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พิธีสมโภชพระนางมารีย์รบ
ั เกียรติยกขึ้นสวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพน
ั ปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

ประจำ�ปีการศึกษา 2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติ

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP- M.1-6
ประจ�ำปีการศึกษา 2562

ยัดห่วงขาสั้น “อินทรีแดง” คว้าแชมป์ 3 รุ่น
บาสเกตบอล ชิงถ้วย ผบ.ทอ.
ครั้งที่ 48 ประจ�ำปี 2562
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พิธีสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

เมื่อวันที่ 9 สิ งหาคม พ.ศ.2562 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
จัดพิธีเทิดเกี ยรติแม่พระอัสสัมชัญ พิธีถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี
หลวง และกิ จกรรมร�ำลึกพระคุณแม่ โดยกิ จกรรมเริ่ มด้วย
ประกอบวจนพิธีกรรมขอพระพรจากพระอัสสัมชัญ   เนื่องใน
วันสมโภชแม่พระอัสสัมชัญ ได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ท้งั กาย
และวิญญาณ โดยได้รับเกี ยรติจากบาทหลวงยอแซฟ วินัย
ฤทธิบุญไชย ผูช้ ่วยเจ้าอาวาสอาสนวิหารอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วย ภราดา
วิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ภราดา
กุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ าย
ธุรการ-การเงิน ผูแ้ ทนครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนนักเรี ยน และ
ผูแ้ ทนนักการ ร่ วมประกอบวจนพิธีกรรมและถวายมาลัยกร
หน้า รู ป ปั้ นพระแม่ ม ารี ย ์อ งค์อุ ป ถัม ภ์โ รงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
ตามด้วยพิธีถวายพระพรเนื่ องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราช
ชนนี พ ัน ปี หลวง เพื่ อ ร� ำ ลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ และ

แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
87 พรรษา โดยมีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
เป็ นประธานเปิ ดกรวย และถวายพานพุม่ ทอง – พานพุม่ เงิน
พร้อมทั้งอ่านบทอาเศียรวาทสดุดี   คณะภราดา ผูแ้ ทนคณะ
ผูร้ ่ วมบริ หาร ผูแ้ ทนคณะครู ผูแ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนนักเรี ยน
ผูแ้ ทนนักการ ถวายพานพุ่มทอง – พานพุ่มเงิ น สักการะ
พระบรมฉายาลักษณ์ ตามล�ำดับ  และต่อด้วยกิจกรรมร�ำลึก
พระคุณแม่ โดยเรี ยนเชิญผูแ้ ทนคุณแม่ในทุกระดับชั้นจ�ำนวน
73 ท่ า น ร่ ว มงาน ผู แ้ ทนลู ก นายคณธัช    เอี่ ย มฤทธิ ไ กร
เลขประจ�ำตัว 49154  นักเรี ยนชั้นมัธยมปี ที่ 6/1 กล่าวเทิด
พระคุณแม่   ผูแ้ ทนนักเรี ยนขึ้นมอบมาลัยและกราบคุณแม่
แสดงถึงความกตัญญูกตเวที  ผแู ้ ทนคุณแม่คุณพรพิมล รุ่ งเรื อง
มณี รัตน์ กล่าวแสดงความรู ้สึกที่มีต่อลูก ประธานในพิธีกล่าว
ขอบคุณผูแ้ ทนคุณแม่ที่มาร่ วมในพิธี และให้โอวาทแก่นกั เรี ยน
พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกให้กบั ผูแ้ ทนคุณแม่ทุกท่านที่มาร่ วม
ในพิธี ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร  

AC NEWSLETTER 3
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  
จั ด พิ ธี ถ วายพระพรชั ย มงคลเนื่ อ งในโอกาสวัน เฉลิ ม
พระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม) พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณฯ  พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่
หัว  โดยมีภราดาวิทยา  เทพกอม  รองผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ ประธานในพิธี เปิ ดกรวยถวายสักการะ ผูแ้ ทนคุณครู
อาวุโส  ผแู ้ ทนผูป้ กครอง ผูแ้ ทนนักเรี ยน  ผแู ้ ทนพนักงาน  ถวาย
พานพุม่ ทอง – พุม่ เงิน ตามล�ำดับ   ประธานในพิธี กล่าวถวาย
พระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ ลานอนุสาวรี ย ์
เจษฎาจารย์ ฟ.ฮี แ ลร์ โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
ไตรอัสสัมชัญ

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2  สิ งหาคม พ.ศ. 2562 งานอภิบาล
(ศาสนาคริ สต์) ส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับ
อาสนวิหารอัสสัมชัญ จัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ
สมโภชพระนางมารี ย ์รั บ เกี ย รติ ย กขึ้ น สวรรค์ท้ ัง กายและ
วิญญาณ ไตรอัสสัมชัญ โดยมีบาทหลวง ยอห์น- บัปติสต์
สมเกียรติ ตรี นิกร อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุ งเทพฯ เป็ น
ประธานในพิธี ในโอกาสนี้โรงเรี ยนอัสสัมชัญ น�ำโดย ภราดา
ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อม
ด้วย ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ นักเรี ยนคาทอลิก
ทุกระดับชั้น คณะครู นักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ คณะครู
นักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญศึกษา คณะครู นกั เรี ยนโรงเรี ยน
อัสสัมชัญคอนแวนต์ และพี่นอ้ งคริ สต์ศาสนิกชนเข้าร่ วมใน
พิธี ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ บางรัก กรุ งเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญร่วมงาน 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ และงานสมโภชแม่พระยกขึ้นสวรรค์ทั้ง
กายและวิญญาณ

เมื่ อ วัน ที่ 15 สิ งหาคม พ.ศ.2562 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ น�ำนักเรี ยนเข้าร่ วมงาน 100 ปี อาสนวิหารอัสสัมชัญ
และงานสมโภชแม่พระยกขึ้นสวรรค์ท้งั กายและวิญญาณ โดย
มี พ ระคาร์ ดิ นัล ฟรั ง ซิ ส เซเวี ย ร์ เกรี ย งศัก ดิ์ โกวิ ท วาณิ ช
เป็ นประธาน ในพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีคณะนักบวชชายหญิง คณะภราดา คริ สตชน นักเรี ยนไตรอัสสัมชัญ ร่ วมงาน
ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ โดยในงานมี
ขบวนแห่ แม่พระอัสสัมชัญ จากอาสนวิหารผ่านโรงเรี ยน
อัสสัมชัญศึกษา โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
คอนแวนต์ ก่อนกลับไปยังอาสนวิหารอัสสัมชัญ
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กิจกรรม Open House หลักสูตรและการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษา
สําหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
(หลักสูตรสถานศึกษา และหลักสูตร English Program)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  
จัดให้มีกิจกรรม  Open  House หลักสูตรและการเรี ยนการสอน  
ระดับชั้นมัธยมศึกษา สาํ หรับผูป้ กครองนักเรี ยนชั้นประถม
ศึกษาปี ที่ 6 (หลักสู ตรสถานศึกษาและ หลักสู ตร English
Program) เพื่ อ ประชาสั ม พัน ธ์ น โยบายการจัด การศึ ก ษา  
หลัก สู ต รการเรี ย นการสอน และกิ จ กรรมพัฒ นาผู เ้ รี ย น
ให้ ผู ป้ กครองได้รั บ ทราบ    เพื่ อ เป็ นแนวทางในการให้
ผูป้ กครองและนักเรี ยนพิจารณาเลือกเรี ยนตามความถนัดและ
ความสนใจ โดยมีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผูอ้ ำ� นวยการ

ล่าวต้อนรับและชี้แจงนโนบายการจัดการศึกษา พร้อมด้วย
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ าํ นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
นําเสนอหลักสูตรการเรี ยนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
มิสนงลักษณ์ สี นิลแท้   ผูช้ ่วยหัวหน้าฝ่ ายวิชาการชี้แจงลําดับ
ขั้ น ตอนการลงทะเบี ย นเลื อ กแผนการเรี ยนระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษาปี 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
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)
ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562  มีพิธีลงนามบันทึก
ข้อตกลง “ความร่ วมมือทางวิชาการระหว่างกลุม่ โรงเรี ยนเครื อ
ข่ายความร่ วมมือด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ”
ระหว่างสถาบันวิทยาการหุ่ นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับกลุ่มโรงเรี ยนเครื อข่าย
ประกอบด้วย โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย โรงเรี ยน
เซนต์ค าเบรี ย ล โรงเรี ย นเซนต์ด อมิ นิ ก โรงเรี ย นเตรี ย ม
อุดมศึกษา โรงเรี ยนร่ องค�ำ  ส�ำนักงานห้องเรี ยนวิศว์ – วิทย์  
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย และโรงเรี ยนอัสสัมชัญ   โดยมี
รศ.ดร.สยาม เจริ ญเสี ยง ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์
ภาคสนาม  กล่าวแสดงความยินดีกบั โครงการความร่ วมมือที่
เกิดขึ้น ผศ.ดร.อรพดี จูฉิม ประธานหลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์
และระบบอัตโนมัติ กล่าวถึงรายละเอียดกิจกรรมความร่ วมมือ
โดยความร่ วมมือในครั้งนี้ มุ่งเน้นให้เกิดความร่ วมมือกันด้าน
การศึกษาและยกระดับคุณภาพทางวิชาการเพือ่ มุ่งสู่ ความเป็ น

เลิศด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติของโรงเรี ยนใน
เครื อข่ า ยวิ ศ วกรรมด้ า นหุ่ น ยนต์ แ ละระบบอั ต โนมั ติ
เพือ่ เป็ นส่ วนเสริ มการพัฒนาก�ำลังคนและสร้างองค์ความรู ้ใน
ด้านวิศวกรรมหุ่ นยนต์และระบบอัตโนมัติอนั จะเพิ่มความ
สามารถทางการแข่งขันของประเทศ
โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทาง
ด้านวิชาการครั้งนี้ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ โดยภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่ วมมื อทางวิชาการ (MOU) กับ รศ.ดร.สยาม เจริ ญเสี ยง  
ผูอ้ ำ� นวยการ สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาสนาม  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ณ ห้อง FB 607  ช้ นั   6  สถาบัน
วิ ท ยาการหุ่ น ยนต์ ภ าคสนาม มหาวิ ท ยาลัย เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ถนน ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
กรุ งเทพมหานคร
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ City College Plymouth

เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ.2562  ภราดาดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ลงนามบันทึก
ข้อ ตกลงด้า นวิช าการ กับ City College Plymouth โดย
Ms. Catherine Shepherd International Recruitment
Officer City College Plymouth เป็ นผูล้ งนาม มี ภราดา

วิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ภราดา
กุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ และคณะ
ผูบ้ ริ หาร คณะครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมเป็ นสักขีพยาน ณ
ห้อง Conference ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรักกรุ งเทพมหานคร

		

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ(MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เมื่ อ วัน ที่ 8 สิ ง หาคม พ.ศ.2562 มู ล นิ ธิ ค ณะ
เซนต์ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย โดยภราดา ดร.เดชาชัย
ศรี พจิ ารณ์ ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย  
สมาคมหุ่นยนต์ไทย โดยภราดาสุ รสิ ทธิ์ สุ ขชัย และโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ โดยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ ได้
ร่ วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่ วมมือทางวิชาการ (MOU)

กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย
รศ.ดร.พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ณ  ห้องประชุ มคณวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์    ถนนพหลโยธิ น แขวง
ลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
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ประชุมหารือข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับคณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่ อวันที่ 19   สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ พร้อมด้วยคณะ
ผูร้ ่ วมบริ หาร คณะครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้ร่วมประชุมหารื อ
ข้ อ ตกลงความร่ วมมื อ ทางวิ ช าการ (MOU) กั บ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รศ.ดร.เกษม

ชูจารุ กลุ รองคณบดีฯ พร้อมด้วย รศ.ดร.ธวัชชัย  ชริ นพาณิ ช
กุล รองคณบดีฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ให้ ก ารต้อ นรั บ ณ ห้ อ งประชุ ม คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลัย ถนนพญาไท แขวงวัง ใหม่
เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

อัสสัมชัญชนะเลิศการแข่งขันแก้ปัญหาด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science Challenge)
รายการ IT LADKRABANG OPENHOUSE 2019
ขอแสดงความยิ น ดี นัก เรี ย นโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันแก้ปัญหาด้านวิทยาการ
ข้อมูล (Data Science Challenge) รายการ IT LADKRABANG
OPENHOUSE 2019 จัดโดย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุ ณทหารลาดกระบัง
งานเปิ ดบ้านไอทีลาดกระบัง “IT LADKRABANG OPEN
HOUSE 2019” เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ.2562  ณ  สถาบัน
เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้า เจ้า คุ ณ ทหารลาดกระบัง เขต
ลาดกระบัง กรุ งเทพฯ
สมาชิกในทีมประกอบด้ วย
นายรณกร บุญสัมพุทธ ม.5/1 เลขประจ�ำตัว 49855
นายณัฐวุฒิ ไพศาลวิโรจน์รักษ์ ม.5/1 เลขประต�ำตัว 50068
นายกิตติภพ วิจิตรกิจจา ม.5/1 เลขประจ�ำตัว 50104
มีมิสศิริพร อ่อนกล�่ำ  กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้วิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เป็ นคุณครู ที่ปรึ กษา
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แนะแนวอนาคตนักเรียนสายวิทย์-คณิต หัวข้อ “ NEW WORLD : New Career
Technology Disruption and Distributive Growth Effect ”
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

เมื่ อ วัน ที่ 1 สิ ง หาคม พ.ศ. 2562 งานระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการผูป้ กครองระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5  ร่วมกับงานแนะแนว ฝ่ ายวิชาการ ได้ร่วม
จัดกิ จกรรมแนะแนวอนาคตนักเรี ยนสายวิทย์-คณิ ต หัวข้อ
“ NEW WORLD : New Career Technology Disruption and
Distributive Growth Effect ” โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์
ดร.ภูมพิ ฒั แสงอุดมเลิศ (AC 105) อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์
ม.กรุ งเทพ รองศาสตราจารย์ ดร.เกษม ชูจารุ กุล (AC 110)

รองคณบดี ฝ่ายบริ หาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  และ คุณเกรี ยงไกร สุ ทธิ นราธร (AC 110)
Chief Operating Officer : EatlabCo;Ltd.  โดยมีคุณนิรินทร์
พัฒ น์    แสงอุ ด มเลิ ศ เป็ นประธานผู ้ป กครองระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 และคุณอ�ำพล ณ ล�ำพูน เป็ นพิธีกรตลอดงาน
ณ ห้อง Auditorium  ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ  2003 โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

แนะแนวการศึกษาต่อสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(SIIT TU)

งานแนะแนว โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ร่ วมกับสถาบัน
เทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (SIIT
TU)  จัดให้มีแนะแนวการศึกษาต่อ ส�ำหรับผูป้ กครองและ
นั ก เรี ยนระดั บ ชั้ นมั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 4-6, EP-M.4-6
ที่สนใจ  เพื่อให้ผรู ้ ่ วมงานได้ทราบถึงข้อมูล ที่จำ� เป็ นเกี่ยวกับ
หลักสู ตรนานาชาติ ระดับปริ ญญาตรี ของสถาบันเทคโนโลยี
นานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   (SIIT TU) เช่น

ลัก ษณะของหลัก สู ต ร การเตรี ยมตัว สอบเข้า ศึ ก ษาต่ อ  
ก�ำหนดการในการรับเข้าศึกษาต่อ ค่าใช้จ่ายในการศึกษา ฯ
โดยทีมงานคณาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT TU) เมื่อวันที่ 29 สิ งหาคม
พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิทยบริ การชั้น 3 อาคาร Saint  LouisMarie Memorial Building โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก
กรุ งเทพมหานคร
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ต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ 5  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 ต้อนรับคณะผูบ้ ริ หาร  
คณะครู และนักเรี ยนจากโรงเรี ยน Hehu School และโรงเรี ยน
Shuangyu Shiyan School สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ในโครงการแลกเปลี่ ย นความร่ ว มมื อ ทางการศึ ก ษาและ
วัฒนธรรม โดยมีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
พร้อมด้วยภราดาวิทยา  เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ าย
วิชาการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ
/หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ  ครู ผสู ้ อนภาษาจีน และตัวแทน
นักเรี ยนแผนการเรี ยนภาษาจี น ร่ วมให้การต้อนรั บ คณะ

ผูบ้ ริ หาร คณะครู และนักเรี ยนในโครงการแลกเปลี่ยนฯ จาก
โรงเรี ยน Hehu School และโรงเรี ยน Shuangyu  Shiyan  School  
สาธารณรั ฐประชาชนจี น ที่ มาเยี่ยมชมโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พร้อมทั้งชม การแสดงคีตมวยไทย, การแสดงการขับร้องเพลง
ภาษาจีน คณะผูบ้ ริ หาร ร่ วมประชุมแลกเปลี่ยนทางการศึกษา
และวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ พร้อมทั้งแลก
เปลี่ยนของที่ระลึกให้แก่กนั และกัน ณ ห้อง Video Conference
1 ชั้น 3 ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรักกรุ งเทพมหานคร

อัสสัมชัญ ลงนามสัญญาอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 3BB

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562 ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ลงนามสัญญาการ
ให้บริ การระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ระหว่าง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ กับ บริ ษทั ทริ ปเปิ ลทีบรอดแบนด์ จ�ำกัด
(มหาชน) โดย คุณนาถชนก คัมภีร์นาท ผูจ้ ดั การส่ วน ภาค
ตะวันตก บริ ษทั ทริ ปเปิ ลทีบรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน) ใน

นาม 3BB มี ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวย
การ/หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน มิสรัชนีกร พวงมาลย์ หัวหน้า
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณสุ ริยาวุธ พงศ์เดชา วิศวกร
อาวุโส ภาคตะวันตก คุณ ศิริวฒั น์ มันตะพงษ์ วิศวกรอาวุโส
ภาคตะวันตก บริ ษทั ทริ ปเปิ ลทีบรอดแบนด์ จ�ำกัด (มหาชน)
เป็ นสักขีพยาน ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
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พิธีวางกระเช้าดอกไม้คารวะน้อมรำ�ลึกพระคุณบาทหลวงเอมิลกอลมเบต์

เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ร่ วมกับสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ สมาคม
อัสสัมชัญ จัดพิธีวางกระเช้าดอกไม้คารวะน้อมร�ำลึกพระคุณ
บาทหลวงเอมิลกอลมเบต์   ครบรอบ 86 ปี มรณภาพของคุณ
พ่ อ กอลมเบต์ ผูก้ ่ อ ตั้ง โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ โดยมี ภราดา
ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต
หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ /หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน ดร.ชาติ

ชาย นรเศรษฐาภรณ์ นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ   พล.ร.อ.ประพฤติ พร อักษรมัต นายกสมาคม
อัสสัมชัญ  คุณประยุทธ เก่งลือชัยบุต ประธานกองทุนเพื่อ
อัสสัมชัญ  คุณนที สิ ทธิประศาสน์ ประธานกองทุนครู ฯ พร้อม
ด้วยคณะกรรมการทั้ง 2 สมาคมฯ อัสสัมชนิก คณะครู และ
นักเรี ยน เข้าร่ วมพิธีคารวะน้อมร�ำลึกพระคุณ ณ อนุสาวรี ยค์ ุณ
พ่อกอลมเบต์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันที่ 30 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ภราดา ดร.ศักดา  
สกนธวัฒ น์ ผูล้ งนามแทนผูร้ ั บ ใบอนุ ญ าต/ผูอ้ ำ� นวยการ/
ผูจ้ ดั การ เป็ นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถมและมัธยม ครั้งที่ 1/2562 โดย
มีคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ภราดาหลุยส์วริ ิ ยะ
ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาอาวุโส  ภราดาดร.ประวัติ   สุ ทธินนท์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ระยอง,ภราดาทัก ษบุ ต ร  
ไกรประสิ ท ธิ์ ผู ้อ �ำ นวยการโรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ แผนก
ประถม,ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/
หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน   โรงเรี ยนอัสสัมชัญ, ภราดาวิทยา
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ , ผศ.ดร.พิชยั จันทร์มณี   ผูแ้ ทนผูป้ กครอง, คุณทิวา  

ลี้จากภัย  ผูท้ รงคุณวุติ, มิสณัฏฐี เจริ ญเกียรติบวร ผูแ้ ทนครู   
และกรรมการที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ทั้งแผนกประถมและ
มัธยม ประกอบด้วยหัวหน้าฝ่ ายต่าง ๆ ตามโครงสร้างการ
บริ หารโรงเรี ยน เข้าร่ วมประชุม เพือ่ เป็ นการก�ำกับติดตามการ
ด�ำเนิ นงานของสถานศึกษารวมไปถึงการให้ความเห็นชอบ
และอนุ ม ัติ ใ นส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การบริ ห ารจัด การของ
โรงเรี ยน และรายงานผลการด�ำเนิ นงานต่อคณะกรรมการ
บริ หารโรงเรี ยน เพื่อเป็ นการก�ำหนดทิศทางการบริ หารของ
สถานศึ ก ษาสู่ ค วามเป็ นมาตรฐานสากล ณ ห้อ งประชุ ม
Conference ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial
Building โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
สมาคมอัสสัมชัญ และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ พร้อมเครือเจริญโภคภัณฑ์ฯ
ให้กำ�ลังใจนักฟุตบอลสู้ศึกจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 สมาคมอัสสัมชัญ
ร่ วมกับ สมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดงาน
ให้ ก �ำ ลัง ใจนัก ฟุ ต บอล “อิ น ทรี แ ดง”โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
ชุดจตุรมิตรสามัคคีครั้ง ที่ 29 โดยมี พลเรื อเอกประพฤติพร  
อัก ษรมัต นายกสมาคมอัส สั ม ชั ญ ให้ ก �ำ ลัง ใจนั ก กี ฬ า
ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ นายกสมาคมผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ มอบเงินจ�ำนวน 100,000 บาท ให้กบั นัก
ฟุตบอล และอีก 100,000 บาท ให้กบั ชมรมเชียร์และแปรอักษร

คุณศุภกร  พลกุล มอบการสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากเครื อเจริ ญ
โภคภัณฑ์ โดย ดร.วัลลภ เจียรวนนท์ ให้กบั ทีมกีฬาฟุตบอล
วอลเลย์บอล และฟุตบอลของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นมูลค่า 1
ล้านบาท โดยมี ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นผูร้ ับมอบ มี รศ.ดร.วิชิต คนึงสุ ขเกษม
ศิษย์เก่าโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ภราดากุลชาติ จันทะโชโต และ
แขกผูม้ ี เกี ยรติ ร่วมงาน ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพฯ

ประชุมสัญจรคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ CGA
เมือ่ วันที่  22  สิงหาคม พ.ศ. 2562   คณะกรรมการที่
ปรึ กษาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ CGA จัดให้มีการประชุม
สัญจรของคณะกรรมการทีป่ รึ กษาสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะ
เซนต์คาเบรี ยลเเห่งประเทศไทย CGA (ในเครื อ 14 สถาบัน) โดย
มีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
พร้ อมด้วย   พล.ร.อ.ประพฤติ พร อักษรมัต นายกสมาคม
อัสสัมชัญ ให้การต้อนรับ เเละคณะกรรมการทีป่ รึ กษาสมาพันธ์
สมาคมศิษย์เก่าฯ  CGA ร่ วมประชุม  ณ  หอ้ งประชุม Conference
ชั้น 3 อาคารนักบุญหลุยส์  มารี ย  ์ (Saint Louis Marie Memorial)
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ฉายภาพยนตร์สั้นรอบพิเศษเรื่อง “รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่”

เมื่อวันที่ 7 สิ งหาคม พ.ศ. 2562  สมาคมผูป้ กครอง
และครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดฉายภาพยนตร์ส้ นั รอบพิเศษเรื่ อง
“รักใดไหนเล่า เท่ารักของแม่” และการเสวนา “ถอดบทเรี ยน
เรื่ องคุณธรรม และศาสตร์การ Coaching จากหนังสั้น รักใด
ไหนเล่า เท่ารักของแม่”  เพือ่ ให้ผชู ้ มภาพยนตร์ได้รับประโยชน์
เพิ่มขึ้น โดยเชิญวิทยากรผูเ้ ชี่ยวชาญ ได้แก่ ระดับประเทศมา
ร่ วมแสดงความคิดเห็น และชี้แนะมุมมองต่างๆ ให้กบั ผูช้ ม
ได้แก่ รองศาสตราจารย์ปภัสวดี วีรกิตติ ที่ปรึ กษาโครงการ
โรงเรี ยนคุณธรรม มูลนิ ธิยุวพัฒน์ ดร.เทอดทูน ไทศรี วิชยั
ประธานสถาบัน โค้ช ไทย และนายกสมาคมการโค้ช  
ดร. ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ นายกสมาคมผูป้ กครองและครู

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ผูด้ ำ� เนินรายการ คุณสุ ธาสิ นี ศุภศิริสินธุ์
ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายพัฒนาการศึกษาอย่างยัง่ ยืน กลุ่มเซ็นทรัล ณ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม เขตสาทร กรุ งเทพฯ
โดยสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วม
กับโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม
จัดสร้างหนังสั้นสร้างสรรค์สงั คม เชิดชูพระคุณแม่ข้ นึ เพือ่ เป็ น
อุทาหรณ์ และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กนักเรี ยน และสังคม
รวมถึงเป็ นการปลูกฝังให้ลกู ๆ ตระหนักถึงความรักของคุณแม่
โดยภาพยนตร์ ส้ ันดังกล่าว เป็ นเรื่ องราวของคุณแม่ผใู ้ ช้เวลา
เพียงเสี้ ยววินาทีในการตัดสิ นใจที่จะยอมเสี ยสละร่ างกาย เพือ่
พิทกั ษ์ชีวติ ของลูกชาย
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กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 และ EP - M.1-6
ประจำ�ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่   10  สิ งหาคม พ.ศ. 2562  งานแนะแนว  
ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดงานสายสัมพันธ์บา้ นกับ
โรงเรี ยน ประจาํ ปี การศึกษา 2562  ในส่วนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3  และ EP-M.3  ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
กล่าวต้อนรับและชี้ แจงนโยบายแก่ผูป้ กครอง ภราดาวิทยา
เทพกอม  รองผูอ้ าํ นวยการ /หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ชี้แจงแผนการ
เรี ยนและรายละเอียดการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่
4 และ EP-M.4 ประจาํ ปี การศึกษา  2563  ให้กบั ผูป้ กครอง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3  และ EP-M.3 ณ ห้องประชุ ม
Louis– Marie Grand  Hall ชั้น 6  อาคาร Saint  Louis Marie  

Memorial  Building  หลังจากนั้นเข้าพบครู ประจาํ ชั้น และ
ผูช้ ่วยครู ประจาํ ชั้นพร้อมทั้งรับผลการสอบระหว่างภาคเรี ยน
ที่ 1/ 2562  ของนักเรี ยน ณ  ห้องเรี ยนตึก ฟ.ฮีแลร์
         ส่ วนผูป้ กครองระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1,2, 4-6 และ
EP-M.1,2, 4-6  เข้าพบครู ประจาํ ชั้น และผูช้ ่วยครู ประจาํ ชั้น
พร้ อมทั้งรั บผลการสอบระหว่างภาคเรี ยนที่ 1/ 2562 ของ
นัก เรี ย น ณ ห้อ งเรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1–2 ตึ ก
ฟ.ฮีแลร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่4-6 อาคารอัสสัมชัญ 2003  
และระดับชั้น EP-M.1 - 6  ตึกกอลมเบต์  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  
เขตบางรัก  กรุ งเทพมหานคร

14 AC NEWSLETTER
กิจกรรมสัมผัสชีวิตนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หัวข้อ
“ความเป็นเอกภาพ ความต่อเนื่อง และธำ�รงไว้ซึ่งเอกลักษณ์อัสสัมชัญ”

เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2562  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
จัดกิจกรรมสัมผัสชีวิตนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
หัวข้อ “ความเป็ นเอกภาพ ความต่อเนื่อง และธ�ำรงไว้ซ่ ึงเอก
ลักษณ์อสั สัมชัญ” เพื่อให้นกั เรี ยนระดับชั้นประถมศึกษา ปี ที่
6 โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม ได้รับทราบและเข้าใจถึง
การเรี ยนการสอน การส่ งเสริ มนักเรี ยนในทุกมิติ และสัมผัส
การใช้ชี วิ ต ของนัก เรี ย นระดับ ชั้น มัธ ยมศึ ก ษาโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ โดยแบ่งกิจกรรมเป็ นภาคเช้าและภาคบ่าย กิจกรรม

ช่วงเช้า ชมวีดีโอประวัติ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ กิจกรรมละลาย
พฤติกรรม เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในโรงเรี ยน ส่ วน
กิจกรรมในช่วงบ่ายให้นกั เรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
ทดลองเรี ยนตามแผนการเรี ยน โดยมีครู จดั กิจกรรม  และสาธิต
การสอนให้นกั เรี ยนได้รบั ทราบจุดเด่นของแต่ละแผนการเรี ยน
ก่อนกลับได้มีการบูมส่ งนักเรี ยนระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6
จากพี่สภานักเรี ยนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
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การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 ฝ่ ายกิจกรรม โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล ชิ งถ้วยประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย โดยได้รับเกียรติ
จาก ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พิจารณ์   ประธานมูลนิ ธิคณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย  เป็ นประธานในพิธีเปิ ดการ

แข่งขัน พร้อมด้วยภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ คณะที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ แขกผูม้ ีเกียรติ
ครู ผูป้ กครอง นักเรี ยน ร่ วมกิจกรรมการแข่งขันโบว์ล่ิงการ
กุศล ณ ดีเอชแอล บลูโอ ริ ธ่ ึม แอนด์ โบวล์ ชั้น 5 ห้างสรรพ
สิ นค้าสยามพารากอนเขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

กิจกรรมวันอาเซียน “สายสัมพันธ์ไทย-อาเซียน”
เมื่อวันที่  8  สิ งหาคม พ.ศ. 2562  กลุ่มสาระการเรี ยน
รู ้ สังคมศึ กษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
จัดกิจกรรมวันอาเซียน โดยช่วงเช้า ได้มีการกล่าวสุ นทรพจน์
“สายสัมพันธ์ไทย-อาเซียน” 3 ภาษา (ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ,
และภาษาจีน/เกาหลี) ขบวนพาเหรดธงชาติอาเซียน 10 ชาติ,
การแสดงชุ ดประจ�ำชาติ อาเซี ยนประยุกต์, การสาธิ ตกี ฬา
ประจ�ำชาติ   การเตะตะกร้อ, เพลงอาเซียนร่ วมใจ VERSION
ไทยและอั ง กฤษ ณ โรงเรี ยนอั ส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร
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กิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสัปดาห์ห้องสมุด ประจำ�ปีการศึกษา 2562

ระหว่างวันที่ 21-22 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระ
การเรี ยนรู ้วทิ ยาศาสตร์  ร่วมกับงานศูนย์วทิ ยบริ การ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ จัดกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วนั วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
และงานสัปดาห์หอ้ งสมุดครั้งที่  33 โดยกิจกรรมในช่วงเช้ามี
กิจกรรม  เพื่อระลึกถึงพระมหากรุ ณาธิ คุณพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์
ไทย (วันที่ 18 สิ งหาคม ของทุกปี เป็ นวันส�ำคัญของไทยและ
มีความส�ำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ไทย) ได้
รั บเกี ยรติ จากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เป็ นประธานเปิ ดกรวยและวางพานพุม่ ทอง
- พานพุ่มเงิ น ถวายสักการะพระบรมรู ปพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์

ไทย พร้ อ มทั้ ง กล่ า วเปิ ดกิ จ กรรมเนื่ อ งในสั ป ดาห์ ว ัน
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และให้โอวาทและข้อคิดเกี่ยวกับความ
ส�ำคัญของวิทยาศาสตร์   โดยมีผแู ้ ทนนักเรี ยนกล่าวสุนทรพจน์
เกี่ยวกับวันวิทยาศาสตร์  ชมการแสดงของนักเรี ยนชุด Recycle  
และมอบรางวัลแก่นกั เรี ยนที่ชนะเลิศการตอบปั ญหาความรู ้
ทัว่ ไปทางวิทยาศาสตร์    และมอบรางวัลยอดนักอ่านประจ�ำ
เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม ณ บริ เวณเวทีลานอนุ สาวรี ย ์
เจษฎาจารย์ ฟ.ฮีแลร์  ในช่วงสายมีกิจกรรมเนื่องในสัปดาห์วนั
วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และงานสัปดาห์หอ้ งสมุดครั้งที่ 33 ณ
ศูนย์วทิ ยบริ การ ชั้น 3 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial
Building  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เขตบางรัก  กรุ งเทพมหานคร
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ค่ายพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ EP-M.4
ประจำ�ปีการศึกษา 2562

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP-M.4  ร่วมกับ
ฝ่ ายปกครอง โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ น�ำ นัก เรี ย นระดับ ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP-M.4 ไปท�ำกิจกรรมพัฒนาคุณค่า
ชีวติ และจิตอาสา  ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม พ.ศ.2562
ประจ�ำปี การศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจากภราดา  ดร.ศักดา  

สกนธวัฒน์   ผูอ้ ำ� นวยการ ให้เกียรติมอบโอวาทก่อนการเดิน
ทาง เพื่อเสริ มสร้างขวัญก�ำลังใจ แก่คณะครู และนักเรี ยนใน
การเดินทางเข้าร่ วมกิจกรรมค่ายพัฒนาคุณค่าชีวติ และจิตอาสา
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 และ EP-M.4 ประจ�ำปี การศึกษา
2562  ณ  ฮาโมนี่ รี สอร์ท  อ�ำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ค่ายพัฒนาคุณค่าชีวิตและจิตอาสาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ EP-M.5
ประจำ�ปีการศึกษา 2562

งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ  EP-M.5 ร่ วมกับ
ฝ่ ายปกครอง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดโครงการค่ายพัฒนา
คุณภาพชี วิตและจิตอาสา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 และ
EP-M.5 ปี การศึกษา 2562 เพือ่ มุ่งเน้นให้ผเู ้ รี ยนมีทกั ษะในการ
แสวงหาความรู ้ดว้ ยตนเอง รักการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่อง มีความ
สามารถในการคิดอย่างเป็ นระบบ คิดสร้างสรรค์ แก้ปัญหาได้
อย่างมีเหตุผล ท�ำงานและใช้ชีวิตอยูก่ บั ผูอ้ ื่นอย่างมีความสุ ข
และเป็ นผูม้ ีจิตสาธารณะ บ�ำเพ็ญประโยชน์ให้ผอู ้ ื่นด้วยความ
เสี ยสละ ดังนั้นการจัดการเรี ยนการสอนจากเจตนารมณ์ของ
การปฏิรูปการศึกษาในปั จจุบนั ที่เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นส�ำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาจะต้องส่ งเสริ มให้ผเู ้ รี ยนให้ผเู ้ รี ยน
พัฒนาตามธรรมชาติ แสวงหาความจริ งจากประสบการณ์

เป็ นการเรี ยนรู ้ ท่ี เน้นการปฏิ บตั ิ ให้เห็ นผลจริ งมากกว่าการ
ท่องจ�ำจากต�ำราในชั้นเรี ยนเพียงอย่างเดียว ดังนั้นเพือ่ เป็ นการ
ส่ งเสริ มและพัฒนาให้ผูเ้ รี ยน ได้เรี ยนรู ้ อย่างเต็มศักยภาพ  
จัดระหว่างวันที่  6-7 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 โดยแบ่งเป็ น  2 กลุ่ม
       กลุ่มที่ 1 ศึกษาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ณ พิพิธภัณฑ์
ธรรมชาติวทิ ยาเกาะและทะเลไทย  อ�ำเภอสัตหี บ ท�ำกิจกรรม
จิตอาสา กลุ่มที่ 1 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา
อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
       กลุ่มที่ 2 ศึกษาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม/ปลูกป่ า ณ เขต
ห้ามล่าสัตว์ป่าเขาชีโอน อ�ำเภอบางละมุง  ทำ� กิจกรรมจิตอาสา
กลุ่มที่  2  ณ วัดเขาบ�ำเพ็ญบุญ ถนนนาจอมเฑียน อ�ำเภอสัตหีบ  
จังหวัดชลบุรี
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ทีมพีอาร์นักเรียน 4 โรงเรียนจตุรมิตรฯ เตรียมความพร้อม อบรมการเขียนข่าว

เมื่อวันที่ 2 สิ งหาคม 2562 ณ โรงเรี ยนสวนกุหลาบ
วิ ท ยาลัย นัก เรี ย นที ม ประชาสัม พัน ธ์ ก ารแข่ ง ขัน ฟุ ต บอล
จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ประกอบด้วยโรงเรี ยนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยน
กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย อบรมเชิงปฏิบตั ิการ เรื่ อง “เทคนิค
การเขียนข่าวและการถ่ายภาพกีฬาอย่างมืออาชีพ” เพื่อเตรี ยม

ความพร้อมในการท�ำข่าวและประชาสัมพันธ์การแข่งขัน โดย
ได้รับเกียรติจาก นายวันกล้า  ขวัญแก้ว นายกสมาคมผูส้ ื่ อข่าว
กี ฬาออนไลน์ เป็ นวิทยากรในการเรื่ องการเขียนข่าว และ
นายอ�ำพล  ทองเมืองหลวง ช่างภาพอิสระและอดีตช่างภาพ  
PPTV เรื่ องการถ่ายภาพกีฬา

ร่วมนิทรรศการ “จูลาสสิก พลาสติก”

เมื่อวันที่ 23 สิ งหาคม  พ.ศ. 2562 มาสเตอร์ศรัณย์  
สี นิลแท้ ครู ผูส้ อนวิชาศิลปะพื้นฐาน น�ำนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 เข้าร่ วมกิจกรรม  Work Shop ในนิทรรศการ
“จูลาสสิก  พลาสติก”  ซ่ ึงเป็ นการสร้างสรรค์งานประติมากรรม
ไดโนเสาร์ ขนาดใหญ่ โดยสร้างสรรค์จากของเล่นที่เหลือใช้  
เป็ นผลงานของ  อาจารย์ ฮิโรชิ  ฟจู ิ ศิลปิ นชาวญี่ปุ่น ได้มาแนะ

น�ำวิธิการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ให้กบั นักเรี ยน ซึ่ งนิทรรศการ
“จูลาสสิ ก  พลาสติก” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 สิ งหาคม - 16
ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ  ช่างชุ่ย จุดศูนย์รวมส�ำหรับคนรักศิลปะ
460/8   ถนน สิ ริ นธร แขวง บางพลัด    เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร
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บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

เมื่อวันที่ 5  สิ งหาคม  พ.ศ. 2562 กลุ่มสาระการเรี ยน
รู ้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รี ยน
ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับภาควิชาเวชศาสตร์การ
ธนาคารเลือด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย
มหิ ดล จัดกิจกรรมบริ จาคโลหิตประจ�ำปี การศึกษา  2562   เพื่อ
ถวายเป็ นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปี หลวง  (12 สิ งหาคม) โดยมีคณะครู เจ้าหน้าที่นกั เรี ยนที่
มีอายุ 18 ปี และมีน้ ำ� หนัก 48 กิโลกรัม ขึ้นไป ส่ วนนักเรี ยนที่
มีอายุต่ำ� กว่า 18 ปี ต้องมีหนังสื อยินยอมจากผูป้ กครอง ร่ วมกัน
บริ จาคโลหิ ตในครั้ งนี้ ณ ห้องประชุ ม Auditorium ชั้น 9
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

นักเรียนอัสสัมชัญ เรียนรู้งานด้าน Live สด และ กิจการด้านโทรทัศน์ ททบ.5

เมื่ อ วัน ที่ 2 กัน ยายน พ.ศ.2562 พ.อ.ชั ย สิ ท ธิ์
ภาวศุทธิ กุล ผูอ้ ำ� นวยการฝ่ ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ททบ.5
พร้อมกับนางพนิดา กิตติประภัสร์ หัวหน้าทีมพัฒนาสื่ อใหม่
ให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรี ยน ชมรม AC Edu Tech จาก
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ เข้า ศึ ก ษาดู ง าน แผนกพัฒ นาสื่ อ ใหม่
ทส.ททบ. ชั้น 12 A อาคารเบญจรังสฤษฏ์ เพื่อเรี ยนรู ้งานด้าน

Live สด และ กิจการด้านโทรทัศน์ และงานด้านอื่น ๆ เพื่อจะ
น�ำความรู ้ที่ได้ไปปรับใช้และเป็ นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
พร้อมทั้งเตรี ยมความพร้อมในการท�ำงาน Live การแข่งขัน
ฟุ ต บอลจตุ ร มิ ต รสามัค คี ครั้ งที่ 29 ระหว่ า งวัน ที่    9-16  
พฤศจิกายน พ.ศ.2562  ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ
ปทุมวัน กรุ งเทพฯ
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เจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สีนวน ตันดี มารดามาสเตอร์นิวัช ตันดี
เมื่ อ วัน ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 โรงเรี ย น
อัสสัมชัญ เป็ นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่สีนวน  
ตันดี  มารดามาสเตอร์นิวชั ตันดี คุณครู ฝ่ายปกครอง โปรแกรม
ภาษาอังกฤษ  (English Program)  โดยมีภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วยภราดากุลชาติ จันทะโชโต
หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ /หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน  คณะ
ผูบ้ ริ หาร คณะครู    ร่ วมฟั งสวดพระอภิ ธรรม ณ วัดเพลง  
บางพลัด ซอยภาณุ รั ง ษี จรั ญ สนิ ท วงศ์ 75 เขตบางพลัด
กรุ งเทพมหานคร  คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ขอแสดงความเสี ยใจกับครอบครัว มาสเตอร์นิวชั   ตันดี มา ณ
โอกาสนี้
ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมศพ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณพ่อเคน กั้วกำ�จัด บิดามาสเตอร์
นันทวัฒน์ กั้วกำ�จัด
เมื่ อวันที่ 24 สิ งหาคม พ.ศ. 2562   คณะครู และ
พนักงาน เป็ นตัวแทนของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ในการร่ วมฟัง
สวดพระอภิ ธรรมศพ เพื่ออุทิศส่ วนกุศลให้กบั คุ ณพ่อเคน  
กั้วก�ำจัด  บิ ดามาสเตอร์ นันทวัฒน์ กั้วก�ำจัด ครู สังกัดฝ่ าย
บริ หารทัว่ ไป ณ บ้านเลขที่   76 หมู่ 11 ต�ำบลนามน  อ�ำเภอ
นามน  จังหวัดกาฬสิ นธ์   คณะภราดา คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ขอแสดงความเสี ย ใจกับ ครอบครั ว
มาสเตอร์ นนั ทวัฒน์ กั้วก�ำจัด  มา ณ โอกาสนี้    ขอให้ดวง
วิญญาณคุณพ่อเคน  กั้วก�ำจัด  จงไปสู่ สุขคติเถิด

ครอบครัวหะรินสุต มอบทุนการศึกษาให้แก่นักกีฬาที่ดีของโรงเรียนอัสสัมชัญ
   เมื่อวันที่ 20 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 คุณภูมินทร์  
หะริ นสุ ต ผูแ้ ทนครอบครัวหะริ นสุ ต มอบทุนการศึกษาให้แก่
(กองทุน หะริ นสุ ต) ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ในโอกาสครบ
รอบวันคล้ายวันเกิดของ คุณอ�ำพล  หะริ นสุต  (ล่วงลับไปแล้ว)
ซึ่ งตรงกับวันที่ 16 สิ งหาคม ตามเจตนารมณ์ของครอบครัว
จ�ำนวน 60,000.- บาท (หกหมื่ นบาทถ้วน) โดยมี ภราดา
ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อม
ด้วยภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ ร่ วมรับ
มอบ ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรักกรุ งเทพมหานคร
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มิซูโน่ มอบรองเท้าฟุตบอลให้กับทีมฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญ
สู้ศึกจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 คุณพิสุทธิ์  บุนนาค
VP of Sales & Marketing บริ ษทั มิซูโน่ เอแพค  (ประเทศไทย)
จ�ำ กัด น�ำ รองเท้า ฟุ ต บอลมิ ซู โ น่ มอบกับ นัก ฟุ ต บอลและ
ผูฝ้ ึ กสอน ทีม “อินทรี แดง” โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เพื่อใช้ในการ
แข่งขันฟุตบอลจตุรมิ ตรสามัคคี ครั้ งที่ 29 โดย มี ภราดา
ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นผูร้ ับ

มอบ พร้อมด้วย ภราดาวิทยา  เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/
ผูจ้ ดั การทีมฟุตบอล ภราดากุลชาติ  จนั ทะโชโต หัวหน้าส�ำนัก
ผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน ม.วีรวัฒน์ สุวรรณศร
หัว หน้า ฝ่ ายกิ จ กรรมโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ร่ ว มรั บ มอบ ณ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ

เปิดประสบการณ์” ตบลูกยางอัสสัมชัญ อุ่นเครื่องพ่าย นักเรียนญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ 8 สิ งหาคม พ.ศ.2562 ทีมวอลเลย์บอล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญได้รับเกียรติจากทางสมาคมวอลเลย์บอล
แห่งประเทศไทยให้เข้าร่ วมฝึ กซ้อมและแข่งขันแบบทีม กับ
ทีมวอลเลย์บอลชายนักเรี ยนประเทศญี่ปุ่น เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และเชื่ อมสัมพันธไมตรี อนั ดีงามระหว่าง 2
ประเทศ

ผลการแข่ งขัน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ ทีมรวมนักเรี ยนประเทศญี่ปุ่น 4:0  
เซต (22:25,16:25,16:25,21:25) คะแนน ณ โรงยิมเนเซี่ยม 1
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง กรุ งเทพฯ
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ยัดห่วงขาสั้น “อินทรีแดง” คว้าแชมป์ 3 รุ่น บาสเกตบอล ชิงถ้วย ผบ.ทอ.
ครั้งที่ 48 ประจำ�ปี 2562

งานกีฬา ฝ่ ายกิจกรรมโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้ส่งทีม
บาสเกตบอลโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ รุ่ น อายุ 12 ปี , 14 ปี ,
16 ปี และ 18 ปี เข้าร่ วมการแข่งขันบาสเกตบอลกีฬานักเรี ยน
ชิงถ้วยผูบ้ ญั ชาการกองทัพอากาศ ครั้งที่ 48  ประจ�ำปี 2562
ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม - 29 สิ งหาคม พ.ศ. 2562 ณ อาคาร
พลศึกษา 3 โรงเรี ยนนายเรื ออากาศนวมินทกษัตริ ยาธิ ราช
ดอนเมือง กรุ งเทพฯ โดยทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
คว้ารางวัลชนะเลิศในรุ่ น  12 ปี , 14 ปี , และ16 ปี ส่ วนรุ่ นอายุ
18 ปี คว้ารางวัลรองชนะเลิศ
ผลการแข่ งขันในรอบชิงชนะเลิศ
รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนจารุ วฒั นานุ กูล 72-41
คะแนน
รางวัลผูเ้ ล่นยอดเยี่ยม (MVP) ได้แก่ เด็กชาย ธิ โมที แดน

ไฮน์ส ผูเ้ ล่นหมายเลข 31 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนสตรี วทิ ยา ๒ 37-33 คะแนน
รางวัล ผู ้เ ล่ น ยอดเยี่ ย ม (MVP) ได้แ ก่ เด็ ก ชายธี ร พัฒ น์
โกสิ ทธิ์ ผูเ้ ล่นหมายเลข 49 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ดิวชิ ั่น 1
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
54-49 คะแนน
รางวัล ผู ้เ ล่ น ยอดเยี่ ย ม (MVP) ได้ แ ก่ นายสุ ร เกี ย รติ
สัจสุ วรรณ์ ผูเ้ ล่นหมายเลข 29 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย ดิวชิ ั่น 1
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนนนทบุ รีวิทยาลัย 52-68
คะแนน
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นักตบลูกยางขาสั้น “อินทรีแดง” คว้าแชมป์วอลเลย์บอลเยาวชน PEA
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2562

ทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญคว้ารางวัลชนะ
เลิศ การแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิ งชนะเลิศแห่ ง
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2562  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี รอบคัดเลือกภาคนครหลวง โดยได้รับเกียรติจาก
ท่ าน ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ประธานมูลนิ ธิคณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และภราดาวิหาร ศรี หาพล
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญพาณิ ชยการ ร่ วมแสดงความ
ยินดีกบั นักกีฬาที่ได้รับรางวัล  ณ  ยมิ 1 มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10 -16 กรกฎาคม  พ.ศ 2562
สรุปผลการแข่ งขันทีมวอลเลย์ บอลโรงเรียนอัสสั มชัญ
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ วิทยาลัยพณิ ชยการบางนา 3:0 เซต
(25-3, 25-1, 25-3) คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนเตรี ยมอุดมศึกษาพัฒนาการ
3:0 เซต (25-14, 25-4, 25-6) คะแนน
รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนมัธยมวัดด่านส�ำโรง 3:0 เซต

(25-8, 25-2, 25-8) คะแนน
รอบสาม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนฤทธิ ยะวรรณลัย 3:1 เซต
(26-24, 20-25, 25-12, 27-25) คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนนวมินทราชิ นูทิศ หอวัง
นนทบุรี 3:0 เซต (25-20, 25-14, 25-11) คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนโรงเรี ยนกีฬานครนนท์วทิ ยา
๖ 3-0 เซต (25-12, 25-20, 25-23) คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มชาย
ได้แ ก่ ผู ้เ ล่ น หมายเลข 5 โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ นายศัก ดา
ศรี นอก
รางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยีย่ มชาย
ได้แก่ผฝู ้ ึ กสอนโรงเรี ยนอัสสัมชัญ มาสเตอร์สนัน่ อ้นเกตุ
คว้ารางวัลชนะเลิศพร้อมได้สิทธิ์ เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1-7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ณ สนาม
กีฬาสมโภช 700 ปี จ.เชียงใหม่
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ตบลูกยางหนุ่ม “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ คว้าแชมป์วอลเลย์บอลกีฬานักเรียนชิงถ้วย
ผบ.ทอ.ประจำ�ปี 2562

ทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ คว้ารางวัลชนะ
เลิศการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬานักเรี ยนชิงถ้วยผูบ้ ญั ชาการ
กองทัพอากาศ ครั้งที่ 48 ประจ�ำปี 2562  โดยได้รับเกียรติจาก
ท่ าน ภราดา ดร.เดชาชัย ศรี พิจารณ์ ประธานมู ลนิ ธิคณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายธุรการ-การเงิน ร่ วม
แสดงความยินดีกบั นักกีฬาที่ได้รับรางวัล ณ อาคารฝึ กและ
ทดสอบสมรรถภาพ ทอ.1 ระหว่างวันที่   22-26 กรกฎาคม
พ.ศ. 2562  
สรุปผลการแข่ งขันทีมวอลเลย์ บอลโรงเรียนอัสสั มชัญ
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนขามทะเลสอวิทยา 2-0 เซต
คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

(25:17, 25:22) คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนเพชรวิทยาคาร 1-2 เซต (19-25,
25-18, 11-15) คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนหนองกุงศรี วิทยาคาร 3-1
เซต (25-17, 25-19, 25-27, 25-23) คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนเพชรวิทยาคาร 3-0 เซต
(25-19, 25-16, 25-14) คะแนน
รางวัลนักกีฬายอดเยีย่ มชาย
ได้แ ก่ นายสุ ว รรณภัก ดี เพชรทวี ผู ้เ ล่ น หมายเลข 19
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ถ่ายภาพ

ม.ชาญชัย

ม.กายสิทธิ์

ร่มไมล์

ม.โสภณ

สกุลเรือง

ศรีนิยม

ภราดา ดร.ศักดา

สกนธวัฒน์

กองบรรณาธิการ
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ฉันทวโรดม

มิสนงลักษณ์
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ม.ชาญชัย
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เทพกอม

มิสณัฏฐี

เจริญเกียรติบวร

มิสวราภรณ์

ใจสุวรรณ์

ภราดากุลชาติ

จันทะโชโต

มิสชิดชนก

เจริญมงคลการ

มิสพิชชาอร

ณ นคร

ม.โอภาส

ธิราศักดิ์

มิสสุภาวดี

เหลี่ยวเจริญ
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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

พิมพ์ที่
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The Sun Group
นิลสุวรรณโฆษิต
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