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ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

	 เม่ือวนัท่ี	23	ตุลาคม	พ.ศ.	2562		โรงเรียนอสัสมัชญั
ร่วมกับโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามัคคีประกอบด้วย		
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั	 โรงเรียนเทพศิรินทร์	 และ	
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 ในนามจตุรมิตรสามคัคี	
ร่วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรียพ์ระบาท

สมเดจ็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั	 รัชกาลท่ี	 	 5	 เพ่ือนอ้มร�าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอนัลน้พน้ต่อพสกนิกรชาวไทย	โดยมี
วงดุริยางคโ์รงเรียนในเครือจตุรมิตรสามคัคี	ผูแ้ทนครูผูแ้ทน
นกัเรียนทั้ง	4	สถาบนัร่วมในพิธี	 	ณ	ลานพระบรมรูปทรงมา้	
เขตดุสิต	กรุงเทพมหานคร

รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พระราชทานรางวัลในงานกิจกรรมประจ�ปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ

	 เม่ือวนัท่ี	3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562	เวลา	17	นาฬิกา	
12	นาที	ภราดา	ดร.เดชาชยั		ศรีพิจารณ์		ประธานมูลนิธิคณะ
เซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	พร้อมดว้ย	ภราดา	ดร.ศกัดา		
สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการ	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 เฝ้ารับเสด็จฯ	
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 องค์นายกกิติมศกัด์ิสมาคมครูภาษา
ฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย	 ในพระราชูปถัมภ์ฯ	 ในการ
พระราชทานรางวลัแก่ผูช้นะเลิศการแข่งขนัทักษะภาษา
ฝร่ังเศส	ในกิจกรรมประจ�าปี	ของสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย	ในพระราชูปถมัภ	์สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกมุารี	คร้ังท่ี	40	ประจ�าปี	2562	ท่ีจดัข้ึนเพื่อเปิด
โอกาสให้นกัเรียน	 นิสิต	นกัศึกษา	 ท่ีเรียนภาษาฝร่ังเศสได้
แสดงความสามารถในการใชท้กัษะภาษาฝร่ังเศสเพ่ิมพูนข้ึน	
และเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็นกนัและกนั	โดยในปีน้ี	จดัให้
มีกิจกรรมการแข่งขนัต่างๆ	ท่ีเก่ียวกบัภาษาฝร่ังเศส	จ�านวน	10	
ประเภท	 	อาทิ	การจดับอร์ดนิทรรศการ,	การแข่งขนัท่องบท
กวนิีพนธ์,	การแข่งขนัเล่าเร่ือง,	การแข่งขนัร้องเพลง	และการ
แข่งขนักล่าวสุนทรพจน์	 โดยมีสถาบนัการศึกษาระดบัชั้น
มธัยมศึกษา	และอุดมศึกษาทัว่ประเทศ	จ�านวน	150	สถาบนั
เข้าร่วมกิจกรรม	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร
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AC Coaching for Success

	 คณะกรรมการสภานกัเรียน	 (ฝ่ายปกครอง)	 ร่วมกบั
ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 สมาคมผูป้กครองและครู 
โรงเรียนอสัสมัชญั	ไดจ้ดัโครงการ	AC		Coaching			for		Success	
ข้ึน	 ให้กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี	 5-6	 และนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี		4/1		(แผนการเรียนวทิย-์อสช.)	ท่ีสนใจและ
ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมโครงการ	 และเชิญวิทยากรจาก
สถาบนักวดวชิาชั้นน�าจากภายนอกเขา้มาแนะแนว	เทคนิคการ

สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนแผนการเรียน Digital & Technology ม.1 ปีการศึกษา 2563

	 เม่ือวนัท่ี	1	ตุลาคม	2562	โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัสอบ
สมัภาษณ์นกัเรียน	โรงเรียนอสัสมัชญั	แผนกประถม	ท่ีสนใจ
จะเขา้เรียนในแผนการเรียน	Digital	&	Technology	 	ม.1	ใน 
ปีการศึกษา	2563	โดยก่อนนกัเรียนจะเขา้สมัภาษณ์	ทางคณะ
กรรมการสอบคดัเลือกใหน้กัเรียนส่งแฟ้มสะสมผลงานเขา้มา

ท�าขอ้สอบ	เตรียมความพร้อมในการสอบเขา้ศึกษาต่อในระดบั
มหาวทิยาลยั	ทั้งในหลกัสูตรไทยและนานาชาติ	ในวนัท่ี	2,	5,	
29,	30		สิงหาคม	และ	4	กนัยายน	2562		(ระยะเวลาทั้งส้ิน	5	
วนั)	ณ	หอประชุม		Louis-Marie	Grand	Hall,	หอ้ง		PreFunction,	
หอ้งประชุม	Auditorium		ชั้น	9		และหอ้งประชุม	901	ชั้น	9	 
อาคารอสัสมัชญั	2003	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ

เพื่อพิจารณาดว้ย	ณ	หอ้งสมุดมาร์ติน	เดอ	ตูรส์	ชั้น	4	อาคาร
นกับุญหลุยส์-มารีย	์โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	
โดยจะประกาศผลการสอบคดัเลือก	ในวนัท่ี	18	ตุลาคม	2562	
ผ่านทางเวบ็ไซตข์องโรงเรียนอสัสัมชญั	www.assumption.
ac.th
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	 เ ม่ือวันท่ี	 29	 ตุลาคม	 พ.ศ.2562	 	 ภราดาวิทยา		 
เทพกอม	 รองผูอ้ �านวยการ/หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียน 
อสัสัมชญั	 ลงนามบนัทึกขอ้ตกลงดา้นวิชาการ	 กบั	 บริษทั	 
คาสิโอ	มาร์เกต็ต้ิง	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	โดยคุณตรีนุช	สิริเลิศ
ศกัด์ิสกลุ	ผูจ้ดัการฝ่ายผลิตภณัฑเ์คร่ืองคิดเลข	และบริษทั	พีเอ
พีเทคโนโลย	ีจ�ากดั	โดยคุณกายสิทธ์ิ	ก่อเศรษฐรัชต	์กรรมการ 

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง 
(ประเทศไทย) จ�กัด และบริษัท พีเอพีเทคโนโลยี จ�กัด

ผูจ้ดัการ	 เป็นผูล้งนาม	 โดยมี	 มาสเตอร์ธีรภทัร	 เสมาทอง	
หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 และคณะผูบ้ริหาร	
คณะครูโรงเรียนอสัสัมชัญ	 ร่วมเป็นสักขีพยาน	 	 ณ	 ห้อง 
Conference	 ชั้น	 3	 อาคาร	 Saint	 Louis-Marie	Memorial	 
Building	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Holy Innocents’ High School สาธารณรัฐสิงคโปร์

	 เม่ือวนัท่ี		17	และ19		พฤศจิกายน		พ.ศ.	2562		ภราดา
วทิยา	เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั		พร้อมดว้ย
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ		คณะนกัเรียน
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้ง	ร่วมใหก้ารตอ้นรับคณะครูและนกัเรียนจาก
โรงเรียน	Holy	Innocents’	High	School		สาธารณรัฐสิงคโปร์		
โดยชมการแสดง	 แลกเปล่ียนของท่ีระลึก	 	 ณ	 	 ห้อง	 Pre- 
Function	ชั้น	6	 	อาคารอสัสมัชญั	2003	 	โรงเรียนอสัสมัชญั		
เขตบางรัก		กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมแสวงบุญครอบครัวคาทอลิกอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัท่ี			8		กนัยายน	พ.ศ.	2562	งานอภิบาล	ส�านกั
ผูอ้ �านวยการ	โรงเรียนอสัสมัชญั	ร่วมโรงเรียนอสัสมัชญัแผนก
ประถม	 	 จดักิจกรรมแสวงบุญครอบครัวผูป้กครองนกัเรียน
คาทอลิก	ปีการศึกษา	2562		โดยไดเ้ขา้เยีย่มชมศูนยค์อมมูนิตา้	
อินดอนโทร	อ�าเภอลูกกา	 เพ่ือจดักิจกรรมแบ่งปันส่ิงของให้
เพื่อนต่างสถาบนั	 	วดันกับุญยอแซฟ	จงัหวดัอยธุยา	 เพื่อร่วม

พิธีบูชาขอบพระคุณ	และร่วมฉลอง	350	 ปีมิสซงัสยาม	หลงั
เสร็จพิธีบูชาขอบพระคุณ	คุณพอ่ทวศีกัด์ิ	กิจเจริญ	ไดบ้รรยาย
ประวติัของวดัและให้เขา้ชมห้องนิทรรศการ	 และ	 สถาน
สงเคราะห์คนชรา	วาสนะเวศน	์จงัหวดัอยธุยา		โดยมีคณะครู		
ผูป้กครองและนักเรียนคาทอลิก	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 และ 
โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม		เขา้ร่วมกิจกรรมในคร้ังน้ี

ตรวจสุขภาพครูประจ�ปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัท่ี	 3	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2562	 	 งานสุขอนามยั		 
ฝ่ายบริหารทัว่ไป	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 จดัตรวจสุขภาพครู
ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 	 เพ่ือให้คุณครูไดต้รวจเช็คสุขภาพ
ร่างกาย	และการป้องกนั	ดูแลรักษาสุขภาพไม่ใหเ้กิดอาการเจบ็
ป่วย	 	 มีการตรวจวดัความดนั	 เจาะเลือดเพ่ือท่ีจะน�าไปตรวจ

วนิิจฉยัโรค			การเอก็ซ์เรยป์อด		ตรวจวดัคล่ืนหวัใจ	การตรวจ
วดัสายตา	 	 โดยทีมแพทยจ์ากโรงพยาบาลบางปะกอก	 9	
อินเตอร์เนชัน่แนล	มาใหบ้ริการ	ณ	หอ้งประชุม	Auditorium	
ชั้ น 	 9 	 อาคาร	 2003	 โรงเ รียนอัสสัมชัญ	 เขตบางรัก		
กรุงเทพมหานคร
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กิจกรรมซ้อมร้องเพลงเชียร์เหย้า-เยือน จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 “เราท�ความดีด้วยหัวใจ”

	 เม่ือวนัท่ี	 29	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2562	 	มาสเตอร์โอภาส		 
ธิราศกัด์ิ	 หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 ให้การ
ตอ้นรับ	คณะผูบ้ริหาร	คณะครู	ประธานสภานกัเรียน	ประธาน
เชียร์	และตวัแทนนกัเรียน	โรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามคัคี	
ไดแ้ก่	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั	 โรงเรียนเทพศิรินทร์		
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	 	 และโรงเรียนอสัสมัชญั	
เจา้บา้น		ในโอกาสเดินทางมาร่วมกิจกรรมเหยา้-เยอืน	พ่ีๆ	พบ

นอ้งๆ	พร้อมสอนร้องเพลงเชียร์ของทั้ง	 4	สถาบนั	 เพื่อความ
สามคัคีเป็นหน่ึงเดียว	ภายใตช่ื้องาน		“เราท�าความดีดว้ยหวัใจ”		
ณ	 หอประชุม	 Louis	 Marie	 Grand	 Hall	 ชั้ น	 6	 อาคาร	 
Saint	Louis	Marie	Memorial	Building	โรงเรียนอสัสมัชญั		เขต
บางรัก			กรุงเทพมหานคร		เพื่อใชเ้ชียร์ในการแข่งขนัฟุตบอล
ประเพณีจตุรมิตรสามคัคี	คร้ังท่ี	29	“เราท�าความดีดว้ยหวัใจ”		
ท่ีจะมีข้ึนระหวา่ง	วนัท่ี	9	,11	,13,	16		พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาน�้าหนัก-ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ประจ�ปีการศึกษา 2562

	 เม่ือวนัท่ี	15	พฤศจิกายน	2562		กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 
ไดก้�าหนดใหมี้การจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพ่ือพฒันาน�้ า
หนกั-ส่วนสูง	 	 และสมรรถภาพทางกาย	ประจ�าปีการศึกษา	
2562	 ข้ึน	โดยไดรั้บเกียรติจากภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	เป็นประธานในพิธีเปิด	ซ่ึงทาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะด�าเนินการน�า
นกัเรียนท่ีมีผลการชัง่น�้าหนกั-วดัส่วนสูง	และสมรรถภาพทาง
กายท่ีไม่เป็นไปตามเกณฑจ์�านวนทั้งส้ิน		238		คน	เขา้ร่วมท�า
กิจกรรมในคร้ังน้ี	อีกทั้งยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนทัว่ไป	ครูและ
บุคคลากรไดมี้ส่วนร่วมในการท�ากิจกรรมเพ่ือพฒันาตนเอง
อีกดว้ย	 ทั้งน้ีผูท่ี้เขา้ร่วมกิจกรรมยงัไดรั้บถว้ยรางวลั	 และ 

เกียรติบตัร	 โดยจะท�าพิธีมอบหลงัเสร็จส้ินกิจกรรมเดิน-วิ่ง	 
100	รอบ
โดยมีวตัถุประสงค	์ดงัน้ี
	 1.	 เพ่ือใหผู้เ้รียนเขา้ร่วมกิจกรรมการออกก�าลงักาย	 
มีส่วนร่วมในการเผยแพร่	และรณรงคเ์ก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ
	 2.	 เพ่ือใหผู้เ้รียนมีพฒันาการดา้น	น�้ าหนกั-ส่วนสูง	
และสมรรถภาพทางกายเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
	 3.	 เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา	
มาตรฐานท่ี	1	ผูเ้รียนมีสุขภาวะท่ีดีและมีสุนทรียภาพ	 	โดยมี
การจดักิจกรรม	ไดแ้ก่
	 1.			กิจกรรมเผยแพร่ความรู้เร่ืองการบริโภคปลอดภยั			
	 2.	 จดัป้ายนิเทศใตอ้าคาร	ฟ.ฮีแลร์	 	และผลงานของ
นกัเรียน
	 3.	การสาธิตกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย	
5	ฐาน
																			-		ฐานท่ี	1	ความแม่นย �า
																			-		ฐานท่ี	2	ความแขง็แรง
																			-		ฐานท่ี	3	การทรงตวั
																			-		ฐานท่ี	4	ความเร็ว
																		-			ฐานท่ี	5	ความคล่องตวั	และ
	 4.	กิจกรรมเดิน-วิง่	100	รอบ			เร่ิมตน้		15	พฤศจิกายน	
2562	-		25	มกราคม	2563		เวลา		16.00	-	17.30	น		
(เฉพาะวนัท่ีมีการเรียนการสอนตามปกติ)
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จัดอบรมการปฏิรูปใช้งานระบบ SWIS ปีการศึกษา 2562

	 โรงเรียนอสัสัมชญัน�าระบบ	School	 	Web	 -	 base		
Information		System		(SWIS)		ซ่ึงถูกพฒันาโดยฝ่ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ	 	 มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย		
มาใชใ้นการบริหารจดัการขอ้มูล	สารสนเทศ		เพื่อเป็นเคร่ือง
มือในการพฒันามาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน		และเป็นการแบ่งปัน	ประโยชนจ์ากฐานขอ้มูลร่วม
กนัระหว่าง	 โรงเรียน	ผูป้กครอง	 และนกัเรียน	 ในดา้นการ
บริหารจดัการทุกดา้น	 	 จึงจดัใหมี้การอบรมการปฏิรูปใชง้าน
ระบบ	 SWIS	 ปีการศึกษา	 2562	 ให้คุณครูผูส้อนและครู

สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ 
ประจ�ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 20

สนับสนุนทุกท่านน�าโปรแกรม	 SWIS	 มาใช้ให้ เ กิด
ประสิทธิภาพ	และประสิทธิผลสูงสุด		การอบรมจดัข้ึนระหวา่ง
วนัท่ี	 10,	 12	 และ	 25	 กนัยายน	พ.ศ.	 2562	 โดยคุณครูงาน
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ	และคุณครูผูส้อนวชิาคอมพิวเตอร์	
เป็นวทิยากรในการอบรม	ณ	หอ้งปฏิบติัการคอมพิวเตอร์		Com	
1,	 	Com	2,	 	Com	 	 training	 (Fab	Lab)	ชั้น	5	 	อาคารนกับุญ
หลุยส์-มารีย	์ (Saint	Louis-Marie	Memorial	Building)	 	และ	
หอ้ง	Com	A	,	Com	B	,	ชั้น	5	ตึก	ฟ.ฮีแลร์		โรงเรียนอสัสมัชญั	
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	พร้อมดว้ย	
ภราดาวิทยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวิชาการ	
ภราดากลุชาติ	จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ	/หวัหนา้
ฝ่ายธุรการ-การเงิน		ม.โอภาส		ธิราศกัด์ิ		หวัหนา้ฝ่ายปกครอง		
ม.วีรว ัฒน์	 สุวรรณศร	 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม	 ม.ไพฑูรย	์	 
ทว้มกร	หัวหน้าฝ่ายโปรแกรมภาษาองักฤษ	 ม.วรรณรัชต	์	 
สองศรียนต	์ 	หัวหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป	 	 มิสรัชนี	 	 ศิริค �าภา		 
ผูช่้วยหวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ	และครูผูร่้วมบริหาร	โรงเรียน 

อสัสัมชญั	 เขา้ร่วมสัมมนาคณะภราดาและครูผูร่้วมบริหาร	
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	
ประจ�าปีการศึกษา		2562		คร้ังท่ี	20	หวัขอ้	“FSG	SUCCES-
SION	PLAN”		“การมุ่งสู่ความส�าเร็จ	ตามแผนยทุธศาสตร์	ของ
มูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย”	ระหวา่งวนัท่ี		2-4	
ตุลาคม	2562	 	ณ	หอประชุมวชัรสมโภช	โรงเรียนอสัสมัชญั
ศรีราชา	อ�าเภอศรีราชา	จงัหวดัชลบุรี
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แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง AC V RUN 2019 : V R FAMILY

		 เม่ือวนัท่ี	19	กนัยายน	พ.ศ.	2562	ณ	หอ้งสมุดมาร์ติน	
เดอ	ตูรส์	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	ภราดาวริิยะ	
ฉันทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผู ้อ �านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 
เป็นประธานงานแถลงข่าว	AC	V	RUN	2019	:	V	R	FAMILY	 
โดยมี	 ภราดา	 ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียน 
อสัสัมชัญ,	 ภราดาทักษบุตร	 ไกรประสิทธ์ิ	 ผูอ้ �านวยการ 
โรงเรียนอสัสัมชญั	 แผนกประถม	พร้อมดว้ย	นายชาญวุฒิ	
วจิิตรกลุวงศา,	นายอิสระ	วโิรจนว์รานุกรักษ	์คณะกรรมการ
จดังาน,	“บีม”	นายศรัณย	ูประชากริช	และแขกผูมี้เกียรติร่วม
งาน

งานเดิน-วิ่ง เอซี วี รัน 2019 วี อาร์ แฟมิลี่ (AC V RUN 2019 : V R FAMILY)
	 เม่ือวนัท่ี	 29	 กันยายน	 พ.ศ.2562	 	 ภราดาวิริยะ	 
ฉันทวโรดม	 ท่ีปรึกษาผู ้อ �านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 
เป็นประธาน	ปล่อยตวันกัวิ่ง	 งาน	 เอซี	 วี	 รัน	 2019	 วี	 อาร์	 
แฟมิล่ี	 (AC	V	RUN	2019	 :	V	R	 FAMILY)	 โดยมีภราดา	
ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั,	ภราดา
ทกัษบุตร	ไกรประสิทธ์ิ	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญัแผนก
ประถม	 	 และแขกผูมี้เกียรติร่วมงาน	ณ	โรงเรียนอสัสัมชญั	 
เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร	
	 	 	 	 	 	 	การจดังานเดิน-วิง่	AC	V	RUN	2019	:	V	R	FAMILY		 
มีวตัถุประสงคเ์พ่ือส่งเสริมการออกก�าลงักายเสริมสร้างใหมี้
สุขภาพแข็งแรง 	 และร่วมสนับสนุนให้ เด็กนัก เ รียน	 
ครู	ผูป้กครอง	รวมถึงศิษยเ์ก่า	หนัมาสนใจการออกก�าลงักาย		 
รายไดจ้ากการจดังานจะสมทบทุนเขา้กองทุนสวสัดิการและ
ครู	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 ซ่ึงเป็นกองทุนท่ีตั้งข้ึนเพ่ือช่วยเหลือ
คุณครูในกรณีฉุกเฉิน	และตอ้งการเงินสนบัสนุนในยามจ�าเป็น
ทั้งครูประถมและมธัยม		นอกจากน้ีรายไดจ้ะน�าไปสมทบทุน
เขา้มูลนิธิท่ีส่งเสริมทางดา้นการศึกษาใหก้บัเยาวชนของไทย
ดว้ย	ในคร้ังน้ี	จดัข้ึนเป็นปีท่ี	3	ติดต่อกนั	แบ่งการวิง่ออกเป็น	
2	 ระยะ	 คือ	 ระยะมินิมาราทอน	 10.5	 ก.ม.	 ออกจาก 
โรงเรียนอสัสัมชญั	 เขตบางรัก	 กรุงเทพฯ	ทางประตูถนน
เจริญกรุง	 เล้ียวขวา	จากนั้นเล้ียวซา้ยเขา้ถนนสีลม	วิง่ไปตาม
เสน้ทาง	จนถึงแยกสีลม-นราธิวาส	แลว้เล้ียวขวา	 เขา้สู่	ถนน	
นราธิวาสราชนครินท	์แลว้มุ่งตรงไปจนถึงจุดกลบัรถดา้นหนา้
โรงเบียร์เยอรมนัตะวนัแดง	นกัวิง่กลบัตวัแลว้ใชเ้สน้ทางเดิม	
วิง่กลบัสู่โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	มีผูเ้ขา้ร่วม
งานประมาณ		2,000	คน	ปล่อยตวัเวลา	05:15	น.	ระยะฟันรัน	
3	 ก.ม.	 ออกจากโรงเรียนอสัสัมชญั	 เขตบางรัก	 กรุงเทพฯ	 
ทางประตูถนนเจริญกรุง	 เล้ียวขวาและเล้ียวซา้ยเขา้ถนนสีลม	 

วิง่ไปตามเสน้ทาง	ถนน	สีลม	เล้ียวซา้ยเขา้สู่	ถนน	นราธิวาส
ราชนครินทร์	 จากนั้น	 เล้ียวซ้ายเขา้สู่	 ถนน	 สุรวงศ	์ ตรงไป	 
จนสุดแลว้เล้ียงซา้ยท่ีถนนเจริญกรุง	กลบัสู่	โรงเรียนอสัสมัชญั	
เขตบางรัก	กรุงเทพฯ	มีผูเ้ขา้ร่วมงานประมาณ		1,800		คน	ปล่อย
ตวัเวลา	 05:30	น.	 โดยมีจุดใหบ้ริการน�้าด่ืมตามเส้นทางทุกๆ		 
2	กิโลเมตร	มี	เพซเซอร์	(pacer)	นกัวิง่น�าเวลา	ควบคุมเวลาท่ี
ใชใ้นการวิง่ต่อ	1	 กิโลเมตร	ตามเพซ	 (Pace)	 ซ่ึงการวิง่คร้ังน้ี	
จะไม่มีการแข่งขนั	แต่จะมีการแจกรางวลัพิเศษส�าหรับ	TOP	
50	 ท่ีเขา้มาถึงเส้นชยัทั้งชายและหญิง	ความพิเศษ	 ในคร้ังน้ี	 
นกัวิง่ฝ่ายชายจะเพ่ิมความทา้ทายใหผู้เ้ขา้ร่วมชิงรางวลั	คือทาง
ผูจ้ดังานไดเ้ตรียม	4	นกัวิง่	จาก	4	โรงเรียนในเครือจตุรมิตรฯ	
ประกอบดว้ย	โรงเรียนอสัสมัชญั,	กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั,	
สวนกหุลาบวทิยาลยั	และเทพศิรินทร์	ท่ีเป็นนกัวิง่สายท�าความ
เร็ว	 มาร่วมเป็น	 เพซเซอร์	 (pacer)	 โดยทั้ง	 4	 คนน้ี	 จะวิ่งท่ี
ความเร็วเฉล่ีย	4.30	 กิโลเมตร/ชัว่โมง	ตลอดเสน้ทาง	และถา้
นกัวิ่งท่านใดอยากจะไดร้างวลัจะตอ้งวิ่งเขา้ก่อน	 เพซเซอร์	
(pacer)	ทั้ง	4	คนน้ีเท่านั้น
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กิจกรรมปฏิบัติธรรมครูศาสนาพุทธ

อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจ�ปีการศึกษา 2562 

 งานอภิบาล		ส�านกัผูอ้ �านวยการ	โรงเรียนอสัสมัชญั	
จดักิจกรรมปฏิบติัธรรมครูศาสนาพทุธ	 	กลุ่มท่ี	1	ในวนัเสาร์	
ท่ี	 	5	ตุลาคม	พ.ศ.2562		ณ	วดับรมสถล	(วดัดอน)	เขตสาทร		
กรุงเทพมหานคร		กลุ่มท่ี	2		ระหวา่งวนัเสาร์ท่ี		5		ถึง	วนัจนัทร์
ท่ี		7		ตุลาคม	พ.ศ.	2562		โดยเร่ิมปฏิบติัธรรม	สมาทานรับศีล

	 งานอภิบาลโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม	ร่วมกบั
งานอภิบาลโรงเรียนอสัสมัชญัแผนกมธัยม	จดักิจกรรมฟ้ืนฟู
จิตใจส�าหรับคุณครูท่ีนบัถือศาสนาคริสต	์โดยมีบาทหลวงยอ
แซฟยอด	 เสนารักษ	์ อุปสังฆราช	สังฆมณฑลจนัทบุรี	 เป็น
วทิยากรในการอบรมฟ้ืนฟูจิตใจครู	ระหวา่งวนัท่ี	12-13	ตุลาคม		

แปด	ส�ารวม	กาย	 วาจา	 ใจ	 งดรับประทานอาหารและการ
ขบเค้ียวหลังเท่ียงวนัไปแล้ว	 สวดมนต์ท�าวตัรเช้า	 -	 เย็น		 
นัง่สมาธิสลบัเดินจงกรม		ณ	ส�านกัปฏิบติัแสงธรรมส่องชีวติ		
อ �าเภอปากช่อง		จงัหวดันครราชสีมา

พ.ศ.	 2562	 	ณ	 ชลจนัทร์	พทัยาบีช	 รีสอร์ท	 จงัหวดัชลบุรี	
นอกจากน้ีคณะครูคาทอลิกโรงเรียนอสัสมัชญั	ไดเ้ดินทางไป	
มูลนิธิสงเคราะห์เด็กพทัยา	บา้นเด็กก�าพร้า	 เพ่ือเขา้เยี่ยมชม
มูลนิธิ	มอบส่ิงของและปัจจยัช่วยเหลือ
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สุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของภราดาหลุยส์ สุรสิทธิ์ สุขชัย

	 เม่ือวนัอาทิตยท่ี์	 3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2562	ภราดา	
ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั		พร้อม
ดว้ยภราดาวทิยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ	หนา้ฝ่ายวชิาการ	
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	 และคณะครู	 เขา้ร่วม

โมทนาคุณพระเจา้ในพิธีบูชาขอบพระคุณ	สุวรรณสมโภชการ
ปฏิญาณตนของภราดาหลุยส์	 สุรสิทธ์ิ	 สุขชยั	 ผูอ้ �านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญโปรแกรมภาษาอังกฤษ	 ณ	 วัดเดล	 
โรซาริโอ	โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา

ขอแสดงความยินดีกับนายเบญจพรหม ณ ล�พูนที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันท่องบทกวี
นิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส

	 เม่ือวนัท่ี	 3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2562	 	กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	โรงเรียนอสัสมัชญั	ไดส่้งนายเบญจ

พรหม	ณ	ล�าพนู	นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษษปีท่ี	5/10	เลขประจ�า
ตวั	50099	เขา้ร่วมการแข่งขนัท่องบทกวนิีพนธ์ภาษาฝร่ังเศส	
ผลปรากฏวา่ไดรั้บรางวลัชมเชย	ไดรั้บพระราชทานรางวลัจาก
สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้	กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	
สยามบรมราชกุมารี	 	 ซ่ึงจดัโดยสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่ง
ประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมป์ฯ	 ร่วมกับสถาน
เอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส	 	ไดจ้ดักิจกรรมและการแข่งขนัความ
รู้ความสามารถทางภาษาฝร่ังเศสข้ึน	ภายใตช่ื้องาน	“En	souvenir	
de	S.A.R.	la	Princesse	Galyani	Vadhana	et	de	sa	vision	pour	
l’enseignement	du	français	:	“Horizon	4.0	pour	le	français	en	
Thaïlande”		ณ	โรงเรียนอสัสมัชญั		เขตบางรักกรุงเทพมหานคร
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	 เม่ือวนัท่ี	 	 22	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2562	 	ภราดา	ดร.ศกัดา		
สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	 พร้อมด้วย	

ผู้อ�นวยการแสดงความยินดีกับทีมแบดมินตันครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

ชมรมฟุตบอลผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ (ACPFC) มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ
ผู้อ�นวยการ

	 เ ม่ือวันท่ี	 19	 กันยายน	 พ.ศ.	 2562	 คุณจุมพต	 
จารึกประสพโชค	ประธานชมรมฟุตบอลผูป้กครองโรงเรียน 
อสัสัมชญั	 	 (ACPFC)	 	พร้อมดว้ยสมาชิกในชมรม	 เขา้มอบ
กระเชา้แสดงความยินดี	 กบั	 ภราดา	 ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ 
ในโอกาสท่ีเขา้รับต�าแหน่งผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	 
ณ	หอ้งท�างานผูอ้ �านวยการ	ชั้น	 	M2	อาคารอสัสมัชญั	 	 2003	 
โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมจิตต์ ช่วงโชติ มารดา
มาสเตอร์บุญสม ช่วงโชติ

	 เม่ือวนัท่ี	 22	 ตุลาคม	พ.ศ.2562	 ภราดา	 ดร.ศกัดา		 
สกนธวฒัน์	 ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชัญ	 และคณะครู	 
โรงเรียนอสัสัมชญั	 ร่วมเป็นเจา้ภาพงานสวดพระอภิธรรม	 
คุณแม่สมจิตต	์ 	 ช่วงโชติ	มารดา	มาสเตอร์บุญสม	ช่วงโชติ	ณ	 
วดัพิกลุเงิน	จ.นนทบุรี	ในนามโรงเรียนอสัสมัชญั	ขอแสดงความ
เสียใจกบั	ม.บุญสม		ช่วงโชติ	หวัหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	
กบัการสูญเสียคุณแม่ในคร้ังน้ี

มาสเตอร์ธงไชย		มุขพนัธ์	หวัหนา้งานกีฬาโรงเรียนอสัสมัชญั	
ร่วมแสดงความยนิดี	 และมอบเงินรางวลัพร้อมร่วมถ่ายภาพ
กบัทีมแบดมินตนัครูโรงเรียนอสัสมัชญั	ท่ีสามารถควา้รางวลั
ชนะเลิศ	 กีฬาแบดมินตนั	ประเภทหญิงคู่	 ในการแข่งขนักีฬา
ครูสถาบนัในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย		
“	 กีฬาครูคณะเซนตค์าเบรียล	คร้ังท่ี	8	”	 ชิงถว้ยพระราชทาน
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ระหวา่ง 
วนัท่ี	17-19	ตุลาคม	พ.ศ.	2562		ณ	โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี
ทีมแบดมินตนั	ประเภทหญิงคู่	ประกอบดว้ย
	 1.มิสลกัษณา	มีภิปราย
	 2.Miss	Florie	Grace	Ecaten	Delfin
	 3.มิสวชัรารัสม์ิ		ตรังคสนัต์
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมจัดสัมมนาเรื่อง “การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา”

	 เม่ือวนัท่ี	22	–	24	ตุลาคม	พ.ศ.	2562		สมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรียนอสัสมัชญั	ร่วมกบัโรงเรียนอสัสมัชญั	จดัการ
สมัมนาเร่ือง	“การดูแลช่วยเหลือนกัเรียนดว้ยกระบวนการจิตต

ปัญญาศึกษา”	 ซ่ึงเป็นการศึกษาแนวทางใหม่ท่ีจะท�าใหเ้ดก็ๆ	
เขา้ใจดา้นในของตวัเอง	รู้ตวั	เขา้ถึงความจริง	ท�าใหเ้ปล่ียนมุม
มองเก่ียวกบัโลก	 และผูอ่ื้น	 เกิดความเป็นอิสระ	 ความสุข	
ปัญญา	และความรักอนัไพศาลต่อเพ่ือนมนุษยแ์ละสรรพส่ิง	
โดยไดรั้บเกียรติจาก	 	 รศ.นพ.ชชัวาล	 ศิลปะกิจ	ผูอ้ �านวยการ
ศูนยจิ์ตตปัญญา	 มหาวิทยาลยัมหิดล	 เป็นวิทยากร	 ในการ
สัมมนาคร้ังน้ีสมาคมผูป้กครอง	และครูโรงเรียนอสัสัมชญั	
มองเห็นความส�าคญัของการมีส่วนร่วมจากผูป้กครอง	และครู	
เพ่ือสร้างให้เด็กๆ	 มีความรู้	 ความสามารถ	 และเติบโตเป็น
ผูใ้หญ่ท่ีดีในอนาคต	 จึงได้มีการจัดสัมมนาคร้ังน้ีให้กับผู ้
ปกครอง	และครู	ทั้งระดบัมธัยมตน้	และมธัยมปลาย	ณ	หอ้ง
ประชุม	Auditorium	ชั้น	 9	อาคารอสัสมัชญั	2003	โรงเรียน 
อสัสมัชญั

ร่วมหารือถึงปัญหาหลักประกันสุขภาพครูโรงเรียนเอกชน
	 เม่ือวนัท่ี	9		กนัยายน	พ.ศ.	2562	ดร.ชาติชาย	นรเศรษ 
ฐาภรณ์	นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญั	และ
นายศุภโชค	 โฆษ์วงศ์	 เลขาธิการสมาคมฯ	 ได้เข้าพบ	 
นายณฏัฐพล	ทีปสุวรรณ	รัฐมนตรีวา่การกระทรวงศึกษาธิการ, 
นายอนุทิน	ชาญวรีกลู	รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรีวา่การ
กระทรวงสาธารณสุข	 (AC	 98),	 นายสุขุม	 กาญจนพิมาย	 
ปลดักระทรวงสาธารณสุข	(AC	93)	 เพื่อหารือถึงปัญหาหลกั
ประกนัสุขภาพครูโรงเรียนเอกชนโดยไดเ้สนอแนวทางการ
แกไ้ขปัญหาอย่างย ัง่ยืนในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว	 ผลการ
หารือท่านรัฐมนตรีทั้งสองท่าน	และปลดักระทรวงไดเ้ห็นพอ้ง
ในหลกัการ	และยนิดีท่ีจะไดป้ระสานการแกไ้ขต่อไป

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างภาพยนตร์สั้น
เทิดพระคุณแม่ เรื่อง “รักใดไหนเล่า.. เท่ารักของแม่”

	 เม่ือวนัท่ี	6	 	กนัยายน	พ.ศ.	2562	สมาคมผูป้กครอง
และครูโรงเรียนอสัสัมชญั	 ร่วมกบัโรงเรียนอสัสัมชญั	 และ	 
โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถมจดัพิธีมอบเกียรติบตัรใหก้บั
นักเรียนท่ีร่วมแสดงและผูใ้ห้การสนับสนุนการจัดสร้าง
ภาพยนตร์สั้นเทิดพระคุณแม่	เร่ือง		“รักใดไหนเล่า..	เท่ารักของ
แม่”	โดยไดรั้บเกียรติจาก	ภราดาวริิยะ	ฉนัทะวโรดมท่ีปรึกษา
อาวุโส	 โรงเรียนอสัสัมชญั	 	 ภราดาทกัษบุตร	 ไกรประสิทธ์ิ	 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	 แผนกประถม	ดร.ชาติชาย	 
นรเศรษฐาภรณ์	 นายกสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียน 
อสัสมัชญั	เป็นผูม้อบเกียรติบตัรและกล่าวขอบคุณผูมี้ส่วนร่วม
ทุกท่านใหกิ้จกรรมประสบความส�าเร็จ
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สมาคมอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์ 
อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 14867

	 เม่ือวนัเสาร์ท่ี	 16	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.	 2562	 นายก 
สมาคมอสัสมัชญั	พลเรือเอก	ประพฤติพร	อกัษรมตั	มาร่วม
งานสังสรรค์	 อสัสัมชญัร่วมรุ่นสมาน	 โดยมีนายสมเกียรติ	 
ฉนัทวานิช		อสช	13139		รุ่น	2497		เป็นประธานจดังาน	ณ	หอ้ง
ก่ิงเพชร	โรงแรมเอเชีย	กรุงเทพมหานคร

      สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวนัท่ี	 22	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2562	 	 ภราดาหลุยส์	 
วริิยะ	ฉนัทวโรดม	 ท่ีปรึกษาสมาคมอสัสมัชญั	พร้อมดว้ยพล
เรือเอก	 ประพฤติพร	 อักษรมัต	 นายกสมาคมอัสสัมชัญ	
กรรมการสมาคมอสัสัมชญั	และอสัสัมชนิกร่วมเป็นเจา้ภาพ
งานสวดพระอภิธรรม	พลอากาศเอก	กนัต	์พิมานทิพย	์อสัสมั
ช นิก ดี เ ด่น 	 อสช14867 	 ณ 	 ศาลาทัก ษิณาประ ดิษฐ	์ 
วดัพระศรีมหาธาตุวรมหาวหิาร	เขตบางเขน	กรุงเทพมหานคร

สมาคมอัสสัมชัญรับโล่ขอบคุณ ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29

	 นายดอน	ปรมตัถว์นิยั	รัฐมนตรีวา่การกระทรวงต่าง
ประเทศ	 ศิษยเ์ก่าสวนกุหลาบประธานปิดงานการแข่งขนั	
ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี	 คร้ังท่ี	 29	 มอบโล่ขอบคุณให	้ 
พลเรือเอก	ประพฤติพร	อกัษรมตั	นายกสมาคมอสัสัมชญั		 
ทีมสมาคมอสัสมัชญัใหก้ารสนบัสนุนการจดังาน	ในคร้ังน้ี

งานสังสรรค์รวมรุ่นสมานสิตร
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อัสสัมชัญแปรอักษรรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

 

	 เม่ือวนัท่ี	 21	 พฤศจิกายน	 	 พ.ศ.	 2562	 	 นักเรียน 
โรงเรียนอสัสมัชญั		ร่วมแปรอกัษรเป็นภาพพระกรณียกิจของ
สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส	 ประมุขแห่งคริสตจักร
โรมนัคาทอลิก	 ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	 เพ่ือประชา

สตับุรุษ	โดยสมเดจ็พระสนัตะปาปาฟรังซิส	ในโอกาสเสดจ็
เยอืนประเทศไทย		โดยมีชาวคริสตชนร่วมงานกวา่	50,000	คน		
ณ		สนามศุภชลาศยั	เขตปทุมวนั	กรุงเทพมหาคร
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ท�พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณส�หรับเยาวชน

 

	 เม่ือวนัท่ี	 22	 พฤศจิกายน	พ.ศ.2562	 สมเด็จพระ 
สันตะปาปาฟรังซิส	ประมุขแห่งคริสตจกัรโรมนัคาทอลิก		
เสดจ็มายงัอาสนวหิารอสัสมัชญั		และโรงเรียนอสัสมัชญั		เพ่ือ
ท�าพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณส�าหรับเยาวชน	โดยมีนกัเรียน	
นกัศึกษาเขา้ร่วมพิธีดงักล่าวราว		6,700	คน	โดยประทบับนรถ	
“Papa	Mobile”	แล่นผา่น	ฝงูชนต่างร่วมโบกธงตอ้นรับ	ขณะ

ท่ีพระสันตะปาปาทรงโบกพระหัตถแ์ละสัมผสัมือกบัเหล่า
เยาวชน	รถท่ีประทบัแล่นไปทัว่บริเวณทั้งหนา้อาสนวหิาร	และ
ภายในโรงเรียนอสัสมัชญั	ใหป้ระชาชนไดเ้ขา้เฝ้าอยา่งใกลชิ้ด	
หลายคนถึงกบัหลัง่น�้าตาดว้ยความปล้ืมปิติ	หลงัจากนั้นสมเดจ็
พระสนัตะปาปาไดเ้สดจ็เขา้ไปยงัอาสนวหิารเพ่ือทรงประกอบ
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณขอพร
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การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 การแข่งขนัฟุตบอลจตุรมิตรสามคัคีคร้ังท่ี	29	ชิงถว้ย
พระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราช	กรมสมเดจ็พระเทพรัตน
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ของโรงเรียนชาย	4	โรงเรียน	
ประกอบดว้ย	โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั	(เจา้ภาพ)	โรงเรียน
เทพศิรินทร์		โรงเรียนอสัสมัชญั	และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั	ภายใตส้โลแกน	จตุรมิตรสามคัคี	“เราท�าความดีดว้ย
หัวใจ”	 ทั้ งน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความรักความ
สามคัคี	เกิดภาพความสมัพนัธ์อนัเขม้แขง็ระหวา่งศิษยเ์ก่า	ศิษย์
ปัจจุบนั	 ครูอาจารย	์ ของโรงเรียนในเครือจตุรมิตรฯ	ทั้ง	 4	
โรงเรียน	 โดยรายไดส่้วนหน่ึงจากการแข่งขนั	 ทูลเกลา้ทูล
กระหม่อมถวายแด่สมเดจ็พระกนิษฐาธิราช	กรมสมเดจ็พระ
เทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	โดยเสดจ็พระราชกศุล
ตามพระราชอธัยาศยั	ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย	อาทิ		พิธีอญัเชิญ
ถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราช
กุมารี	 ขบวนพาเหรดเดินสนาม	 การเชียร์แปรอกัษรของ
นกัเรียน

ผลการแข่งขนัฟุตบอลจตุรมติรสามคัค ีคร้ังที ่29  “เราท�าความ
ดด้ีวยหัวใจ” มดีงันี้
การแข่งขนัฟุตบอล	 คู่ชิงชนะเลิศ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	ชนะ	
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 2-0	 ประตู	 ผูท้ �าประตู	
กณัตภณ	คีรีแลง	(กรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั)	นาทีท่ี	11	ท�าเขา้
ประตูตวัเอง	พชร	ชยัณรงค	์นาทีท่ี	 20	 ส่วนคู่ชิงอนัดบัท่ี	 3	 
โรงเรียนอสัสมัชญั	 เสมอ	โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั	 1-1	
ประตู	ผูท้ �าประตู	ใหอ้สัสมัชญั	กิตติพงศ	์	สุระ	นาทีท่ี	74	ส่วน
สวนกหุลาบวทิยาลยั	ไดป้ระตูจาก	ณฐัภูมิ		บุบผามาลยั	นาทีท่ี	
90+3
รางวลัชนะเลศิ ถ้วยพระราชทาน สมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั
รองชนะเลศิอนัดบัที ่2 ได้แก่	โรงเรียนอสัสมัชญั	และ	โรงเรียน
สวนกหุลาบวทิยาลยั
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การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักฟุตบอลยอดเยีย่ม โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั 
ได้แก่	นายณฐัวฒิุ	สุขส�าราญ	เบอร์	7
นักฟุตบอลยอดเยีย่ม โรงเรียนเทพศิรินทร์  
ได้แก่		นายปราชญป์รีชา	เพช็รทอง	เบอร์	9
นักฟุตบอลยอดเยีย่ม โรงเรียนอสัสัมชัญ  
ได้แก่ นายธนายสุ	อยูสุ่ข	เบอร์	20
นักฟุตบอลยอดเยี่ยม โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
ได้แก่ นายวราวฒิุ		สวสัด์ิ	เบอร์	11
สรุปผลงานที่ผ่านมาของทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั
รอบแรก 
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	ชนะ	โรงเรียนอสัสมัชญั	
3-1	ประตู
-	 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 ไดป้ระตูจาก	 วราวุฒิ	 สวสัด์ิ	 
น.	17,	28	และ	สิทธินนัท	์	รุ่งเรือง	น.89
-	อสัสมัชญั	ไดป้ระตูจาก	รณรงค	์	ทาตะนาม	น.48
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	ชนะ	โรงเรียนสวนกหุลาบ
วทิยาลยั	3-0	ประตู
-	กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 ไดป้ระตูจาก	กนัตภณ	 	 คิรีแลง	 
น.65	ภคัพล		ไหมหมาด	น.79	อาบิบอาลี	ชิงคา	น.55
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	ชนะ	โรงเรียนเทพศิรินทร์	
2-1	ประตู
-	 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 ไดป้ระตูจาก	สรวชัร์	 ุศรีชมภู	 
น.66	ลาภิน		พว่งรอดพนัธ์	น.79
-	เทพศิรินทร์	ไดป้ระตูจาก	ณฐัพล		วงษพ์ินิจ	น.40
สรุปผลงานทีผ่่านมาของทมีโรงเรียนเทพศิรินทร์
รอบแรก
โรงเรียนเทพศิรินทร์	ชนะ	โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั	1-0	
ประตู
-	เทพศิรินทร์	ไดป้ระตูจาก	พชร		ชยัณรงค	์น.57
โรงเรียนเทพศิรินทร์	ชนะ	โรงเรียนอสัสมัชญั	4-3	ประตู
-	เทพศิรินทร์	ไดป้ระตูจาก	ตน้ตุลา		อิทธิโชติกร	น.6,	ปราชญ์

ปรีชา		เพช็ร์ทอง	น.15,	82	พชร		ชยัณรงค	์น.43
-	 อสัสัมชญั	 ไดป้ระตูจาก	 พิราฮาน	หย่าหลี	น.17,	 รณรงค	์ 
ทาตะนาม		น.52,	ภพพล		ศรีมาดี	น.70
โรงเรียนเทพศิรินทร์	แพ	้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	
1-2	ประตู
-	เทพศิรินทร์	ไดป้ระตูจาก	ณฐัพล		วงษพ์ินิจ	น.40
-	 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 ไดป้ระตูจาก	สรวชัร์	 ศรีชมภู	 
น.66		ลาภิน	พว่งรอดพนัธ์	น.79
สรุปผลงานทีผ่่านมาของทมีโรงเรียนอสัสัมชัญ
รอบแรก
โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	1-3	
ประตู
-	อสัสมัชญั	ไดป้ระตูจาก	รณรงค	์	ทาตะนาม	น.48
-	 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 ไดป้ระตูจาก	 วราวุฒิ	 สวสัด์ิ	 
น.	17,	28	และ	สิทธินนัท	์	รุ่งเรือง	น.89
โรงเรียนอสัสมัชญั	แพ	้โรงเรียนเทพศิรินทร์	3-4	ประตู
-	 อสัสัมชญั	 ไดป้ระตูจาก	 พิราฮาน	 	หยา่หลี	น.17,	 รณรงค	์ 
ทาตะนาม	น.52,	ภพพล		ศรีมาดี	น.70
-	เทพศิรินทร์	ไดป้ระตูจาก	ตน้ตุลา		อิทธิโชติกร	น.6,	ปราชญ์
ปรีชา		เพช็ร์ทอง	น.15,	82	พชร		ชยัณรงค	์น.43
โรงเรียนอสัสมัชญั	 เสมอ	โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั	 0-0	
ประตู
สรุปผลงานทีผ่่านมาของทมีโรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั
รอบแรก
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั	 แพ	้ โรงเรียนเทพศิรินทร์	 0-1	
ประตู
-	เทพศิรินทร์	ไดป้ระตูจาก	พชร		ชยัณรงค	์น.57
โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั	แพ	้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั	0-3	ประตู
-	 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	 ไดป้ระตูจาก	กนัตภณ	 คิรีแลง	 
น.65	ภคัพล		ไหมหมาด	น.79	อาบิบอาลี	ชิงคา	น.55
โรงเรียนสวนกหุลาบวิทยาลยั	 เสมอ	โรงเรียนอสัสมัชญั	0-0	
ประตู
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พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562 ( AC GAMES 2019 )

	 เม่ือวนัท่ี	13	กนัยายน	พ.ศ.	2562	งานกีฬา	ฝ่ายกิจกรรม	
โรงเรียนอสัสมัชญั	จดัใหมี้พิธีเปิด	-	ปิด	การแข่งขนักีฬาสี	AC		
GAMES	ประจ�าปีการศึกษา		2562		ส�าหรับนกัเรียนระดบัชั้น	
มธัยมศึกษาปีท่ี	1-6	และ	EP-M.1-6		ซ่ึงท�าการแข่งขนัระหวา่ง
วนัท่ี	 2-6	และ	9	กนัยายน	พ.ศ.	 2562	 เพ่ือใหน้กัเรียนทุกคน	
คณะครู	และผูเ้ก่ียวขอ้ง	 มีความสมคัรสมานสามคัคี	 มีน�้ าใจ
นกักีฬา	รู้แพ	้รู้ชนะ	รู้อภยั	และเป็นการแสดงศกัยภาพทางดา้น
กีฬาของนกัเรียนสามารถน�าไปพฒันาสู่กีฬาอาชีพในกีฬาท่ีตวั
เองถนัด	 โดยแบ่งสีของนักเรียนออกเป็น	 6	 สี	 คือ	 สีแดง	 
สีเหลือง	สีฟ้า	สีชมพ	ูสีเขียว	สีสม้	และมีการจดัการแข่งขนักีฬา	

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมกีฬาครูสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 

จ�านวน		8	ชนิด	คือ	แบดมินตนั	เทเบิลเทนนิส	บาสเกตบอล	
วอลเลยบ์อล	ฟุตซอล	ดึงขอ้	วิง่ข้ึนตึก		และวิง่ผลดัเอกีเดง้	โดย
มีภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการ	พร้อมดว้ยภราดา
วทิยา	 เทพกอม	รองผูอ้ �านวยการ/หวัหนา้ฝ่ายวชิาการ	ภราดา
กลุชาติ	จนัทะโชโต	หวัหนา้ส�านกัผูอ้ �านวยการ	 /หวัหนา้ฝ่าย
ธุรการ-การเงิน		ร่วมเป็นประธานใน	พิธีเปิด	-	ปิด	การแข่งขนั
กีฬาสี	AC		GAMES	ประจ�าปีการศึกษา		2562		ณ	บริเวณใต้
อาคารนกับุญหลุยส์-มารีย	์ (Saint	 Louis-Marie	Memorial	
Building)	โรงเรียนอสัสมัชญั	เขตบางรัก	กรุงเทพมหานคร

	 งานกีฬา	โรงเรียนอสัสมัชญั		ส่งคุณครูเขา้ร่วมการแข่งขนั
กีฬาครูสถาบนัในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย		
“	 กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียล	 คร้ังท่ี	 8	 ”	 ชิงถว้ยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 ระหวา่งวนัท่ี	
17-19	 ตุลาคม	พ.ศ.	 2562	 จดัโดยมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่ง
ประเทศไทย		ณ	สนามกีฬาโรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี	โดยมีสถาบนั
ในเครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลแห่งประเทศไทย	โดยโรงเรียน

อสัสัมชญัส่งคณะครูเขา้ร่วมการแข่งขนักีฬาทั้งหมด	 6	ประเภท	
ประกอบดว้ย	ฟุตบอลชาย	9	คน,	วอลเลยบ์อลชาย,		แบดมินตนัคู่
หญิง,	แบดมินตนัโอเพน่,	และเซปักตะกร้อชาย	โดยวตัถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมความสมคัรสมานสามคัคีในหมู่บุคลากรของสถาบนัใน
เครือมูลนิธิคณะเซนตค์าเบรียลและไดมี้โอกาสท�ากิจกรรมร่วมกนั	
โดยใชก้ารกีฬาเป็นส่ือ	อีกทั้งเป็นการสนบัสนุนใหบุ้คลากรไดอ้อก
ก�าลงักายตลอดจนใชเ้วลาวา่งใหเ้กิดประโยชน	์	
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ตัวแทนชายล้วน 4 โรงเรียนตบเท้าแถลงข่าวงานฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 29

	 เม่ือวนัท่ี	12	กนัยายน	2562	โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั	
ในนามเจา้ภาพการจดัการแข่งขนั	 จดัแถลงข่าวฟุตบอลประเพณี
จตุรมิตรสามคัคี	 คร้ังท่ี	 29	 “เราท�าความดี	 ด้วยหัวใจ”	 โดยมี	 
นายจิณณภทัร	 พิบูลวิทิตธ�ารง	ผูอ้ �านวยการโรงเรียนสวนกุหลาบ
วทิยาลยั	เป็นประธานแถลงข่าว	พร้อมดว้ย	นายสุพจน	์หลา้ธรรม	
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์	ภราดาทกัษบุตร	 ไกรประสิทธ์ิ	 
ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั	แผนกประถม	และ	ดร.บรรจง	ชม
ภูวงศ	์ รักษาการผูอ้ �านวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	
ร่วมแถลง	โดยมี	นายภาวติ	วยาจุต	ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร	บริษทั	

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29

บูทรูม	แอพาเรล	จ�ากดั	ในนามชุดกีฬา	อาริ	และผูมี้เกียรติ	ร่วมงาน	
ณ	หอประชุมอาคาร	 123	 ปี	สวนกุหลาบวิทยาลยั	 โรงเรียนสวน
กหุลาบวทิยาลยั	ส�าหรับการแข่งขนัฟุตบอลจตุรมิตรสามคัคีคร้ังท่ี	
29	“เราท�าความดี	ดว้ยหวัใจ”	เป็นการแข่งขนัฟุตบอล	4	โรงเรียน
ชายลว้น	ประกอบดว้ย	 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลยั	 โรงเรียน
เทพศิรินทร์	 โรงเรียนอสัสัมชญั	และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลยั	 ซ่ึงในคร้ังน้ี	 	 มีข้ึนระหว่างวนัท่ี	 9,	 11,	 13	 และ	 16	
พฤศจิกายน	 2562	ณ	สนามศุภชลาศยั	สนามกีฬาแห่งชาติ	 เขต
ปทุมวนั	กรุงเทพมหานคร

	 เม่ือวนัท่ี		7	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2562		ฝ่ายประชาสมัพนัธ์
การแข่งขนัฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามคัคี	คร้ังท่ี	 29	ไดน้�า
ทีมงาน	มีประธานจดัการแข่งขนั	ผูจ้ดัการทีม		โคช้		และกปัตนั
ทีม	ไปร่วมรายการ	 เจาะสนาม	Weekly	ณ	สถานีโทรทศัน์สี
กองทพับก	ช่อง	7	โดยโรงเรียนในเครือจตุรมิตรสามคัคี	ไดแ้ก่	
โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั	 (เจา้ภาพ)	โรงเรียนเทพศิรินทร์	
โรงเรียนอสัสมัชญั		และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั		
รายช่ือร่วมรายการประกอบดว้ย

โรงเรียนสวนกหุลาบวทิยาลยั
1.ประธานจดัการแข่งขนั	:	ผอ.	จิณณภทัร	พิบูลวทิิตธ�ารง
2.ผูจ้ดัการทีม	:	คุณธนา	ธรรมวหิาร
3.โคช้	:	อ.นฐัพงศ	์สีนวล
4.กปัตนัทีม	:	นายศุภกรณ์	ชีกวา้ง
โรงเรียนเทพศิรินทร์
1.ผูจ้ดัการทีม	:	คุณภูรี	วฒันศพัท์
2.โคช้	:	คุณศิริศกัด์ิ	ยอดญาติไทย
3.กปัตนัทีม	:	นายฉตัริน	พาทีทิน
โรงเรียนอสัสัมชัญ  
1.ผูค้วบคุมทีม	 :	ภราดาทกัษบุตร	ไกรประสิทธ์ิ	 ท่ีปรึกษาทีม/
ผอ.	โรงเรียนอสัสมัชญัแผนกประถม
2.โคช้	:	มาสเตอร์ประนุพงษ	์	ป่ินสุวรรณ
3.กปัตนัทีม	:	นายธนายทุธ	อยูสุ่ข
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตยีนวทิยาลยั
1.ผูจ้ดัการทีม	:	ดร.บรรจง	ชมภูวงศ์
2.โคช้	:	อ.รักพงษ	์แกว้แท้
3.	กปัตนัทีม	:	นายวราวฒิุ	สวสัด์ิ
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ยัดห่วง “อัสสัมชัญ” คว้า 2 แชมป์ 1 รองแชมป์ TYBI 2019

ช่อง 7 HD ท�สกู๊ปอัสสัมชัญ ฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียนคัพ 2019 
รอบ 10 ทีมสุดท้าย

	 เม่ือวนัท่ี	18	ตุลาคม	พ.ศ.	2562	ทีมงานสปอร์ตแฟน	
ช่อง	 7	HD	มาท�าสกู๊ปทีมฟุตบอล	 “อินทรีแดง”	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	ในโอกาสท่ีสามารถผา่นเขา้สู่รอบ	10	ทีมสุดทา้ย	
ฟุตบอล	7	คนแชมป์กีฬา	7	 สี	แชมเปียนคพั	2019	 เพื่อออก
อากาศทาง	ช่อง	7HD	ในวนัท่ี	21	ตุลาคม	2562		เวลา	12.30	
น.	 ในรายการ	 “สปอร์ตแฟน”	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 
เขตบางรัก		กรุงเทพมหานคร

	 ขอแสดงความยินดีกบัทีมบาสเกตบอล	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ	รุ่นอาย	ุ13	ปี	อาย	ุ18	ปี	และ	
รองชนะเลิศอนัดบัท่ี	1	รุ่นอาย	ุ15	ปี	ในการแข่งขนับาสเกตบอล	
รายการ	 “THAI	YOUTH	BASKETBALL	 INVITATION	
(TYBI)	 2019”	 ระหว่างวนัท่ี	 2-11	 พฤศจิกายน	 2562	ณ	
มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	หวัหมาก	กรุงเทพฯ	โดยรอบชิงชนะ
เลิศ	มีดงัน้ี
รุ่นอายุ 13 ปี

โรงเรียนอสัสัมชญั	 ชนะ	 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี	 77-48	
คะแนน
รุ่นอายุ 15 ปี
โรงเรียนอสัสัมชญั	 แพ	้ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั	
28-46	คะแนน
รุ่นอายุ 18 ปี
โรงเรียนอสัสัมชญั	ชนะ	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	 64-41	
คะแนน
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อินทรีแดง” อัสสัมชัญ จับสลากอยู่สาย บี ร่วมรองแชมป์เก่า ราชวินิตบางเขน 
ฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนคัพ 2019

	 เม่ือวนัท่ี	29	ตุลาคม	พ.ศ.	2562	ภราดาวทิยา	เทพกอม	
รองผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสัมชญั	 พร้อมดว้ย	 มาสเตอร์ 
ประนุพงษ	์ป่ินสุวรรณ	หวัหนา้สตา๊ฟโคช้ทีมฟุตบอลโรงเรียน 
อสัสมัชญั	ร่วมงานการจบัสลากแบ่งสายการแข่งขนั	ฟุตบอล

นกัเรียน	7	คน	แชมป์กีฬา	7	สี	แชมเป้ียนคพั	2019	รอบ	10	ทีม
สุดทา้ย	และพิธีมอบเงินสนบัสนุนทีมท่ีผา่นเขา้รอบ	10	 ทีม
สุดทา้ย	ณ	สถานีโทรทศันสี์กองทพับก	ช่อง	7HD	จตุจกัร	กทม.
โดยการจบัสลากแบ่งออกเป็น	2	สาย	ประกอบดว้ย
กลุ่ม	เอ	:	โรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี	,	โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุรี	,	
โรงเรียนสารวทิยา	,	โรงเรียนท่าขา้มพิทยาคม	,	โรงเรียนสวน
ป่าเขาชะอางค์
กลุ่ม	บี	:	โรงเรียนราชวนิิตบางเขน	,	โรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	
,	 โรงเรียนราชวินิตบางแกว้	 ,	 โรงเรียนอสัสมัชญั	 ,	 โรงเรียน
กีฬาเทศบาลนครปฐม
สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขนัไดท้าง	Bugaboo.tv	
หรือทางเฟซบุ๊ก	 แฟนเพจ	 :	 Ch7HD,	Ch7HD	Sports	 และ
ถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ	ทางช่อง	7HD	กด	35	หรือสามารถ
ส่งก�าลังใจในช่องทางโซเชียลต่างๆ	 พร้อมติดแฮชแท็ก	 
ทวติเตอร์	และเฟซบุก๊	 #แชมป์กีฬา	7HD	ตลอดกิจกรรมการ
แข่งขนั	หรือติดตามรายละเอียดไดท่ี้	https://www.7seesport.
ch7.com

“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ เก็บชัยนัดแรก ฟุตบอล แชมป์กีฬา 7HD

	 ผลการแข่งขนัฟุตบอลนกัเรียน	7	คน	แชมป์กีฬา	7	
HD	 แชมเปียน	 คัพ	 2019	 รอบ	 10	 ทีมสุดท้าย	 นัดแรก	 
เม่ือวนัพธุท่ี	6	พฤศจิกายน	2562	ณ	สนามโรงเรียนราชวนิิต
บางแกว้	จ.สมุทรปราการ
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนราชวนิิตบางแกว้		3-1	ประตู	

นกักีฬายอดเยีย่ม		(Man	of	the	Match)	นายรณรงค	์ทาตะนาม	
โรงเรียนอสัสมัชญั
โปรแกรมการแข่งขนันดัต่อไป	วนัท่ี	 12	พฤศจิกายน	2562	
เวลา	 13.30	น.	 โรงเรียนอสัสมัชญั	พบ	โรงเรียนอสัสมัชญั
ศรีราชา	ณ	สนามโรงเรียนอสัสมัชญัศรีราชา	จ.ชลบุรี
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ทีมวอลเลย์บอลอัสสัมชัญ รับโอวาทจากคณะภราดาก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
วอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

	 เม่ือวนัท่ี	 27	 กนัยายน	พ.ศ.	 2562	 คุณสักกะพงษ	์	 
บุญมี	ผูจ้ดัการทีมวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสมัชญั	พร้อมดว้ย
มาสเตอร์สนั่น	 อน้เกตุ	 หัวหน้าผูฝึ้กสอนทีมวอลเลยบ์อล	 
ไดพ้านกักีฬาวอลเลยบ์อลโรงเรียนอสัสัมชญั	 รุ่นอาย	ุ 18	 ปี	
ตวัแทนภาคนครหลวง	วอลเลยบ์อลเยาวชน	PEA	ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	 2562	 	 และนกักีฬาวอลเลยบ์อล 
โรงเรียนอสัสมัชญั	รุ่นอาย	ุ16	ปี	แชมป์เก่าวอลเลยบ์อลยวุชน	
“เอสโคล่า”	รุ่นอายไุม่เกิน	16	ปี	รับโอวาทสร้างขวญัก�าลงัใจ	
จาก	ภราดาวริิยะ	ฉนัทวโรดม	ท่ีปรึกษาผูอ้ �านวยการ	และภราดา	
ดร.ศกัดา	สกนธวฒัน	์ผูอ้ �านวยการโรงเรียนอสัสมัชญั

 

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน วอลเลย์บอลเอสโคล่า 2562

	 ขอแสดงความยินดี	 กบั	 ทีมวอลเลยบ์อล	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	ท่ีไดรั้บรางวลัชนะเลิศ	2	สมยัติดต่อกนั	วอลเลยบ์อล
ยวุชน	 เอสโคล่า	 รุ่นอาย	ุ 16	 ปี	 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	
ประจ�าปี	2562	ชิงถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้	
กรมสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ชิงชนะ
เลิศแห่งประเทศไทย	ณ	ยิมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลยั	
จ.เพชรบูรณ์	ระหวา่งวนัท่ี	10-17	ตุลาคม	พ.ศ.	2562
นักกฬีายอดเยีย่ม ได้แก่ นายณฐกร	เหลืองวฒันวไิล	โรงเรียน
อสัสมัชญั
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้แก่	 มาสเตอร์สนัน่	 อน้เกตุ	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั

ทีมมารยาทยอดเยีย่ม		(Sportsmanship	Award)		ไดแ้ก่	โรงเรียน
อสัสมัชญั
สรุปผลการแข่งขนัทีผ่่านมา
รอบแรก
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนกีฬานครนนทว์ิทยา	 6	ไป	
3-1	เซต	(25-15,	25-21,	20-25,	25-18	คะแนน)
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 แพ้	 โรงเรียนนวมิทราชูทิศ	 มัชฌิม	
จ.นครสวรรค	์ ไป	 1-3	 เซท	 (20-25,	 12-25,	 25-18,	 19-25	
คะแนน)
โรงเรียนอสัสัมชญั	ชนะ	 ทีมโรงเรียน	อบจ.	สงขลาพิทยานุ
สรณ์	จ.สงขลา	3-0	เซต	(25-17,	25-17,	25-15	คะแนน)
รอบ	2
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ชนะ	 ชนะ	 ทีมโรงเรียนกีฬาจังหวดั
สุพรรณบุรี	 จ.สุพรรณบุรี	 3-0	 เซต	 (26-24,	 25-14,	 27-25	
คะแนน)
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	ทีมโรงเรียนเพชรวทิยาคาร	จ.ชยัภูมิ	
3-0	เซต	(25-21,	25-12,	25-17	คะแนน)	
รอบรองชนะเลศิ
ทีมโรงเรียนอสัสมัชญั		กรุงเทพมหานคร	(เส้ือสีสม้)	ชนะ	ทีม
โรงเรียนขามทะเลสอวทิยา	จ.นครราชสีมา	(เส้ือสีด�า)	3-0	เซต	
(25-14,	25-19,	25-22	คะแนน)
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั		ชนะ	ทีมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ	มชัฌิม	
จ.นครสวรรค	์3-0	เซต	(25-20,	25-21,	25-17	คะแนน)
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อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ 16 ปี รองแชมป์ 14 ปี และที่ 3 (Division1) 18 ปี 
OBEC-MONO CHAMPION CUP 2019

	 ขอแสดงความยินดีกบัทีมบาสเกตบอล	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	ท่ีไดรั้บรางวลัจากการแขง่ขนับาสเกตบอลนกัเรียน
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	สพฐ.-โมโน	แชมป์เป้ียนคพั	
2019	 (OBEC-MONO	CHAMPION	 2019)	 ระหว่างวนัท่ี	 
16-22	กนัยายน	2562	ณ	สนาม	GSB	STADIUM	29	ปากเกร็ด	
นนทบุรี
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	1	พร้อม
ทุนการศึกษา	10,000	บาท
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย	ไดรั้บรางวลัชนะเลิศ	พร้อมถว้ยรางวลัและ
ทุนการศึกษา	25,000	บาท
รุ่นอายุ 18 ปี (Division 1)	ไดรั้บรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัท่ี	
2	ไดรั้บทุนการศึกษา	45,000	บาท
สรุปผลการแข่งขนัท่ีผา่นมา	ของทีมบาสเกตบอล	โรงเรียน
อสัสัมชัญ	 ตัวแทนภาคนครหลวง	 รอบชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
รอบแรก
โรงเรียนอสัสมัชญั	A	ชนะ	โรงเรียนพะเยาพิทยาคม	60-18	
คะแนน
โรงเรียนอสัสมัชญั	A	ชนะ	โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู	 34-29	
คะแนน

รอบสอง
โรงเรียนอสัสมัชญั	A	ชนะ	โรงเรียนสายปัญญา	รังสิต	56-19	
คะแนน
รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั	A	ชนะ	โรงเรียนรุ่งอรุณ	37-28	คะแนน
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสมัชญั	A	แพ	้โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	
31-43	คะแนน
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
รอบแรก
โรงเรียนอสัสัมชญั	A	ชนะ	โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	 57-28	
คะแนน
โรงเรียนอสัสัมชญั	A	 ชนะ	 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	
นนทบุรี	48-40	คะแนน
รอบสอง
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 A	 ชนะ	 โรงเรียนเบตงวีนะราษฎร์
ประสาน	62-16	คะแนน
รอบรองชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชัญ	 A	 ชนะ	 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วทิยาลยั	46-35	คะแนน
รอบชิงชนะเลศิ
โรงเรียนอสัสัมชญั	A	 ชนะ	 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	
นนทบุรี	40-27	คะแนน
รุ่น 18 ปี ชาย (Division1)
รอบแรก	โดยน�าคะแนนอนัดบัท่ี	1	และ	2	เขา้ไปชิงชนะเลิศ
โรงเรียนอสัสมัชญั	ชนะ	โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั	
64-52	คะแนน
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ชนะ	 โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	
นนทบุรี	60-48	คะแนน
โรงเรียนอสัสัมชญั	ชนะ	 โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี	 59-44	
คะแนน
โรงเรียนอสัสัมชญั	แพ	้Traill	 International	 School	 51-65	
คะแนน
โรงเรียนอสัสัมชญั	 แพ	้ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลยั	 46-79	
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

นักยัดห่วง “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ U-18 คว้าแชมป์บาสเกตบอล TOA 
เยาวชนชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประจ�ปี 2562

	 ขอแสดงความยนิดีกบัทีมบาสเกตบอลโรงเรียน
อสัสมัชญั	รุ่นอายไุม่เกิน	18	ปี	ท่ีควา้รางวลัชนะเลิศอนัดบั
หน่ึงบาสเกตบอล	 TOA	 เยาวชนชิงชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย	ประจ�าปี	2562	ระหวา่งวนัท่ี	 16-23	 ตุลาคม	

2562	ณ	สนามบาสเกตบอลโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	
นนทบุรี	 โดยนัดชิงชนะเลิศ	 โรงเรียนอสัสัมชัญ	 ชนะ	
MONO	YOUTH	84-74	คะแนนส่วนรุ่นอายไุม่เกิน	16	ปี	
โรงเรียนอสัสมัชญั	ไดร้างวลัรองอนัดบัสองร่วม

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


