AC NEWSLETTER 1
จดหมายข่าวโรงเรียนอัสสัมชัญ

AC NEWSLETTER
ปีที่ 22 ฉบับเดือนตุลาคม พ.ศ.2562-พฤศจิกายน พ.ศ.2562

อัสสัมชัญแปรอักษรรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ปีการศึกษา 2562

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส
ท�ำพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณส�ำหรับเยาวชน

AC Coaching for Success

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ 16 ปี รองแชมป์ 14 ปี
และที่ 3 (Division1) 18 ปี OBEC-MONO
CHAMPION CUP 2019

2 AC NEWSLETTER
ร่วมพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะ พระบรมราชานุเสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2562  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ร่ ว มกับ โรงเรี ย นในเครื อ จตุ ร มิ ต รสามัค คี ป ระกอบด้ว ย  
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรี ยนเทพศิ รินทร์ และ
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ในนามจตุรมิตรสามัคคี
ร่ วมวางพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุ สาวรี ยพ์ ระบาท

สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั รัชกาลที่   5 เพื่อน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุ ณาธิคุณอันล้นพ้นต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี
วงดุริยางค์โรงเรี ยนในเครื อจตุรมิตรสามัคคี ผูแ้ ทนครู ผแู ้ ทน
นักเรี ยนทั้ง 4 สถาบันร่ วมในพิธี   ณ ลานพระบรมรู ปทรงม้า
เขตดุสิต กรุ งเทพมหานคร

รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
พระราชทานรางวัลในงานกิจกรรมประจำ�ปี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสฯ

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 17 นาฬิกา
12 นาที ภราดา ดร.เดชาชัย  ศรี พิจารณ์   ประธานมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย ภราดา ดร.ศักดา  
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เฝ้ารับเสด็จฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุม ารี องค์น ายกกิ ติ ม ศัก ดิ์ สมาคมครู ภ าษา
ฝรั่ ง เศสแห่ ง ประเทศไทย ในพระราชู ป ถัม ภ์ ฯ ในการ
พระราชทานรางวัล แก่ ผูช้ นะเลิ ศ การแข่ ง ขัน ทัก ษะภาษา
ฝรั่งเศส ในกิจกรรมประจ�ำปี ของสมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่ง
ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 40 ประจ�ำปี 2562 ที่จดั ขึ้นเพื่อเปิ ด
โอกาสให้นกั เรี ยน นิ สิต นักศึกษา ที่เรี ยนภาษาฝรั่งเศสได้
แสดงความสามารถในการใช้ทกั ษะภาษาฝรั่งเศสเพิ่มพูนขึ้น
และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน โดยในปี นี้ จัดให้
มีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ที่เกี่ยวกับภาษาฝรั่งเศส จ�ำนวน 10
ประเภท  อาทิ การจัดบอร์ดนิทรรศการ, การแข่งขันท่องบท
กวีนิพนธ์, การแข่งขันเล่าเรื่ อง, การแข่งขันร้องเพลง และการ
แข่งขันกล่าวสุ นทรพจน์ โดยมีสถาบันการศึกษาระดับชั้น
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษาทัว่ ประเทศ จ�ำนวน 150 สถาบัน
เข้า ร่ ว มกิ จ กรรม ณ โรงเรี ยนอัส สั ม ชัญ เขตบางรั ก
กรุ งเทพมหานคร
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คณะกรรมการสภานักเรี ยน (ฝ่ ายปกครอง) ร่ วมกับ
ฝ่ ายวิชาการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ สมาคมผูป้ กครองและครู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้จดั โครงการ AC  Coaching   for  Success
ขึ้น ให้กบั นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5-6 และนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่   4/1  (แผนการเรี ยนวิทย์-อสช.) ที่สนใจและ
ได้รับการคัดเลื อกเข้าร่ วมโครงการ และเชิ ญวิทยากรจาก
สถาบันกวดวิชาชั้นนําจากภายนอกเข้ามาแนะแนว เทคนิคการ

ทําข้อสอบ เตรี ยมความพร้อมในการสอบเข้าศึกษาต่อในระดับ
มหาวิทยาลัย ทั้งในหลักสู ตรไทยและนานาชาติ ในวันที่ 2, 5,
29, 30  สิ งหาคม และ 4 กันยายน 2562  (ระยะเวลาทั้งสิ้ น 5
วัน) ณ หอประชุม  Louis-Marie Grand Hall, ห้อง  PreFunction,
ห้องประชุม Auditorium  ชั้น 9  และห้องประชุม 901 ชั้น 9
อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ

สอบสัมภาษณ์เข้าเรียนแผนการเรียน Digital & Technology ม.1 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดสอบ
สัมภาษณ์นกั เรี ยน โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม ที่สนใจ
จะเข้าเรี ยนในแผนการเรี ยน Digital & Technology  ม.1 ใน
ปี การศึกษา 2563 โดยก่อนนักเรี ยนจะเข้าสัมภาษณ์ ทางคณะ
กรรมการสอบคัดเลือกให้นกั เรี ยนส่งแฟ้มสะสมผลงานเข้ามา

เพื่อพิจารณาด้วย ณ ห้องสมุดมาร์ติน เดอ ตูรส์ ชั้น 4 อาคาร
นักบุญหลุยส์-มารี ย ์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ
โดยจะประกาศผลการสอบคัดเลือก ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรี ยนอัสสัมชัญ www.assumption.
ac.th
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พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท คาสิโอ มาร์เก็ตติ้ง
(ประเทศไทย) จำ�กัด และบริษัท พีเอพีเทคโนโลยี จำ�กัด

เมื่ อ วัน ที่ 29 ตุ ล าคม พ.ศ.2562   ภราดาวิ ท ยา  
เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัว หน้า ฝ่ ายวิ ช าการโรงเรี ย น
อัสสัมชัญ ลงนามบันทึกข้อตกลงด้านวิชาการ กับ บริ ษทั
คาสิ โอ มาร์เก็ตติ้ง (ประเทศไทย) จ�ำกัด โดยคุณตรี นุช สิ ริเลิศ
ศักดิ์สกุล ผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์เครื่ องคิดเลข และบริ ษทั พีเอ
พีเทคโนโลยี จ�ำกัด โดยคุณกายสิ ทธิ์ ก่อเศรษฐรัชต์ กรรมการ

ผูจ้ ดั การ เป็ นผูล้ งนาม โดยมี มาสเตอร์ ธีรภัทร เสมาทอง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้คณิ ตศาสตร์ และคณะผูบ้ ริ หาร
คณะครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมเป็ นสักขี พยาน   ณ ห้อง
Conference ชั้น 3 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial
Building โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน Holy Innocents’ High School สาธารณรัฐสิงคโปร์
เมื่อวันที่  17 และ19  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2562  ภราดา
วิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  พร้อมด้วย
คณะครู กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ  คณะนักเรี ยน
ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่ วมให้การต้อนรับคณะครู และนักเรี ยนจาก
โรงเรี ยน Holy Innocents’ High School  สาธารณรัฐสิ งคโปร์  
โดยชมการแสดง แลกเปลี่ ยนของที่ ระลึ ก   ณ   ห้อง PreFunction ชั้น 6  อาคารอัสสัมชัญ 2003  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  
เขตบางรัก  กรุ งเทพมหานคร
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กิจกรรมแสวงบุญครอบครัวคาทอลิกอัสสัมชัญ ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่   8  กันยายน พ.ศ. 2562 งานอภิบาล ส�ำนัก
ผูอ้ ำ� นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนก
ประถม  จัดกิจกรรมแสวงบุญครอบครัวผูป้ กครองนักเรี ยน
คาทอลิก ปี การศึกษา 2562  โดยได้เข้าเยีย่ มชมศูนย์คอมมูนิตา้
อินดอนโทร อ�ำเภอลูกกา เพื่อจัดกิจกรรมแบ่งปั นสิ่ งของให้
เพื่อนต่างสถาบัน  วัดนักบุญยอแซฟ จังหวัดอยุธยา เพื่อร่ วม

พิธีบูชาขอบพระคุณ และร่ วมฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม หลัง
เสร็ จพิธีบูชาขอบพระคุณ คุณพ่อทวีศกั ดิ์ กิจเจริ ญ ได้บรรยาย
ประวัติของวัดและให้เข้าชมห้องนิ ทรรศการ และ สถาน
สงเคราะห์คนชรา วาสนะเวศน์ จังหวัดอยุธยา  โดยมีคณะครู   
ผูป้ กครองและนักเรี ยนคาทอลิ ก โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม  เข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้

ตรวจสุขภาพครูประจำ�ปีการศึกษา 2562

เมื่ อ วัน ที่ 3 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562   งานสุ ข อนามัย  
ฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดตรวจสุ ขภาพครู
ประจ�ำปี การศึกษา 2562  เพื่อให้คุณครู ได้ตรวจเช็คสุ ขภาพ
ร่ างกาย และการป้องกัน ดูแลรักษาสุขภาพไม่ให้เกิดอาการเจ็บ
ป่ วย  มีการตรวจวัดความดัน เจาะเลือดเพื่อที่จะน�ำไปตรวจ

วินิจฉัยโรค   การเอ็กซ์เรย์ปอด  ตรวจวัดคลื่นหัวใจ การตรวจ
วัด สายตา   โดยที ม แพทย์จ ากโรงพยาบาลบางปะกอก 9
อินเตอร์เนชัน่ แนล มาให้บริ การ ณ ห้องประชุม Auditorium
ชั้ น 9 อาคาร 2003 โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ เขตบางรั ก  
กรุ งเทพมหานคร
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กิจกรรมซ้อมร้องเพลงเชียร์เหย้า-เยือน จตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 “เราทำ�ความดีด้วยหัวใจ”

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562  มาสเตอร์ โอภาส  
ธิ ราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ ายปกครอง โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ให้การ
ต้อนรับ คณะผูบ้ ริ หาร คณะครู ประธานสภานักเรี ยน ประธาน
เชียร์ และตัวแทนนักเรี ยน โรงเรี ยนในเครื อจตุรมิตรสามัคคี
ได้แก่ โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรี ยนเทพศิรินทร์  
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย  และโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เจ้าบ้าน  ในโอกาสเดินทางมาร่ วมกิจกรรมเหย้า-เยือน พีๆ่ พบ

น้องๆ พร้อมสอนร้องเพลงเชียร์ของทั้ง 4 สถาบัน เพื่อความ
สามัคคีเป็ นหนึ่งเดียว ภายใต้ชื่องาน  “เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ”  
ณ หอประชุ ม Louis Marie Grand Hall ชั้น 6 อาคาร
Saint Louis Marie Memorial Building โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เขต
บางรัก   กรุ งเทพมหานคร  เพื่อใช้เชียร์ในการแข่งขันฟุตบอล
ประเพณี จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 “เราท�ำความดีดว้ ยหัวใจ”  
ที่จะมีข้ ึนระหว่าง วันที่ 9 ,11 ,13, 16  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาน�้ำหนัก-ส่วนสูง และสมรรถภาพทางกาย
ประจำ�ปีการศึกษา 2562

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562  กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้
สุ ข ศึ ก ษาและพลศึ ก ษา ฝ่ ายวิ ช าการ โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
ได้กำ� หนดให้มีการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพเพื่อพัฒนาน�้ำ
หนัก-ส่ วนสู ง  และสมรรถภาพทางกาย ประจ�ำปี การศึกษา
2562 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เป็ นประธานในพิธีเปิ ด ซึ่งทาง
กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาจะด�ำเนิ นการน�ำ
นักเรี ยนที่มีผลการชัง่ น�้ำหนัก-วัดส่วนสูง และสมรรถภาพทาง
กายที่ไม่เป็ นไปตามเกณฑ์จำ� นวนทั้งสิ้ น  238  คน เข้าร่ วมท�ำ
กิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังเปิ ดโอกาสให้นกั เรี ยนทัว่ ไป ครู และ
บุคคลากรได้มีส่วนร่ วมในการท�ำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเอง
อี กด้วย ทั้งนี้ ผูท้ ี่ เข้าร่ วมกิ จกรรมยังได้รับถ้วยรางวัล และ

เกียรติบตั ร โดยจะท�ำพิธีมอบหลังเสร็ จสิ้ นกิจกรรมเดิน-วิ่ง
100 รอบ
โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนเข้าร่ วมกิจกรรมการออกก�ำลังกาย
มีส่วนร่ วมในการเผยแพร่ และรณรงค์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
2. เพื่อให้ผเู ้ รี ยนมีพฒั นาการด้าน น�้ำหนัก-ส่ วนสู ง
และสมรรถภาพทางกายเป็ นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
3. เพื่อรองรับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษา
มาตรฐานที่ 1 ผูเ้ รี ยนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรี ยภาพ  โดยมี
การจัดกิจกรรม ได้แก่
1.   กิจกรรมเผยแพร่ ความรู ้เรื่ องการบริ โภคปลอดภัย   
2. จัดป้ายนิเทศใต้อาคาร ฟ.ฮีแลร์   และผลงานของ
นักเรี ยน
3. การสาธิตกิจกรรมเสริ มสร้างสมรรถภาพทางกาย
5 ฐาน
                   -  ฐานที่ 1 ความแม่นย�ำ
                   -  ฐานที่ 2 ความแข็งแรง
                   -  ฐานที่ 3 การทรงตัว
                   -  ฐานที่ 4 ความเร็ ว
                  -   ฐานที่ 5 ความคล่องตัว และ
4. กิจกรรมเดิน-วิง่ 100 รอบ   เริ่ มต้น  15 พฤศจิกายน
2562 -  25 มกราคม 2563  เวลา  16.00 - 17.30 น  
(เฉพาะวันที่มีการเรี ยนการสอนตามปกติ)
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จัดอบรมการปฏิรูปใช้งานระบบ SWIS ปีการศึกษา 2562

โรงเรี ยนอัสสัมชัญนาํ ระบบ School  Web - base  
Information  System  (SWIS)  ซ่ ึงถูกพัฒนาโดยฝ่ ายเทคโนโลยี
และสารสนเทศ  มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย  
มาใช้ในการบริ หารจัดการข้อมูล สารสนเทศ  เพื่อเป็ นเครื่ อง
มื อ ในการพัฒ นามาตรฐานคุ ณ ภาพการจัด การศึ ก ษาของ
โรงเรี ยน  และเป็ นการแบ่งปัน ประโยชน์จากฐานข้อมูลร่ วม
กันระหว่าง โรงเรี ยน ผูป้ กครอง และนักเรี ยน ในด้านการ
บริ หารจัดการทุกด้าน  จึงจัดให้มีการอบรมการปฏิรูปใช้งาน
ระบบ SWIS ปี การศึ ก ษา 2562 ให้คุ ณ ครู ผูส้ อนและครู

สนั บ สนุ น ทุ ก ท่ า นนํ า โปรแกรม SWIS มาใช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด  การอบรมจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 10, 12 และ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 โดยคุณครู งาน
เทคโนโลยีและสารสนเทศ และคุณครู ผสู ้ อนวิชาคอมพิวเตอร์
เป็ นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์  Com
1,  Com 2,  Com  training (Fab Lab) ชั้น 5  อาคารนักบุญ
หลุยส์-มารี ย ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)  และ
ห้อง Com A , Com B , ชั้น 5 ตึก ฟ.ฮีแลร์  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหาร โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ
ประจำ�ปีการศึกษา 2562 ครั้งที่ 20

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วย
ภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ
ภราดากุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ /หัวหน้า
ฝ่ ายธุรการ-การเงิน  ม.โอภาส  ธิราศักดิ์  หัวหน้าฝ่ ายปกครอง  
ม.วี ร วัฒ น์ สุ ว รรณศร หั ว หน้ า ฝ่ ายกิ จ กรรม ม.ไพฑู ร ย์  
ท้วมกร หัวหน้าฝ่ ายโปรแกรมภาษาอังกฤษ ม.วรรณรั ชต์  
สองศรี ยนต์   หัวหน้าฝ่ ายบริ หารทัว่ ไป  มิสรัชนี    ศิริคำ� ภา  
ผูช้ ่วยหัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ และครู ผรู ้ ่ วมบริ หาร โรงเรี ยน

อัสสัมชัญ เข้าร่ วมสัมมนาคณะภราดาและครู ผูร้ ่ วมบริ หาร
โรงเรี ยนในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย
ประจ�ำปี การศึกษา  2562  ครั้งที่ 20 หัวข้อ “FSG SUCCESSION PLAN”  “การมุง่ สู่ความส�ำเร็จ ตามแผนยุทธศาสตร์ ของ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย” ระหว่างวันที่  2-4
ตุลาคม 2562  ณ หอประชุมวัชรสมโภช โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ศรี ราชา อ�ำเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรี
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แถลงข่าวงานเดิน-วิ่ง AC V RUN 2019 : V R FAMILY
เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องสมุดมาร์ติน
เดอ ตูรส์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ ภราดาวิริยะ
ฉั น ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษาผู ้อ �ำ นวยการโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
เป็ นประธานงานแถลงข่าว AC V RUN 2019 : V R FAMILY
โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยน
อัส สัม ชัญ , ภราดาทัก ษบุ ต ร ไกรประสิ ท ธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม พร้อมด้วย นายชาญวุฒิ
วิจิตรกุลวงศา, นายอิสระ วิโรจน์วรานุกรักษ์ คณะกรรมการ
จัดงาน, “บีม” นายศรัณยู ประชากริ ช และแขกผูม้ ีเกียรติร่วม
งาน
งานเดิน-วิ่ง เอซี วี รัน 2019 วี อาร์ แฟมิลี่ (AC V RUN 2019 : V R FAMILY)
เมื่ อ วัน ที่ 29 กัน ยายน พ.ศ.2562   ภราดาวิ ริ ย ะ
ฉั น ทวโรดม ที่ ป รึ ก ษาผู ้อ �ำ นวยการโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
เป็ นประธาน ปล่อยตัวนักวิ่ง งาน เอซี วี รัน 2019 วี อาร์
แฟมิลี่ (AC V RUN 2019 : V R FAMILY) โดยมีภราดา
ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ, ภราดา
ทักษบุตร ไกรประสิ ทธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนก
ประถม  และแขกผูม้ ีเกียรติร่วมงาน ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
       การจัดงานเดิน-วิง่ AC V RUN 2019 : V R FAMILY  
มีวตั ถุประสงค์เพื่อส่ งเสริ มการออกก�ำลังกายเสริ มสร้างให้มี
สุ ขภาพแข็ ง แรง และร่ วมสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก นั ก เรี ยน
ครู ผูป้ กครอง รวมถึงศิษย์เก่า หันมาสนใจการออกก�ำลังกาย   วิง่ ไปตามเส้นทาง ถนน สี ลม เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนน นราธิวาส
รายได้จากการจัดงานจะสมทบทุนเข้ากองทุนสวัสดิการและ ราชนคริ นทร์ จากนั้น เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ถนน สุ รวงศ์ ตรงไป
ครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ซึ่ งเป็ นกองทุนที่ต้ งั ขึ้นเพื่อช่วยเหลือ จนสุดแล้วเลี้ยงซ้ายที่ถนนเจริ ญกรุ ง กลับสู่ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
คุณครู ในกรณีฉุกเฉิน และต้องการเงินสนับสนุนในยามจ�ำเป็ น เขตบางรัก กรุ งเทพฯ มีผเู ้ ข้าร่ วมงานประมาณ  1,800  คน ปล่อย
ทั้งครู ประถมและมัธยม  นอกจากนี้รายได้จะน�ำไปสมทบทุน ตัวเวลา 05:30 น. โดยมีจุดให้บริ การน�้ำดื่มตามเส้นทางทุกๆ  
เข้ามูลนิธิที่ส่งเสริ มทางด้านการศึกษาให้กบั เยาวชนของไทย 2 กิโลเมตร มี เพซเซอร์ (pacer) นักวิง่ น�ำเวลา ควบคุมเวลาที่
ด้วย ในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็ นปี ที่ 3 ติดต่อกัน แบ่งการวิง่ ออกเป็ น ใช้ในการวิง่ ต่อ 1 กิโลเมตร ตามเพซ (Pace) ซึ่งการวิง่ ครั้งนี้
2 ระยะ คื อ ระยะมิ นิ ม าราทอน 10.5 ก.ม. ออกจาก จะไม่มีการแข่งขัน แต่จะมีการแจกรางวัลพิเศษส�ำหรับ TOP
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ ทางประตูถนน 50 ที่เข้ามาถึงเส้นชัยทั้งชายและหญิง ความพิเศษ ในครั้งนี้
เจริ ญกรุ ง เลี้ยวขวา จากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสี ลม วิง่ ไปตาม นักวิง่ ฝ่ ายชายจะเพิม่ ความท้าทายให้ผเู ้ ข้าร่ วมชิงรางวัล คือทาง
เส้นทาง จนถึงแยกสี ลม-นราธิวาส แล้วเลี้ยวขวา เข้าสู่ ถนน ผูจ้ ดั งานได้เตรี ยม 4 นักวิง่ จาก 4 โรงเรี ยนในเครื อจตุรมิตรฯ
นราธิวาสราชนคริ นท์ แล้วมุง่ ตรงไปจนถึงจุดกลับรถด้านหน้า ประกอบด้วย โรงเรี ยนอัสสัมชัญ, กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย,
โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง นักวิง่ กลับตัวแล้วใช้เส้นทางเดิม สวนกุหลาบวิทยาลัย และเทพศิรินทร์ ที่เป็ นนักวิง่ สายท�ำความ
วิง่ กลับสู่ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพฯ มีผเู ้ ข้าร่ วม เร็ ว มาร่ วมเป็ น เพซเซอร์ (pacer) โดยทั้ง 4 คนนี้ จะวิ่งที่
งานประมาณ  2,000 คน ปล่อยตัวเวลา 05:15 น. ระยะฟันรัน ความเร็ วเฉลี่ย 4.30 กิโลเมตร/ชัว่ โมง ตลอดเส้นทาง และถ้า
3 ก.ม. ออกจากโรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรั ก กรุ งเทพฯ นักวิ่งท่านใดอยากจะได้รางวัลจะต้องวิ่งเข้าก่อน เพซเซอร์
ทางประตูถนนเจริ ญกรุ ง เลี้ยวขวาและเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสี ลม (pacer) ทั้ง 4 คนนี้เท่านั้น
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กิจกรรมปฏิบัติธรรมครูศาสนาพุทธ

งานอภิบาล  สํานักผูอ้ าํ นวยการ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
จัดกิจกรรมปฏิบตั ิธรรมครู ศาสนาพุทธ  กลุ่มที่ 1 ในวันเสาร์
ที่   5 ตุลาคม พ.ศ.2562  ณ วัดบรมสถล (วัดดอน) เขตสาทร  
กรุ งเทพมหานคร  กลุ่มที่ 2  ระหว่างวันเสาร์ที่  5  ถึง วันจันทร์
ที่  7  ตุลาคม พ.ศ. 2562  โดยเริ่ มปฏิบตั ิธรรม สมาทานรับศีล

แปด สํารวม กาย วาจา ใจ งดรับประทานอาหารและการ
ขบเคี้ ย วหลัง เที่ ย งวัน ไปแล้ว สวดมนต์ท าํ วัต รเช้า - เย็น  
นัง่ สมาธิสลับเดินจงกรม  ณ สํานักปฏิบตั ิแสงธรรมส่ องชีวติ   
อําเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสี มา

อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก ประจำ�ปีการศึกษา 2562

งานอภิบาลโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม ร่ วมกับ
งานอภิบาลโรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกมัธยม จัดกิจกรรมฟื้ นฟู
จิตใจส�ำหรับคุณครู ที่นบั ถือศาสนาคริ สต์ โดยมีบาทหลวงยอ
แซฟยอด เสนารักษ์ อุปสังฆราช สังฆมณฑลจันทบุรี เป็ น
วิทยากรในการอบรมฟื้ นฟูจิตใจครู ระหว่างวันที่ 12-13 ตุลาคม  

พ.ศ. 2562  ณ ชลจันทร์ พัทยาบีช รี สอร์ ท จังหวัดชลบุรี
นอกจากนี้คณะครู คาทอลิกโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้เดินทางไป
มูลนิ ธิสงเคราะห์เด็กพัทยา บ้านเด็กก�ำพร้า เพื่อเข้าเยี่ยมชม
มูลนิธิ มอบสิ่ งของและปัจจัยช่วยเหลือ
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ขอแสดงความยินดีกับนายเบญจพรหม ณ ลำ�พูนที่ได้รับรางวัลชมเชยการแข่งขันท่องบทกวี
นิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
พรหม ณ ล�ำพูน นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษษปี ที่ 5/10 เลขประจ�ำ
ตัว 50099 เข้าร่ วมการแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลชมเชย ได้รับพระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี    ซึ่ งจัดโดยสมาคมครู ภาษาฝรั่งเศสแห่ ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชู ป ถัม ป์ ฯ ร่ วมกับ สถาน
เอกอัครราชทูตฝรั่งเศส  ได้จดั กิจกรรมและการแข่งขันความ
รู ้ความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสขึ้น ภายใต้ชื่องาน “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
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  กลุ่มสาระการ Thaïlande”  ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เขตบางรักกรุ งเทพมหานคร
เรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้ส่งนายเบญจ

สุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนของภราดาหลุยส์ สุรสิทธิ์ สุขชัย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ภราดา
ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  พร้อม
ด้วยภราดาวิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ หน้าฝ่ ายวิชาการ
คณะกรรมการที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ และคณะครู เข้าร่ วม

โมทนาคุณพระเจ้าในพิธีบชู าขอบพระคุณ สุวรรณสมโภชการ
ปฏิญาณตนของภราดาหลุยส์ สุ รสิ ทธิ์ สุ ขชัย ผูอ้ ำ� นวยการ
โรงเรี ยนอัส สั ม ชั ญ โปรแกรมภาษาอัง กฤษ ณ วัด เดล
โรซาริ โอ โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา
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ผู้อำ�นวยการแสดงความยินดีกับทีมแบดมินตันครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
มาสเตอร์ธงไชย  มุขพันธ์ หัวหน้างานกีฬาโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ร่ วมแสดงความยินดี และมอบเงินรางวัลพร้อมร่ วมถ่ายภาพ
กับทีมแบดมินตันครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ที่สามารถคว้ารางวัล
ชนะเลิศ กีฬาแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬา
ครู สถาบันในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย  
“ กีฬาครู คณะเซนต์คาเบรี ยล ครั้งที่ 8 ” ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง
วันที่ 17-19 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี
ทีมแบดมินตัน ประเภทหญิงคู่ ประกอบด้วย
1.มิสลักษณา มีภิปราย
2.Miss Florie Grace Ecaten Delfin
เมื่อวันที่   22 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ภราดา ดร.ศักดา  
3.มิสวัชรารัสมิ์  ตรังคสันต์
สกนธวัฒ น์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ พร้ อ มด้ว ย
ชมรมฟุตบอลผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ (ACPFC) มอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ
ผู้อำ�นวยการ
เมื่ อ วัน ที่ 19 กัน ยายน พ.ศ. 2562 คุ ณ จุ ม พต
จารึ กประสพโชค ประธานชมรมฟุตบอลผูป้ กครองโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ  (ACPFC)  พร้อมด้วยสมาชิกในชมรม เข้ามอบ
กระเช้าแสดงความยินดี กับ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ในโอกาสที่เข้ารับต�ำแหน่ งผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ณ ห้องท�ำงานผูอ้ ำ� นวยการ ชั้น  M2 อาคารอัสสัมชัญ  2003
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

โรงเรียนอัสสัมชัญ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่สมจิตต์ ช่วงโชติ มารดา
มาสเตอร์บุญสม ช่วงโชติ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 ภราดา ดร.ศักดา  
สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และคณะครู
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมเป็ นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม
คุณแม่สมจิตต์   ช่วงโชติ มารดา มาสเตอร์บญุ สม ช่วงโชติ ณ
วัดพิกลุ เงิน จ.นนทบุรี ในนามโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ขอแสดงความ
เสียใจกับ ม.บุญสม  ชว่ งโชติ หัวหน้ากลุม่ สาระการเรี ยนรู ศ้ ลิ ปะ
กับการสูญเสียคุณแม่ในครั้งนี้
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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญร่วมจัดสัมมนาเรื่อง “การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
ด้วยกระบวนการจิตตปัญญาศึกษา”
ปั ญญาศึกษา” ซึ่ งเป็ นการศึกษาแนวทางใหม่ที่จะท�ำให้เด็กๆ
เข้าใจด้านในของตัวเอง รู ้ตวั เข้าถึงความจริ ง ท�ำให้เปลี่ยนมุม
มองเกี่ ยวกับโลก และผูอ้ ื่ น เกิ ดความเป็ นอิ สระ ความสุ ข
ปั ญญา และความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ ง
โดยได้รับเกียรติจาก  รศ.นพ.ชัชวาล ศิลปะกิจ ผูอ้ ำ� นวยการ
ศูนย์จิตตปั ญญา มหาวิทยาลัยมหิ ดล เป็ นวิทยากร ในการ
สัมมนาครั้งนี้ สมาคมผูป้ กครอง และครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
มองเห็นความส�ำคัญของการมีส่วนร่ วมจากผูป้ กครอง และครู
เพื่อสร้างให้เด็กๆ มีความรู ้ ความสามารถ และเติบโตเป็ น
ผูใ้ หญ่ ที่ดีในอนาคต จึ งได้มีการจัดสัมมนาครั้ งนี้ ให้กับผู ้
เมื่อวันที่ 22 – 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562  สมาคมผูป้ กครอง ปกครอง และครู ทั้งระดับมัธยมต้น และมัธยมปลาย ณ ห้อง
และครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับโรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดการ ประชุม Auditorium ชั้น 9 อาคารอัสสัมชัญ 2003 โรงเรี ยน
สัมมนาเรื่ อง “การดูแลช่วยเหลือนักเรี ยนด้วยกระบวนการจิตต อัสสัมชัญ
ร่วมหารือถึงปัญหาหลักประกันสุขภาพครูโรงเรียนเอกชน
เมื่อวันที่ 9  กันยายน พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย นรเศรษ
ฐาภรณ์ นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และ
นายศุ ภ โชค โฆษ์ ว งศ์ เลขาธิ ก ารสมาคมฯ ได้เ ข้า พบ
นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงศึกษาธิการ,
นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี วา่ การ
กระทรวงสาธารณสุ ข (AC 98), นายสุ ขุม กาญจนพิมาย
ปลัดกระทรวงสาธารณสุ ข (AC 93) เพื่อหารื อถึงปัญหาหลัก
ประกันสุ ขภาพครู โรงเรี ยนเอกชนโดยได้เสนอแนวทางการ
แก้ไขปั ญหาอย่างยัง่ ยืนในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าว ผลการ
หารื อท่านรัฐมนตรี ท้งั สองท่าน และปลัดกระทรวงได้เห็นพ้อง
ในหลักการ และยินดีที่จะได้ประสานการแก้ไขต่อไป
พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ร่วมแสดงและผู้ให้การสนับสนุนการจัดสร้างภาพยนตร์สั้น
เทิดพระคุณแม่ เรื่อง “รักใดไหนเล่า.. เท่ารักของแม่”
เมื่อวันที่ 6  กันยายน พ.ศ. 2562 สมาคมผูป้ กครอง
และครู โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ร่ วมกับโรงเรี ยนอัสสัมชัญ และ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถมจัดพิธีมอบเกียรติบตั รให้กบั
นัก เรี ย นที่ ร่ ว มแสดงและผูใ้ ห้ก ารสนับ สนุ น การจัด สร้ า ง
ภาพยนตร์ส้ นั เทิดพระคุณแม่ เรื่ อง  “รักใดไหนเล่า.. เท่ารักของ
แม่” โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาวิริยะ ฉันทะวโรดมที่ปรึ กษา
อาวุโส โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ภราดาทักษบุตร ไกรประสิ ทธิ์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม ดร.ชาติชาย
นรเศรษฐาภรณ์ นายกสมาคมผูป้ กครองและครู โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ เป็ นผูม้ อบเกียรติบตั รและกล่าวขอบคุณผูม้ ีส่วนร่ วม
ทุกท่านให้กิจกรรมประสบความส�ำเร็ จ
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สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
สมาคมอัสสัมชัญร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์
อัสสัมชนิกดีเด่น อสช 14867
เมื่ อ วัน ที่ 22 ตุ ล าคม พ.ศ. 2562   ภราดาหลุ ย ส์
วิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาสมาคมอัสสัมชัญ พร้อมด้วยพล
เรื อ เอก ประพฤติ พ ร อัก ษรมัต นายกสมาคมอัส สั ม ชัญ
กรรมการสมาคมอัสสัมชัญ และอัสสัมชนิกร่ วมเป็ นเจ้าภาพ
งานสวดพระอภิธรรม พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์ อัสสัม
ชนิ กดี เ ด่ น อสช14867 ณ ศาลาทั ก ษิ ณ าประดิ ษ ฐ์
วัดพระศรี มหาธาตุวรมหาวิหาร เขตบางเขน กรุ งเทพมหานคร

สมาคมอัสสัมชัญรับโล่ขอบคุณ ฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29
นายดอน ปรมัตถ์วนิ ยั รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงต่าง
ประเทศ ศิ ษย์เก่ าสวนกุหลาบประธานปิ ดงานการแข่งขัน
ฟุ ต บอลจตุ ร มิ ต รสามัค คี ครั้ งที่ 29 มอบโล่ ข อบคุ ณ ให้
พลเรื อเอก ประพฤติพร อักษรมัต นายกสมาคมอัสสัมชัญ  
ทีมสมาคมอัสสัมชัญให้การสนับสนุนการจัดงาน ในครั้งนี้

งานสังสรรค์รวมรุ่นสมานสิตร
เมื่ อวันเสาร์ ที่ 16 พฤศจิ กายน พ.ศ. 2562 นายก
สมาคมอัสสัมชัญ พลเรื อเอก ประพฤติพร อักษรมัต มาร่ วม
งานสังสรรค์ อัสสัมชัญร่ วมรุ่ นสมาน โดยมีนายสมเกี ยรติ
ฉันทวานิช  อสช 13139  รุ่น 2497  เป็ นประธานจัดงาน ณ ห้อง
กิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุ งเทพมหานคร
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อัสสัมชัญแปรอักษรรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส

เมื่ อวันที่ 21 พฤศจิ กายน   พ.ศ. 2562   นักเรี ยน สัตบุรุษ โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิ ส ในโอกาสเสด็จ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ร่วมแปรอักษรเป็ นภาพพระกรณี ยกิจของ เยือนประเทศไทย  โดยมีชาวคริ สตชนร่ วมงานกว่า 50,000 คน  
สมเด็จ พระสัน ตะปาปาฟรานซิ ส ประมุ ข แห่ ง คริ ส ตจัก ร ณ  สนามศุภชลาศัย เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหาคร
โรมันคาทอลิ ก ในพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เพื่อประชา
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สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ทำ�พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสำ�หรับเยาวชน

เมื่ อวันที่ 22 พฤศจิ กายน พ.ศ.2562 สมเด็จพระ
สันตะปาปาฟรังซิ ส ประมุขแห่ งคริ สตจักรโรมันคาทอลิก  
เสด็จมายังอาสนวิหารอัสสัมชัญ  และโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  เพือ่
ท�ำพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณส�ำหรับเยาวชน โดยมีนกั เรี ยน
นักศึกษาเข้าร่ วมพิธีดงั กล่าวราว  6,700 คน โดยประทับบนรถ
“Papa Mobile” แล่นผ่าน ฝูงชนต่างร่ วมโบกธงต้อนรับ ขณะ

ที่พระสันตะปาปาทรงโบกพระหัตถ์และสัมผัสมือกับเหล่า
เยาวชน รถที่ประทับแล่นไปทัว่ บริ เวณทั้งหน้าอาสนวิหาร และ
ภายในโรงเรี ยนอัสสัมชัญ ให้ประชาชนได้เข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิด
หลายคนถึงกับหลัง่ น�้ำตาด้วยความปลื้มปิ ติ หลังจากนั้นสมเด็จ
พระสันตะปาปาได้เสด็จเข้าไปยังอาสนวิหารเพือ่ ทรงประกอบ
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณขอพร
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การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่ 29 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ของโรงเรี ยนชาย 4 โรงเรี ยน
ประกอบด้วย โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เจ้าภาพ) โรงเรี ยน
เทพศิรินทร์  โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
วิทยาลัย ภายใต้สโลแกน จตุรมิตรสามัคคี “เราท�ำความดีดว้ ย
หัว ใจ” ทั้ง นี้ มี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ เสริ ม สร้ า งความรั ก ความ
สามัคคี เกิดภาพความสัมพันธ์อนั เข้มแข็งระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์
ปั จจุบนั ครู อาจารย์ ของโรงเรี ยนในเครื อจตุรมิตรฯ ทั้ง 4
โรงเรี ยน โดยรายได้ส่วนหนึ่ งจากการแข่งขัน ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิ ราช กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล
ตามพระราชอัธยาศัย ซึ่งมีกิจกรรมมากมาย อาทิ   พิธีอญั เชิญ
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุม ารี ขบวนพาเหรดเดิ น สนาม การเชี ย ร์ แ ปรอัก ษรของ
นักเรี ยน

ผลการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 “เราท�ำความ
ดีด้วยหัวใจ” มีดงั นี้
การแข่งขันฟุตบอล คู่ชิงชนะเลิศ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ชนะ
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย 2-0 ประตู ผูท้ ำ� ประตู
กัณตภณ คีรีแลง (กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย) นาทีที่ 11 ท�ำเข้า
ประตูตวั เอง พชร ชัยณรงค์ นาทีที่ 20 ส่ วนคู่ชิงอันดับที่ 3
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เสมอ โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1-1
ประตู ผูท้ ำ� ประตู ให้อสั สัมชัญ กิตติพงศ์  สุ ระ นาทีที่ 74 ส่ วน
สวนกุหลาบวิทยาลัย ได้ประตูจาก ณัฐภูมิ  บุบผามาลัย นาทีที่
90+3
รางวัลชนะเลิศ ถ้ วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า
กรมสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี
ได้ แก่ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้ แก่ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตี ยน
วิทยาลัย
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และ โรงเรี ยน
สวนกุหลาบวิทยาลัย
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การแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักฟุตบอลยอดเยีย่ ม โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ได้ แก่ นายณัฐวุฒิ สุ ขส�ำราญ เบอร์ 7
นักฟุตบอลยอดเยีย่ ม โรงเรียนเทพศิรินทร์
ได้ แก่  นายปราชญ์ปรี ชา เพ็ชรทอง เบอร์ 9
นักฟุตบอลยอดเยีย่ ม โรงเรียนอัสสั มชัญ
ได้ แก่ นายธนายุส อยูส่ ุ ข เบอร์ 20
นักฟุตบอลยอดเยี่ยม โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
ได้ แก่ นายวราวุฒิ  สวัสดิ์ เบอร์ 11
สรุ ป ผลงานที่ ผ่ า นมาของที ม โรงเรี ย นกรุ ง เทพคริ ส เตี ย น
วิทยาลัย
รอบแรก
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ชนะ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
3-1 ประตู
- กรุ งเทพคริ สเตี ยนวิทยาลัย ได้ประตูจาก วราวุฒิ สวัสดิ์
น. 17, 28 และ สิ ทธินนั ท์  รุ่ งเรื อง น.89
- อัสสัมชัญ ได้ประตูจาก รณรงค์  ทาตะนาม น.48
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ชนะ โรงเรี ยนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย 3-0 ประตู
- กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ได้ประตูจาก กันตภณ  คิรีแลง
น.65 ภัคพล  ไหมหมาด น.79 อาบิบอาลี ชิงคา น.55
โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ชนะ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์
2-1 ประตู
- กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ได้ประตูจาก สรวัชร์ ุศรี ชมภู
น.66 ลาภิน  พ่วงรอดพันธ์ น.79
- เทพศิรินทร์ ได้ประตูจาก ณัฐพล  วงษ์พินิจ น.40
สรุปผลงานทีผ่ ่ านมาของทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์
รอบแรก
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ชนะ โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1-0
ประตู
- เทพศิรินทร์ ได้ประตูจาก พชร  ชัยณรงค์ น.57
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ชนะ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ 4-3 ประตู
- เทพศิรินทร์ ได้ประตูจาก ต้นตุลา  อิทธิโชติกร น.6, ปราชญ์

ปรี ชา  เพ็ชร์ทอง น.15, 82 พชร  ชัยณรงค์ น.43
- อัสสัมชัญ ได้ประตูจาก พิราฮาน หย่าหลี น.17, รณรงค์
ทาตะนาม  น.52, ภพพล  ศรี มาดี น.70
โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ แพ้ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
1-2 ประตู
- เทพศิรินทร์ ได้ประตูจาก ณัฐพล  วงษ์พินิจ น.40
- กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ได้ประตูจาก สรวัชร์ ศรี ชมภู
น.66  ลาภิน พ่วงรอดพันธ์ น.79
สรุปผลงานทีผ่ ่ านมาของทีมโรงเรียนอัสสั มชัญ
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย 1-3
ประตู
- อัสสัมชัญ ได้ประตูจาก รณรงค์  ทาตะนาม น.48
- กรุ งเทพคริ สเตี ยนวิทยาลัย ได้ประตูจาก วราวุฒิ สวัสดิ์
น. 17, 28 และ สิ ทธินนั ท์  รุ่ งเรื อง น.89
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ 3-4 ประตู
- อัสสัมชัญ ได้ประตูจาก พิราฮาน  หย่าหลี น.17, รณรงค์
ทาตะนาม น.52, ภพพล  ศรี มาดี น.70
- เทพศิรินทร์ ได้ประตูจาก ต้นตุลา  อิทธิโชติกร น.6, ปราชญ์
ปรี ชา  เพ็ชร์ทอง น.15, 82 พชร  ชัยณรงค์ น.43
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เสมอ โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย 0-0
ประตู
สรุปผลงานทีผ่ ่ านมาของทีมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
รอบแรก
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย แพ้ โรงเรี ยนเทพศิรินทร์ 0-1
ประตู
- เทพศิรินทร์ ได้ประตูจาก พชร  ชัยณรงค์ น.57
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย แพ้ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
วิทยาลัย 0-3 ประตู
- กรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย ได้ประตูจาก กันตภณ คิรีแลง
น.65 ภัคพล  ไหมหมาด น.79 อาบิบอาลี ชิงคา น.55
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย เสมอ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ 0-0
ประตู
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พิธีเปิด - ปิด การแข่งขันกีฬาสี ปีการศึกษา 2562 ( AC GAMES 2019 )

เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562 งานกีฬา ฝ่ ายกิจกรรม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ จัดให้มีพิธีเปิ ด - ปิ ด การแข่งขันกีฬาสี AC  
GAMES ประจําปี การศึกษา  2562  สําหรับนักเรี ยนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1-6 และ EP-M.1-6  ซึ่งท�ำการแข่งขันระหว่าง
วันที่ 2-6 และ 9 กันยายน พ.ศ. 2562 เพื่อให้นกั เรี ยนทุกคน
คณะครู และผูเ้ กี่ยวข้อง มีความสมัครสมานสามัคคี มีน้ ำ� ใจ
นักกีฬา รู ้แพ้ รู ้ชนะ รู ้อภัย และเป็ นการแสดงศักยภาพทางด้าน
กีฬาของนักเรี ยนสามารถน�ำไปพัฒนาสู่กีฬาอาชีพในกีฬาที่ตวั
เองถนัด โดยแบ่ งสี ของนักเรี ยนออกเป็ น 6 สี คื อ สี แดง
สี เหลือง สี ฟ้า สี ชมพู สี เขียว สี สม้ และมีการจัดการแข่งขันกีฬา

จ�ำนวน  8 ชนิด คือ แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส บาสเกตบอล
วอลเลย์บอล ฟุตซอล ดึงข้อ วิง่ ขึ้นตึก  และวิง่ ผลัดเอกีเด้ง โดย
มีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการ พร้อมด้วยภราดา
วิทยา เทพกอม รองผูอ้ ำ� นวยการ/หัวหน้าฝ่ ายวิชาการ ภราดา
กุลชาติ จันทะโชโต หัวหน้าส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ /หัวหน้าฝ่ าย
ธุรการ-การเงิน  ร่ วมเป็ นประธานใน พิธีเปิ ด - ปิ ด การแข่งขัน
กีฬาสี AC  GAMES ประจําปี การศึกษา  2562  ณ บริ เวณใต้
อาคารนักบุญหลุยส์-มารี ย ์ (Saint Louis-Marie Memorial
Building) โรงเรี ยนอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญเข้าร่วมกีฬาครูสถาบันในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8

งานกีฬา โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ส่งคุณครู เข้าร่ วมการแข่งขัน
กีฬาครู สถาบันในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย  
“ กี ฬาครู คณะเซนต์คาเบรี ยล ครั้ งที่ 8 ” ชิ งถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่
17-19 ตุลาคม พ.ศ. 2562 จัดโดยมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่ ง
ประเทศไทย  ณ สนามกีฬาโรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมีสถาบัน
ในเครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลแห่งประเทศไทย โดยโรงเรี ยน

อัสสัมชัญส่ งคณะครู เข้าร่ วมการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 6 ประเภท
ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย 9 คน, วอลเลย์บอลชาย,  แบดมินตันคู่
หญิง, แบดมินตันโอเพ่น, และเซปักตะกร้อชาย โดยวัตถุประสงค์
เพือ่ ส่งเสริ มความสมัครสมานสามัคคีในหมูบ่ คุ ลากรของสถาบันใน
เครื อมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรี ยลและได้มีโอกาสท�ำกิจกรรมร่ วมกัน
โดยใช้การกีฬาเป็ นสื่ อ อีกทั้งเป็ นการสนับสนุนให้บุคลากรได้ออก
ก�ำลังกายตลอดจนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
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ตัวแทนชายล้วน 4 โรงเรียนตบเท้าแถลงข่าวงานฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรฯ ครั้งที่ 29

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ในนามเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน จัดแถลงข่าวฟุตบอลประเพณี
จตุ รมิ ตรสามัคคี ครั้ งที่ 29 “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี
นายจิณณภัทร พิบูลวิทิตธ�ำรง ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนสวนกุหลาบ
วิทยาลัย เป็ นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสุ พจน์ หล้าธรรม
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนเทพศิรินทร์ ภราดาทักษบุตร ไกรประสิ ทธิ์
ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ แผนกประถม และ ดร.บรรจง ชม
ภูวงศ์ รักษาการผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
ร่ วมแถลง โดยมี นายภาวิต วยาจุต ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร บริ ษทั

บูทรู ม แอพาเรล จ�ำกัด ในนามชุดกีฬา อาริ และผูม้ ีเกียรติ ร่ วมงาน
ณ หอประชุมอาคาร 123 ปี สวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรี ยนสวน
กุหลาบวิทยาลัย ส�ำหรับการแข่งขันฟุตบอลจตุรมิตรสามัคคีครั้งที่
29 “เราท�ำความดี ด้วยหัวใจ” เป็ นการแข่งขันฟุตบอล 4 โรงเรี ยน
ชายล้วน ประกอบด้วย โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรี ยน
เทพศิรินทร์ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ และโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน
วิทยาลัย ซึ่ งในครั้ งนี้    มี ข้ ึ นระหว่างวันที่ 9, 11, 13 และ 16
พฤศจิกายน 2562 ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่ งชาติ เขต
ปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร

ประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29

เมื่อวันที่  7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ฝ่ายประชาสัมพันธ์
การแข่งขันฟุตบอลประเพณี จตุรมิตรสามัคคี ครั้งที่ 29 ได้นำ�
ทีมงาน มีประธานจัดการแข่งขัน ผูจ้ ดั การทีม  โค้ช  และกัปตัน
ทีม ไปร่ วมรายการ เจาะสนาม Weekly ณ สถานีโทรทัศน์สี
กองทัพบก ช่อง 7 โดยโรงเรี ยนในเครื อจตุรมิตรสามัคคี ได้แก่
โรงเรี ยนสวนกุหลาบวิทยาลัย (เจ้าภาพ) โรงเรี ยนเทพศิรินทร์
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  และโรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย  
รายชื่อร่ วมรายการประกอบด้วย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
1.ประธานจัดการแข่งขัน : ผอ. จิณณภัทร พิบูลวิทิตธ�ำรง
2.ผูจ้ ดั การทีม : คุณธนา ธรรมวิหาร
3.โค้ช : อ.นัฐพงศ์ สี นวล
4.กัปตันทีม : นายศุภกรณ์ ชีกว้าง
โรงเรียนเทพศิรินทร์
1.ผูจ้ ดั การทีม : คุณภูรี วัฒนศัพท์
2.โค้ช : คุณศิริศกั ดิ์ ยอดญาติไทย
3.กัปตันทีม : นายฉัตริ น พาทีทิน
โรงเรียนอัสสั มชัญ
1.ผูค้ วบคุมทีม : ภราดาทักษบุตร ไกรประสิ ทธิ์ ที่ปรึ กษาทีม/
ผอ. โรงเรี ยนอัสสัมชัญแผนกประถม
2.โค้ช : มาสเตอร์ประนุพงษ์  ปิ่ นสุ วรรณ
3.กัปตันทีม : นายธนายุทธ อยูส่ ุ ข
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
1.ผูจ้ ดั การทีม : ดร.บรรจง ชมภูวงศ์
2.โค้ช : อ.รักพงษ์ แก้วแท้
3. กัปตันทีม : นายวราวุฒิ สวัสดิ์
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ยัดห่วง “อัสสัมชัญ” คว้า 2 แชมป์ 1 รองแชมป์ TYBI 2019

ขอแสดงความยินดี กบั ที มบาสเกตบอล โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่ นอายุ 13 ปี อายุ 18 ปี และ
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 รุ่ นอายุ 15 ปี ในการแข่งขันบาสเกตบอล
รายการ “THAI YOUTH BASKETBALL INVITATION
(TYBI) 2019” ระหว่างวันที่ 2-11 พฤศจิ กายน 2562 ณ
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง หัวหมาก กรุ งเทพฯ โดยรอบชิงชนะ
เลิศ มีดงั นี้
รุ่นอายุ 13 ปี

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี 77-48
คะแนน
รุ่นอายุ 15 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
28-46 คะแนน
รุ่นอายุ 18 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียน 64-41
คะแนน

ช่อง 7 HD ทำ�สกู๊ปอัสสัมชัญ ฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียนคัพ 2019
รอบ 10 ทีมสุดท้าย
เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ทีมงานสปอร์ตแฟน
ช่อง 7 HD มาท�ำสกู๊ปทีมฟุตบอล “อินทรี แดง” โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ในโอกาสที่สามารถผ่านเข้าสู่ รอบ 10 ทีมสุ ดท้าย
ฟุตบอล 7 คนแชมป์ กีฬา 7 สี แชมเปี ยนคัพ 2019 เพื่อออก
อากาศทาง ช่อง 7HD ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  เวลา 12.30
น. ในรายการ “สปอร์ ต แฟน” ณ โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ
เขตบางรัก  กรุ งเทพมหานคร
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อินทรีแดง” อัสสัมชัญ จับสลากอยู่สาย บี ร่วมรองแชมป์เก่า ราชวินิตบางเขน
ฟุตบอล 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปี้ยนคัพ 2019

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ภราดาวิทยา เทพกอม
รองผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้ อมด้วย มาสเตอร์
ประนุพงษ์ ปิ่ นสุวรรณ หัวหน้าสต๊าฟโค้ชทีมฟุตบอลโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ร่ วมงานการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน ฟุตบอล

นักเรี ยน 7 คน แชมป์ กีฬา 7 สี แชมเปี้ ยนคัพ 2019 รอบ 10 ทีม
สุ ดท้าย และพิธีมอบเงินสนับสนุนทีมที่ผา่ นเข้ารอบ 10 ทีม
สุดท้าย ณ สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7HD จตุจกั ร กทม.
โดยการจับสลากแบ่งออกเป็ น 2 สาย ประกอบด้วย
กลุ่ม เอ : โรงเรี ยนสุ รศักดิ์มนตรี , โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี ,
โรงเรี ยนสารวิทยา , โรงเรี ยนท่าข้ามพิทยาคม , โรงเรี ยนสวน
ป่ าเขาชะอางค์
กลุม่ บี : โรงเรี ยนราชวินิตบางเขน , โรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา
, โรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ว , โรงเรี ยนอัสสัมชัญ , โรงเรี ยน
กีฬาเทศบาลนครปฐม
สามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Bugaboo.tv
หรื อทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจ : Ch7HD, Ch7HD Sports และ
ถ่ายทอดสดรอบชิงชนะเลิศ ทางช่อง 7HD กด 35 หรื อสามารถ
ส่ ง ก�ำ ลัง ใจในช่ อ งทางโซเชี ย ลต่ า งๆ พร้ อ มติ ด แฮชแท็ก
ทวิตเตอร์ และเฟซบุก๊ #แชมป์ กีฬา 7HD ตลอดกิจกรรมการ
แข่งขัน หรื อติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.7seesport.
ch7.com

“อินทรีแดง” อัสสัมชัญ เก็บชัยนัดแรก ฟุตบอล แชมป์กีฬา 7HD

ผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรี ยน 7 คน แชมป์ กีฬา 7
HD แชมเปี ยน คัพ 2019 รอบ 10 ที ม สุ ด ท้า ย นัด แรก
เมื่อวันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรี ยนราชวินิต
บางแก้ว จ.สมุทรปราการ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนราชวินิตบางแก้ว  3-1 ประตู

นักกีฬายอดเยีย่ ม  (Man of the Match) นายรณรงค์ ทาตะนาม
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
โปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไป วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
เวลา 13.30 น. โรงเรี ยนอัสสัมชัญ พบ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
ศรี ราชา ณ สนามโรงเรี ยนอัสสัมชัญศรี ราชา จ.ชลบุรี
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ทีมวอลเลย์บอลอัสสัมชัญ รับโอวาทจากคณะภราดาก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน
วอลเลย์บอลรอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 คุณสักกะพงษ์  
บุญมี ผูจ้ ดั การทีมวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ พร้อมด้วย
มาสเตอร์ สนั่น อ้นเกตุ หัวหน้าผูฝ้ ึ กสอนที มวอลเลย์บอล
ได้พานักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุ 18 ปี
ตัวแทนภาคนครหลวง วอลเลย์บอลเยาวชน PEA ชิงชนะเลิศ

แห่ งประเทศไทย ประจ�ำปี 2562  และนักกีฬาวอลเลย์บอล
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ รุ่ นอายุ 16 ปี แชมป์ เก่าวอลเลย์บอลยุวชน
“เอสโคล่า” รุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี รับโอวาทสร้างขวัญก�ำลังใจ
จาก ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ที่ปรึ กษาผูอ้ ำ� นวยการ และภราดา
ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรี ยนอัสสัมชัญ

อัสสัมชัญ คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทาน วอลเลย์บอลเอสโคล่า 2562
ทีมมารยาทยอดเยีย่ ม  (Sportsmanship Award)  ได้แก่ โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ
สรุปผลการแข่ งขันทีผ่ ่ านมา
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกีฬานครนนท์วิทยา 6 ไป
3-1 เซต (25-15, 25-21, 20-25, 25-18 คะแนน)
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ แพ้ โรงเรี ย นนวมิ ท ราชู ทิ ศ มัช ฌิ ม
จ.นครสวรรค์ ไป 1-3 เซท (20-25, 12-25, 25-18, 19-25
คะแนน)
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ ทีมโรงเรี ยน อบจ. สงขลาพิทยานุ
สรณ์ จ.สงขลา 3-0 เซต (25-17, 25-17, 25-15 คะแนน)
รอบ 2
ขอแสดงความยินดี กับ ทีมวอลเลย์บอล โรงเรี ยน โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ชนะ ชนะ ที ม โรงเรี ย นกี ฬ าจัง หวัด
อัสสัมชัญ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 2 สมัยติดต่อกัน วอลเลย์บอล สุ พรรณบุรี จ.สุ พรรณบุรี 3-0 เซต (26-24, 25-14, 27-25
ยุวชน เอสโคล่า รุ่ นอายุ 16 ปี ชิงชนะเลิศแห่ งประเทศไทย คะแนน)
ประจ�ำปี 2562 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ ทีมโรงเรี ยนเพชรวิทยาคาร จ.ชัยภูมิ
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงชนะ 3-0 เซต (25-21, 25-12, 25-17 คะแนน)
เลิศแห่ งประเทศไทย ณ ยิมโรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย รอบรองชนะเลิศ
ทีมโรงเรี ยนอัสสัมชัญ  กรุ งเทพมหานคร (เสื้ อสี สม้ ) ชนะ ทีม
จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ 10-17 ตุลาคม พ.ศ. 2562
นักกีฬายอดเยีย่ ม ได้ แก่ นายณฐกร เหลืองวัฒนวิไล โรงเรี ยน โรงเรี ยนขามทะเลสอวิทยา จ.นครราชสี มา (เสื้ อสี ดำ� ) 3-0 เซต
(25-14, 25-19, 25-22 คะแนน)
อัสสัมชัญ
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม ได้ แก่ มาสเตอร์ สนัน่ อ้นเกตุ โรงเรี ยน รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ  ชนะ ทีมโรงเรี ยนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
อัสสัมชัญ
จ.นครสวรรค์ 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

ขอแสดงความยินดีกบั ทีมบาสเกตบอล โรงเรี ยน
อัสสัมชัญ ทีไ่ ด้รบั รางวัลจากการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรี ยน
รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สพฐ.-โมโน แชมป์ เปี้ ยนคัพ
2019 (OBEC-MONO CHAMPION 2019) ระหว่างวันที่
16-22 กันยายน 2562 ณ สนาม GSB STADIUM 29 ปากเกร็ ด
นนทบุรี
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อม
ทุนการศึกษา 10,000 บาท
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมถ้วยรางวัลและ
ทุนการศึกษา 25,000 บาท
รุ่นอายุ 18 ปี (Division 1) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่
2 ได้รับทุนการศึกษา 45,000 บาท
สรุ ปผลการแข่งขันที่ผา่ นมา ของทีมบาสเกตบอล โรงเรี ยน
อัส สัม ชัญ ตัว แทนภาคนครหลวง รอบชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง
ประเทศไทย
รุ่นอายุ 14 ปี ชาย
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ A ชนะ โรงเรี ยนพะเยาพิทยาคม 60-18
คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ A ชนะ โรงเรี ยนอุดรพิทยานุกลู 34-29
คะแนน

รอบสอง
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ A ชนะ โรงเรี ยนสายปัญญา รังสิ ต 56-19
คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ A ชนะ โรงเรี ยนรุ่ งอรุ ณ 37-28 คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ A แพ้ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
31-43 คะแนน
รุ่นอายุ 16 ปี ชาย
รอบแรก
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ A ชนะ โรงเรี ยนสุ ราษฎร์ พิทยา 57-28
คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ A ชนะ โรงเรี ยนเบญจมราชานุ สรณ์
นนทบุรี 48-40 คะแนน
รอบสอง
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ A ชนะ โรงเรี ย นเบตงวี น ะราษฎร์
ประสาน 62-16 คะแนน
รอบรองชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ A ชนะ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตี ยน
วิทยาลัย 46-35 คะแนน
รอบชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ A ชนะ โรงเรี ยนเบญจมราชานุ สรณ์
นนทบุรี 40-27 คะแนน
รุ่น 18 ปี ชาย (Division1)
รอบแรก โดยน�ำคะแนนอันดับที่ 1 และ 2 เข้าไปชิงชนะเลิศ
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนกรุ งเทพคริ สเตียนวิทยาลัย
64-52 คะแนน
โรงเรี ย นอัส สั ม ชัญ ชนะ โรงเรี ย นเบญจมราชานุ ส รณ์
นนทบุรี 60-48 คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ โรงเรี ยนอัสสัมชัญธนบุรี 59-44
คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ Traill International School 51-65
คะแนน
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ แพ้ โรงเรี ยนนนทบุรีวิทยาลัย 46-79
คะแนน
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นักยัดห่วง “อินทรีแดง” อัสสัมชัญ U-18 คว้าแชมป์บาสเกตบอล TOA
เยาวชนชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2562

ขอแสดงความยินดีกบั ทีมบาสเกตบอลโรงเรี ยน
อัสสัมชัญ รุ่ นอายุไม่เกิน 18 ปี ที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ
หนึ่ งบาสเกตบอล TOA เยาวชนชิ ง ชนะเลิ ศ แห่ ง
ประเทศไทย ประจ�ำปี 2562 ระหว่างวันที่ 16-23 ตุลาคม

คณะผู้จัดท�ำ
ที่ปรึกษา

2562 ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรี ยนเบญจมราชานุสรณ์
นนทบุ รี โดยนัดชิ งชนะเลิ ศ โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ชนะ
MONO YOUTH 84-74 คะแนนส่ วนรุ่ นอายุไม่เกิน 16 ปี
โรงเรี ยนอัสสัมชัญ ได้รางวัลรองอันดับสองร่ วม
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