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จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

AC NEWSLETTER
ปีที่ 22 ฉบับเดือนสิงหาคม พ.ศ.2562-กันยายน พ.ศ.2562

พิธีสมโภชพระนางมารีย์รบัเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนัปีหลวง และกิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และ

ระบบอัตโนมัติ

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP- M.1-6 

ประจ�าปีการศึกษา 2562

ยัดห่วงขาสั้น “อินทรีแดง” คว้าแชมป์ 3 รุ่น 
บาสเกตบอล ชิงถ้วย ผบ.ทอ. 

ครั้งที่ 48 ประจ�าปี 2562

ประจ�ปีการศึกษา 2562
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พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

	 เม่ือวนัท่ี	 9	 สิงหาคม	พ.ศ.2562	โรงเรียนอสัสมัชญั	
จดัพิธีเทิดเกียรติแม่พระอสัสัมชญั	 พิธีถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจา้สิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพนัปี
หลวง	 และกิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่	 โดยกิจกรรมเร่ิมดว้ย	 
ประกอบวจนพิธีกรรมขอพระพรจากพระอสัสมัชญั			เน่ืองใน
วนัสมโภชแม่พระอสัสมัชญั	ไดรั้บเกียรติยกข้ึนสวรรคท์ั้งกาย
และวิญญาณ	 โดยไดรั้บเกียรติจากบาทหลวงยอแซฟ	 วินัย	 
ฤทธิบุญไชย	ผูช่้วยเจา้อาวาสอาสนวหิารอสัสมัชญั	พร้อมดว้ย
ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	พร้อมดว้ย	ภราดา
วทิยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	ภราดา
กุลชาติ	 จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน	ผูแ้ทนครู	ผูแ้ทนผูป้กครอง	ผูแ้ทนนกัเรียน	และ
ผูแ้ทนนกัการ	 ร่วมประกอบวจนพิธีกรรมและถวายมาลยักร
หน้ารูปป้ันพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์โรงเรียนอัสสัมชัญ	 
ตามดว้ยพิธีถวายพระพรเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจา้สิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง	 เพ่ือร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณและ

แสดงออกซ่ึงความจงรักภกัดี	เน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	
87	พรรษา	โดยมีภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการ	
เป็นประธานเปิดกรวย	และถวายพานพุม่ทอง	–	พานพุม่เงิน	
พร้อมทั้งอ่านบทอาเศียรวาทสดุดี	 	 คณะภราดา	ผูแ้ทนคณะ 
ผูร่้วมบริหาร	ผูแ้ทนคณะครู	ผูแ้ทนผูป้กครอง	ผูแ้ทนนกัเรียน	
ผูแ้ทนนักการ	 ถวายพานพุ่มทอง	 –	 พานพุ่มเงิน	 สักการะ
พระบรมฉายาลกัษณ์	ตามล�าดบั	 	 และต่อดว้ยกิจกรรมร�าลึก
พระคุณแม่	โดยเรียนเชิญผูแ้ทนคุณแม่ในทุกระดบัชั้นจ�านวน	
73	 ท่าน	 ร่วมงาน	 ผูแ้ทนลูกนายคณธัช	 	 เอ่ียมฤทธิไกร	 
เลขประจ�าตวั	 49154	 	นกัเรียนชั้นมธัยมปีท่ี	 6/1	 กล่าวเทิด
พระคุณแม่	 	 ผูแ้ทนนกัเรียนข้ึนมอบมาลยัและกราบคุณแม่
แสดงถึงความกตญัญูกตเวที		ผูแ้ทนคุณแม่คุณพรพิมล	รุ่งเรือง
มณีรัตน	์กล่าวแสดงความรู้สึกท่ีมีต่อลูก	ประธานในพิธีกล่าว
ขอบคุณผูแ้ทนคุณแม่ท่ีมาร่วมในพิธี	และใหโ้อวาทแก่นกัเรียน
พร้อมทั้งมอบของท่ีระลึกใหก้บัผูแ้ทนคุณแม่ทุกท่านท่ีมาร่วม
ในพิธี	ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร		
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พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

	 เม่ือวนัท่ี	26	กรกฎาคม	พ.ศ.	2562	โรงเรียนอสัสมัชญั		
จัดพิ ธีถวายพระพรชัยมงคลเ น่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	(28	กรกฎาคม)	พระบาทสมเดจ็พระปรเมน-
ทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ		พระวชิรเกลา้เจา้อยู่
หวั		โดยมีภราดาวทิยา		เทพกอม		รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่าย
วชิาการ	ประธานในพิธี	เปิดกรวยถวายสกัการะ	ผูแ้ทนคุณครู
อาวโุส		ผูแ้ทนผูป้กครอง	ผูแ้ทนนกัเรียน		ผูแ้ทนพนกังาน		ถวาย
พานพุม่ทอง	–	พุม่เงิน	ตามล�าดบั			ประธานในพิธี	กล่าวถวาย
พระพรชยัมงคลต่อหนา้พระบรมฉายาลกัษณ์	ณ	ลานอนุสาวรีย์
เจษฎาจารย์	 ฟ.ฮีแลร์	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ 
ไตรอัสสัมชัญ
 เม่ือวนัศุกร์ท่ี	 2	 	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2562	 งานอภิบาล	 
(ศาสนาคริสต)์	ส�านกัผูอ้ �านวยการ	โรงเรียนอสัสมัชญั	ร่วมกบั
อาสนวหิารอสัสมัชญั	จดักิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
สมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ทั้ งกายและ
วิญญาณ	 ไตรอสัสัมชญั	 โดยมีบาทหลวง	 ยอห์น-	บปัติสต	์ 
สมเกียรติ	ตรีนิกร	อุปสงัฆราชอคัรสงัฆมณฑลกรุงเทพฯ	เป็น
ประธานในพิธี	ในโอกาสน้ีโรงเรียนอสัสมัชญั	น�าโดย	ภราดา
ดร.	ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	พร้อม
ดว้ย	ภราดาวทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	นกัเรียนคาทอลิก
ทุกระดบัชั้น	 คณะครูนักเรียนโรงเรียนอสัสัมชญั	 คณะครู
นกัเรียนโรงเรียนอสัสัมชญัศึกษา	คณะครูนกัเรียนโรงเรียน 
อสัสัมชญัคอนแวนต	์และพ่ีนอ้งคริสตศ์าสนิกชนเขา้ร่วมใน
พิธี	ณ	อาสนวหิารอสัสมัชญั	บางรัก	กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมงาน 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ และงานสมโภชแม่พระยกขึ้นสวรรค์ทั้ง
กายและวิญญาณ

	 เ ม่ือวันท่ี 	 15	 สิงหาคม	 พ.ศ.2562	 โรงเ รียน 
อสัสมัชญั	น�านกัเรียนเขา้ร่วมงาน	100	ปี	อาสนวหิารอสัสมัชญั	
และงานสมโภชแม่พระยกข้ึนสวรรคท์ั้งกายและวญิญาณ	โดย
มีพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์	 เกรียงศักด์ิ	 โกวิทวาณิช	 
เป็นประธาน	ในพิธีบูชาขอบพระคุณ	โดยมีคณะนกับวชชาย-
หญิง	คณะภราดา	คริสตชน	นกัเรียนไตรอสัสมัชญั	 ร่วมงาน	 
ณ	อาสนวหิารอสัสมัชญั	 เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	โดยในงานมี
ขบวนแห่แม่พระอสัสัมชัญ	 จากอาสนวิหารผ่านโรงเรียน 
อสัสัมชญัศึกษา	โรงเรียนอสัสัมชญั	และโรงเรียนอสัสัมชญั	
คอนแวนต	์ก่อนกลบัไปยงัอาสนวหิารอสัสมัชญั
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	 เม่ือวนัท่ี	1	กนัยายน	พ.ศ.	2562	โรงเรียนอสัสมัชญั		
จดัใหมี้กิจกรรม		Open		House	หลกัสูตรและการเรียนการสอน		
ระดบัชั้นมธัยมศึกษา	ส�าหรับผูป้กครองนกัเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี	 6	 (หลกัสูตรสถานศึกษาและ	หลกัสูตร	 English	
Program)	 เพ่ือประชาสัมพนัธ์นโยบายการจัดการศึกษา		
หลักสูตรการเรียนการสอน	 และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 
ให้ผูป้กครองได้รับทราบ	 	 	 เพ่ือเป็นแนวทางในการให ้
ผูป้กครองและนกัเรียนพิจารณาเลือกเรียนตามความถนดัและ
ความสนใจ	โดยมีภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์	ผูอ้ �านวยการ

กิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
สําหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

(หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร English Program)

ล่าวตอ้นรับและช้ีแจงนโนบายการจดัการศึกษา	พร้อมดว้ย
ภราดาวิทยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ	
น�าเสนอหลกัสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพฒันาผูเ้รียน	
มิสนงลกัษณ์	 สีนิลแท	้ 	ผูช่้วยหวัหนา้ฝ่ายวชิาการช้ีแจงล�าดบั
ขั้ นตอนการลงทะเบียนเลือกแผนการเ รียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี	 1	และ	EP-M.1	ณ	หอประชุม	Louis	Marie	
Grand	Hall	 ชั้น	 6	 อาคาร	 Saint	 Louis	Marie	Memorial	 
Building	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

               	เม่ือวนัท่ี	31	กรกฎาคม	พ.ศ.2562		มีพิธีลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลง	“ความร่วมมือทางวชิาการระหวา่งกลุ่มโรงเรียนเครือ
ข่ายความร่วมมือดา้นวิศวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั”	
ระหว่างสถาบนัวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี	 กบักลุ่มโรงเรียนเครือข่าย	
ประกอบดว้ย	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 โรงเรียน
เซนต์คาเบรียล	 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก	 โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา	 โรงเรียนร่องค�า	ส�านกังานห้องเรียนวิศว	์ –	 วิทย	์	
โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั	และโรงเรียนอสัสมัชญั			โดยมี	
รศ.ดร.สยาม	เจริญเสียง	ผูอ้ �านวยการสถาบนัวทิยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม		กล่าวแสดงความยนิดีกบัโครงการความร่วมมือท่ี
เกิดข้ึน	ผศ.ดร.อรพดี	จูฉิม	ประธานหลกัสูตรวศิวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอตัโนมติั	กล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมความร่วมมือ	
โดยความร่วมมือในคร้ังน้ี	มุ่งเนน้ใหเ้กิดความร่วมมือกนัดา้น
การศึกษาและยกระดบัคุณภาพทางวชิาการเพ่ือมุ่งสู่ความเป็น

เลิศดา้นวศิวกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัของโรงเรียนใน
เครือข่ายวิศวกรรมด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	 
เพ่ือเป็นส่วนเสริมการพฒันาก�าลงัคนและสร้างองคค์วามรู้ใน
ดา้นวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอตัโนมติัอนัจะเพิ่มความ
สามารถทางการแข่งขนัของประเทศ
	 โดยในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทาง
ดา้นวิชาการคร้ังน้ี	 โรงเรียนอสัสัมชญั	โดยภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	ไดร่้วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ	 (MOU)	 กบั	 รศ.ดร.สยาม	 เจริญเสียง		 
ผูอ้ �านวยการ	สถาบนัวทิยาการหุ่นยนตภ์าสนาม		มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี		ณ	หอ้ง	FB	607		ชั้น		6		สถาบนั
วิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้ธนบุรี	ถนน	ประชาอุทิศ	แขวงบางมด	เขตทุ่งครุ	
กรุงเทพมหานคร
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ City College Plymouth

	 เม่ือวนัท่ี	 7	 สิงหาคม	พ.ศ.2562	 	ภราดาดร.ศกัดา	
สกนธวฒัน์	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	ลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงด้านวิชาการ	 กับ	 City	 College	 Plymouth	 โดย	 
Ms.	 Catherine	 Shepherd	 International	 Recruitment	 
Officer	 City	 College	 Plymouth	 เป็นผูล้งนาม	 มี	 ภราดา

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

	 เ ม่ือวันท่ี 	 8	 สิงหาคม	 พ.ศ.2562	 มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 โดยภราดา	 ดร.เดชาชัย	 
ศรีพิจารณ์	ประธานมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย		
สมาคมหุ่นยนตไ์ทย	โดยภราดาสุรสิทธ์ิ	 สุขชยั	และโรงเรียน
อสัสมัชญั	โดยภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	ได้
ร่วมลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ	 (MOU)	

วิทยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ	ภราดา	 
กุลชาติ	 จนัทะโชโต	หัวหน้าส�านักผูอ้ �านวยการ	 และคณะ 
ผูบ้ริหาร	คณะครูโรงเรียนอสัสัมชญั	ร่วมเป็นสักขีพยาน	ณ	
ห้อง	Conference	ชั้น	3	อาคาร	Saint	Louis-Marie	Memo-
rial	Building	โรงเรียนอสัสัมชญั	เขตบางรักกรุงเทพมหานคร	

กบัคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	 โดย
รศ.ดร.พีรยทุธ์	ชาญเศรษฐิกุล	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	 	ณ	 	 ห้องประชุมคณวิศวกรรม 
ศาสตร์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	 	 ถนนพหลโยธิน	แขวง
ลาดยาว	เขตจตุจกัร	กรุงเทพมหานคร
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ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 เม่ือวนัท่ี	 19	 	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2562	 ภราดาวิทยา	 
เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	พร้อมดว้ยคณะ
ผูร่้วมบริหาร	คณะครู	โรงเรียนอสัสมัชญั	ไดร่้วมประชุมหารือ
ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 (MOU)	 กับคณะ
วศิวกรรมศาสตร์		จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	โดยมี	รศ.ดร.เกษม	

อัสสัมชัญชนะเลิศการแข่งขันแก้ปัญหาด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science Challenge) 
รายการ IT LADKRABANG OPENHOUSE 2019

ชูจารุกลุ	รองคณบดีฯ	พร้อมดว้ย	รศ.ดร.ธวชัชยั	 	ชรินพาณิช
กลุ	รองคณบดีฯ	คณะวศิวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั		
ให้การต้อนรับ	 ณ	 ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ถนนพญาไท	 แขวงวังใหม่	 
เขตปทุมวนั	กรุงเทพมหานคร

	 ขอแสดงความยินดีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ	 
ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ	 การแข่งขนัแกปั้ญหาดา้นวิทยาการ
ขอ้มูล	(Data	Science	Challenge)	รายการ	IT	LADKRABANG	
OPENHOUSE	 2019	 จดัโดย	 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ	
สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้เจ้าคุณทหารลาดกระบงั	 
งานเปิดบา้นไอทีลาดกระบงั	 “IT	LADKRABANG	OPEN	
HOUSE	2019”	เม่ือวนัท่ี	23	สิงหาคม	พ.ศ.2562		ณ		สถาบนั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 เขต
ลาดกระบงั	กรุงเทพฯ	
สมาชิกในทมีประกอบด้วย
นายรณกร	บุญสมัพทุธ	ม.5/1	เลขประจ�าตวั	49855
นายณฐัวฒิุ	ไพศาลวโิรจนรั์กษ	์ม.5/1	เลขประต�าตวั	50068
นายกิตติภพ	วจิิตรกิจจา	ม.5/1	เลขประจ�าตวั	50104
มีมิสศิริพร	 อ่อนกล�่า	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย	ีเป็นคุณครูท่ีปรึกษา
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แนะแนวอนาคตนักเรียนสายวิทย์-คณิต หัวข้อ “ NEW WORLD : New Career  
Technology Disruption and Distributive Growth Effect ” 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

	 เม่ือวนัท่ี	 1	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2562	 งานระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี	 5	พร้อมดว้ยคณะกรรมการผูป้กครองระดบั
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	5		ร่วมกบังานแนะแนว	ฝ่ายวชิาการ	ไดร่้วม
จดักิจกรรมแนะแนวอนาคตนกัเรียนสายวิทย-์คณิต	หัวขอ้	 
“	NEW	WORLD	:	New	Career	Technology	Disruption	and	
Distributive	Growth	Effect	”	โดยวทิยากร	รองศาสตราจารย	์
ดร.ภูมิพฒั	แสงอุดมเลิศ	(AC	105)	อาจารยค์ณะวศิวกรรมศาสตร์	
ม.กรุงเทพ	 รองศาสตราจารย	์ ดร.เกษม	 ชูจารุกุล	 (AC	 110)	 

แนะแนวการศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(SIIT TU) 

	 งานแนะแนว	โรงเรียนอสัสัมชญั	 	 ร่วมกบัสถาบนั
เทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์		(SIIT	
TU)	 	 จดัให้มีแนะแนวการศึกษาต่อ	ส�าหรับผูป้กครองและ
นัก เ รี ยนระดับชั้ นมัธยม ศึกษาปี ท่ี 	 4 -6 , 	 EP -M.4 -6	 
ท่ีสนใจ		เพื่อใหผู้ร่้วมงานไดท้ราบถึงขอ้มูล	ท่ีจ�าเป็นเก่ียวกบั
หลกัสูตรนานาชาติ	 ระดบัปริญญาตรีของสถาบนัเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์		(SIIT	TU)	เช่น	

รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั	 	 และ	 คุณเกรียงไกร	 สุทธินราธร	 (AC	 110)	 
Chief	Operating	Officer	 :	EatlabCo;Ltd.	 	โดยมีคุณนิรินทร์
พัฒน์	 	 แสงอุดมเลิศ	 เป็นประธานผู ้ปกครองระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี	5	และคุณอ�าพล	ณ	ล�าพนู	เป็นพิธีกรตลอดงาน	
ณ	หอ้ง	Auditorium		ชั้น	9	อาคารอสัสมัชญั		2003	โรงเรียน
อสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ลักษณะของหลักสูตร	 การเตรียมตัวสอบเข้าศึกษาต่อ		
ก�าหนดการในการรับเขา้ศึกษาต่อ	 ค่าใชจ่้ายในการศึกษา	ฯ	
โดยทีมงานคณาจารยจ์ากสถาบนัเทคโนโลยนีานาชาติสิรินธร	
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	 (SIIT	TU)	 เม่ือวนัท่ี	 29	 สิงหาคม	
พ.ศ.	 2562	ณ	 ศูนยว์ิทยบริการชั้น	 3	 อาคาร	 Saint	 	 Louis- 
Marie	Memorial	 Building	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร
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ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

อัสสัมชัญ ลงนามสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB

	 เม่ือวนัท่ี	5		สิงหาคม		พ.ศ.	2562	ตอ้นรับคณะผูบ้ริหาร		
คณะครูและนกัเรียนจากโรงเรียน	Hehu	School	และโรงเรียน	
Shuangyu	 Shiyan	 School	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 
ในโครงการแลกเปล่ียนความร่วมมือทางการศึกษาและ
วฒันธรรม	โดยมีภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการ	
พร้อมดว้ยภราดาวทิยา		เทพกอม รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่าย
วชิาการ	ภราดากลุชาติ	จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ	
/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน	คณะผูบ้ริหาร	คณะครูกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 	ครูผูส้อนภาษาจีน	และตวัแทน
นักเรียนแผนการเรียนภาษาจีน	 ร่วมให้การตอ้นรับ	 คณะ 

	 เม่ือวนัท่ี	 2	 กนัยายน	พ.ศ.	 2562	ภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	ลงนามสญัญาการ
ใหบ้ริการระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนอสัสมัชญั	ระหวา่ง	
โรงเรียนอสัสมัชญั	กบั	บริษทั	ทริปเปิลทีบรอดแบนด	์จ�ากดั	
(มหาชน)	 โดย	 คุณนาถชนก	คมัภีร์นาท	ผูจ้ดัการส่วน	ภาค
ตะวนัตก	บริษทั	ทริปเปิลทีบรอดแบนด	์จ�ากดั	(มหาชน)	ใน

ผูบ้ริหาร	คณะครู	และนกัเรียนในโครงการแลกเปล่ียนฯ	จาก
โรงเรียน	Hehu	School	และโรงเรียน	Shuangyu		Shiyan		School		
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ท่ีมาเยี่ยมชมโรงเรียนอสัสัมชญั	
พร้อมทั้งชม	การแสดงคีตมวยไทย,	การแสดงการขบัร้องเพลง
ภาษาจีน	คณะผูบ้ริหาร	ร่วมประชุมแลกเปล่ียนทางการศึกษา
และวฒันธรรม	กล่าวตอ้นรับและกล่าวขอบคุณ	พร้อมทั้งแลก
เปล่ียนของท่ีระลึกใหแ้ก่กนัและกนั	ณ	หอ้ง	Video	Conference	
1	ชั้น	3	หอ้งสมุดมาร์ติน	เดอ	ตูรส์	อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย	์
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรักกรุงเทพมหานคร

นาม	3BB	มี	ภราดากลุชาติ	จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวย
การ/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน	มิสรัชนีกร	พวงมาลย	์หวัหนา้
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ	 คุณสุริยาวุธ	พงศ์เดชา	 วิศวกร
อาวโุส	ภาคตะวนัตก	คุณ	ศิริวฒัน	์มนัตะพงษ	์วศิวกรอาวโุส	
ภาคตะวนัตก	บริษทั	ทริปเปิลทีบรอดแบนด	์จ�ากดั	(มหาชน)	
เป็นสกัขีพยาน	ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ
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พิธีวางกระเช้าดอกไม้คารวะน้อมรําลึกพระคุณบาทหลวงเอมิลกอลมเบต์

	 เม่ือวนัท่ี	23	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	โรงเรียนอสัสมัชญั	
ร่วมกบัสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสัมชญั	สมาคม
อสัสมัชญั	จดัพิธีวางกระเชา้ดอกไมค้ารวะนอ้มร�าลึกพระคุณ
บาทหลวงเอมิลกอลมเบต	์ 	ครบรอบ	86	ปี	มรณภาพของคุณ
พ่อกอลมเบต์	 ผูก่้อตั้ งโรงเรียนอัสสัมชัญ	 โดยมี	 ภราดา	
ดร.ศกัดา		สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	ภราดากลุชาติ	จนัทะโชโต	
หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ	/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน	ดร.ชาติ

ชาย	นรเศรษฐาภรณ์	นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน
อสัสัมชัญ	 	 พล.ร.อ.ประพฤติพร	 อกัษรมตั	 นายกสมาคม 
อสัสัมชญั	 	 คุณประยทุธ	 เก่งลือชยับุต	ประธานกองทุนเพ่ือ 
อสัสมัชญั		คุณนที	สิทธิประศาสน	์ประธานกองทุนครูฯ	พร้อม
ดว้ยคณะกรรมการทั้ง	 2	สมาคมฯ	อสัสมัชนิก	คณะครู	และ
นกัเรียน	เขา้ร่วมพิธีคารวะนอ้มร�าลึกพระคุณ	ณ	อนุสาวรียคุ์ณ
พอ่กอลมเบต	์โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม ครั้งที่ 1/2562

	 เม่ือวนัท่ี	 30	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2562	ภราดา	ดร.ศกัดา		
สกนธวฒัน์	 ผูล้งนามแทนผูรั้บใบอนุญาต/ผูอ้ �านวยการ/ 
ผูจ้ดัการ	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถมและมธัยม	คร้ังท่ี	1/2562	โดย
มีคณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ	ประกอบดว้ย	ภราดาหลุยส์วริิยะ	
ฉนัทวโรดม	 ท่ีปรึกษาอาวโุส	 	ภราดาดร.ประวติั	 	 สุทธินนท	์ 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง,ภราดาทักษบุตร		 
ไกรประสิทธ์ิ	 ผู ้อ �านวยการโรงเ รียนอัสสัมชัญแผนก
ประถม,ภราดากลุชาติ	จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ/
หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน			โรงเรียนอสัสมัชญั,	ภราดาวทิยา	
เทพกอม	 รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	,	ผศ.ดร.พิชยั	จนัทร์มณี		ผูแ้ทนผูป้กครอง,	คุณทิวา		 

ล้ีจากภยั	 	 ผูท้รงคุณวติุ,	 มิสณฏัฐี	 เจริญเกียรติบวร	ผูแ้ทนครู		
และกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	 ทั้งแผนกประถมและ
มธัยม	ประกอบดว้ยหัวหน้าฝ่ายต่าง	 ๆ	 ตามโครงสร้างการ
บริหารโรงเรียน	เขา้ร่วมประชุม	เพ่ือเป็นการก�ากบัติดตามการ
ด�าเนินงานของสถานศึกษารวมไปถึงการให้ความเห็นชอบ
และอนุมัติในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการของ
โรงเรียน	 และรายงานผลการด�าเนินงานต่อคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียน	 เพ่ือเป็นการก�าหนดทิศทางการบริหารของ
สถานศึกษาสู่ความเป็นมาตรฐานสากล	 ณ	 ห้องประชุม	 
Conference	 ชั้น	 3	 อาคาร	 Saint	 Louis-Marie	Memorial	 
Building	โรงเรียนอสัสมัชญั		เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร
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	 เม่ือวนัท่ี	23	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	สมาคมอสัสมัชญั	
ร่วมกบั	สมาคมผูป้กครองและครู	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดังาน
ให้ก�าลังใจนักฟุตบอล	 “อินทรีแดง”โรงเรียนอัสสัมชัญ	 
ชุดจตุรมิตรสามคัคีคร้ัง	 ท่ี	 29	 โดยมี	พลเรือเอกประพฤติพร		
อักษรมัต	 นายกสมาคมอัสสัมชัญ	 ให้ก�าลังใจนักกีฬา	 
ดร.ชาติชาย	นรเศรษฐาภรณ์	นายกสมาคมผูป้กครองและครู
โรงเรียนอสัสมัชญั	มอบเงินจ�านวน	100,000	บาท	ใหก้บันกั
ฟุตบอล	และอีก	100,000	บาท	ใหก้บัชมรมเชียร์และแปรอกัษร	

สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

สมาคมอัสสัมชัญ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ 
ให้กําลังใจนักฟุตบอลสู้ศึกจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29

คุณศุภกร		พลกลุ	มอบการสนบัสนุนผลิตภณัฑจ์ากเครือเจริญ
โภคภณัฑ	์โดย	ดร.วลัลภ	 เจียรวนนท	์ใหก้บัทีมกีฬาฟุตบอล	
วอลเลยบ์อล	และฟุตบอลของโรงเรียนอสัสมัชญั	เป็นมูลค่า	1	
ลา้นบาท	โดยมี	ภราดา	ดร.ศกัดา	 	สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการ 
โรงเรียนอสัสมัชญั	เป็นผูรั้บมอบ	มี	รศ.ดร.วชิิต	คนึงสุขเกษม	
ศิษยเ์ก่าโรงเรียนอสัสัมชญั	ภราดากุลชาติ	 จนัทะโชโต	และ
แขกผูมี้เกียรติร่วมงาน	ณ	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพฯ

ประชุมสัญจรคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ CGA

	 เม่ือวนัท่ี		22		สิงหาคม	พ.ศ.	2562			คณะกรรมการท่ี
ปรึกษาสมาพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่าฯ	CGA	จดัใหมี้การประชุม
สญัจรของคณะกรรมการท่ีปรึกษาสมาพนัธ์สมาคมศิษยเ์ก่าคณะ
เซนตค์าเบรียลเเห่งประเทศไทย	CGA	(ในเครือ	14	สถาบนั)	โดย
มีภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	โรงเรียนอสัสมัชญั	
พร้อมดว้ย	 	 พล.ร.อ.ประพฤติพร	 อกัษรมตั	 นายกสมาคม 
อสัสมัชญั	ใหก้ารตอ้นรับ	เเละคณะกรรมการท่ีปรึกษาสมาพนัธ์
สมาคมศิษยเ์ก่าฯ		CGA	ร่วมประชุม		ณ		หอ้งประชุม	Conference	
ชั้น	3	อาคารนกับุญหลุยส์		มารีย	์	(Saint	Louis	Marie	Memorial)



 12 AC NEWSLETTER

 

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

ฉายภาพยนตร์สั้นรอบพิเศษเรื่อง “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่”

	 เม่ือวนัท่ี	7	 สิงหาคม	พ.ศ.	2562	 	สมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรียนอสัสมัชญั	จดัฉายภาพยนตร์สั้นรอบพิเศษเร่ือง	
“รักใดไหนเล่า	เท่ารักของแม่”	และการเสวนา	“ถอดบทเรียน
เร่ืองคุณธรรม	และศาสตร์การ	Coaching	จากหนงัสั้น	 รักใด
ไหนเล่า	เท่ารักของแม่”		เพ่ือใหผู้ช้มภาพยนตร์ไดรั้บประโยชน์
เพ่ิมข้ึน	โดยเชิญวทิยากรผูเ้ช่ียวชาญ	ไดแ้ก่	 ระดบัประเทศมา
ร่วมแสดงความคิดเห็น	และช้ีแนะมุมมองต่างๆ	 ให้กบัผูช้ม	
ไดแ้ก่	 รองศาสตราจารยป์ภสัวดี	 วีรกิตติ	 ท่ีปรึกษาโครงการ
โรงเรียนคุณธรรม	 มูลนิธิยุวพฒัน์	 ดร.เทอดทูน	 ไทศรีวิชยั	
ประธานสถาบันโค้ชไทย	 และนายกสมาคมการโค้ช		 
ดร.	ชาติชาย	นรเศรษฐาภรณ์	นายกสมาคมผูป้กครองและครู

โรงเรียนอสัสัมชญั	ผูด้ �าเนินรายการ	 คุณสุธาสินี	 ศุภศิริสินธ์ุ	 
ผูอ้ �านวยการฝ่ายพฒันาการศึกษาอยา่งย ัง่ยนื	กลุ่มเซ็นทรัล	ณ	
โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม	เขตสาทร	กรุงเทพฯ
	 โดยสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญั	ร่วม
กบัโรงเรียนอสัสมัชญั	และโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม	
จดัสร้างหนงัสั้นสร้างสรรคส์งัคม	เชิดชูพระคุณแม่ข้ึน	เพ่ือเป็น
อุทาหรณ์	และเป็นแบบอยา่งท่ีดีใหแ้ก่เดก็นกัเรียน	และสงัคม	
รวมถึงเป็นการปลูกฝังใหลู้กๆ	ตระหนกัถึงความรักของคุณแม่	
โดยภาพยนตร์สั้นดงักล่าว	 เป็นเร่ืองราวของคุณแม่ผูใ้ชเ้วลา
เพียงเส้ียววนิาทีในการตดัสินใจท่ีจะยอมเสียสละร่างกาย	เพ่ือ
พิทกัษชี์วติของลูกชาย
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กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP - M.1-6 
ประจําปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัท่ี	 	 10	 	 สิงหาคม	พ.ศ.	 2562	 	 งานแนะแนว		 
ฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนอสัสัมชญั	จดังานสายสัมพนัธ์บา้นกบั
โรงเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	2562		ในส่วนระดบัชั้นมธัยมศึกษา
ปีท่ี	3		และ	EP-M.3		ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	
กล่าวตอ้นรับและช้ีแจงนโยบายแก่ผูป้กครอง	 ภราดาวิทยา	 
เทพกอม		รองผูอ้ �านวยการ	/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	ช้ีแจงแผนการ
เรียนและรายละเอียดการศึกษาต่อในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	
4	และ	EP-M.4	ประจ�าปีการศึกษา	 	 2563	 	 ใหก้บัผูป้กครอง
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 3	 	 และ	 EP-M.3	ณ	ห้องประชุม	 
Louis–	Marie	Grand		Hall	ชั้น	6		อาคาร	Saint		Louis	Marie		

Memorial	 	Building	 	หลงัจากนั้นเขา้พบครูประจ�าชั้น	และ 
ผูช่้วยครูประจ�าชั้นพร้อมทั้งรับผลการสอบระหวา่งภาคเรียน
ท่ี	1/	2562		ของนกัเรียน	ณ		หอ้งเรียนตึก	ฟ.ฮีแลร์
									ส่วนผูป้กครองระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	1,2,	4-6	และ	
EP-M.1,2,	 4-6	 	 เขา้พบครูประจ�าชั้น	และผูช่้วยครูประจ�าชั้น
พร้อมทั้งรับผลการสอบระหว่างภาคเรียนท่ี	 1/	 2562	 ของ
นักเรียน	 ณ	 ห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1–2	 ตึก	 
ฟ.ฮีแลร์	 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี4-6	อาคารอสัสมัชญั	2003		
และระดบัชั้น	EP-M.1	-	6		ตึกกอลมเบต	์	โรงเรียนอสัสมัชญั		
เขตบางรัก		กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมสัมผัสชีวิตนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ 
“ความเป็นเอกภาพ ความต่อเนื่อง และธํารงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อัสสัมชัญ”

 

	 เม่ือวนัท่ี	20	สิงหาคม	พ.ศ.	2562		โรงเรียนอสัสมัชญั	
จดักิจกรรมสัมผสัชีวิตนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	
หวัขอ้	 “ความเป็นเอกภาพ	ความต่อเน่ือง	และธ�ารงไวซ่ึ้งเอก
ลกัษณ์อสัสมัชญั”	เพื่อใหน้กัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษา	ปีท่ี	
6	 โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม	ไดรั้บทราบและเขา้ใจถึง
การเรียนการสอน	การส่งเสริมนกัเรียนในทุกมิติ	และสมัผสั
การใช้ชีวิตของนักเรียนระดับชั้ นมัธยมศึกษาโรงเรียน 
อสัสมัชญั	โดยแบ่งกิจกรรมเป็นภาคเชา้และภาคบ่าย	กิจกรรม

ช่วงเชา้	ชมวดีีโอประวติั	โรงเรียนอสัสมัชญั	 กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม	 เขา้เยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ	ภายในโรงเรียน	 ส่วน
กิจกรรมในช่วงบ่ายให้นกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6	
ทดลองเรียนตามแผนการเรียน	โดยมีครูจดักิจกรรม		และสาธิต
การสอนใหน้กัเรียนไดรั้บทราบจุดเด่นของแต่ละแผนการเรียน	 
ก่อนกลบัไดมี้การบูมส่งนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี	6	
จากพี่สภานกัเรียนโรงเรียนอสัสมัชญั
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การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2562

 

	 เม่ือวนัท่ี	7	กนัยายน	พ.ศ.	2562	ฝ่ายกิจกรรม	โรงเรียน
อสัสัมชญั	 จดัการแข่งขนัโบวล่ิ์งการกุศล	 ชิงถว้ยประธาน
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	โดยไดรั้บเกียรติ
จาก	ภราดา	 ดร.เดชาชยั	 	 ศรีพิจารณ์	 	 ประธานมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	 	 เป็นประธานในพิธีเปิดการ

แข่งขนั	พร้อมดว้ยภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ
โรงเรียนอสัสมัชญั	คณะท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	แขกผูมี้เกียรติ	
ครู	 ผูป้กครอง	นกัเรียน	 ร่วมกิจกรรมการแข่งขนัโบวล่ิ์งการ
กศุล	ณ	ดีเอชแอล	บลูโอ	ริธ่ึม	แอนด	์โบวล	์ชั้น	5	หา้งสรรพ
สินคา้สยามพารากอนเขตปทุมวนั	กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมวันอาเซียน “สายสัมพันธ์ไทย-อาเซียน”

	 เม่ือวนัท่ี		8		สิงหาคม	พ.ศ.	2562		กลุ่มสาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวฒันธรรม	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 
จดักิจกรรมวนัอาเซียน	โดยช่วงเชา้	ไดมี้การกล่าวสุนทรพจน	์
“สายสมัพนัธ์ไทย-อาเซียน”	3	ภาษา	(ภาษาไทย,	ภาษาองักฤษ,	
และภาษาจีน/เกาหลี)	ขบวนพาเหรดธงชาติอาเซียน	10	ชาติ,	
การแสดงชุดประจ�าชาติอาเซียนประยุกต์,	 การสาธิตกีฬา
ประจ�าชาติ		การเตะตะกร้อ,	เพลงอาเซียนร่วมใจ	VERSION	
ไทยและอังกฤษ	 ณ	 โรงเ รียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก	
กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจําปีการศึกษา 2562

	 ระหวา่งวนัท่ี	21-22	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	กลุ่มสาระ
การเรียนรู้วทิยาศาสตร์		ร่วมกบังานศูนยว์ทิยบริการ	โรงเรียน
อสัสมัชญั	จดักิจกรรมเน่ืองในสปัดาห์วนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติ	
และงานสปัดาห์หอ้งสมุดคร้ังท่ี		33	โดยกิจกรรมในช่วงเชา้มี
กิจกรรม	 	 เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	รัชกาลท่ี	4	พระบิดาแห่งวทิยาศาสตร์
ไทย	(วนัท่ี	18	สิงหาคม	ของทุกปี	เป็นวนัส�าคญัของไทยและ
มีความส�าคญัต่อวงการวทิยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย)	ได้
รับเกียรติจากภราดา	 ดร.ศกัดา	 สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการ 
โรงเรียนอสัสมัชญั		เป็นประธานเปิดกรวยและวางพานพุม่ทอง	
-	 พานพุ่มเงิน	 ถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	รัชกาลท่ี	4	พระบิดาแห่งวทิยาศาสตร์

ไทย	 พร้อมทั้ งกล่าวเปิดกิจกรรมเ น่ืองในสัปดาห์วัน
วทิยาศาสตร์แห่งชาติ	และใหโ้อวาทและขอ้คิดเก่ียวกบัความ
ส�าคญัของวทิยาศาสตร์			โดยมีผูแ้ทนนกัเรียนกล่าวสุนทรพจน์
เก่ียวกบัวนัวทิยาศาสตร์		ชมการแสดงของนกัเรียนชุด	Recycle		
และมอบรางวลัแก่นกัเรียนท่ีชนะเลิศการตอบปัญหาความรู้
ทัว่ไปทางวิทยาศาสตร์	 	 และมอบรางวลัยอดนกัอ่านประจ�า
เดือนพฤษภาคม	 –	 กรกฎาคม	ณ	บริเวณเวทีลานอนุสาวรีย์
เจษฎาจารย	์ฟ.ฮีแลร์		ในช่วงสายมีกิจกรรมเน่ืองในสปัดาห์วนั
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	และงานสัปดาห์หอ้งสมุดคร้ังท่ี	 33	ณ	
ศูนยว์ทิยบริการ	ชั้น	3	อาคาร	Saint	Louis	–	Marie	Memorial	
Building		โรงเรียนอสัสมัชญั		เขตบางรัก		กรุงเทพมหานคร
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ค่ายพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4 
ประจําปีการศึกษา 2562

	 งานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	4	และ	EP-M.4		ร่วมกบั
ฝ่ายปกครอง	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 น�านักเรียนระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี	 4	และ	EP-M.4	 ไปท�ากิจกรรมพฒันาคุณค่า
ชีวติและจิตอาสา	 	 ระหวา่งวนัท่ี	 30-31	กรกฎาคม	พ.ศ.2562	
ประจ�าปีการศึกษา	2562	โดยไดรั้บเกียรติจากภราดา		ดร.ศกัดา		

ค่ายพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5 
ประจําปีการศึกษา 2562

สกนธวฒัน์	 	ผูอ้ �านวยการ	 ใหเ้กียรติมอบโอวาทก่อนการเดิน
ทาง	 เพ่ือเสริมสร้างขวญัก�าลงัใจ	แก่คณะครูและนกัเรียนใน
การเดินทางเขา้ร่วมกิจกรรมค่ายพฒันาคุณค่าชีวติและจิตอาสา
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 4	และ	EP-M.4	ประจ�าปีการศึกษา	
2562		ณ		ฮาโมน่ี	รีสอร์ท		อ�าเภอแก่งกระจาน	จงัหวดัเพชรบุรี

	 งานระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	5	และ		EP-M.5	ร่วมกบั
ฝ่ายปกครอง	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 จดัโครงการค่ายพฒันา
คุณภาพชีวิตและจิตอาสา	 ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 5	 และ	 
EP-M.5	ปีการศึกษา	2562	เพ่ือมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนมีทกัษะในการ
แสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง	รักการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง	มีความ
สามารถในการคิดอยา่งเป็นระบบ	คิดสร้างสรรค	์แกปั้ญหาได้
อยา่งมีเหตุผล	ท�างานและใชชี้วิตอยูก่บัผูอ่ื้นอยา่งมีความสุข	
และเป็นผูมี้จิตสาธารณะ	บ�าเพญ็ประโยชนใ์หผู้อ่ื้นดว้ยความ
เสียสละ	ดงันั้นการจดัการเรียนการสอนจากเจตนารมณ์ของ
การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบนั	 ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส�าคญัท่ีสุด	
กระบวนการจดัการศึกษาจะตอ้งส่งเสริมใหผู้เ้รียนใหผู้เ้รียน
พฒันาตามธรรมชาติแสวงหาความจริงจากประสบการณ์	

เป็นการเรียนรู้ท่ีเน้นการปฏิบติัให้เห็นผลจริงมากกว่าการ
ท่องจ�าจากต�าราในชั้นเรียนเพียงอยา่งเดียว	ดงันั้นเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและพฒันาให้ผูเ้รียน	 ได้เรียนรู้อย่างเต็มศกัยภาพ		 
จดัระหวา่งวนัท่ี		6-7	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	โดยแบ่งเป็น		2	กลุ่ม
							กลุ่มท่ี	1	ศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม	ณ	พิพิธภณัฑ์
ธรรมชาติวทิยาเกาะและทะเลไทย		อ�าเภอสตัหีบ	ท�ากิจกรรม
จิตอาสา	กลุ่มท่ี	 1	ณ	วิทยาลยัเทคโนโลยพีระมหาไถ่	พทัยา	
อ�าเภอบางละมุง	จงัหวดัชลบุรี
							กลุ่มท่ี	2	ศึกษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม/ปลูกป่า	ณ	เขต
หา้มล่าสตัวป่์าเขาชีโอน	อ�าเภอบางละมุง		ท�ากิจกรรมจิตอาสา	
กลุ่มท่ี		2		ณ	วดัเขาบ�าเพญ็บุญ	ถนนนาจอมเฑียน	อ�าเภอสตัหีบ		
จงัหวดัชลบุรี
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ทีมพีอาร์นักเรียน 4 โรงเรียนจตุรมิตรฯ เตรียมความพร้อม อบรมการเขียนข่าว

	 เม่ือวนัท่ี	2	สิงหาคม	2562	ณ	โรงเรียนสวนกหุลาบ
วิทยาลัย	 นักเรียนทีมประชาสัมพนัธ์การแข่งขนัฟุตบอล
จตุรมิตรสามคัคี	คร้ังท่ี	29	ประกอบดว้ยโรงเรียนสวนกหุลาบ
วทิยาลยั	โรงเรียนเทพศิรินทร์	โรงเรียนอสัสมัชญั	และโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	อบรมเชิงปฏิบติัการ	เร่ือง	“เทคนิค
การเขียนข่าวและการถ่ายภาพกีฬาอยา่งมืออาชีพ”	 เพื่อเตรียม

ร่วมนิทรรศการ “จูลาสสิก พลาสติก”

ความพร้อมในการท�าข่าวและประชาสมัพนัธ์การแขง่ขนั	โดย
ไดรั้บเกียรติจาก	นายวนักลา้		ขวญัแกว้	นายกสมาคมผูส่ื้อข่าว
กีฬาออนไลน์	 เป็นวิทยากรในการเร่ืองการเขียนข่าว	 และ 
นายอ�าพล	 	ทองเมืองหลวง	 ช่างภาพอิสระและอดีตช่างภาพ		
PPTV	เร่ืองการถ่ายภาพกีฬา

 เม่ือวนัท่ี	 23	 สิงหาคม	 	พ.ศ.	 2562	มาสเตอร์ศรัณย	์	 
สีนิลแท	้ ครูผูส้อนวิชาศิลปะพ้ืนฐาน	น�านักเรียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี	2	เขา้ร่วมกิจกรรม		Work	Shop	ในนิทรรศการ	
“จูลาสสิก		พลาสติก”		ซ่ึงเป็นการสร้างสรรคง์านประติมากรรม
ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่	 โดยสร้างสรรคจ์ากของเล่นท่ีเหลือใช	้	
เป็นผลงานของ		อาจารย	์ฮิโรชิ		ฟูจิ	ศิลปินชาวญ่ีปุ่น	ไดม้าแนะ

น�าวิธิการคดัเลือกวสัดุอุปกรณ์ใหก้บันกัเรียน	 ซ่ึงนิทรรศการ	
“จูลาสสิก		พลาสติก”	จะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี	26	สิงหาคม	-	16	
ตุลาคม	พ.ศ.	2562		ณ		ช่างชุ่ย	จุดศูนยร์วมส�าหรับคนรักศิลปะ	
460/8	 	 ถนน	 สิรินธร	 แขวง	 บางพลัด	 	 เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
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บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

	 เม่ือวนัท่ี	5		สิงหาคม		พ.ศ.	2562	กลุ่มสาระการเรียน
รู้สังคมศึกษา	 ศาสนาและวฒันธรรม	 กิจกรรมพฒันาผูเ้รียน	 
ฝ่ายวชิาการ	โรงเรียนอสัสมัชญั	ร่วมกบัภาควชิาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด	คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวทิยาลยั
มหิดล	จดักิจกรรมบริจาคโลหิตประจ�าปีการศึกษา		2562			เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกศุล	เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา	

นักเรียนอัสสัมชัญ เรียนรู้งานด้าน Live สด และ กิจการด้านโทรทัศน์ ททบ.5

สมเดจ็พระนางเจา้สิริกิต์ิ	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนี
พนัปีหลวง		(12	สิงหาคม)	โดยมีคณะครู	 เจา้หนา้ท่ีนกัเรียนท่ี
มีอาย	ุ18	 ปีและมีน�้าหนกั	48	 กิโลกรัม	 ข้ึนไป	 ส่วนนกัเรียนท่ี
มีอายตุ �่ากวา่	18	ปี	ตอ้งมีหนงัสือยนิยอมจากผูป้กครอง	ร่วมกนั
บริจาคโลหิตในคร้ังน้ี	 ณ	 ห้องประชุม	Auditorium	 ชั้น	 9	 
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	

 เ ม่ือวันท่ี 	 2	 กันยายน	 พ.ศ.2562	 พ.อ.ชัยสิทธ์ิ	 
ภาวศุทธิกุล	 ผูอ้ �านวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ททบ.5	
พร้อมกบันางพนิดา	 กิตติประภสัร์	หวัหนา้ทีมพฒันาส่ือใหม่	
ใหก้ารตอ้นรับ	คณะครูและนกัเรียน	ชมรม	AC	Edu	Tech	จาก
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เข้าศึกษาดูงาน	 แผนกพฒันาส่ือใหม่	
ทส.ททบ.	ชั้น	12	A	อาคารเบญจรังสฤษฏ	์เพื่อเรียนรู้งานดา้น	

Live	สด	และ	กิจการดา้นโทรทศัน	์และงานดา้นอ่ืน	ๆ	เพื่อจะ
น�าความรู้ท่ีไดไ้ปปรับใชแ้ละเป็นประโยชนใ์นการศึกษาต่อไป	
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการท�างาน	Live	 การแข่งขนั
ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี	 คร้ังท่ี	 29	 ระหว่างวนัท่ี	 	 9-16		
พฤศจิกายน	พ.ศ.2562		ณ	สนามศุภชลาศยั	สนามกีฬาแห่งชาติ	
ปทุมวนั	กรุงเทพฯ
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เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สีนวน ตันดี มารดามาสเตอร์นิวัช ตันดี

	 เ ม่ือวันท่ี	 19	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2562	 โรงเรียน 
อสัสัมชญั	 เป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพ	 คุณแม่สีนวน		 
ตนัดี		มารดามาสเตอร์นิวชั	ตนัดี	คุณครูฝ่ายปกครอง	โปรแกรม
ภาษาองักฤษ	 	 (English	 Program)	 	 โดยมีภราดา	ดร.ศกัดา	 
สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	พร้อมดว้ยภราดากลุชาติ	จนัทะโชโต	
หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ	/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน		คณะ
ผูบ้ริหาร	 คณะครู	 	 ร่วมฟังสวดพระอภิธรรม	ณ	 วดัเพลง		
บางพลัด	 ซอยภาณุรังษี	 จรัญสนิทวงศ์	 75	 เขตบางพลัด	
กรุงเทพมหานคร		คณะผูบ้ริหาร	คณะครู	โรงเรียนอสัสมัชญั	
ขอแสดงความเสียใจกบัครอบครัว	มาสเตอร์นิวชั		ตนัดี	มา	ณ	
โอกาสน้ี

ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อเคน กั้วกําจัด  บิดามาสเตอร์
นันทวัฒน์ กั้วกําจัด
	 เม่ือวนัท่ี	 24	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2562	 	 คณะครูและ
พนกังาน	 เป็นตวัแทนของโรงเรียนอสัสมัชญั	ในการร่วมฟัง
สวดพระอภิธรรมศพ	 เพ่ืออุทิศส่วนกุศลให้กบัคุณพ่อเคน		 
กั้วก�าจดั	 	 บิดามาสเตอร์นันทวฒัน์	 กั้วก�าจดั	 ครูสังกดัฝ่าย
บริหารทัว่ไป	ณ	บา้นเลขท่ี	 	 76	หมู่	11	ต�าบลนามน	 	อ�าเภอ
นามน		จงัหวดักาฬสินธ์		คณะภราดา	คณะผูบ้ริหาร	คณะครู	
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัว	
มาสเตอร์นนัทวฒัน์	 กั้วก�าจดั	 	 มา	ณ	 โอกาสน้ี	 	 ขอให้ดวง
วญิญาณคุณพอ่เคน		กั้วก�าจดั		จงไปสู่สุขคติเถิด

ครอบครัวหะรินสุต มอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาที่ดีของโรงเรียนอัสสัมชัญ

            	 	 	 เม่ือวนัท่ี	 20	 สิงหาคม	พ.ศ.	2562	 คุณภูมินทร์		 
หะรินสุต	ผูแ้ทนครอบครัวหะรินสุต	มอบทุนการศึกษาใหแ้ก่	
(กองทุน	หะรินสุต)	ของโรงเรียนอสัสัมชญั	 ในโอกาสครบ
รอบวนัคลา้ยวนัเกิดของ	คุณอ�าพล		หะรินสุต		(ล่วงลบัไปแลว้)	 
ซ่ึงตรงกบัวนัท่ี	 16	 สิงหาคม	ตามเจตนารมณ์ของครอบครัว	
จ�านวน	 60,000.-	 บาท	 (หกหม่ืนบาทถว้น)	 โดยมี	 ภราดา	
ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	พร้อม
ดว้ยภราดาวิริยะ	ฉนัทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	 ร่วมรับ
มอบ	ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรักกรุงเทพมหานคร
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มิซูโน่ มอบรองเท้าฟุตบอลให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ 
สู้ศึกจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29

 เม่ือวนัท่ี	4	กนัยายน	พ.ศ.	2562	คุณพิสุทธ์ิ		บุนนาค	
VP	of	Sales	&	Marketing	บริษทั	มิซูโน่	เอแพค		(ประเทศไทย)	
จ�ากัด	 น�ารองเท้าฟุตบอลมิซูโน่	 มอบกับนักฟุตบอลและ 
ผูฝึ้กสอน	ทีม	“อินทรีแดง”	โรงเรียนอสัสมัชญั	เพื่อใชใ้นการ
แข่งขนัฟุตบอลจตุรมิตรสามคัคี	 คร้ังท่ี	 29	 โดย	 มี	 ภราดา	 
ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	เป็นผูรั้บ

เปิดประสบการณ์” ตบลูกยางอัสสัมชัญ อุ่นเครื่องพ่าย นักเรียนญี่ปุ่น

	 เม่ือวนัท่ี	 8	 สิงหาคม	พ.ศ.2562	 ทีมวอลเลยบ์อล 
โรงเรียนอสัสมัชญัไดรั้บเกียรติจากทางสมาคมวอลเลยบ์อล
แห่งประเทศไทยใหเ้ขา้ร่วมฝึกซอ้มและแข่งขนัแบบทีม	กบั
ทีมวอลเลยบ์อลชายนกัเรียนประเทศญ่ีปุ่น	 เพ่ือแลกเปล่ียน
ประสบการณ์	 และเช่ือมสัมพนัธไมตรีอนัดีงามระหว่าง	 2	
ประเทศ

มอบ	พร้อมดว้ย	 ภราดาวิทยา	 	 เทพกอม	 รองผูอ้ �านวยการ/ 
ผูจ้ดัการทีมฟุตบอล	ภราดากลุชาติ		จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกั
ผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน	ม.วรีวฒัน	์สุวรรณศร	
หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอัสสัมชัญ	 ร่วมรับมอบ	ณ	 
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ

ผลการแข่งขนั
โรงเรียนอสัสัมชญั	แพ	้ ทีมรวมนกัเรียนประเทศญ่ีปุ่น	 4:0		
เซต	(22:25,16:25,16:25,21:25)	คะแนน	ณ	โรงยมิเนเซ่ียม	1	
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	กรุงเทพฯ
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ยัดห่วงขาสั้น “อินทรีแดง” คว้าแชมป์ 3 รุ่น บาสเกตบอล ชิงถ้วย ผบ.ทอ. 
ครั้งที่ 48 ประจําปี 2562

	 งานกีฬา	 ฝ่ายกิจกรรมโรงเรียนอสัสัมชญั	 ไดส่้งทีม
บาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ	 รุ่นอายุ	 12	 ปี,	 14	 ปี,	 
16	ปี	และ	18	ปี	เขา้ร่วมการแข่งขนับาสเกตบอลกีฬานกัเรียน
ชิงถว้ยผูบ้ญัชาการกองทพัอากาศ	คร้ังท่ี	 48	 	ประจ�าปี	 2562	
ระหวา่งวนัท่ี	22	กรกฎาคม	-	29	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	ณ	อาคาร
พลศึกษา	 3	 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษตัริยาธิราช	
ดอนเมือง	กรุงเทพฯ	โดยทีมบาสเกตบอลโรงเรียนอสัสมัชญั
ควา้รางวลัชนะเลิศในรุ่น		12	ปี,	14	ปี,	และ16	ปี	ส่วนรุ่นอาย	ุ
18	ปี	ควา้รางวลัรองชนะเลิศ
ผลการแข่งขนัในรอบชิงชนะเลศิ 
รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนจารุวฒันานุกูล	 72-41	
คะแนน
รางวลัผูเ้ล่นยอดเยี่ยม	 (MVP)	 ไดแ้ก่	 เด็กชาย	 ธิโมที	 แดน	 

ไฮนส์	ผูเ้ล่นหมายเลข	31	โรงเรียนอสัสมัชญั
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนสตรีวทิยา	๒	37-33	คะแนน
รางวัลผู ้เ ล่นยอดเยี่ยม	 (MVP)	 ได้แก่	 เด็กชายธีรพัฒน	์ 
โกสิทธ์ิ	ผูเ้ล่นหมายเลข	49	โรงเรียนอสัสมัชญั
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ดวิช่ัิน 1
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	
54-49	คะแนน
รางวัลผู ้เ ล่นยอดเยี่ยม	 (MVP)	 ได้แก่ 	 นายสุรเ กียรติ	 
สจัสุวรรณ์	ผูเ้ล่นหมายเลข	29	โรงเรียนอสัสมัชญั
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ดวิช่ัิน 1
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 แพ	้ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลยั	 52-68	
คะแนน
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นักตบลูกยางขาสั้น “อินทรีแดง” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน PEA 
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจําปี 2562

	 ทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสัมชญัควา้รางวลัชนะ
เลิศ	 การแข่งขนัวอลเลยบ์อลเยาวชน	 PEA	 ชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย	ประจ�าปี	2562		ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราชเจา้	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรม
ราชกุมารี	 รอบคดัเลือกภาคนครหลวง	 โดยไดรั้บเกียรติจาก
ท่าน	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ประธานมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	 และภราดาวิหาร	 ศรีหาพล	 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญัพาณิชยการ	 ร่วมแสดงความ
ยนิดีกบันกักีฬาท่ีไดรั้บรางวลั		ณ		ยมิ	1	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	
กรุงเทพมหานคร	ระหวา่งวนัท่ี	10	-16	กรกฎาคม		พ.ศ	2562
สรุปผลการแข่งขนัทมีวอลเลย์บอลโรงเรียนอสัสัมชัญ
รอบแรก
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	วทิยาลยัพณิชยการบางนา	 3:0	 เซต	
(25-3,	25-1,	25-3)	คะแนน
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการ	
3:0	เซต	(25-14,	25-4,	25-6)	คะแนน
รอบสอง
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนมธัยมวดัด่านส�าโรง	3:0	เซต	

(25-8,	25-2,	25-8)	คะแนน
รอบสาม
โรงเรียนอสัสัมชญั	ชนะ	โรงเรียนฤทธิยะวรรณลยั	 3:1	 เซต	
(26-24,	20-25,	25-12,	27-25)	คะแนน
รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชญั	ชนะ	 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ	หอวงั	
นนทบุรี	3:0	เซต	(25-20,	25-14,	25-11)	คะแนน
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนโรงเรียนกีฬานครนนทว์ทิยา	
๖	3-0	เซต	(25-12,	25-20,	25-23)	คะแนน
รางวลันักกฬีายอดเยีย่มชาย
ได้แก่ผู ้เล่นหมายเลข	 5	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 นายศักดา	 
ศรีนอก
รางวลัผู้ฝึกสอนยอดเยีย่มชาย
ไดแ้ก่ผูฝึ้กสอนโรงเรียนอสัสมัชญั	มาสเตอร์สนัน่	อน้เกตุ
ควา้รางวลัชนะเลิศพร้อมไดสิ้ทธ์ิเขา้แข่งขนัรอบชิงชนะเลิศ
ประเทศไทย	ระหวา่งวนัท่ี	 1-7	 ตุลาคม	พ.ศ.	2562	ณ	สนาม
กีฬาสมโภช	700	ปี	จ.เชียงใหม่
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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

ตบลูกยางหนุ่ม “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลกีฬานักเรียนชิงถ้วย 
ผบ.ทอ.ประจําปี 2562

 ทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสัมชญั	ควา้รางวลัชนะ
เลิศการแข่งขนัวอลเลยบ์อลกีฬานกัเรียนชิงถว้ยผูบ้ญัชาการ
กองทพัอากาศ	คร้ังท่ี	48	ประจ�าปี	2562		โดยไดรั้บเกียรติจาก
ท่าน	 ภราดา	 ดร.เดชาชัย	 ศรีพิจารณ์	 ประธานมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	และภราดากลุชาติ	จนัทะโช-
โต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายธุรการ-การเงิน	ร่วม
แสดงความยินดีกบันกักีฬาท่ีไดรั้บรางวลั	ณ	อาคารฝึกและ
ทดสอบสมรรถภาพ	ทอ.1	 ระหว่างวนัท่ี	 	 22-26	กรกฎาคม	 
พ.ศ.	2562		
สรุปผลการแข่งขนัทมีวอลเลย์บอลโรงเรียนอสัสัมชัญ
รอบแรก
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา	2-0	เซต	

(25:17,	25:22)	คะแนน
โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนเพชรวทิยาคาร	1-2	เซต	(19-25,	
25-18,	11-15)	คะแนน
รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชญั	ชนะ	โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร	3-1	
เซต	(25-17,	25-19,	25-27,	25-23)	คะแนน
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ชนะ	 โรงเรียนเพชรวิทยาคาร	 3-0	 เซต	 
(25-19,	25-16,	25-14)	คะแนน
รางวลันักกฬีายอดเยีย่มชาย
ได้แก่	 นายสุวรรณภักดี	 เพชรทวี 	 ผู ้เ ล่นหมายเลข	 19	 
โรงเรียนอสัสมัชญั

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

   

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

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	0-2433-4193


