเนินการของโครงการเครือข่ายความร่วมมือทาง
วชิาการ	“MUSC		SCHOOL		NETWORK”		2562		ณ		อาคาร
วิทยาศาสตร์	 1	 คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลยัมหิดล		
วทิยาเขตศาลายา	 	ถนนพทุธมณฑลสาย	4	ต�าบลศาลายา	
อ�าเภอพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม
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ค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ EP-M.1

ค่ายพัฒนาชีวิตและจิตอาสาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 และEP-M.2

นักเรียนแผนการเรียน Digital & Technology ศึกษาดูงานนิทรรศการ สิ่งที่มองไม่เห็น

	 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2	 และEP-M.2	 
ฝ่ายปกครอง	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 	น�านกัเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี	 2	 และEP-M.2	 ไปจดักิจกรรมพฒันา
คุณภาพชีวิตและจิตอาสา	 	 เพ่ือส่งเสริมและพฒันาให้
นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ตรงจากการท�างาน	ท�ากิจกรรม	
และบ�าเพญ็ประโยชนต่์อสงัคม		ณ		พฒันากอลฟ์คลบัแอนด์
รีสอร์ท		อ�าเภอศรีราชา		จงัหวดัชลบุรี	ระหวา่งวนัท่ี	13	-14	
มิถุนายน	พ.ศ.	2562	ในการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติ
และจิตอาสาคร้ังน้ี 	 คณะครูและนักเ รียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี	2	และEP-M.2	ไดน้�าส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆ
ไปมอบให้สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้าน 
การุณยเวศม	์ต�าบลบางละมุง	อ�าเภอบางละมุง	จงัหวดัชลบุรี

	 เม่ือวนัท่ี	 13	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2562	 กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี โรงเรียนอสัสมัชญั	น�าคณะ

	 งานระดับชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี1	 และEP-M.1	 
ฝ่ายปกครอง	 โรงเรียนอสัสัมชญั	น�านักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี	 1	 และ	 EP-M.1	 ไปจดักิจกรรมพฒันา
คุณภาพชีวิตและจิตอาสา	 เพ่ือส่งเสริมและพฒันาให้
นัก เ รี ยนได้ รับประสบการณ์ตรงจากการท�างาน	 
ท�ากิจกรรม	 และบ�าเพญ็ประโยชน์ต่อสังคม	 	ณ	พฒันา
กอลฟ์คลบัแอนดรี์สอร์ท	 	 อ�าเภอศรีราชา	 จงัหวดัชลบุรี	
ระหวา่งวนัท่ี	20	-21	มิถุนายน	พ.ศ.	2562
	 	 	 	 	 	 	 	ในการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพชีวติและจิตอาสา
คร้ังน้ี	คณะครูและนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	1		และ	
EP-M.1	ไดน้�าส่ิงของเคร่ืองใชต่้างๆไปมอบใหเ้พ่ือบริจาค
แก่ผูย้ากไร้		สถานสงเคราะห์คนชราบา้นบางละมุง		สถาน
พัฒนาและฟ้ืนฟูเด็กจังหวัดชลบุรี	 บ้านพักเด็กและ
ครอบครัวจงัหวดัชลบุรี

นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	1	แผนการเรียน	Digital	
&	Technology	ปีการศึกษา	2562		เขา้ศึกษาดูงานนิทรรศการ	
“ส่ิงท่ีมองไม่เห็น”		Invisible	Things	ซ่ึงจดัแสดงของใชใ้น
ชีวิตประจ�าวนั	 ทั้ งหมด	 50	 ช้ิน	 จากประเทศไทยและ
ประเทศเยอรมนั	 เพื่อชวนส�ารวจของใชใ้นชีวติประจ�าวนั	
กระบวนการความคิดและวิถีชีวิตอนัเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของคนในท้องถ่ิน	 รวมไปถึงมุมมองต่อส่ิงของต่าง
วฒันธรรม	ณ	ห้อง	MDIC	 ชั้น	 2	 ศูนยส์ร้างสรรค์งาน
ออกแบบ	กรุงเทพฯ	อาคารไปรษณียก์ลาง	ถนนเจริญกรุง	
กรุงเทพมหานครโดยมีคุณครูผูดู้แล	คือ	มิสนงลกัษณ์	สีนิลแท	้
มิสภทัราพร	ขนัตระกลู		และ	ม.อนุพนัธ์		ฉลูทอง	กลุ่มสาระ
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีโรงเรียนอสัสมัชญั
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	 เม่ือวนัท่ี	 1	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 ดร.วลัลภ	 
เจียรวนนท	์นายกกิตติมศกัด์ิสมาคมอสัสมัชญั	พร้อมดว้ย	
ภราดาวิริยะ	ฉนัทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการโรงเรียน 
อสัสมัชญั	พลเรือเอก	ประพฤติพร	อกัษรมตั	นายกสมาคม
อสัสมัชญั	และคณะกรรมการอ�านวยการสมาคมฯ	ร่วมพิธี
ท�าบุญ	4	ศาสนา	ประกอบดว้ย	พทุธ	คริสต	์อิสลาม	ซิกข	์
ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมอสัสัมชญั	 115	 ปี	 
ณ	 ห้องประชุมวลัลภ	 เจียรวนนท์	 สมาคมอัสสัมชัญ		
ถ.พระราม	4	แขวงพระโขนง	เขตคลองเตย	กรุงเทพฯ

115 ปี สมาคมอัสสัมชัญ

นายกสมาคมอัสสัมชัญ
บรรยายหัวข้อสุภาพบุรุษอัสสัมชัญ
(ปลูกต้นกล้า เอซี)

	 เม่ือวนัเสาร์ท่ี	 8	 มิถุนายน	พ.ศ.	 2562	พลเรือเอก	
ประพฤติพร	อกัษรมตั	นายกสมาคมอสัสัมชญั	บรรยาย
หวัขอ้สุภาพบุรุษอสัสมัชญั		(	ปลูกตน้กลา้	เอซี	)	ใหน้กัเรียน
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	1	และ	EP-	M.1		ณ		หอประชุม		
Louis	–	Marie		Grand		Hall		ชั้น	6		อาคาร	Saint		Louis	–	
Marie		Memorial		Building		โรงเรียนอสัสมัชญั		เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวนัท่ี	 23	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	พลเรือเอก	
ประพฤติพร	อกัษรมตั	นายกสมาคมอสัสมัชญั	พร้อมคณะ
กรรมการสมาคมๆ	 	 เขา้มอบกระเชา้ร่วมแสดงความยนิดี
กบัภราดา	ดร.	ศกัดา	สกนธวฒัน	์ในโอกาสเขา้รับต�าแหน่ง	
ผู ้อ �านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 และภราดากุลชาติ	 
จนัทะโชโต		เขา้รับต�าแหน่งหวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการและ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน		ณ	หอ้งท�างาน	ชั้น		M2	อาคารอสัสมัชญั	
2003	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

สมาคมอสัสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

ประชุมใหญ่สามัญประจ�ปีครั้งที่1/2562
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

	 เ ม่ือวันท่ี 	 7	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2562	 สมาคม 
ผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญั		จดัใหมี้การประชุม
ใหญ่สามญัประจ�าปีคร้ังท่ี	 1/	 2562โดยมี	 ดร.ชาติชาย	 
นรเศรษฐาภรณ์	นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน 
อสัสมัชญั	 เป็นประธาน	พร้อมดว้ยคณะกรรมการบริหาร	
สมาชิกร่วมประชุม	 	 เพ่ือช้ีแจงผลการด�าเนินงาน	สรุป 
งบประมาณ	ปี	2561	ของสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
อสัสมัชญั	 ใหแ้ก่สมาชิกไดรั้บทราบ	 	และในการประชุม
คร้ังน้ี		ณ	หอ้งประชุม	Louis	–	Marie	Grand		Hall		ชั้น	6		
อาคาร	Saint		Louis	Marie		Memorial		Building		โรงเรียน
อสัสมัชญั		เขตบางรัก		กรุงเทพมหานคร

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
มอบเงินสนับสนุน โครงการ CANSAT 
ชมรม SPACE AC โรงเรียนอัสสัมชัญ

	 เม่ือวนัท่ี	 13	 มิถุนายน	 พ.ศ.	 2562	 	 สมาคม 
ผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชญั	มอบเงินสนบัสนุน
งบประมาณ	 80,000	 บาท	 “เพ่ือจดัหาอุปกรณ์ทดลอง
ส�าหรับหอ้งปฏิบติัการ”มอบให้แก่	 โครงการ	CANSAT	
ชมรม	SPACE	AC	โรงเรียนอสัสัมชญั	 โดยทีม	CanSat		
ดาวเทียมกระป๋อง	

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ

	 เม่ือวนัท่ี	 23	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	ดร.ชาติชาย	 
นรเศรษฐาภรณ์	 	นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
อสัสัมชญั	พร้อมคณะกรรมการสมาคม	 เขา้มอบกระเชา้
ร่วมแสดงความยินดีกบัภราดา	 ดร.	 ศกัดา	 สกนธวฒัน	์ 
ในโอกาสเขา้รับต�าแหน่ง	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	
และภราดากุลชาติ	 จนัทะโชโต	 	 เขา้รับต�าแหน่งหวัหนา้
ส�านกัผูอ้ �านวยการและฝ่ายธุรการ-การเงิน		ณ	หอ้งท�างาน	
ชั้ น	 M2	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร



 14 AC NEWSLETTER

 

สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2562 หัวข้อ “การเตรียมตัวนักเรียนสู่โลกอนาคต”

	 โรงเรียนอสัสมัชญั		พร้อมดว้ยโรงเรียนอสัสมัชญั
แผนกประถม	 จดัสัมมนาเตรียมความพร้อมส�าหรับเปิด	 
ปีการศึกษา	 2562	ระหวา่งวนัท่ี	 13	 -15	พฤษภาคม	พ.ศ.	
2562			ณ	หอ้งประชุม	Auditorium	ชั้น	9	อาคารอสัสมัชญั	
2003	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	วนัท่ี	13	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	 เร่ิมตน้ดว้ยวจน
พิธีกรรมเปิดสัมมนาเปิดปีการศึกษา	 และการช้ีแจง
แนวทางการด�า เ นินงานตามนโยบายมูลนิ ธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	 ปีการศึกษา	 2562	 โดย	
ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 	 ศรีพิจารณ์	 ประธานมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	ต่อดว้ยหวัขอ้	การเตรียม
ตวันกัเรียนสู่โลกอนาคต	โดยภราดาสุรสิทธ์ิ		สุขชยั	และ
การอบรมในหวัขอ้	“ครูกบัความเสียสละ”	โดยภราดาวริิยะ	
ฉนัทวโรดม	ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ		การอบรมในช่วงบ่าย	
หวัขอ้	“การเตรียมตวันกัเรียนสู่โลกอนาคต”	ไดรั้บเกียรติ
จาก	ผศ.ดร.พิชยั	จนัทร์มณี	คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร์	
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ	เป็นวทิยากร

										วนัท่ี	14	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	เป็นการอบรมของ
ครูโรงเรียนอสัสมัชญั	โดยแบ่งออกเป็น	4	กลุ่มการอบรม
กลุ่มท่ี	 1	 :	 ครูระดบัชั้น	 ม.ตน้	 และบุคลากรสังกดัฝ่าย
วิชาการ	 	 อบรมเชิงปฏิบติัการในหัวขอ้	 “การออกแบบ
บอร์ดเกม	การ์ดเกม	และคลาสเกม	 เพ่ือการเรียนรู้แบบ 
แอคทีฟเลิร์นน่ิง	(Active	Learning)	“เปล่ียนหอ้งเรียนเป็น
หอ้งเล่น”
วทิยากรโดย	:	ผศ.ดร.วรัตต	์อินทสระ
กลุ่มท่ี	 2	 :	 ครูระดบัชั้น	ม.ปลาย	และบุคลากรสังกดัฝ่าย
วิชาการ	 	 อบรมในหัวขอ้	 “ห้องเรียนแห่งการคน้พบ	 :	
ออกแบบการเรียนรู้ในความสนใจของผูเ้รียนท่ีหลากหลาย
ดว้ย	RBL”	วทิยากรโดย	:	ดร.จุฬาภรณ์	มาเสถียรวงศ์
กลุ่มท่ี	3	:	ครูคอมพิวเตอร์			อบรมเชิงปฏิบติัการในหวัขอ้	
“การพฒันาโมบายแอพพลิเคชัน่”	วทิยากรโดย	อ.ณรงคพ์ร	
เหล่าศรีสิน
กลุ่มท่ี	4	:	ครูสนบัสนุน		อบรมในหวัขอ้	“The	Symphony	
of	Professional	Service	Team.”		วทิยากรโดย	:	ดร.ศิริชยั	
พฤฒิกลุประดบั
								วนัท่ี	15	พฤษภาคม	พ.ศ.	2562	เป็นการช้ีแจงนโยบาย
และแนวปฏิบติัโรงเรียนอสัสมัชญั	ปีการศึกษา	2562	โดย
ภราดา	 ดร.ศักดา	 สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียน 
อสัสมัชญั	นอกจากน้ียงัไดแ้นวปฏิบติัท่ีพึงรู้ในการด�าเนิน
งานของแต่ละฝ่าย	 โดยหวัหนา้ฝ่ายแต่ละฝ่ายช้ีแจง้	ทั้งน้ี	
คณะครูไดป้ระชุมหารือและเตรียมความพร้อม	 ในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฝ่าย	การช้ีแจงแนวปฏิบติัของ
แต่ละฝ่าย	 เพ่ือเตรียมความพร้อมส�าหรับเปิด	 ปีการศึกษา	
2562

 

	 เม่ือวนัท่ี	 23	พฤษภาคม	พ.ศ.	 2562	 งานอภิบาล	
โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัการอบรมนกัเรียนคาทอลิก	ประจ�า
ปีการศึกษา	2562	โดยไดรั้บเกียรติจาก	ภราดา	ดร.	ศกัดา	
สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการ	 เป็นวิทยากรให้การอบรมกบั
นกัเรียนคาทอลิกเพ่ือภาวนาและเตรียมจิตใจในการเรียน
ประจ�าปีการศึกษา	2562		ณ	หอ้งประชุม	Conference	EP		
ตึ กกอลม เบต์ 	 โ ร ง เ รี ยนอัสสั มชัญ 	 เ ขตบาง รั ก	
กรุงเทพมหานคร

อบรมนักเรียนคาทอลิก ประจ�ปีการศึกษา 2562
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	 เม่ือวนัท่ี	25	 มิถุนายน	พ.ศ.2562	 	กลุ่มสาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	 ฝ่ายวิชาการ	 
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ไดจ้ดักิจกรรมเน่ืองใน	 “วนัต่อตา้น 
ยาเสพติดโลก”	ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี	26	มิถุนายน		จึงไดจ้ดัใหมี้
กิจกรรมเก่ียวกับการต่อต้านยาเสพติดข้ึน	 โดยมีนาย 
ศิวา	 	 รุ่งเรืองมณีรัตน์	 	 นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 6/3	 
เลขประจ�าตวั	 49386	 	ประธานสภานกัเรียน	น�ากล่าวค�า
ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเก่ียวกับส่ิงเสพติดทุกชนิด	 ไม่ผลิต	 
ไม่เสพ	ไม่คา้			และการเดินรณรงคท์ั้งภายในโรงเรียนและ
โดยรอบบริเวณโรงเรียน	 เพื่อเชิญชวนใหบุ้คคลในชุมชน
ใกล้เคียงได้เห็นถึงพิษภยัของยาเสพติด	 ท่ีทุกคนต้อง 
ร่วมกนัต่อตา้นยาเสพติดทุกชนิดใหห้มดส้ินไป

	 เม่ือวนัท่ี	25	มิถุนายน	พ.ศ.2562			งานระดบัชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี	 1,	 EP-M.1	 และนักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี	4,	EP	-	M.4		ร่วมกบัฝ่ายปกครอง	โรงเรียน
อสัสมัชญั	จดับรรยายความรู้เก่ียวกบัอนัตรายและโทษของ
สารเสพติด	ไดรั้บเกียรติจาก	พ.ต.ท.สาโรจน	์เพญ็สูตร		รอง	
ผกก.ป.สน.บางรัก	 	พ.ต.ท.สุรพล	 	จนัทร์สมศกัด์ิ	 	สวป.
สน.บางรัก		พร้อมทีมงานจากสถานีต�ารวจนครบาลบางรัก		
ร่วมให้ความรู้เก่ียวกบัอนัตรายและโทษของสารเสพติด
ทุกชนิด	หา้มไม่ใหน้กัเรียนยุง่เก่ียวกบัยาเสพติด	ไม่ผลิต		
ไม่เสพ	ไม่คา้	 โดยมีนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 1,	 
EP	-	M.1	และนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	4,	EP	-	M.4	
ท่ีเขา้ใหม่	ปีการศึกษา	2562	ร่วมรับฟังการบรรยาย	ณ	หอ้ง

 

 เม่ือวนัท่ี	26	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 จดักิจกรรม 
วนัสุนทรภู่	ปีการศึกษา	2562	ในตอนเชา้หลงัเคารพธงชาติ

กิจกรรมเนื่องใน”วันต่อต้านยาเสพติดโลก”

 

บรรยายความรู้เกี่ยวกับอันตรายและโทษของสารเสพติด

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2562

ไดมี้การกล่าวถึงความส�าคญัของวนัสุนทรภู่	ส่วนในตอน
สายไดมี้กิจกรรมการแสดงชุดต่างๆ	โดยมีการแสดงของ
คณะครูและนกัเรียน	ประกอบดว้ย	การแสดงชุด		“พระอภยั
มณี	ผเีส้ือสมุทร	สุดทางรัก”	การแสดงชุด	“สุนทรภู่	รู้ยงั	?”	
การแสดงชุด		“หนา้กากวรรณคดีไทย”		และมีกิจกรรมตอบ
ปัญหา	 เก่ียวกบัประวติัและผลงานของสุนทรภู่	ส�าหรับ
นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 1-3	 และ	 EP-M.1-3	 
ไดรั้บเกียรติจาก	ภราดาวทิยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/
หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	มอบรางวลัแก่นกัเรียนท่ีชนะเลิศการ
ตอบปัญหา	ณ	หอประชุม	Louis	–	Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	
อาคารนักบุญหลุยส์-มารีย์	 	 (Saint 	 Louis–Marie		 
Memorial	 Building)	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

ประชุม	Auditorium	ชั้น	9		อาคารอสัสมัชญั	2003	โรงเรียน
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรม “Active Learning : Science Innovation And Art Of Living In Japan 2019”

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์	 ร่วมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ	และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
พ้ืนฐานอาชีพ	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ได้จดั
กิจกรรม	“Active	Learning	:	Science	Innovation	And	Art	

Of	Living	In	Japan	2019”	 	โดยไดเ้ขา้เยีย่มชมและศึกษา
แหล่งการเรียนรู้ต่างๆ	ไดแ้ก่	 	 1.	 สึกูบะ	 (Tsukuba)	 เป็น 
เมืองในจงัหวดัอิบารากิ	ประเทศญ่ีปุ่น	 เป็นท่ีรู้จกัว่าเป็น
สถานท่ีตั้งของเมืองวทิยาศาสตร์			2.	Geographical	Survey	
Institute	of	Japan	(Scicnce	Museum	of	Map	and	Suvey)	
สถาบนัส�ารวจทางภูมิศาสตร์แห่งประเทศญ่ีปุ่น		3.	Ushiku		
Daibutsu	สักการะ	หลวงพ่อซ่ึงมีความสูงถึง	 120	 เมตร		 
4	.	Japan	Aerospace	Exploration	Agency:	JAXA	องคก์าร
ดา้นการส�ารวจอวกาศแห่งชาติญ่ีปุ่น		5.	Tokyo	Tech	Hight	
School 	 of 	 Science	 And	 Technology	 6.Tokyo	 
University	 	7.	National	Museum	Of	Emerging	Science	
And	Innovation		8.	LEGO	Education		9.โรงงานรีไซเคิล	
รถยนตท่ี์หมดสภาพ		10.	ตลาดปลา	สึกิจิ		โดยมีคุณครู	3	ท่าน		
และนกัเรียนจ�านวน	32	คน	เขา้ร่วมกิจกรรม	ระหวา่งวนัท่ี		
6	-	15	พฤษภาคม		พ.ศ.	2562		ณ	ประเทศญ่ีปุ่น

คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์
ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

	 เม่ือวนัท่ี	28	มิถุนายน	พ.ศ.	2562		คณะผูบ้ริหาร
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ี โรงเรียนพระหฤทยัคอนแวนต	์ เขตคลองเตย	
กรุงเทพมหานคร	น�าคณะผูบ้ริหารและคณะครู	 	มาศึกษา
ดูงานดา้นการจดัการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีของโรงเรียนอสัสมัชญั	 เพื่อ
เยี่ยมชมการจดัการศึกษาของโรงเรียน	 โดยมีมิสณัฏฐี		 
เจริญเกียรติบวร	 	 รองหัวหนา้ฝ่ายวิชาการกล่าวตอ้นรับ		
ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	
ตอบขอ้ซกัถามและ	มอบของท่ีระลึก	 	คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีคณะครู	นกัเรียนท่ี
เก่ียวขอ้ง	 ให้การตอ้นรับ	 และน�าคณะผูม้าศึกษาดูงาน 
เยีย่มชมอาคารสถานท่ี		หอ้งปฏิบติัการ	ฟิสิกส์	เคมี	ชีววทิยา	

ผู้อ�นวยการให้โอวาทนักเรียนที่เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน ROSCANSAT 2019 ณ สหพันธรัฐรัสเซีย

 เม่ือวนัท่ี	28	มิถุนายน	พ.ศ.	2562			ภราดา	ดร.	ศกัดา	
สกนธวฒัน	์ 	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	 	พร้อมดว้ย
ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	
ใหโ้อวาทนกัเรียนทีม	Agricultural	Exploration	Assistant	
Satellite	(A.E.A.	Sat)	ท่ีจะเดินทางไปเขา้ร่วมการแข่งขนั	
ROSCANSAT	 2019	 	ณ	สหพนัธรัฐรัสเซีย	 	 ระหว่าง 
วนัท่ี	29	มิถุนายน	ถึงวนัท่ี	10	กรกฎาคม		พ.ศ.	2562

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 ห้องเรียน	 Robotics	 ณ		 
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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ร่วมพิธีทบทวนค�ปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจ�ปี 2562

	 เม่ือวนัท่ี	1	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	ภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	ใหโ้อวาทแก่	
ลูกเสือกองร้อยพิเศษสุรสีห์	โรงเรียนอสัสมัชญั	จ�านวน	43	
นาย	ก่อนเขา้ร่วมพิธีทบทวนค�าปฏิญาณตนและสวนสนาม	
เน่ืองในวนัคลา้ยวนัสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	ประจ�าปี	
2562	 เพ่ือแสดงความจงรักภกัดีต่อพระบาทสมเด็จพระ- 
ปรเมนทรรามาธิบดี	ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ	พระวชิร-
เกล้าเจ้าอยู่หัว	 องค์ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ		
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั	โดยในการน้ีทรงพระกรุณา
โปรดเกลา้ฯ	 ใหส้มเดจ็พระเจา้ลูกเธอ	 เจา้ฟ้าพชัรกิติยาภา	
นเรนทิราเทพยวดี	เสดจ็แทนพระองคเ์ป็นองคป์ระธาน	ใน
พิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนามเน่ืองในวนั	คลา้ยวนั

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ		ณ	สนามศุภชลาศยั	สนาม
กีฬาแห่งชาติ	เขตปทุมวนั	กรุงเทพมหานคร

พิธีต้อนรับ Bro. Pratap Reddy Assistant General ประจ�ศูนย์กลางการบริหาร  
กรุงโรม ประเทศอิตาลี
	 เม่ือวนัท่ี	 2	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2562	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	จดัใหมี้พิธีตอ้นรับ	Bro.	Pratap	Reddy	Assistant	
General	 	ประจ�าศูนยก์ลางการบริหารกรุงโรม	ประเทศ
อิตาลี	 ได้มาเยี่ยมชมโรงเรียนอสัสัมชัญ	 โดยมีภราดา	
ดร.ศกัดา			สกนธวฒัน	์	ผูอ้ �านวยการ	พร้อมดว้ยภราดาวทิยา	
เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ			ภราดากลุชาติ	
จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-
การเงิน				ภราดาวริิยะ	ฉนัทวโรดม	ท่ีปรึกษาอาวโุส		คณะ
ผูบ้ริหาร	คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ		
คณะครูท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งและสภานักเรียน	 ร่วมให้การ
ตอ้นรับ	 	พร้อมน�าท่านเยีย่มชมกิจการการเรียนการสอน
และสถานท่ีต่างๆ	ของในโรงเรียนอสัสัมชญั	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
แสดงความยินดีกับภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

        	 เม่ือวนัท่ี	 1	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2562	 คุณชนญัญา	 
เกษหอม	ผูแ้ทนจากโรงพยาบาลบางปะกอก	9	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	 มอบกระเช้าแสดงความยินดี	 กับภราดา	
ดร.ศักดา	 สกนธวัฒน์ 	 ในโอกาสท่ีเข้ารับต�าแหน่ง 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	ณ	หอ้งท�างานผูอ้ �านวยการ	
ชั้ น	 M2	 อาคารอัสสัมชัญ	 2003	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต

	 เม่ือวนัท่ี	 12	กรกฎาคม	พ.ศ.	 2562	 งานอภิบาล	
ส�านกัผูอ้ �านวยการ	ร่วมกบัฝ่ายกิจกรรม	โรงเรียนอสัสมัชญั		
จดัพิธีสดุดีนกับุญหลุยส์	 	มารีย	์ 	 กรีญอง	 	 เดอ	มงฟอร์ต		 

บาทหลวงฟรังซิสเซเวียร์	 สมหมาย	มธุรสสุวรรณ	 โยน 
ก�ายาน	 รูปป้ันนกับุญหลุยส์ฯ	และประกอบวจนพิธีกรรม	 
ผูแ้ทนนกัเรียนคาทอลิก	 อ่านประวติันกับุญหลุยส์	 	มารีย	์	
กรีญอง		เดอ	มงฟอร์ต	บาทหลวงฟรังซิสเซเวยีร์	สมหมาย	
มธุรสสุวรรณ		ภราดา	ดร.ศกัดา			สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	
พร้อมดว้ย	ภราดาวริิยะ	ฉนัทวโรดม	ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	
ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ			
ภราดากุลชาติ	 จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ	 /
หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน		ผูแ้ทนคณะครูไทย	ผูแ้ทนครู
ต่างชาติ	ผูแ้ทนนกัเรียน		ผูแ้ทนพนกังาน		ร่วมวางกระเชา้
ดอกไม้หน้ารูปป้ันนักบุญหลุยส์	 มารีย์	 กรีญอง	 เดอ	 
มงฟอร์ต		วง		AC		Band		บรรเลงเพลงสดุดีนกับุญมงฟอร์ต				
ณ		ลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์ฟ.ฮีแลร์		โรงเรียนอสัสมัชญั		
เขตบางรัก		กรุงเทพมหานคร

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจ�ปีการศึกษา 2562
	 เม่ือวนัท่ี	9	กรกฎาคม	 	พ.	ศ.	 	2562	งานอภิบาล
ศาสนาพุทธ	 	 ร่วมกบัฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 
จดัให้มีพิธีหล่อเทียนพรรษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562		 
เพ่ือใหน้กัเรียนเห็นความส�าคญัของพิธีหล่อเทียนพรรษา	
และใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการอนุรักษว์ฒันธรรมอนั
ดีงามของไทย		เน่ืองในเทศกาลวนัเขา้พรรษา	(ปีน้ีตรงกบั
วนัท่ี	17	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562)	โดยนิมนตพ์ระภิกษุ	จ�านวน	
9	รูป	จากวดัยานนาวา	เขตสาทร	กรุงเทพมหานคร	เจริญ
พทุธมนตป์ระกอบพิธีกรรมทางศาสนา	ทั้งน้ีไดรั้บเกียรติ
จากมิสปราณี			สมัมาทรัพย	์	คุณครูอาวโุส			เป็นประธาน
ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย		พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร	
ผูแ้ทนคณะครู	 ผูแ้ทนผูป้กครอง	 และผูแ้ทนนักเรียน		 
ร่วมกนัหล่อเทียนพรรษา	จ�านวน	2		ตน้	ณ	บริเวณใตอ้าคาร	
ฟ.	ฮีแลร์		โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

พิธถีวายเทยีนพรรษา พร้อมผ้าอาบน�า้ฝนใน
เทศกาลเข้าพรรษา ประจ�ปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัท่ี	 12	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2562	 	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั		ไดจ้ดัพิธีแห่และถวายเทียนจ�าน�าพรรษา		ผา้อาบ
น�้ าฝน	พร้อมทั้งเคร่ืองจตุปัจจยัไทยธรรม	 	น�าไปถวาย 

พระภิกษุ	ณ	วดัสวนพลู	และ	วดัม่วงแค		เน่ืองในเทศกาล
เขา้พรรษา		เพ่ือเป็นพทุธบูชา	และเป็นการอนุรักษป์ระเพณี		
วฒันธรรมอนัดีงามไวใ้หค้งอยูสื่บไปชัว่กาลนาน		โดยแบ่ง
ขบวนแห่ออกจากโรงเรียนเป็น	2	ขบวน	 -	ขบวนท่ี	 1	 มี	 
วงกลองยาว	น�าขบวน	คณะครู	พนกังาน	ผูแ้ทนนกัเรียน	
โดยมีมิสอรัญญา	ทองรับใบ	 คุณครูอาวโุส	 เป็นประธาน
ถวายเทียนพรรษา		มาสเตอร์เอกมล	สงวนนาม		เป็นผูน้�า
ทางดา้นพิธีการทางศาสนา		ถวาย		ณ	วดัสวนพลู		เขตบางรัก		
กรุงเทพมหานคร	 	 -	 ขบวนท่ี	 2	 วง	AC	Band	น�าขบวน 
คณะครู	พนกังาน	ผูแ้ทนนกัเรียน	ไปถวาย		ณ	วดัม่วงแค		 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร		มีมิสสุทศันษ์า	เกิดปราโมทย	์
คุณครูอาวโุส		 เป็นประธานถวายเทียนพรรษา		มาสเตอร์ 
นิวชั	ตนัดี				เป็นผูน้�าทางดา้นพิธีการทางศาสนา
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อัสสัมชัญ บันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ภาควิชาศิลปะการแสดง ม.กรุงเทพ เปิดหลักสูตร
อาชีพ “แผนการเรียนศิลป์-ศิลปะการแสดง”
	 เม่ือวนัท่ี	 11	 กรกฎาคม	พ.ศ.2562	ณ	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	 ลงนามบนัทึกขอ้ตกลง
ด้านวิชาการ	 กบั	 ภาควิชาศิลปะการแสดง	 ม.กรุงเทพ	 
โดย	 ผศ.พรรณศกัด์ิ	 สุขี	 ผูอ้ �านวยการศิลป์	 คณะละคร/
หวัหนา้ภาควชิาศิลปะการแสดง	มหาวทิยาลยักรุงเทพ	เป็น
ผูล้งนาม	มี	ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้
ฝ่ายวิชาการ	 ภราดากุลชาติ	 จนัทะโชโต	หัวหน้าส�านกั 
ผูอ้ �านวยการ	มิสณฎัฐี	 เจริญเกียรติบวร	ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่าย
วิชาการ	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 อาจารยช์าตรี	 ตั้งวงษพิ์มุข	
อาจารยสุ์เมธ	 ป้อมป้องภยั	อาจารยป์ระจ�าภาควิชาศิลปะ
การแสดง	มหาวิทยาลยักรุงเทพ	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	 ซ่ึง
บนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ	 (MOU)	 ในคร้ังน้ี	 เป็นการ
สร้างหลกัสูตร	 “ศิลปะการแสดง	พรีเม่ียม”	 เพ่ือใช้ใน 

การเรียนการสอนของแผนการเรียนศิลป์-ศิลปะและการ
แสดง	 (Arts	 –	Performing)	 ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ของโรงเรียนอสัสมัชญั

รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

	 	เม่ือวนัท่ี	10-12	กรกฎาคม		พ.ศ.	2562		โรงเรียน
อสัสัมชญั	 รับการตรวจเยี่ยมตามมาตรฐานคุณภาพการ

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
	 เม่ือวนัท่ี	 26	 กรกฎาคม	พ.ศ.	 2562	 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 จดักิจกรรมวนั
ภาษาไทยแห่งชาติ	เพ่ืออนุรักษก์ารใชภ้าษาไทย		ในช่วงเชา้
มีการกล่าวสุนทรพจน์วนัภาษาไทยแห่งชาติ	การขบัร้อง
บทเพลงประกอบจินตลีลา	 ช่ือชุด	 “นอย”	 จากตวัแทน
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้	และการแสดงช่ือชุด	
“ฮกัภาษาไทย”จากตวัแทนนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ตอนปลาย		ณ	เวทีลานอนุสาวรียเ์จษฎาจารย	์	ฟ.ฮีแลร์		และ
ในช่วงกลางวนัมีการแข่งขนัเกมเก่ียวกบัภาษาไทย	ของ
นักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้ น
มธัยมศึกษาตอนปลาย	 	 	ณ	ใตอ้าคาร	ฟ.ฮีแลร์	 	โรงเรียน			
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ศึกษา			จากคณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา		
ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	
น�าทีมโดยภราดากิตติศกัด์ิ	เจริญศรี	ผูอ้ �านวยการ/ประธาน	
งานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 	 โดยมีภราดา	ดร.ศกัดา		
สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ		พร้อมดว้ยภราดาวทิยา	เทพกอม	 
รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 ภราดากุลชาติ	 
จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-
การเงิน			คณะผูบ้ริหาร	หวัหนา้ฝ่าย		หวัหนา้งาน	หวัหนา้
กลุ่มสาระฯ	คณะกรรมการสภานกัเรียน	ผูแ้ทนนกัเรียน	
และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งใหก้ารตอ้นรับ		ณ	หอ้งประชุม	901	
ชั้น	 	 9	 	อาคารอสัสมัชญั	 	 2003	โรงเรียนอสัสมัชญั	 เขต
บางรัก	กรุงเทพมหานคร
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โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นางสุมาลี มุขพันธ์  
ภรรยา มาสเตอร์ธงไชย มุขพันธ์

	 เม่ือวนัท่ี	14	มิถุนายน		พ.ศ.	2562		ภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	พร้อมดว้ย
คณะผูบ้ริหาร	คณะครู	นกัเรียน	โรงเรียนอสัสมัชญั	 ร่วม
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ	นางสุมาลี	 มุขพนัธ์		
ภรรยา	 มาสเตอร์ธงไชย	 มุขพันธ์	 หัวหน้างานกีฬา	 
ณ	 วดัแคนอก	 	 อ�าเภอเมืองนนทบุรี	 จังหวดันนทบุรี		 
คณะภราดา	คณะผูบ้ริหาร	คณะครูและนกัเรียนโรงเรียน 
อสัสัมชญั	 	 ขอแสดงความเสียใจกบัการจากไปของนาง
สุมาลี	มุขพนัธ์		มา	ณ		โอกาสน้ี

โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อเทียบ ท้วมกร บิดา
มาสเตอร์ไพฑูรย์ ท้วมกร

	 เม่ือวนัท่ี	19	มิถุนายน		พ.ศ.	2562		ภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	พร้อมดว้ย
ภราดากลุชาติ	 	 จนัทะโชโต	 	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ/
หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน	 และคณะผูบ้ริหาร	 คณะครู	 
โรงเรียนอสัสมัชญั	 ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ	
คุณพ่อเทียบ	ทว้มกร	 บิดา	 มาสเตอร์ไพฑูรย	์ 	 ทว้มกร	
หวัหนา้ฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ	 	ณ	ศาลา	1	วดัระฆงั
โฆษิตาราม	แขวง	ศิริราช	เขตบางกอกนอ้ย		กรุงเทพมหานคร		
คณะภราดา		คณะผูบ้ริหาร	คณะครูและนกัเรียนโรงเรียน
อสัสมัชญั		ขอแสดงความเสียใจกบัการจากไปของคุณพอ่
เทียบ	ทว้มกร	มา	ณ		โอกาสน้ี

โรงเรียนอัสสัมชัญเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่เที่ยง บุญชมภู 
มารดา มาสเตอร์ชาติกล้า บุญชมภู

	 เม่ือวนัท่ี	 5	 กรกฎาคม	 	พ.ศ.	 2562	 	 โรงเรียน 
อสัสัมชญั	 ร่วมเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 คุณแม่
เท่ียง	บุญชมภู	มารดา	มาสเตอร์ชาติกลา้	บุญชมภู		หวัหนา้
งานรักษาดินแดน	 ฝ่ายกิจกรรม	 โดยมีตวัแทนคณะครู 
โรงเรียนอสัสัมชัญเขา้ร่วม	ณ	 ศาลาเมรุ	 วดัเสนาวงศ	์ 
เขตเทศบาลเมืองวารินช�าราบ	อ�าเภอวารินช�าราบ	จงัหวดั
อุบลราชธานี	 คณะภราดา	 	 คณะผูบ้ริหาร	 คณะครูและ
นกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั		ขอแสดงความเสียใจกบัการ
จากไปของคุณแม่เท่ียง	บุญชมภู		มา	ณ		โอกาสน้ี
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พิธีมอบธงกีฬาสี AC Games ประจ�ปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัท่ี		8	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562		งานกีฬา		ฝ่าย
กิจกรรม	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 จดัพิธีมอบธงกีฬาสี	 AC	
Games	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 	 โดยมีภราดาวิริยะ	 
ฉันทวโรดม	 ท่ีปรึกษาอาวุโส	 เป็นประธานมอบให้แก่
ประธานสีตามล�าดบั		ส�าหรับพิธีมอบธงกีฬาสี	AC	Games	
ประจ�าปีการศึกษา	2562	เป็นพิธีการท่ีจดัข้ึนเพ่ือเป็นเกียรติ
แก่ประธานสี	 และเป็นสัญลกัษณ์ให้กบัทุกๆ	 สีเพ่ือให้
นกัเรียนทุกคน	คณะครู	และผูเ้ก่ียวขอ้ง	มีความสมคัรสมาน
สามคัคีร่วมมือกนั	เตรียมความพร้อมส�าหรับการเขา้ชิงชยั
ในการแข่งขนักีฬาสี	AC	Games	ประจ�าปีการศึกษา	2562		
ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ ฟุตบอลกรมพลศึกษา 18 ปี ประเภท ก.

	 ผลการแข่งขนัฟุตบอลระหว่างโรงเรียน	ประเภท	ก.	
ประจ�าปี	2562	ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้	
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	รุ่นอาย	ุ

18	ปี	รอบแรก		
วนัท่ี		28		มิถุนายน	พ.ศ.	2562		นดัแรก
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะลูกจุดโทษตดัสิน	โรงเรียนราชวนิิต-
บางแกว้	3-2	ประตู	(หลงัจากเสมอในเวลา	1-1	ประตู)
วนัท่ี	3	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562		นดัท่ีสอง
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนวดัสุทธิวราราม	1-0	ประตู
วนัท่ี	9	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562		นดัท่ีสาม
โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนท่าขา้มพิทยาคม		1-4	ประตู
วนัท่ี	31	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	นดัท่ีส่ี
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ชนะลูกจุดโทษตัดสิน	 โรงเรียนวดั
สุทธิวราราม	7-6	ประตู	(หลงัจากเสมอในเวลา	1-1	ประตู)
วนัท่ี	2	สิงหาคม	พ.ศ.	2562		นดัท่ีหา้
โรงเรียนอสัสัมชญั	 แพลู้กจุดโทษตดัสิน	 โรงเรียนท่าขา้ม
พิทยาคม	4-6	ประตู	(หลงัจากเสมอในเวลา	1-1	ประตู)

“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ ฟุตบอลกรมพลศึกษา 16 ปี ประเภท ก.
 การแข่งขนัฟุตบอลระหว่างโรงเรียน	ประเภท	ก.					
ประจ�าปี	2562	ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้									
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	รุ่นอาย	ุ
16	ปี	รอบแรก		
วนัท่ี	25	มิถุนายน	พ.ศ.	2562	นดัแรก
โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนเทพศิรินทร์	0-1	ประตู
วนัท่ี	2	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	นดัท่ีสอง
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี	2-1	ประตู
วนัท่ี	10	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	นดัท่ีสาม
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข�า	4-2	
ประตู
วนัท่ี	26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	นดัท่ีส่ี
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนราชวนิิตบางแคปานข�า	3-0	
ประตู

วนัท่ี	6	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	นดัท่ีหา้
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะลูกโทษตดัสิน	โรงเรียนเทพศิรินทร์	
7-6	ประตู	(หลงัจากเสมอในเวลา	0-0	ประตู)
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ยัดห่วงอินทรีแดง คว้าแชมป์ บาสเกตบอล ล็อกซเลย์ U-18

	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอลรายการพิ เศษ	 
ลอ็กซเลย-์เอเอสเอม็	 อินเตวิชัน่	 2019	 รุ่นอาย	ุ 18	 ปี	ชาย	
รอบชิงชนะเลิศ	ณ	โรงเรียนเบญจมราชนุสรณ์นนทบุรี	
รอบแรก
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ชนะ	 โรงเรียนสตรีวิทยา	 2	 :	 89-69	
คะแนน
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนนนทบุรีวิทยา	 :	 55-51	
คะแนน

รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี	76-60	
คะแนน	
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนนนทบุรีวิทยา	 :	 60-44	
คะแนน	ควา้แชมป์การแข่งขนับาสเกตบอลรายการพิเศษ	
ลอ็กซเลย	์-	เอเอสเอม็	อินเตวชิัน่	2019

ยัดห่วง U-16 คว้าแชมป์ OBEC-MONO Champion Cup ภาคนครหลวง 

	 งานกีฬา	 ฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 ส่ง
นกักีฬาบาสเกตบอล	 	 เขา้ร่วมการแข่งขนับาสเกตบอล
นกัเรียน	สพฐ.	 รายการ	OBEC-MONO	Champion	Cup	
2019	 รอบภาคนครหลวง	 ในรุ่นอายุ	 14	 ปี,	 และ16	 ปี			
ระหวา่งวนัท่ี	4-10	มิถุนายน	พ.ศ.	2562		ณ	สนามโรงเรียน
เบญจมราชานุสรณ์	 จ.นนทบุรี	 โดยทีมบาสเกตบอล	
“อินทรีแดง”	โรงเรียนอสัสมัชญั	สามารถควา้แชมป์	ในรุ่น
อาย	ุ16	ปี	ชาย
สรุปผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศบาสเกตบอล 
นกัเรียนสพฐ.	 รายการ	OBEC-MONO	Champion	Cup	
2019	รอบภาคนครหลวง

รุ่นอายุ 14 ปี
โรงเรียนอสัสัมชญั	 เอ	 แพ	้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั	47-53	คะแนน
ควา้รางวลัรองชนะเลิศอนัดบัสอง	รุ่นอาย	ุ14	ปี	ไดสิ้ทธ์ิเขา้
การแข่งขนัรอบชิงชนะเลิศระดบัประเทศ
รุ่นอายุ 16 ปี
โรงเรียนอสัสัมชญั	 เอ	ชนะ	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั	42-35	คะแนน
ควา้รางวลัชนะเลิศ	 รุ่นอาย	ุ 16	 ปี	 ไดสิ้ทธ์ิเขา้การแข่งขนั
รอบชิงชนะเลิศระดบัประเทศ
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ทีมวอลเลย์บอล “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ สร้างประวัติศาสตร์ คว้าแชมป์ ทั้ง 3 รุ่น 
วอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียน (กรมพลศึกษา) ประจ�ปีการศึกษา 2562 
รุ่นอายุ 14 ปี, 16 ปี, และ18 ปี
	 ทีมวอลเลย์บอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 คว้ารางวลั								
ชนะเลิศ	 การแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาระหว่างโรงเรียน	 
(กรมพลศึกษา)	ประจ�าปีการศึกษา	2562	 รุ่นอาย	ุ14	ปี,	16	ปี	
และ	 18	 ปี	 โดยได้รับเกียรติจากท่าน	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย		 
ศรีพิจารณ์	ประธานมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	
ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	
และภราดากลุชาติ	 	จนัทะโชโต	 	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ/
หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน		ร่วมแสดงความยนิดีกบันกักีฬาท่ี
ไดรั้บรางวลั	ณ	 ศูนยเ์ยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ	 เทศบาลนคร
นนทบุรี	จ.นนทบุรี	ระหวา่งวนัท่ี	26	พฤษภาคม	-	21	มิถุนายน	
พ.ศ	2562
สรุปผลการแข่งขนัทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญั	รุ่นอาย	ุ
14	ปี
รอบแรก
โรงเรียนอสัสัมชญั	 แพ	้ โรงเรียนกีฬาอบจ.ร้อยเอด็	 0:2	 เซต	
(23-25,	19-25)	คะแนน
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนกีฬานครนนทว์ิทยา	 6	 2:0	
เซต	(25-21,	25-13)	คะแนน
รอบสอง
โรงเรียนอสัสัมชญั	ชนะ	โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม	2:0	 เซต	
(25-21,	25-20)	คะแนน
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนประชาบ�ารุง	 2:0	 เซต	 
(25-20,	25-16)	คะแนน
รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ชนะ	 โรงเรียนด่านช้างวิทยา	 3:1	 เซต	 
(25-20,	24-26,	25-13,	25-14)	คะแนน
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนกีฬา	อบจ.ร้อยเอด็	3	-	2	เซต	
(25-21,	21-25,	21-25,	25-21,	20-18)	คะแนน
สรุปผลการแข่งขนัทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญั	รุ่นอาย	ุ
16	ปี
รอบแรก
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา	 6	 
2:0	เซต	(25-19,	25-22)	คะแนน

โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนอ�านวยวิทย์	 2:0	 เซต 
	(25-13,	25-10)	คะแนน
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ชนะ	 โรงเรียนมกักะสันพิทยา	 2:0	 เซต 
	(25-18,	26-24)	คะแนน
รอบสอง
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนกีฬาจงัหวดัสุพรรณบุรี	 
2:0	เซต	(25-16,	25-14)	คะแนน
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ	 หอวงั	
นนทบุรี	2:0	เซต	(25-11,	25-21)	คะแนน
รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชญั	ชนะ	โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม	3:0	 เซต	
(25-13,	25-21,	25-13)	คะแนน
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา	3:0	เซต	
(25-16,	25-21,	25-21)	คะแนน
สรุปผลการแข่งขนัทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญั	รุ่นอาย	ุ
18	ปี
รอบแรก
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนมธัยมประชานิเวศน	์2:0	เซต	
(ชนะผา่น)
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ชนะ	 โรงเรียนธัญบุรี	 2:0	 เซต	 (25-20,	 
25-16)	คะแนน
โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนกีฬานครนนทว์ทิยา	๖	0:2	เซต	
(21-25,	22-25)	คะแนน
รอบสอง 
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา	2:1	เซต	
(27-29,	25-14,	15-13)	คะแนน
รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ชนะ	 โรงเรียนมกักะสันพิทยา	 3:1	 เซต	 
(25-21,	19-25,	25-21,	25-23)	คะแนน
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา	 6	 
3:0	เซต	(25-19,	26-24,	25-22)	คะแนน
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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

ถ่ายภาพ
ม.กายสิทธิ์	 ร่มไมล์
ม.โสภณ  สกุลเรือง
ม.ชาญชัย ศรีนิยม
มิสวราภรณ์	 ใจสุวรรณ์
มิสพิชชาอร	 ณ	นคร
นักเรียนชมรม NETAC
รูปเล่ม
มิสวราภรณ์	 ใจสุวรรณ์
ม.ชาญชัย  ศรีนิยม
พิมพ์ที่
The Sun Group
โทรศัพท์	0-2433-4192  
   

คณะผู้จัดท�า
ที่ปรึกษา
ภราดา	ดร.ศักดา	 สกนธวัฒน์
ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม       
ภราดาวิทยา เทพกอม                 
ภราดากุลชาติ	 จันทะโชโต																								
ม.โอภาส ธิราศักดิ์                    
ม.วรรณรัชต์	 สองศรียนต์
ม.ไพฑูรย์	 ท้วมกร
ม.วีรวัฒน์	 สุวรรณศร
บรรณาธิการบริหาร
ม.โสภณ สกุลเรือง 
บรรณาธิการ
ม.กายสิทธิ์	 ร่มไมล์   

เปิดสนามจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 อัสสัมชัญ พบ คริสเตียนฯ ส่วน สวนกุหลาบฯ พบ เทพศิรินทร์

	 เ ม่ือวันท่ี	 7	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 ห้องประชุม 
สวนกุหลาบอนุสรณ์	 12	ทศวรรษ	โรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียน 
อสัสัมชัญ	 ร่วมประชุม	 คณะกรรมการจัดการแข่งขนั	
ฟุตบอลจตุรมิตรสามคัคี	 คร้ังท่ี	 29	 “เราท�าความดีดว้ย
หัวใจ”	 ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ี	 ได้การจบัฉลากคู่การ
แข่งขนัฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี	 คร้ังท่ี	 29	 โดย	 นาย 
จิณณภัทร	 พิบูลวิ ทิตธ�ารง	 ผู ้อ �านวยการโรงเ รียน 
สวนกหุลาบวทิยาลยั	พร้อมดว้ยผูบ้ริหารในเครือจตุรมิตรฯ	
อีก	3	โรงเรียน	ไดแ้ก่	นายสุพจน	์หลา้ธรรม	ผูอ้ �านวยการ
โรงเรียนเทพศิรินทร์	 ภราดา	 ดร.ศักดา	 สกนธวฒัน	์ 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	และ	นายศุภกิจ	จิตคล่องทรัพย	์
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 เป็น
ตวัแทนในการจบัฉลาก	พร้อมดว้ยตวัแทนจาก	Ari	ซ่ึงเป็น
ผูส้นบัสนุนหลกัอยา่งเป็นทางการ

โปรแกรมการแข่งขนัฟุตบอลจตุรมิตรสามคัคี	คร้ังท่ี	 29	
“เราท�าความดีดว้ยหวัใจ”	ณ	สนามศุภชลาศยั	สนามกีฬา
แห่งชาติ	เขตปทุมวนั	กรุงเทพฯ	มีดงัน้ี
	 วนัเสาร์ท่ี	9	พฤศจิกายน	2562
13.00	น.	อสัสมัชญั	พบกบั	กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั
16.00	น.	เทพศิรินทร์	พบกบั	สวนกหุลาบวทิยาลยั
	 วนัจนัทร์ท่ี	11	พฤศจิกายน	2562
13.00	น.	เทพศิรินทร์	พบกบั	อสัสมัชญั
16.00	น.	สวนกหุลาบวทิยาลยั	พบกบั	กรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั
	 วนัพธุท่ี	13	พฤศจิกายน	2562
13.00	น.	กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	พบกบั	เทพศิรินทร์
16.00	น.	อสัสมัชญั	พบกบั	สวนกหุลาบวทิยาลยั
	 วนัเสาร์ท่ี	16	พฤศจิกายน	2562
13.00	น.	คู่ชิงชนะเลิศอนัดบัท่ี	3
16.00	น.	คู่ชิงชนะเลิศ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ
ม.ชาญชัย  ศรีนิยม      
กองบรรณาธิการ
มิสนงลักษณ์	 สีนิลแท้  
มิสณัฏฐี เจริญเกียรติบวร        
มิสชิดชนก เจริญมงคลการ     
มิสสุภาวดี เหลี่ยวเจริญ
ม.ธงไชย มุขพันธ์
ม.ต่อศักดิ์ เขียวสะอาด
มิสพิชชาอร ณ	นคร
มิสสิรินุช เอี่ยมเขียว     
พิสูจน์อักษร
ม.เสกสรรค์	 นิลสุวรรณโฆษิต


