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จดหมายข่า่วโรงเรียนอััสสัมชััญ

AC NEWSLETTER
ปีีทีี่ ่22 ฉบัับัเดือันธัันวาคม พ.ศ.2562-กุุมภาพันธั ์พ.ศ.2563

พิธีัเปิีดอันุสาวรียคุ์ณพอ่ัเอัมิล อัอักัุสต์ ์กุอัลมเบัต์์

มอับัรางวัลให้แกุนั่กุเรียนทีี่ช่ันะกุารปีระกุวด
โครงงาน AC STEM Innovation 2562

พิธีัมุทิี่ต์าจิต์ครูเกุษีียณ ปีีกุารศึกุษีา 2562 งาน “AC HOMECOMING DAY 2020”

ปีระจำาปีีกุารศึกุษีา 2562
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กิุจกุรรมวันคลา้ยวันพระราชัสมภพพระบัาที่สมเด็จพระบัรมชันกุาธิัเบัศ 
มหาภูมิพลอัดุลยเดชัมหาราชั บัรมนาถบัพิต์ร รัชักุาลทีี่ ่9 วันชัาติ์ และวันพอ่ัแห่งชัาติ์

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 4	 ธันัวัาคมื่	พ.ศ.	 2562	ภราดา	 ดร.ศกัดา	
สกนธัวัฒัน	์	ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		เป็็นป็ระธัานใน
พธ่ิัวันัคล้�ายวันัพระราชัสมื่ภพพระบาที่สมื่เดจ็พระบรมื่ชันกา
ธิัเบศ	มื่หาภ้มิื่พล้อดุล้ยเดชัมื่หาราชั	บรมื่นาถบพิตร	รัชักาล้ท่ี่�	
9	 วันัชัาติ	 แล้ะวันัพ่อแห่งชัาติ	 โดยม่ื่ภราดาวัิที่ยา	 เที่พกอมื่	 
รองผู้้ �อ ำานวัยการ/หัวัหน�าฝ่่ายวัิชัาการ	 ภราดากุล้ชัาติ	 
จนัที่ะโชัโต	หวััหน�าสำานกัผู้้ �อ ำานวัยการ	คณะผู้้ �บริหาร	คณะคร้
นกัเร่ยน	แล้ะผู้้ �แที่นผู้้ �ป็กครอง	 เข้�าร่วัมื่ในพิธ่ั	ป็ระธัานจุดธ้ัป็
เท่ี่ยนต่อหน�าพระคริสตแ์ล้ะกล่้าวัสุนที่รพจน	์เน่�องในวันัคล้�าย
วันัเฉลิ้มื่พระชันมื่พรรษาข้องพระบาที่สมื่เดจ็พระบรมื่ชันกา
ธิัเบศ	มื่หาภ้มิื่พล้อดุล้ยเดชัมื่หาราชั	บรมื่นาถบพิตร	รัชักาล้ท่ี่�	
9	วันัชัาติ	แล้ะวันัพอ่แห่งชัาติ	จากนั�นได�เชิัญผู้้ �แที่นคร้	ผู้้ �แที่น

ผู้้ �ป็กครอง	ผู้้ �แที่นนกัเร่ยน	แล้ะผู้้ �แที่นนกัการ	 ข้้�นถวัายแจกนั
ดอกไมื่�ต่อหน�าพระบรมื่ฉายาล้กัษณ์	 ต่อด�วัยกิจกรรมื่รำาล้้ก
พระคุณพ่อ	 ผู้้ �แที่นล้้กนายณฐนนที่์	 ตติยาพร	 นักเร่ยนชัั�น
มื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	5/2	อ่านบที่เทิี่ดพระคุณพอ่	ผู้้ �แที่นล้้กข้้�นมื่อบ
มื่าล้ยั	เคารพบ้ชัาพร�อมื่ที่ั�งกราบคุณพอ่	เพ่�อแสดงควัามื่กตญัญู้
ต่อคุณพอ่		ผู้้ �แที่นพอ่คุณพอ่เมื่ฆิินที่ร์	องัคที่ะวัานิชั	กล่้าวัแสดง
ควัามื่ร้�ส้กท่ี่�ม่ื่ต่อล้้ก	ผู้้ �อ ำานวัยการป็ระธัานในพิธ่ักล่้าวัข้อบคุณ
ผู้้ �แที่นคุณพ่อท่ี่�ให�เก่ยรติมื่าร่วัมื่กิจกรรมื่กับที่างโรงเร่ยน	 

ผู้้ �อ ำานวัยการพร�อมื่ที่ั�งรองผู้้ �อ ำานวัยการ	 ร่วัมื่กนัมื่อบข้องท่ี่�
ระล้้กแก่ผู้้ �แที่นคุณพ่อ	ณ	บริเวัณล้านอนุสาวัร่ยเ์จษฏาจารย	์ 
ฟ.	ฮ่ีแล้ร์โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร
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พิธีัมิสซาบูัชัาข่อับัพระคุณ Wish Christmas and Happy new year 2020

พิธีัเสกุถำาระลึกุถึงกุารบัังเกิุดข่อังพระกุุมารเยซู และเปิีดไฟต์น้คริสต์ม์าส 2019

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 4	ธันัวัาคมื่	พ.ศ.	 2562	งานอภิบาล้	สำานกั 
ผู้้ �อ ำานวัยการ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	จดัให�ม่ื่พิธ่ัเสกถำ�าพระกมุื่าร	
แล้ะเปิ็ดไฟต�นคริสตม์ื่าส	เพ่�อระล้้กถ้งการบงัเกิดพระกมุื่ารเยซู้
ได�รับเก่ยรติจากบาที่หล้วังยอแซูฟวันิยั		ฤที่ธิับุญไชัย	ผู้้ �ช่ัวัยเจ�า
อาวัาสอาสนวัิหารอสัสัมื่ชัญั	ป็ระกอบวัจนพิธ่ักรรมื่	 โดยม่ื่
ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
พร�อมื่ด�วัยภราดาวัทิี่ยา	เที่พกอมื่	รองผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่าย
วัชิัาการ	ภราดากลุ้ชัาติ	จนัที่ะโชัโต	หวััหน�าสำานกัผู้้ �อ ำานวัยการ
ผู้้ �แที่นผู้้ �ร่วัมื่บริหาร	ผู้้ �แที่นคร้ไที่ย	ผู้้ �แที่นคร้ต่างชัาติ	ผู้้ �แที่น
นักเร่ยนป็ระธัานสภานักเร่ยน	 ป็ระธัานนักเร่ยนคาที่อลิ้ก		 
ผู้้ �แที่นผู้้ �ป็กครอง		แล้ะผู้้ �แที่นนกัการ	มื่อบมื่าล้ยักรแด่พระกมุื่าร
เยซู้	พร�อมื่ที่ั�งกดปุ่็มื่เปิ็ดไฟต�นคริสตม์ื่าส	วังดุริยางคบ์รรเล้ง
เพล้ง	Joy	to	the	World	,	We	wish	you	a	merry	Christmas	ร่วัมื่

เข่า้อัำานวยพรพระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกุรียงศักุดิ ์โกุวิที่วาณิชั

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 6	 ธันัวัาคมื่	พ.ศ.	 2562	 	ภราดา	ดร.ศกัดา	 
สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	 	พร�อมื่ด�วัยภราดา
วัทิี่ยา	เที่พกอมื่	รองผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายวัชิัาการ		ภราดากลุ้
ชัาติ	จนัที่ะโชัโต	หวััหน�าสำานกัผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายธุัรการ-
การเงิน	คณะผู้้ �บริหาร	คณะคร้แล้ะนกัเร่ยน	“ไตรอสัสมัื่ชัญั”	 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญัศ้กษา	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญัคอนแวันต	์แล้ะ 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	 เข้�าอ ำานวัยพรพระคาร์ดินลั้	ฟรังซิูสเซูเวัย่ร์	
เกร่ยงศกัดิ� 	โกวัทิี่วัาณิชั	ป็ระมุื่ข้อคัรสงัฆิมื่ณฑล้กรุงเที่พฯ	เน่�อง
ในโอกาสฉล้องศาสนนามื่	ณ	ห�องรับรอง	สำานกัมิื่สซูงัคาที่อลิ้ก		
อคัรสงัฆิมื่ณฑล้กรุงเที่พฯ	ซูอยเจริญกรุง		40		ถนนเจริญกรุง	แข้วัง
บางรัก	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร

กนัร�องเพล้งนำาโดยนกัข้บัร�องป็ระสานเส่ยง	ณ	ล้านอนุสาวัร่ย์
พระแม่ื่มื่าร่ย	์โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร

	 เม่ื่�อวั ันท่ี่� 	 3 	 มื่กราคมื่	 พ.ศ.2563	 งานอภิบาล้	 
(ศาสนาคริสต)์	สำานกัผู้้ �อ ำานวัยการ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ร่วัมื่กบั
โรงเร่ยนไตรอสัสมัื่ชัญั	แล้ะอาสนวัหิารอสัสมัื่ชัญั	จดัพิธ่ัมิื่สซูา
บ้ชัาข้อบพระคุณ	Wish	Christmas	and	Happy	new	year	2020	
โดยม่ื่	พระคาร์ดินลั้	ฟรังซิูส	 เซูเวัย่ร์	 เกร่ยงศกัดิ� 	 โกวัทิี่วัาณิชั	
เป็็นป็ระธัานในพิธ่ั	 ในโอกาสน่� โรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	นำาโดย
ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการ	พร�อมื่ด�วัย	ภราดา
กุล้ชัาติ	 จนัที่ะโชัโต	 หัวัหน�าสำานักผู้้ �อ ำานวัยการ	 นักเร่ยน
คาที่อลิ้กทุี่กระดบัชัั�นคณะคร้นกัเร่ยนโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	คณะ
คร้นกัเร่ยนโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญัศ้กษา	คณะคร้นกัเร่ยนโรงเร่ยน
อสัสัมื่ชัญัคอนแวันต	์แล้ะคริสตศ์าสนิกชันเข้�าร่วัมื่ในพิธ่ั	ณ	
อาสนวัหิารอสัสมัื่ชัญั	บางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร
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	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	20	ธันัวัาคมื่	พ.ศ.	2560	 	ภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เป็็นป็ระธัานกล่้าวั
อวัยพรแล้ะเปิ็ดงาน	เอซู่	คริสตม์ื่าสแฟร์	2019	(AC	Christmas	

งานเอัซีคริสต์ม์าสแฟร์ 2019 (AC Christmas Fair 2019)

มอับัมาลัยกุรพร้อัมข่อังข่วัญอัวยพรคณะภราดา ในเที่ศกุาลคริสต์ม์าส และปีีใหม่

Fair	2019)	ป็ระจำาป่็การศ้กษา	2562		ได�รับเก่ยรติจากผู้้ �ป็กครอง
ทุี่กระดบัชัั�น	 คณะกรรมื่การท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ	 คณะคร้	
นกัเร่ยนแล้ะแข้กผู้้ �ม่ื่เก่ยรติ	ร่วัมื่งาน	โดยม่ื่มิื่สภคัวัภิา	แย �มื่ศร่	
ป็ระธัานคณะกรรมื่การกองทุี่นคร้อสัสมัื่ชัญั	ป็ระธัานการจดั
งาน	กล่้าวัรายงานวัตัถุป็ระสงคข์้องการจดังาน	เพ่�อเป็็นการหา
รายได�เข้�าสวัสัดิการคร้	 โดยภายในงานม่ื่การจำาหน่ายสินค�า
ราคาป็ระหยดั	ร�านข้ายข้องท่ี่�ระล้้ก	ร�านค�าที่ั�วัไป็		กิจกรรมื่เกมื่
ข้องผู้้ �ป็กครองแล้ะนักเร่ยนระดบัชัั�นต่างๆ	 การออกสล้าก
รางวัลั้การกศุล้		การแสดงคอนเสิร์ต	ป็ระกอบด�วัยศิล้ปิ็น	THE	
SIX	PACK,	FIRST	ANUWAT,	SPACEBAR,	FLOURINE,	
EVELYN,	 INDICA,	 ไก่ไข่้,	 FOOLSTEP,	 SAFEPLANET,	
SWEET	MULLET,	 WHAL&DOLPH,	 F.HERO	 แล้ะ 
กิจกรรมื่อ่�นๆ	อ่กมื่ากมื่าย	รายได�ที่ั�งหมื่ดหล้งัหกัค่าใชั�จ่าย	มื่อบ
ให�กองทุี่นคร้โรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 ณ	 โรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ		 
เข้ตบางรัก		กรุงเที่พมื่หานคร

	 	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 19	ธันัวัาคมื่	พ.ศ.	 2562	 	ผู้้ �แที่นผู้้ �บริหาร	 
ผู้้ �แที่นคร้ไที่ย	ผู้้ �แที่นคร้ต่างชัาติ		ผู้้ �แที่นนกัการ	แล้ะบุคคล้ากร
โรงเร่ยนอสัสัมื่ชััญ	 	 มื่อบมื่าล้ยักรพร�อมื่ข้องข้วัญัอวัยพร		
ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒันผ์ู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	
ภราดาวัริิยะ		ฉนัที่วัโรดมื่	ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ		ภราดากลุ้ชัาติ
จนัที่ะโชัโต	หัวัหน�าสำานกัผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายธุัรการ-
การเงิน	ภราดา	ที่กัษบุตร	ไกรป็ระสิที่ธิั� 	ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยน
อสัสมัื่ชัญัแผู้นกป็ระถมื่		แล้ะภราดาภ้วัรินที่ร์		เข้มื่รัชัตอ์นนต์
รองผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญัแผู้นกป็ระถมื่	 เน่�องใน
เที่ศกาล้คริสต์มื่าสแล้ะป่็ใหม่ื่	 	ณ	ห�อง	Auditorium	ชัั�น	 9			 
หล้งัจากนั�นคณะภราดาได�มื่อบเงินโบนสัให�กบัคุณคร้เพ่�อเป็็น
ข้วัญัแล้ะกำาล้งัใจท่ี่�ที่ำางานตล้อดที่ั�งป่็	ณ	ห�องที่ำางานผู้้ �อ ำานวัย
การ	ชัั�น	M2	อาคาร	Assumption	2003	แล้ะห�องสมุื่ด	มื่าร์ติน	 
เดอ	ต้รส์	ชัั�น	3	อาคารนกับุญหลุ้ยส์-มื่าร่ย	์(Saint	Louis-Marie	

งานเลีย้งสังสรรคค์รอับัครัวครูในโอักุาสเที่ศกุาลคริสต์ม์าสและข้ึ่นปีีใหม่

	 	 เม่ื่�อวันัศุกร์ท่ี่� 	 3	 มื่กราคมื่	 พ.ศ.2563	 โรงเร่ยน 
อสัสัมื่ชัญั	 ร่วัมื่กบั	 โรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญัแผู้นกป็ระถมื่	จดังาน

เล่้�ยงสงัสรรคค์รอบครัวัคร้	เน่�องในโอกาสเที่ศกาล้คริสตม์ื่าส
แล้ะวันัข้้�นป่็ใหม่ื่	 2563	โดยม่ื่	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์ 
ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 ภราดาวัิริยะ	 ฉันที่วัโรดมื่	 
ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ	 ภราดากุล้ชัาติ	 จนัที่ะโชัโต	หัวัหน�า
สำานกัผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายธุัรการ-การเงิน	ภราดาที่กัษ-
บุตร	 ไกรป็ระสิที่ธิั� 	 ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญัแผู้นก
ป็ระถมื่		แล้ะภราดาภ้วัรินที่ร์		เข้มื่รัชัตอ์นนต	์รองผู้้ �อ ำานวัยการ
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญัแผู้นกป็ระถมื่	คณะกรรมื่การบริหารสถาน
ศ้กษา	 ผู้้ �แที่นจากสมื่าคมื่อัสสัมื่ชััญ	 ผู้้ �แที่นจากสมื่าคมื่ 
ผู้้ �ป็กครองแล้ะคร้โรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	คณะผู้้ �บริหาร	คณะคร้	
แล้ะครอบครัวั	ร่วัมื่งานเล่้�ยงสงัสรรค	์ณ	สนามื่วัลิ้ล่้ามื่งฟอร์ต
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญัพาณิชัยการ	เข้ตสาที่ร	กรุงเที่พมื่หานคร

Memorail	 Building)	 โรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 เข้ตบางรัก	
กรุงเที่พมื่หานคร
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อััสสัมชััญ บัันทึี่กุข่อ้ัต์กุลงความร่วมมือัที่างวิชัากุาร ความร่วมมือัโครงกุารทุี่นนักุเรียนแลกุเปีลีย่นวัฒนธัรรม
ระหวา่งปีระเที่ศ Exchange Program ปีระเที่ศไที่ย – สหรัฐอัเมริกุา – นิวซีแลนด์

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	3	ธันัวัาคมื่	พ.ศ.	2562		ภราดาวัทิี่ยา	เที่พกอมื่
	รองผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายวัชิัาการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ร่วัมื่
ล้งนามื่บนัท้ี่กข้�อตกล้งด�านวัชิัาการควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อโครงการทุี่น
นกัเร่ยนแล้กเป็ล่้�ยนวัฒันธัรรมื่ระหวั่างป็ระเที่ศ	Exchange	
Program	ป็ระเที่ศไที่ย	 –	สหรัฐอเมื่ริกา	 –	 นิวัซู่แล้นด	์ โดย	 
Mr.	Bradley	Smith	ป็ระธัานม้ื่ล้นิธิั	PAX	แห่งสหรัฐอเมื่ริกา	
พร�อมื่ด�วัย	Mr.	Kurt	 van	Zyl	ผู้้ �อ ำานวัยการ	Your	Education	
แห่งป็ระเที่ศนิวัซู่แล้นด	์นางสุจิตรา	ล้ออนวัล้	ป็ระธัานองคก์ร
	EduDee		เป็็นผู้้ �ล้งนามื่		การเซ็ูนข้�อตกล้งครั� งน่� ม่ื่โรงเร่ยนชัั�น
นำาในป็ระเที่ศไที่ยเก่อบ	 40	 แห่งเข้�าร่วัมื่	ณ	 โรงแรมื่อมื่าร่	
ดอนเม่ื่อง	กรุงเที่พมื่หานคร

แสดงความยินดีกัุบันายเบัญจพรหม ณ ลำาพูน ทีี่ไ่ดรั้บัรางวัลชัมเชัยกุารแข่ง่ขั่นที่อ่ังบัที่กุวีนิพนธัภ์าษีาฝรัง่เศส
	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 3	พฤศจิกายน	พ.ศ.	 2562	 	กลุ่้มื่สาระการ
เร่ยนร้�ภาษาต่างป็ระเที่ศ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ได�ส่ง	เบญจพรหมื่
ณ	ล้ำาพน้	นกัเร่ยนชัั�น	มื่.5/10	เล้ข้ป็ระจำาตวัั	50099	เข้�าร่วัมื่การ
แข่้งข้นัท่ี่องบที่กวั่นิพนธ์ัภาษาฝ่รั�งเศส	 ผู้ล้ป็รากฏวั่าได�รับ
รางวัลั้ชัมื่เชัย	ได�รับพระราชัที่านรางวัลั้จากสมื่เดจ็พระกนิษฐา
ธิัราชัเจ�า	 กรมื่สมื่เด็จพระเที่พรัตนราชัสุดาฯ	สยามื่บรมื่ราชั
กมุื่าร่		ซู้� งจดัโดยสมื่าคมื่คร้ภาษาฝ่รั�งเศสแห่งป็ระเที่ศไที่ย	ใน
พระบรมื่ราช้ัป็ถมัื่ป์็ฯ	 ร่วัมื่กบัสถานเอกอคัรราชัท้ี่ตฝ่รั�งเศส		
ได�จดักิจกรรมื่แล้ะการแข่้งข้นัควัามื่ร้�ควัามื่สามื่ารถที่างภาษา
ฝ่รั�งเศสข้้�น		ภายใต�ช่ั�องาน	“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	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร

แสดงความยินดีกัุบันักุเรียนทีี่ไ่ดรั้บัรางวัล คนแห่งแผ่น่ดิน 2562 สาข่าลูกุกุตั์ญกุต์เวทีี่ต์อ่ัแม ่และ เยาวชันดีเดน่
	 โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	 	ข้อแสดงควัามื่ยนิด่กบันกัเร่ยน
ท่ี่�ได�รับรางวัลั้	คนแห่งแผู้น่ดิน	2562		สาข้าล้้กกตญักตเวัท่ี่ต่อ
แม่ื่	แล้ะ	เยาวัชันด่เด่น		ด.ชั.	ธันกฤต	สุธ่ัป็กรณ์ชัยั	เล้ข้ป็ระจำา
ตวัั	 52983	ชัั�น	มื่.1/7	 กิจกรรมื่ภายในโรงเร่ยน	 เป็็นกองร�อย
พิเศษ,	ชัมื่รมื่Robot	,	นกัก่ฬาฟุตบอล้โรงเร่ยน
รางวัลั้ท่ี่�ได�รับ
-	รับรางวัลั้	คนแห่งแผู้น่ดิน	2562		สาข้าล้้กกตญักตเวัท่ี่ต่อแม่ื่	
แล้ะ	เยาวัชันด่เด่นสร�างช่ั�อเส่ยงให�สถานศ้กษา
-	 ชันะเลิ้ศ	 SMART	LOGISTIC	ROBOT	CHALLENCE	 
(	 JIRC2019	 )	 รุ่นมื่ธััยมื่	 	 จัดการแข่้งข้นัท่ี่�	 มื่หาวัิที่ยาล้ยั	
เที่คโนโล้ยพ่ระจอมื่เกล้�าพระนครเหน่อ
-	ได�รางวัลั้งชัมื่เชัยอนัดบัท่ี่�1	(ท่ี่�4)		แข่้งข้นัเต�น	To	Be	Number	
One	Teen	Dancercise	Thailand	Championship	 2020	 เป็็น
โครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในท้ี่ล้กระหม่ื่อมื่หญิงอุบล้
รัตนราชักญัญา	สิริวัฒันา	พรรณวัด่		รุ่นPRE-TEENAGE	ระดบั

กรุงเที่พฯแล้ะป็ริมื่ณฑล้
-	ได�รับเล่้อกจาก	Kidzania	 ให�เป็็นตวััแที่นป็ระเที่ศไที่ย	 ร่วัมื่
อดัคลิ้ป็สมัื่ภาษณ์	เพ่�อฉล้องครบรอบ	20	ป่็	Kidzania	global
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บัันทึี่กุข่อ้ัต์กุลงความร่วมมือัที่างวิชัากุาร ระหวา่ง คณะวิศวกุรรมศาสต์ร์ จุฬาลงกุรณม์หาวิที่ยาลัย 
กัุบัโรงเรียนอััสสัมชััญ

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 16	 ธัันวัาคมื่	พ.ศ.	 2562	 	 ศาสตราจารย	์
ดร.เกษมื่		ช้ัจารุกลุ้	อสัสมัื่ชันิก	เล้ข้ป็ระจำาตวัั	32138	รองคณบด่
ฝ่่ายบริหาร	คณะวัิศวักรรมื่ศาสตร์	 จุฬาล้งกรณ์มื่หาวัิที่ยาล้ยั	

รางวัลชันะเลิศ กุารต์อับัปัีญหาวิที่ยาศาสต์ร์และเที่คโนโลยี มจพ.

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 11	 มื่กราคมื่	พ.ศ.	 2563	 	 งานแนะแนวั	 
ฝ่่ายวัิชัาการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 จดังานสายสัมื่พนัธ์ับ�านกบั
โรงเร่ยนระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	1	ถ้ง	มื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	6	แล้ะ
	EP-M.1	ถ้ง	EP-M.6	ภาคเร่ยนท่ี่�	2	ป่็การศ้กษา	2562	โดยให� 
ผู้้ �ป็กครองรับผู้ล้การสอบระหวัา่งภาคเร่ยนท่ี่�	 2	 	 ป่็การศ้กษา	
2562	แล้ะได�พบป็ะกบัคร้ป็ระจำาชัั�นแล้ะคร้ผู้้ �ช่ัวัยตามื่ห�องเร่ยน
ข้องระดบัชัั�นนั�นๆเพ่�อรับที่ราบข้�อม้ื่ล้ข้องนกัเร่ยนแล้ะช่ัวัยกนั
หาแนวัที่างในการพฒันาการศ้กษาให�กบันักเร่ยนร่วัมื่กนั
ระหวัา่งผู้้ �ป็กครองแล้ะคุณคร้		ณ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก
	กรุงเที่พมื่หานคร

พร�อมื่ด�วัยคณะผู้้ �บริหาร	ร่วัมื่ล้งนามื่บนัท้ี่กข้�อตกล้งควัามื่ร่วัมื่
ม่ื่อที่างวัิชัาการ	ระหวัา่ง	คณะวัิศวักรรมื่ศาสตร์	 จุฬาล้งกรณ์
มื่หาวัิที่ยาล้ยั	กบัโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 โดยม่ื่ภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธัวัฒัน์	 ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชััญ	 ภราดาวัิที่ยา	 
เที่พกอมื่	รองผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายวัชิัาการ	คณะผู้้ �บริหาร	
คณะคร้แล้ะนักเร่ยน	 ร่วัมื่ในพิธ่ั	 ณ	 ห�องป็ระชุัมื่	 Video	 
Conference	1	ชั�นั	3	ศ้นยว์ัทิี่ยบริการ	พร�อมื่เย่�ยมื่ชัมื่ห�องป็ฏิบติั
การต่าง	ๆ	ที่างด�านวัทิี่ยาศาสตร์แล้ะเที่คโนโล้ย	่ห�องชัมื่รมื่	
Robot	ห�องชัมื่รมื่เที่คโนโล้ยก่ารบินแล้ะอวักาศ	(SPACE	AC)	
ห�องสมุื่ด	แล้ะห�องป็ระชุัมื่	Grand	Hall	 เย่�ยมื่ชัมื่การนำาเสนอ
ผู้ล้งานข้องนกัเร่ยนที่างด�านคณิตศาสตร์	 วัิที่ยาศาสตร์แล้ะ
เที่คโนโล้ยณ่	ห�องป็ระชุัมื่	Video	Conference	2	ชัั�น	3	ศ้นยว์ัทิี่ย
บริการ	 อาคารนักบุญหลุ้ยส์-มื่าร่ย์	 (Saint	 Louis-Marie	 
Memorail	 Building)	 โรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 เข้ตบางรัก	
กรุงเที่พมื่หานคร

		 เม่ื่�อวันัท่ี่�	6	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563		นกัเร่ยนโรงเร่ยน
อสัสัมื่ชัญัได�รับรางวัลั้ชันะเลิ้ศ	การตอบปั็ญหาวัิที่ยาศาสตร์
แล้ะเที่คโนโล้ย	่ ระดบัมื่ธััยมื่ศ้กษาตอนป็ล้าย	ป็ระจำาป่็	 2563	
งาน	 Science	 Exhibition	 and	 Co-Op	Day	 2020	 จดัโดย	
มื่หาวัทิี่ยาล้ยัเที่คโนโล้ยพ่ระจอมื่เกล้�าพระนครเหน่อ	ณ	อาคาร
อเนกป็ระสงค์	 มื่หาวัิที่ยาล้ัยเที่คโนโล้ย่พระจอมื่เกล้�า
พระนครเหน่อ	เข้ตบางซู่�อ	กรุงเที่พฯ
นกัเร่ยนเข้�าแข่้งข้นั	ป็ระกอบด�วัย
1.	นายวัวิัรรษธัร		ฐิตสิริวัทิี่ย	์มื่.5/1	เล้ข้ป็ระจำาตวัั	49886
2.	นายณฐัวัฒิุ		ไพศาล้วัโิรจนรั์กษ	์มื่.5/1	เล้ข้ป็ระจำาตวัั	50068
3.	นายธันภทัี่ร		ฉตัรม่ื่บุญ	มื่.5/3	เล้ข้ป็ระจำาตวัั	50225
คุณคร้ผู้้ �ควับคุมื่ด้แล้	มิื่สจุฑาวัรรณ	ตร่ชัยั	กลุ่้มื่สาระการเร่ยน
ร้�วัทิี่ยาศาสตร์แล้ะเที่คโนโล้ย	่(วัทิี่ยาศาสตร์)

งานสายสัมพันธับ์ัา้นกัุบัโรงเรียนระดับัชััน้มัธัยมศึกุษีาปีีทีี่ ่1 - 6 และ EP-M.1 - 6
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ต์อ้ันรับัผู่บ้ัริหารและคณะครู นักุเรียน โรงเรียน No.1 High School of Jiujiang 
จากุสาธัารณรัฐปีระชัาชันจีน

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	15		มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563		ภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธัวัฒัน์ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชััญ	 ภราดาวัิที่ยา	 

งาน Assumption College - Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2019
	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	13	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563	งานศ้นยภ์าษา	Bell	
ร่วัมื่กบักลุ่้มื่สาระการเร่ยนร้�ภาษาต่างป็ระเที่ศ	 ฝ่่ายวัิชัาการ	 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	จดังาน	Assumption	College	–	Bell		English	
Programme	Mathayom	3	Graduation	2019	ได�รับเก่ยรติจาก	
ภราดาวัริิยะ			ฉนัที่วัโรดมื่	ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ		เป็็นป็ระธัาน
มื่อบวัฒิุบตัร	 ให�กบันกัเร่ยน	ชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	 3	หล้กัส้ตร	
Bell		คณะท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ	คณะคร้กลุ่้มื่สาระการเร่ยนร้�
ภาษาต่างป็ระเที่ศ	ผู้้ �แที่นศ้นยภ์าษา	Bell	UK	แล้ะคณะคร้	ศ้นย์
ภาษา	Bell	ผู้้ �ป็กครอง	 ร่วัมื่งาน	ณ	ห�องป็ระชุัมื่	Auditorium	 
ชัั�น	 9	อาคารอสัสมัื่ชัญั	2003	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	 เข้ตบางรัก	
กรุงเที่พมื่หานคร

เที่พกอมื่	รองผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายวัชิัาการ	ภราดากลุ้ชัาติ	 
จนัที่ะโชัโต	หัวัหน�าสำานกัผู้้ �อ ำานวัยการ/หัวัหน�าฝ่่ายธุัรการ- 
การเงิน		พร�อมื่ด�วัยคณะผู้้ �บริหาร		คณะคร้	กลุ่้มื่สาระการเร่ยน
ร้�ภาษาต่างป็ระเที่ศ		คุณคร้ผู้้ �สอนภาษาจ่น	นกัเร่ยนท่ี่�เก่�ยวัข้�อง
ให�การต�อนรับคณะผู้้ �บริหาร	แล้ะคณะคร้	นกัเร่ยนจากโรงเร่ยน
	No.1	High	School	of	Jiujiang		จากสาธัารณรัฐป็ระชัาชันจ่น	
ท่ี่�ได�เดินที่างศ้กษาด้งานเก่�ยวักบัการศ้กษาโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
แล้ะกระชับัควัามื่สมัื่พนัธ์ัอนัด่	โดยโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญัจดัการ
แสดง	กระบ่�กระบอง		การแสดงศิล้ป็ะการต่อส้�มื่วัยไที่ย	แล้ะ
การข้บัร�องเพล้งภาษาจ่น	ในการต�อนรับ	ณ	ห�องป็ระชุัมื่	901 
ชัั�น	9	อาคารอสัสมัื่ชัญั	2003	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	 	 เข้ตบางรัก
กรุงเที่พมื่หานคร

บัันทึี่กุความร่วมมือัที่างดา้นวิชัากุาร ระหวา่ง คณะวิศวกุรรมศาสต์ร์ สจล. กัุบั โรงเรียนอััสสัมชััญ

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 27	มื่กราคมื่	พ.ศ.	 2563	ภราดา	ดร.ศกัดา		
สกนธัวัฒัน์	 ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 ล้งนามื่บนัท้ี่ก
ควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อที่างด�านวัชิัาการ	ระหวัา่ง	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	กบั
คณะวัศิวักรรมื่ศาสตร์	สถาบนัเที่คโนโล้ยพ่ระจอมื่เกล้�าเจ�าคุณ
ที่หารล้าดกระบงั	 โดยม่ื่	 รศ.ดร.	คมื่สัน	มื่าล่้ส่	คณบด่	คณะ
วัิศวักรรมื่ศาสตร์	 สถาบนัเที่คโนโล้ย่พระจอมื่เกล้�าเจ�าคุณ
ที่หารล้าดกระบงั	 เป็็นผู้้ �ล้งนามื่	พร�อมื่ด�วัย	รศ.ดร.อุมื่า	 ส่บุญ
เ ร่อง	 รองคณบด่ฝ่่ายวัิชัาการแล้ะต่างป็ระเที่ศ	 คณะ
วัิศวักรรมื่ศาสตร์	 	 สถาบนัเที่คโนโล้ย่พระจอมื่เกล้�าเจ�าคุณ
ที่หารล้าดกระบงั	ภราดาวัิที่ยา	 	 เที่พกอมื่	รองผู้้ �อ ำานวัยการ/
หวััหน�าฝ่่ายวัชิัาการ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		ล้งนามื่เป็็นสกัข่้พยาน
โดยม่ื่ผู้้ �แที่นจากคณะวัิศวักรรมื่ศาสตร์	 แล้ะผู้้ �แที่นคณะคร้ 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ร่วัมื่งาน	ณ	ห�องป็ระชุัมื่	1	ชัั�น	5	อาคาร	6	

สถาบนัเที่คโนโล้ย่พระจอมื่เกล้�าเจ�าคุณที่หารล้าดกระบงั	 
เข้ตล้าดกระบงั	กรุงเที่พมื่หานคร
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มอับัรางวัลให้แกุนั่กุเรียนทีี่ช่ันะกุารปีระกุวดโครงงาน AC STEM Innovation 2562

	 เม่ื่�อ	14	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.2563	คณะกรรมื่การดำาเนิน
งานโครงการ	AC	STEM	Innovation	2562	จดัพิธ่ัมื่อบรางวัลั้
นักเร่ยนระดบัมื่.1-มื่.5	 ได�รับเก่ยรติจาก	 ภราดาดร.ศกัดา	 
สกนธัวัฒัน	์	ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	มื่อบรางวัลั้ให�แก่
นกัเร่ยนท่ี่�ชันะการป็ระกวัดโครงงาน	AC	STEM	Innovation	
2562
ระดับัชัั้�น ม.1
รางวัลั้ชันะเลิ้ศ:	เคร่�องให�อาหารป็ล้าอตัโนมื่ติั		ห�อง	มื่.1/7
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	1:		Cleansea		ห�อง	มื่.1/6
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	2:		Zero	Energy	Water	Purifier		
ห�องมื่.1/1
ระดับัชัั้�น ม.2
รางวัลั้ชันะเลิ้ศ:	 IO	Tree	 (Internet	 of	Tree)	 ระบบการรดนำ�า
อจัฉริยะผู้า่นอินเตอร์เน็ต		ห�อง	มื่.2/1
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดับ	 1:	 	 เคร่� องรดนำ�าอตัโนมื่ัติโดย
เซ็ูนเซูอร์วัดัควัามื่ช่ั�น		ห�อง	มื่.2/9							
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	2:		เคร่�องด้ดฝุ่่ นจิ�วัพล้งัแรง		
ห�อง	มื่.2/4
ระดับัชัั้�น ม.3
รางวัลั้ชันะเลิ้ศ:	Internet	of	things,	everything	on	smart	phones		
ห�อง	มื่.3/1

บัันทึี่กุข่อ้ัต์กุลงความร่วมมือั ระหวา่ง สถาบัันเที่คโนโลยนานาชัาติ์สิรินธัร มหาวิที่ยาลัยธัรรมศาสต์ร์ กัุบั 
โรงเรียนอััสสัมชััญ

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	26	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563	ภราดา	ดร.ศกัดา			
สกนธัวัฒัน์	 	 ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 ศ.ดร.พฤที่ธัา	 
ณ	นคร	 ผู้้ �อ ำานวัยการสถาบนัเที่คโนโล้ย่นานาชัาติสิรินธัร	 
ล้งนามื่บันท้ี่กข้�อตกล้งควัามื่ร่วัมื่ม่ื่อ	 ระหวั่าง	 สถาบัน
เที่คโนโล้ยน่านาชัาติสิรินธัร	มื่หาวัิที่ยาล้ยัธัรรมื่ศาสตร์	กบั	
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	 	โดยม่ื่	รศ.	ดร.วัาร่	กงป็ระเวัชันนที่	์รอง 
ผู้้ �อ ำานวัยการฝ่่ายรับเข้�าศ้กษาแล้ะป็ระชัาสัมื่พนัธ์ั	 สถาบนั
เที่คโนโล้ย่นานาชัาติสิรินธัร	 แล้ะ	 ภราดาวัิที่ยา	 เที่พกอมื่		 
รองผู้้ �อ ำานวัยการแล้ะหวััหน�าฝ่่ายวัิชัาการ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		
ล้งนามื่เป็็นสกัข่้พยาน	ณ	สถาบนัเที่คโนโล้ยนานาชัาติสิรินธัร
	มื่หาวัทิี่ยาล้ยัธัรรมื่ศาสตร์	ศ้นยรั์งสิต	ตำาบล้คล้องหน้�ง	อ ำาเภอ
คล้องหล้วัง	จงัหวัดัป็ทุี่มื่ธัาน่

รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	1:		Solar	Tracker		ห�อง	มื่.3/5						
ระดับัชัั้�น ม.4 แผนวิทิย์์
รางวัลั้ชันะเลิ้ศ:	“AM-Bin”		ห�อง	มื่.4/4
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	 1:	 	 เคร่�องกั�นที่างรถไฟอตัโนมื่ติั		
ห�อง	มื่.4/1			
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	2:		รถดบัเพลิ้งจิ�วั		ห�อง	มื่.4/3
ระดับัชัั้�น ม.4 แผนศิิลป์์
รางวัลั้ชันะเลิ้ศ:	หล้อดไฟแผู้งโซูล่้าเซูล้ล้ท่์ี่�ใชั�พล้งังานจากแสง
อาทิี่ตย	์ห�อง	มื่.4/7
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	1:		เท่ี่ยมื่หอมื่สารสกดัจากธัรรมื่ชัาติ
ห�อง	มื่.4/6									
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	2:		Air	Condition	Fan		ห�อง	มื่.4/6
ระดับัชัั้�น ม.5 แผนวิทิย์์
รางวัลั้ชันะเลิ้ศ:	A.I.	camera	for	Attendance	System		
ห�อง	มื่.5/1
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	1:		ถุงผู้�า	powerbank	พล้งังานแสง
อาทิี่ตย	์	ห�อง	มื่.5/4
รางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบั	2:		แอร์ดบักลิ้�น		ห�อง	มื่.5/5
ระดับัชัั้�น ม.5 แผนศิิลป์์
รางวัลั้ชันะเลิ้ศ:	การบวัก	การล้บ	การค้ณ	แล้ะ	การด่เที่อร์มิื่
แนนซ์ู	ข้องแมื่ที่ริกซ์ู	ห�อง	มื่.5/6
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พิธีัมอับัเกีุยรติ์บััต์รนักุเรียนดีเดน่ดา้นกิุจกุรรม และพิธีัมอับัทุี่นกุารศึกุษีาทีี่มี่ผ่ลดีเดน่ และสร้างช่ืัอัเสียงให้แกุ่
โรงเรียน ปีระจำาปีีกุารศึกุษีา 2562

ทีี่มนักุธุัรกิุจรุ่นเยาวข์่อังนักุเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญ ไดรั้บัรางวัลรอังชันะเลิศอัันดับัทีี่ ่1 และรางวัลพิเศษีกุาร
จัดแสดงสินคา้ยอัดเยีย่ม และ บัริษัีที่ทีี่มี่ยอัดข่ายสูงสุด

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	15	มื่กราคมื่	พ.ศ.	2562	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	
จัดพิธ่ัมื่อบเก่ยรติบตัรนักเร่ยนด่เด่นด�านกิจกรรมื่	 ให�กับ
นกัเร่ยนระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	3,	6	แล้ะ	EP-M.3,	6	ป็ระจำา
ป่็การศ้กษา	2562	แล้ะพิธ่ัมื่อบทุี่นการศ้กษาท่ี่�ม่ื่ผู้ล้ด่เด่น	แล้ะ
สร�างช่ั�อเส่ยงให�แก่โรงเร่ยน	ป็ระจำาป่็การศ้กษา	 2562	โดยม่ื่	
ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	
เป็็นป็ระธัานในพิธ่ั	 พร�อมื่ด�วัยม่ื่ภราดาวัิที่ยา	 เที่พกอมื่	 
รองผู้้ �อ ำานวัยการ/หัวัหน�าฝ่่ายวัิชัาการ	ภราดากุล้ชัาติ	 จนัที่ะ
โชัโต	หวััหน�าสำานกัผู้้ �อ ำานวัยการ		คณะผู้้ �ร่วัมื่บริหาร	คณะคร้	
นักเร่ยนร่วัมื่ในพิธ่ั	 ณ	 บริเวัณล้านอนุสาวัร่ยเ์จษฏาจารย	์ 
ฟ.ฮ่ีแล้ร์	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร
				พิธ่ัมื่อบทุี่นการศ้กษา	ข้องโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ภาคเร่ยนท่ี่�	2	
ป่็การศ้กษา	2562		เป็็นทุี่นการศ้กษาจำานวัน	124	ทุี่น	เป็็นเงิน
ที่ั�งสิ�น	 1,558,000.-	บาที่	 (หน้�งล้�านห�าแสนห�าหม่ื่�นแป็ดพนั
บาที่ถ�วัน)	โดยม่ื่รายล้ะเอ่ยดดงัน่�
1.	ทุี่นการศ้กษา	Gifted	(	เกรดเฉล่้�ย	3.75-3.99	ทุี่นล้ะ	75,000.-	
บาที่	3.50-3.74	 ทุี่นล้ะ	50,000.-	บาที่)	 เป็็นเงินทุี่นการศ้กษา	
1,100,000.-	บาที่

2.	 ทุี่นการศ้กษาสำาหรับนกัเร่ยน	ป็.6	 ข้้�น	มื่.1	Gifted	 ทุี่นล้ะ	
20,000.-	บาที่	เป็็นเงินทุี่นการศ้กษา	160,000.-	บาที่
3.	 ทุี่นการศ้กษา	นกัเร่ยนท่ี่�ที่ำาคะแนนส้งสุด	O-NET	 ทุี่นล้ะ	
2,500.-	บาที่	แล้ะ	ที่ำาคะแนน	100	คะแนนเตม็ื่	O-NET	ทุี่นล้ะ	
5,000.-	บาที่	เป็็นเงินทุี่นการศ้กษา	110,000.-	บาที่
4.	 ทุี่นการศ้กษา	สำาหรับนกัเร่ยนท่ี่�ที่ำาคะแนนส้งสุด	 FSG	 /
FSGST	 ทุี่นล้ะ	2,000.-	บาที่	 เป็็นเงินทุี่นการศ้กษา	 46,000.-	
บาที่
5.	ทุี่นการศ้กษา	สำาหรับนกัเร่ยน	ท่ี่�สอบแข่้งข้นั	IJSO/สพฐ.	/
โอลิ้มื่ปิ็กวัชิัาการ	สอวัน.	สสวัที่.	ค่ายท่ี่�	1	ทุี่นล้ะ	1,000	บาที่	
จำานวัน	33	ทุี่น	เป็็นเงินทุี่นการศ้กษา	33,000.-	บาที่
6.	ทุี่นการศ้กษา	สำาหรับนกัเร่ยน	ท่ี่�สอบแข่้งข้นั	IJSO/สพฐ.	/
โอลิ้มื่ปิ็กวัชิัาการ	สอวัน.	สสวัที่.	ค่ายท่ี่�	2	ทุี่นล้ะ	3,000	บาที่	
จำานวัน	13	ทุี่น	เป็็นเงินทุี่นการศ้กษา	39,000.-	บาที่
7.	ทุี่นการศ้กษา	โอลิ้มื่ปิ็กวัชิัาการ	สอวัน.	ระดบัชัาติ	 เหร่ยญ
เงิน	ทุี่นการศ้กษาล้ะ	20,000.-	บาที่	จำานวัน	2	ทุี่น	เป็็นเงินทุี่น
การศ้กษา	40,000.-	บาที่
8.	นกัเร่ยนระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษา	 เข้�าร่วัมื่การแข่้งข้นัหมื่าก
กระดาน	เช่ัน	หมื่ากล้�อมื่หมื่ากรุกสากล้	ซู้โดก	ุScrabble	แล้ะ	
A-Math	ระดบันานาชัาติ	 โดยม่ื่ป็ระเที่ศท่ี่�เข้�าร่วัมื่การแข่้งข้นั
อยา่งน�อย	5	ป็ระเที่ศ	รางวัลั้ชันะเลิ้ศ	ทุี่นการศ้กษาล้ะ	30,000.-	
บาที่	จำานวัน	1	ทุี่น	เป็็นเงิน	30,000.-	บาที่
	 สำาหรับนกัเร่ยนด่เด่นด�านกิจกรรมื่	คณะกรรมื่การ
พจิารณาคดัเล่้อกนกัเร่ยนท่ี่�ม่ื่คุณสมื่บติัตามื่เกณฑท่์ี่�กำาหนด	ค่อ
ต�องเป็็นผู้้ �ป็ระกอบคุณงามื่ควัามื่ด่	 แล้ะป็ฏิบติัหน�าท่ี่�ข้องตน
เป็็นท่ี่�ป็ระจกัษ	์อยา่งต่อเน่�องเป็็นระยะเวัล้า	3	ป่็	ด�วัยควัามื่วัริิยะ
อุตสาหะ	แล้ะเส่ยสล้ะเพ่�อส่วันรวัมื่	สมื่ควัรแก่การยกยอ่งเชิัดช้ั
เก่ยรติ	รวัมื่จำานวันที่ั�งหมื่ด	162	คน	

 เม่ื่�อวันัท่ี่�	21	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563	กลุ่้มื่สาระการเร่ยน
ร้�การงานอาช่ัพ	 ส่งท่ี่มื่นกัธุัรกิจรุ่นเยาวัข์้องนกัเร่ยนโรงเร่ยน
อสัสมัื่ชัญั	ได�รับรางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบัท่ี่�	1	แล้ะรางวัลั้พเิศษ
การจดัแสดงสินค�ายอดเย่�ยมื่	แล้ะ	บริษทัี่ท่ี่�ม่ื่ยอดข้ายส้งสุด	ใน
การแข่้งข้นัที่กัษะการดำาเนินธุัรกิจ	 ร้ป็แบบบริษทัี่จำาล้อง	 JA	
Company	Program	จดัโดย	ธันาคารกรุงเที่พ	 ร่วัมื่กบั	 ม้ื่ล้นิธิั 
จ้เน่ยร์อะช่ัฟเมื่�นที่	์ป็ระเที่ศไที่ย	 ซู้� งเป็็นสาข้าข้ององคก์รไม่ื่
แสวังหากำาไรจากป็ระเที่ศสหรัฐอเมื่ริกา		โดยม่ื่มื่าสเตอร์พชัร
	จนัที่ร์ศิริ	เป็็นผู้้ �ด้แล้โครงการ
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แสดงความยินดีและมอับัเกีุยรติ์บััต์ร “ปิียชันน ์คนกุารศึกุษีา” และรางวัลครูต์น้แบับัโรงเรียนอััสสัมชััญ

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	28	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563	ภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	 ร่วัมื่แสดงควัามื่
ยนิด่แล้ะมื่อบเก่ยรติบตัร	“ปิ็ยชันน	์คนการศ้กษา”	ป็ระจำาป่็การ
ศ้กษา	2562		ข้องสำานกังานส่งเสริมื่สวัสัดิการแล้ะสวัสัดิภาพ
คร้แล้ะบุคล้ากรที่างการศ้กษา	กรุงเที่พมื่หานคร	แล้ะ	มื่อบ

รางวัลั้ให�กบัคร้ต�นแบบด�านการจดัการเร่ยนการสอนแล้ะการ
ใชั�เที่คโนโล้ยใ่นการจดัการเร่ยนการสอน	เพ่�อเป็็นการยกยอ่ง
แล้ะเป็็นข้วัญักำาล้งัใจให�กบัคณะคร้	จดัโดยงานนิเที่ศการสอน
	ฝ่่ายวัชิัาการ		ณ	ห�องป็ระชุัมื่	Auditorium	ชัั�น	9	อาคารอสัสมัื่ชัญั
	2003	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร	

กิุจกุรรม “English Program Showcase 2019”

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�		21		มื่กราคมื่		พ.ศ.	2563			ฝ่่ายโป็รแกรมื่
ภาษาอังกฤษโรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 	 จัดกิจกรรมื่	 “English	 
Program	Showcase	2019”	เพ่�อส่งเสริมื่ควัามื่สามื่ารถพิเศษ
แล้ะควัามื่กล้�าแสดงออกข้องนกัเร่ยนโป็รแกรมื่ภาษาองักฤษ
		แล้ะเพ่�อป็ล้้กฝั่งควัามื่รักใคร่	สามื่คัค่กนัในหม่้ื่คณะนกัเร่ยน

	EP	โดยม่ื่	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน์	ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยน
อสัสัมื่ชัญั		ภราดาวัิที่ยา	เที่พกอมื่	รองผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�า
ฝ่่ายวัิชัาการ	คณะผู้้ �บริหาร	คณะคร้	 ผู้้ �ป็กครองแล้ะนกัเร่ยน	
ร่วัมื่งาน		ณ		หอป็ระชุัมื่		Louis	–	Marie		Grand		Hall		ชัั�น	6		
อาคารนกับุญหลุ้ยส์–	มื่าร่ย	์ โรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 เข้ตบางรัก	
กรุงเที่พมื่หานคร
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	 เม่ื่�อวั ันท่ี่� 	 14	 กุมื่ภาพันธ์ั	 	 พ.ศ.2563	 โรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญั		จดังานวันัคล้�ายวันัสถาป็นาโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ครบ
รอบ		135	ป่็ได�รับเก่ยรติจากคุณไกรฤกษ	์นานา	อสัสมัื่ชันิกรุ่น
	90	นกัป็ระวัติัศาสตร์	อ่านป็ระวัติัโรงเร่ยนโดยสงัเข้ป็		ภราดา
วัริิยะ			ฉนัที่วัโรดมื่		ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ		กล่้าวัสดุด่คุณพอ่
กอล้มื่เบต	์			คุณพอ่ยอแซูฟ	วันิยั		ฤที่ธิับุญไชัย			ผู้้ �ช่ัวัยเจ�าอาวัาส
อาสนวัหิารอสัสมัื่ชัญั			ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์		ผู้้ �อ ำานวัย
การโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 	ภราดาวัิริยะ	ฉนัที่วัโรดมื่	 ท่ี่�ป็ร้กษา 

ผู้้ �อ ำานวัยการ	 ภราดากุล้ชัาติ	 จนัที่ะโชัโต	 หัวัหน�าสำานักผู้้ � 
อำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายธุัรการ-การเงิน		มิื่สป็ราณ่		สมัื่มื่าที่รัพย์
ผู้้ �แที่นคร้อาวัโุส		มื่าเซูอร์อกัแนสเซู	วังษย์รรยง	ผู้้ �แที่นผู้้ �อ ำานวัย
การโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญัคอนแวันต์	 ซิูสเตอร์	 ดร.สมื่ล้กัษณ์		
มื่ธุัรสสุวัรรณ	ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญัศ้กษา	ผู้้ �แที่น
นกัเร่ยน		ผู้้ �แที่นพนกังาน	ร่วัมื่วัางแจกนัดอกไมื่�สกัการะร้ป็ปั็� น
คุณพ่อกอล้มื่เบต	์ณ	บริเวัณล้านอนุสาวัร่ยคุ์ณพ่อกอล้มื่เบต ์
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร

กุอังทุี่นเพ่ือัโรงเรียนอััสสัมชััญ มอับัเงินสนับัสนุนโรงเรียนอััสสัมชััญ

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	2	มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธั
วัฒัน	์	ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	พร�อมื่ตวััแที่นคณะคร้	รับ
มื่อบเงินสนบัสนุนโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ป่็การศ้กษา	2562		จ ำานวัน
	4,934,200.-	บาที่	 (ส่�ล้�านเก�าแสนสามื่หม่ื่�นส่�พนัสองร�อยบาที่
ถ�วัน)	 จากนายป็ระยทุี่ธ์ั	 เก่งล่้อชัยับุตร	ป็ระธัานกองทุี่นเพ่�อ 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	 	แล้ะนายเท่ี่ยนป็ระสิที่ธิั� 	 ไชัยภทัี่รานนัที่	์
กรรมื่การแล้ะเล้ข้านุการกองทุี่นเพ่�อโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ณ	ห�อง
ผู้้ �อ ำานวัยการ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พฯ	
เงินสนบัสนุนโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	 ป่็การศ้กษา	2562	 	ป็ระกอบ
ด�วัย
1.	 โครงการนกัก่ฬาทุี่นโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ป็ระเภที่	ฟุตบอล้	
จำานวัน	1,250,000	บาที่	(หน้�งล้�านสองแสนห�าหม่ื่�นบาที่ถ�วัน)
2.	โครงการนกัก่ฬาทุี่นโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ป็ระเภที่	บาสเกตบอล้

งานวันคลา้ยวันสถาปีนาโรงเรียนอััสสัมชััญ ครบัรอับั 135 ปีี

จำานวัน	1,410,000.-	บาที่	(หน้�งล้�านส่�แสนหน้�งหม่ื่�นบาที่ถ�วัน)
3.	โครงการนกัก่ฬาทุี่นโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ป็ระเภที่	วัอล้เล้ยบ์อล้
	จำานวัน	850,000	บาที่	(แป็ดแสนห�าหม่ื่�นบาที่ถ�วัน)
4.	โครงการส่งเสริมื่ควัามื่เป็็นเลิ้ศด�านวัชิัาการ	จำานวัน	243,200	
บาที่	(สองแสนส่�หม่ื่�นสามื่พนัสองร�อยบาที่ถ�วัน)	ได�แก่
			4.1	โครงการส่งเสริมื่ควัามื่เป็็นเลิ้ศด�านวัชิัาการ	จำานวัน	53,200	
บาที่	(ห�าหม่ื่�นสามื่พนัสองร�อยบาที่ถ�วัน)
	 	 	 4.2	 โครงการพฒันาระบบคล้งัข้�อสอบ	 เพ่�อการป็ระเมิื่น
นกัเร่ยนตามื่มื่าตรฐานการเร่ยนร้�	แล้ะตวััช่ั�วัดัรายวัชิัา	จำานวัน	
190,000	บาที่	(หน้�งแสนเก�าหม่ื่�นบาที่ถ�วัน)
5.	ข้องข้วัญัป่็ใหม่ื่บุคล้ากรโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	แล้ะโรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญัแผู้นกป็ระถมื่	จำานวัน	1,181,000		บาที่	(หน้�งล้�านหน้�ง
แสนแป็ดหม่ื่�นหน้�งพนับาที่ถ�วัน)
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สมาคมผู่ป้ีกุครอังและครูโรงเรียนอััสสัมชััญ
กิุจกุรรมเดินกุารกุุศล “AC Family Fun Walk”

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	1	ธันัวัาคมื่	พ.ศ.	2562	 	สมื่าคมื่ผู้้ �ป็กครอง
แล้ะคร้โรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 สมื่าคมื่อัสสัมื่ชััญ	 	 โรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญั	แล้ะโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญัแผู้นกป็ระถมื่	จดักิจกรรมื่
เดินการกศุล้		เพ่�อนำารายได�สมื่ที่บทุี่นการป็ระกนัสุข้ภาพกลุ่้มื่
ให�กบัคณะคร้แล้ะเจ�าหน�าท่ี่�นักการภารโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	
แล้ะโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	แผู้นกป็ระถมื่	ใน	“AC	Family	Fun	
Walk”	โดยม่ื่	ภราดาวัริิยะ	ฉนัที่วัโรดมื่	ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ	
โรงเร่ยนอสัสัมื่ชััญ	 เป็็นป็ระธัาน	 พร�อมื่ด�วัยดร.ชัาติชัาย	 

นรเศรษฐาภรณ์	 	 นายกสมื่าคมื่ผู้้ �ป็กครองแล้ะคร้โรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญั	คณะผู้้ �บริหาร	คณะคร้	ผู้้ �ป็กครอง	นกัเร่ยน	แล้ะแข้ก
ผู้้ �ม่ื่เก่ยรติ	ร่วัมื่ในพิธ่ัเปิ็ด		ณ		โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญัแผู้นกป็ระถมื่
	แล้ะร่วัมื่เดินการกศุล้ภายในสวันสุข้ภาพสมื่าคมื่แต�จิ�วัแล้ะวัน
กับเข้�ามื่าท่ี่�โรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญแผู้นกป็ระถมื่	 	 เข้ตสาที่ร		
กรุงเที่พมื่หานคร	หล้งัเสร็จเดินการกศุล้ได�ม่ื่การจบัสล้ากเดิน
การกศุล้มื่อบข้องรางวัลั้แก่ผู้้ �โชัคด่ท่ี่�เข้�าร่วัมื่งานในครั� งน่�
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	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	16	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563		โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
	ร่วัมื่	สมื่าคมื่อสัสมัื่ชัญั			จดังาน	“AC	HOMECOMING	DAY	
2020”			ซู้�งเป็็นวันัค่นส่้เหย�าแล้ะเป็็นวันัท่ี่�อสัสมัื่ชันิกทุี่กคนจะ
ได�กล้บับ�านหล้งัท่ี่�สองข้องพวักเรา	พบป็ะ	มิื่ส	มื่าสเตอร์	พ่�น�อง
แล้ะเพ่�อนชัาวัอสัสมัื่ชัญั	โดยม่ื่อสัสมัื่ชันิกรุ่น	96		เป็็นป็ระธัาน
ผู้้ �ด ำาเนินการจดังานในครั� งน่� 	 	 ซู้� งจะเป็็นการเฉลิ้มื่ฉล้องวัาระ
ครบ	135	ป่็	แห่งการสถาป็นาโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั			โดยม่ื่	ภราดา
	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	พร�อมื่
ด�วัยภราดาวัริิยะ	ฉนัที่วัโรดมื่	ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ	ผู้้ �แที่นคร้
ผู้้ �แที่นสมื่าคมื่ผู้้ �ป็กครองแล้ะคร้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		ผู้้ �แที่นสมื่า
คมื่อสัสมัื่ชัญั		ผู้้ �แที่นพนกังาน		ผู้้ �แที่นนกัเร่ยน	แข้กผู้้ �ม่ื่เก่ยรติ		
ร่วัมื่พิธ่ัเปิ็ดอนุสาวัร่ยคุ์ณพอ่เอมิื่ล้	ออกสัต	์กอล้มื่เบต	์(ร้ป็ปั็� น
ใหม่ื่)	ได�รับเก่ยรติจากพระคาร์ดินลั้ไมื่เกิ�ล้	ม่ื่ชัยั	กิจบุญช้ั	อคัร
มุื่ข้นายกกิตติคุณมิื่สซูงัโรมื่นัคาที่อลิ้กกรุงเที่พฯ	เป็็นป็ระธัาน
ในพิธ่ั				แล้ะร่วัมื่วัางแจกนัดอกไมื่�สกัการะอนุสาวัร่ยคุ์ณพอ่
กอล้มื่เบต	์ตามื่ล้ำาดบั		จากนั�นเป็็นงานค่นส่้เหย�า	“AC	HOME-
COMING	DAY	2020”	ภายใต�ค ำาข้วัญั	 “PROUND	TO	BE	
AC”	 โดย	พล้.ร.อ.ป็ระพฤติพรอกัษรมื่ตั	นายกสมื่าคมื่อสั
สมัื่ชัญั	กล่้าวัเปิ็ดงาน	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒันผ์ู้้ �อ ำานวัยการ
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	กล่้าวัต�อนรับ	คุณไพฑ้รย	์เด่นวักิรมื่	อสชั	

26745	ป็ระธัานรุ่น	96	แล้ะป็ระธัานจดังาน	กล่้าวัวัตัถุป็ระสงค์
การจัดงาน	 จากนั� นเป็็นการแสดงข้องนักเร่ยนโรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญัแล้ะศิษยเ์ก่าอสัสมัื่ชัญั				พร�อมื่ที่ั�งพธ่ิัมื่อบโล่้ป็ระกาศ
เก่ยรติคุณอสัสมัื่ชันิกด่เด่น	ณ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	
กรุงเที่พมื่หานคร	อสัสมัื่ชันิกด่เด่น	จำานวัน	12	ท่ี่าน	ป็ระจำาป่็	
2562	ดงัรายช่ั�อต่อไป็น่�
1.	ดร.ชิังชัยั	หาญเจนล้กัษณ์	อสชั	18664	รุ่น	69
2.	นายสมื่เก่ยรติ	ฉนัที่วัานิชั	อสชั	15274	รุ่น	71
3.	นายปิ็ยะบุตร	ชัล้วัจิารณ์	อสชั	20314	รุ่น	82
4.	นายภ้มิื่นที่ร์	หะรินสุต	อสชั	22186	รุ่น	84
5.	รองศาสตราจารย	์ดร.วัชิิัต	คน้งสุข้เกษมื่	อสชั	21537	รุ่น	86
6.	ศาสตราจารยพ์ิเศษ	ดร.เอนก	เหล่้าธัรรมื่ที่ศัน	์อสชั	25125	
รุ่น	86
7.	นายแพที่ยว์ัโิรจน	์ตั�งเจริญเสถ่ยร	อสชั	24373	รุ่น	87
8.	พล้ตร่	ผู้ศ.นายแพที่ยกิ์ฎาพล้	วัฒันกล้้	อสชั	22076	รุ่น	88
9.	นายวัรพจน	์ศร่มื่หาโชัตะ	อสชั	22696	รุ่น	90
10.	นายแพที่ยสุ์ข้มุื่	กาญจนพิมื่าย	อสชั	23692	รุ่น	93
11.	รองศาสตราจารยน์ายแพที่ย	์สุพจน	์ศร่มื่หาโชัตะ	
อสชั	24979	รุ่น	96
12.	นายอนุทิี่น	ชัาญวัร่กล้้	อสชั	25684	รุ่น	98

สมาคมอััสสัมชััญ ถ.พระราม 4 เข่ต์คลอังเต์ย กุรุงเที่พมหานคร

“AC HOMECOMING DAY 2020”
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กิุจกุรรมวัน ฟ. ฮีีแลร์ รำาลึกุ และมอับัทุี่นกุารศึกุษีามูลนิธิับัราเดอัร์ฮีีแลร์

  

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	17	มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563			โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
	จดัพิธ่ั	วันั	ฟ.	ฮ่ีแล้ร์	รำาล้้กโดยม่ื่ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์
ผู้้ �อ ำานวัยการ	 เป็็นป็ระธัานในพิธ่ั	 พร�อมื่ด�วัยภราดาวัิริยะ	 
ฉันที่วัโรดมื่	 ท่ี่�ป็ร้กษาอาวัุโส	 	 ภราดากุล้ชัาติ	 จนัที่ะโชัโต	
หัวัหน�าสำานักผู้้ �อ ำานวัยการแล้ะหัวัหน�าฝ่่ายธุัรการ-การเงิน		 
ผู้้ �แที่นจากสมื่าคมื่อสัสมัื่ชัญั	ผูุ้ �แที่นจากสมื่าคมื่ผูุ้ �ป็กครองแล้ะ

คร้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ผู้้ �แที่นคณะผู้้ �ร่วัมื่บริหาร	ผู้้ �แที่นคณะคร้
ผู้้ �แที่นนกัเร่ยน	ผู้้ �แที่นนกัการ	ร่วัมื่วัางแจกนัดอกไมื่�คารวัะ	เพ่�อ
รำาล้้กถ้งคุณงามื่ควัามื่ด่ท่ี่�ม่ื่ต่อโรงเร่ยนอสัสัมื่ชััญ	 ตวััแที่น
นกัเร่ยนอ่านอตัช่ัวัป็ระวัติัแล้ะบที่สดุด่เจษฎาจารย	์ฟ.ฮ่ีแล้ร์		
หล้งัพิธ่ัได�ม่ื่การมื่อบทุี่นการศ้กษาม้ื่ล้นิธิับราเดอร์ฮ่ีแล้ร์	ให�แก่
นกัเร่ยนได�คะแนนยอดเย่�ยมื่วัชิัาภาษาไที่ย	ป็ระจำาป่็การศ้กษา

กิุจกุรรมฟ้ืนฟูจิต์ใจนักุเรียนคาที่อัลิกุ ปีระจำาปีีกุารศึกุษีา 2562

	 ด�วัยงานอภิบาล้	สำานกัผู้้ �อ ำานวัย	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	
จดักิจกรรมื่ฟ่� นฟ้จิตใจนกัเร่ยนคาที่อลิ้กระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษา
ป่็ท่ี่�	1-	3	แล้ะ	EP-M.1-3	ป็ระจำาป่็การศ้กษา	2562	ในวันัจนัที่ร์
ท่ี่�	 20	มื่กราคมื่	พ.ศ.	 2563	ได�รับเก่ยรติบาที่หล้วังฟรังซิูสเซู
เวัย่ร์	สมื่หมื่าย	มื่ธุัรสสุวัรรณ	เป็็นวัทิี่ยากรในการอบรมื่	ณ	ห�อง
	 Pre-function	 โรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 แล้ะ	 วัดัน�อย	 อาสนวัิหา
รอสัสมัื่ชัญั	แล้ะ	 กิจกรรมื่ฟ่� นฟ้จิตใจนกัเร่ยนคาที่อลิ้กระดบั
ชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	4-6	แล้ะ	EP-M.4-6	ป็ระจำาป่็การศ้กษา	2562	

ในวันัศุกร์ท่ี่�	24	มื่กราคมื่		พ.ศ.	2563	ได�รับเก่ยรติบาที่หล้วัง
ยอแซูฟวันิยั	ฤที่ธิับุญไชัย	 เป็็นวัทิี่ยากรในการอบรมื่	ณ	บ�าน
พกัพระสงฆิ์	 แล้ะ	 วัดัน�อย	 อาสนวัิหารอสัสัมื่ชัญั	 	 เพ่�อให�
นกัเร่ยนคาที่อลิ้กระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	1-6	แล้ะ		EP-M.1-
6	ได�รับการอบรมื่ฟ่� นฟ้จิตใจที่างด�านคุณธัรรมื่	จริยธัรรมื่	โดย
ใชั�ศาสนาเป็็นเคร่�องม่ื่อในการข้ดัเกล้าจิตใจนักเร่ยน	 แล้ะ
ป็ฏิบติัศาสนกิจตามื่หล้กัศาสนาท่ี่�ตนนบัถ่อ
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	 โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั				ร่วัมื่กบัคณะกรรมื่การเคร่อข่้าย
ผู้้ �ป็กครอง		ระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	1	-	6		แล้ะ	EP	-	M.1	-	6			
จดัการแข่้งข้นัแรล้ล่้�การกศุล้	 	 “	AC	Family	Rally	E-Sports	
2019	”			เพ่�อสนบัสนุนส่งเสริมื่	ก่ฬา	E-Sports		แล้ะเช่ั�อมื่ควัามื่
สมัื่พนัธ์ั		ครั� งท่ี่�	4		ระหวัา่งวันัท่ี่�	18		–	19		มื่กราคมื่		พ.ศ.	2563		
โดยม่ื่	 ภราดา	 ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน์	 ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญั	คณะคร้	ผู้้ �ป็กครองแล้ะนกัเร่ยน	 ร่วัมื่ป็ล่้อยข้บวัน
รถจาก		โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร		โดย
ใชั�เส�นที่างกรุงเที่พ	-	พทัี่ยา	จงัหวัดัชัล้บุร่

	 เม่ื่�อวันัท่ี่� 	 4	 กุมื่ภาพนัธ์ั	 พ.ศ.2563	 ภราดาวัิริยะ		 
ฉันที่วัโรดมื่	 ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ	ภราดาวัิที่ยา	 	 เที่พกอมื่	 
รองผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายวัชิัาการ	ผู้้ �บริหาร	คร้	ผู้้ �ป็กครอง
แล้ะนกัเร่ยนโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		ร่วัมื่จดักิจกรรมื่	AC		Chinese	
day	2020	โดยม่ื่อาจารย	์	ศิริล้กัษณ์	ชัยัพรหมื่ป็ระสิที่ธิั� 	ผู้้ �อ ำานวัย
การสถาบนั	 ข้งจ่�อ	 มื่หาวัิที่ยาล้ยัอสัสัมื่ชััญ	 ให�เก่ยรติเป็็น
ป็ระธัาน		กิจกรรมื่ภายในงาน	เปิ็ดป็�ายศ้นยก์ารเร่ยนร้�ภาษาจ่น
ป็ระจำาโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 การแสดงที่างวัฒันธัรรมื่จ่นข้อง
นกัเร่ยนแล้ะคร้	คร้อาสาสมื่คัรจากป็ระเที่ศจ่นเล่้าควัามื่ร้�ส้ก
ต่อเหตุการณ์การระบาดข้องไวัรัสโคโรนา	แล้ะคณะผู้้ �บริหาร
	คร้	ผู้้ �ป็กครองแล้ะนกัเร่ยนร่วัมื่กนัร�องเพล้ง			พรุ่งน่�ต�องด่กวัา่
	เพ่�อส่งแรงใจให�พ่�น�องชัาวัจ่นท่ี่�ป็ระสบเหตุการณ์ระบาดข้อง
ไวัรัสโคโรนา		ณ	ห�อง	Auditorium	ชัั�น	9	อาคาร	Assumption	
2003		โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		เข้ตบางรัก		กรุงเที่พมื่หานคร

กุารแข่ง่ขั่นแรลลีกุ่ารกุุศล “ AC Family Rally E-Sports 2019 ”

กิุจกุรรม AC Chinese day 2020

 

กิุจกุรรมวันวาเลนไที่น์

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 14	 กุมื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	 2563	 ซู้� งตรงกบัวันั
วัาเล้นไที่น	์ (Valentine’s	Day)	สภานกัเร่ยน	โดย	นายพริษฐ	์	
สาริกานพคุณ	 แล้ะนายภานุกร	 วัิที่ยไพศาล้	 “Happy	 
Valentine’s	Day	 2020”	 จดักิจกรรมื่เส่ยงตามื่สาย	 เน่�องใน
เที่ศกาล้แห่งควัามื่รัก	 วันัวัาเล้นไที่น์	 14	กุมื่ภาพนัธ์ั	 โดยให�
ควัามื่ร้�เก่�ยวักบั	วันัวัาเล้นไที่น	์แล้ะตอบปั็ญหา	เพ่�อรับรางวัลั้
ตุ�กตาหม่ื่	 โดย	 มิื่สนิธิัมื่า	 คุณะดิล้ก	 ปิ็� นสล้กั	 เป็็นผู้้ �ด้แล้ใน
กิจกรรมื่	ณ	หน�าห�องติดต่อสอบถามื่	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ต
บางรัก	กรุงเที่พฯ
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	 เม่ื่�อวันัท่ี่�		24		มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
จดัพิธ่ัมุื่ทิี่ตาจิตคร้เกษ่ยณ	ป็ระจำาป่็การศ้กษา	 2562	 ให�กบั
คุณคร้17	 ท่ี่านท่ี่�ครบวัาระเกษ่ยณในป่็การศ้กษา	2562	โดยม่ื่	
ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	
ภราดาวัริิยะ		ฉนัที่วัโรดมื่	ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ	ภราดากลุ้ชัาติ
จนัที่ะโชัโต	หัวัหน�าสำานกัผู้้ �อ ำานวัยการ/หวััหน�าฝ่่ายธุัรการ-

พิธีัมุทิี่ต์าจิต์ครูเกุษีียณ ปีีกุารศึกุษีา 2562

การเงิน	ภราดาที่กัษบุตร	ไกรป็ระสิที่ธิั� 	ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยน
อสัสมัื่ชัญัแผู้นกป็ระถมื่	คณะผู้้ �บริหาร	คณะคร้	นกัเร่ยน	ร่วัมื่
พิธ่ั		ณ		หอป็ระชุัมื่		Louis	–	Marie	Grand		Hall		ชัั�น	6		อาคาร
	Saint		Louis	–	Marie		Memorial		Building		โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
เข้ตบางรัก		กรุงเที่พมื่หานคร

ปัีจฉิมนิเที่ศนักุเรียนระดับัชััน้มัธัยมศึกุษีาปีีทีี่ ่6 และ EP – M. 6

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	28	มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	
จดังานปั็จฉิมื่นิเที่ศให�กบันกัเร่ยระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	 6	
แล้ะ	EP	–	M.	6	 	โดยในช่ัวังเชั�าหล้งัเคารพธังชัาติม่ื่กิจกรรมื่
น�องบ้มื่ให�พ่�	“	ส่งแรงใจให�ก�าวัไป็ส่้รั� วัมื่หาวัทิี่ยาล้ยั”	บริเวัณ
ล้านแดง		ส่วันในช่ัวังบ่ายเริ�มื่จากภราดาวัทิี่ยา		เที่พกอมื่	รอง
ผู้้ �อ ำานวัยการ/หัวัหน�าฝ่่ายวัิชัาการ	 ช่ั� แจงเก่�ยวักับการจบ
หล้กัส้ตรระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาตอนป็ล้าย		มิื่สณฏัฐ่	เจริญเก่ยรติ
บวัร	ผู้้ �ช่ัวัยหวััหน�าฝ่่ายวัชิัาการระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาตอนป็ล้าย
ช่ั� แจงแล้ะนัดหมื่ายเก่�ยวักับการเตร่ยมื่ควัามื่พร�อมื่ในการ
ที่ดสอบระดบัชัาติ	O-NET	/	GAT	/	PAT			มื่.วัร่วัฒัน	์	สุวัรรณ
ศร	หวััหน�าฝ่่ายกิจกรรมื่		นดัหมื่ายพธ่ิัซู�อมื่รับป็ระกาศน่ยบตัร
แล้ะรางวัลั้เร่ยนด่			มื่.ชัาติกล้�า		บุญชัมื่ภ้	หวััหน�างานรักษาดิน
แดน	ช่ั�แจงนดัหมื่าย	การเข้�าค่าย	รด.		ณ	เข้าชันไก่		ป็ระธัาน

รุ่น	 AC	 134	 ช่ั� แจงนัดหมื่าย	 งานเล่้� ยงรุ่น	 คุณสุที่ธิัพจน	์	 
โสรจศร่โสมื่	อสัสมัื่ชันิก	22512	รุ่นหลุ้ยส์อำาล้า				บรรยายเร่�อง
“หล้กัการดำาเนินช่ัวัติ	(soft	skill	สติม่ื่	สตร่อย้	่ศตัร้พงั	สตางค์
มื่า)”		นายสุที่ธิัมื่นต	์จนัที่ร์ที่น		เล้ข้ป็ระจำาตวัั	49120	ป็ระธัาน
เช่ัยร์ฯ	กล่้าวัข้อบคุณวัทิี่ยากร	 	ผู้้ �อ ำานวัยการมื่อบข้องท่ี่�ระล้้ก
แก่วัทิี่ยากร						นายศิวัา		รุ่งเร่องมื่ณ่รัตน	์	เล้ข้ป็ระจำาตวัั	49386	
ป็ระธัานสภานกัเร่ยน	กล่้าวัข้อบคุณคณะภราดาแล้ะคณะคร้		
ป็ระธัานสภานกัเร่ยนพร�อมื่คณะกรรมื่การรุ่น	AC134	มื่อบ
พวังมื่าล้ยัพร�อมื่กระเชั�าผู้ล้ไมื่�ให�กบัคณะคร้เกษ่ยณที่ั�ง	8	ท่ี่าน
ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน์	 	 ผู้้ �อ ำานวัยการ	กล่้าวัให�โอวัาที่	
แล้ะผู้ก้ข้�อม่ื่อให�กบันกัเร่ยน		 	คณะผู้้ �ร่วัมื่บริหารแล้ะคณะคร้
ผู้ก้ข้�อม่ื่อให�กบันกเัร่ยน	 	ณ	ห�อง	Auditorium	ชัั�น	 9	อาคาร	
Assumpt ion 	 2003	 โรง เ ร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 เข้ตบางรัก
กรุงเที่พมื่หานคร
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	 เม่ื่�อวันัท่ี่� 	 9	 มื่กราคมื่	 พ.ศ.	 2563	 	 ฝ่่ายป็กครอง	 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ป็ระชุัมื่ร่วัมื่กบัสำานกังานป็�องกนัแล้ะป็ราบ
ป็รามื่ยาเสพติดกรุงเที่พมื่หานคร	 	 เพ่�อหามื่าตรการป็�องกนัสิ�ง
เสพติดในสถานศ้กษา	พร�อมื่ที่ั�งได�หาร่อแนวัที่างในการเตร่ยมื่
ดำาเนินงานท่ี่�จะให�นกัเร่ยนทุี่กคนได�รับควัามื่ป็ล้อดภยัจากบุหร่�
แล้ะสารเสพติดที่ั�งในสถานศ้กษาแล้ะชุัมื่ชันโดยรอบโรงเร่ยน		
โดยม่ื่ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการ		พร�อมื่ด�วัยคณะ
คร้ฝ่่ายป็กครอง	ป็ระชุัมื่ร่วัมื่กบั	คณะกรรมื่การจากสำานกังาน
ป็�องกนัแล้ะป็ราบป็รามื่ยาเสพติดกรุงเที่พมื่หานคร	ณ	ห�อง
ป็ระชุัมื่	Video	Conference	2	ชัั�น	3	ศ้นยว์ัทิี่ยบริการ	อาคารนกั
บุญหลุ้ยส์-มื่าร่ย	์ (Saint	 Louis-Marie	Memorail	 Building)	 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 22	 	มื่กราคมื่	 	พ.ศ.	 2563	 	นกัศ้กษาคณะ
วัิศวักรรมื่ศาสตร์สาข้าวัิศวักรรมื่อากาศยาน	 จุฬาล้งกรณ์
มื่หาวัิที่ยาล้ยั	 ร่วัมื่กบังานแนะแนวั	 	 ฝ่่ายวัิชัาการโรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญั	 	จดักิจกรรมื่อบรมื่เชิังป็ฏิบติัการให�กบันกัเร่ยนท่ี่�ม่ื่
ควัามื่สนใจเก่ยวักบัอากาศยาน	 	โดยให�นกัเร่ยนได�ล้งม่ื่อป็ฏิบติั
การป็ระกอบเคร่�องร่อนด�วัยตวััเองเพ่�อให�สามื่ารถบินในอากาศได�
ไกล้แล้ะนานท่ี่�สุด	โดยม่ื่พ่�ๆ นกัศ้กษาจากคณะวัศิวักรรมื่ศาสตร์	
สาข้าวัศิวักรรมื่อากาศยาน	จุฬาล้งกรณ์มื่หาวัทิี่ยาล้ยั	ให�ควัามื่ร้�แล้ะ
คำาแนะนำาแก่น�องๆ	ณ	ห�อง		Auditorium	ชัั�น	9	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร

ปีระชุัมหามาต์รกุารป้ีอังกัุนสิง่เสพติ์ดในสถานศึกุษีา

อับัรมเร่ือัง “เด็กุไที่ยยุคใหม ่ใสใ่จโรคอ้ัวน”

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	20		มื่กราคมื่		พ.ศ.	2563		กลุ่้มื่สาระการเร่ยนร้�
สุข้ศ้กษาแล้ะพล้ศ้กษา	 ฝ่่ายวัิชัาการ	 แล้ะ	 งานสุข้อนามื่ยั		 
ฝ่่ายบริหารที่ั�วัไป็	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร
ร่วัมื่กบัโรงพยาบาล้เซ็ูนหลุ้ยส์	 	 	 เข้ตสาที่ร	กรุงเที่พมื่หานคร		 
จดัอบรมื่เร่�อง	“เดก็ไที่ยยคุใหม่ื่	ใส่ใจโรคอ�วัน”	โดยแบ่งเป็็นฐาน
ต่างๆ		ฐานท่ี่�1	อนัตรายจากโรคอ�วัน		ฐานท่ี่�2	การเล่้อกรับป็ระที่าน
อาหาร		ฐานท่ี่�3	การออกกำาล้งักาย	ได�รับเก่ยรติจากท่ี่มื่แพที่ยแ์ล้ะ
พยาบาล้จากโรงพยาบาล้เซ็ูนหลุ้ยส์	ให�ควัามื่ร้�แก่นกัเร่ยน		ณ	ห�อง
	Auditorium	ชัั�น	9		โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พมื่หานคร

อับัรมเชิังปีฏิิบััติ์กุารให้กัุบันักุเรียนทีี่มี่ความสนใจเกีุย่วกัุบัอัากุาศยาน
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	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	9	มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563	คุณสกักะพงษ	์บุญม่ื่	
ผู้้ �จัดการท่ี่มื่วัอล้เล้ย์บอล้โรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 พร�อมื่ด�วัย	
มื่าสเตอร์สนั�น	 อ�นเกตุ	 ผู้้ �ฝ้่กสอน	 เข้�าร่วัมื่สัมื่ภาษณ์นักก่ฬา
วัอล้เล้ยบ์อล้โครงการนักก่ฬาทุี่นโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 ป่็การ
ศ้กษา	2563	 รุ่นท่ี่�	7	พร�อมื่ที่ั�งรับการรายงานตวัั	แล้ะช่ั�แจ�งราย

สัมภาษีณแ์ละรายงานตั์วนักุกีุฬาวอัลเลยบ์ัอัลโครงกุารนักุกีุฬาทุี่นโรงเรียนอััสสัมชััญ
ปีีกุารศึกุษีา 2563 รุ่นทีี่ ่7

ล้ะเอ่ยดให�กบัผู้้ �ป็กครอง		ณ	ห�องสมุื่ดมื่าร์ติน	เดอ	ต้รส์	ชัั�น	4		
อาคารนักบุญหลุ้ยส์-มื่าร่ย	์ โรงเร่ยนอสัสัมื่ชััญ	 เข้ตบางรัก	
กรุงเที่พมื่หานคร
รายช่ั�อนักก่ฬาวัอล้เล้ยบ์อล้โครงการนักก่ฬาทุี่นโรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญั	ป่็การศ้กษา	2563	รุ่นท่ี่�	7
1.เด็กชัายนพรัตน์	 	 เจริญ	 (ดิวั)	 โรงเร่ยนตล้าดบางบ่อ	
จ.ฉะเชิังเที่รา
2.เดก็ชัายรามิื่ล้	 	พนัเพชัร	 (จ่มื่ส์)	 โรงเร่ยนเที่ศบาล้ป็ากพนงั2	
จ.นครศร่ธัรรมื่ราชั
3.เด็กชัายดิเรก	 	 แซู่ลิ้�มื่	 (เอก)	 โรงเร่ยนเที่ศบาล้ป็ากพนัง2	
จ.นครศร่ธัรรมื่ราชั
4.เด็กชัายกิตตินนัที่	์ 	 กนัยานุชั	 (เนส)	 โรงเร่ยนวัดัโตนดเต่�ย	
จ.พระนครศร่อยธุัยา
5.เด็กชัายกรวัิชัญ์	 	 นนัตาทิี่พย	์ (เพชัร)	 โรงเร่ยนจิตราวัิที่ยา	
จ.เช่ัยงใหม่ื่
6.เด็กชัาย.ป็ฏิวัติั	 	 หล้กัรัตน์	 (โป็ลิ้ส)	 โรงเร่ยนวัดัโตนดเต่� ย	
จ.พระนครศร่อยธุัยา

มอับัทุี่นกุารศึกุษีาให้นักุกีุฬาบัาสเกุต์บัอัลโครงกุารทุี่นข่อังโรงเรียน ปีระจำาปีีกุารศึกุษีา 2562
	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	11	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563		โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
	มื่อบทุี่นการศ้กษาให�นกัก่ฬาบาสเกตบอล้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
	 ท่ี่�ไม่ื่ได�เป็็นนกัก่ฬาโครงการทุี่นข้องโรงเร่ยน	ป็ระจำาป่็การ
ศ้กษา	2562	จำานวัน	4	ทุี่น	ๆ	ล้ะ	50,000.-	บาที่	(ห�าหม่ื่�นบาที่
ถ�วัน)	จากกองทุี่นเพ่�อโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ป็ระกอบด�วัย
1.	นายปุ็ณย	์			จิระสุนที่ร			เล้ข้ป็ระจำาตวัั	57375	มื่.1/6
2.	นายสิรภทัี่ร			ไชัยเที่พ				เล้ข้ป็ระจำาตวัั	54415	มื่.5/8
3.	นายกษิดิ� เดชั			อรัณยะนาค			เล้ข้ป็ระจำาตวัั	56217	มื่.5/7
4.	นายไกรที่อง			ตนัติวัไิล้				เล้ข้ป็ระจำาตวัั	56147	มื่.6/9
	 โดยม่ื่ภราดาวัิริยะ	 ฉันที่วัโรดมื่	 ท่ี่�ป็ร้กษาอาวัุโส 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	พร�อมื่ด�วัย	คุณกฤษณะ	วัจ่ไกรล้าศ	ผู้้ �จดัการ
ท่ี่มื่บาสเกตบอล้โรงเร่ยนอสัสัมื่ชััญ,	 นายเท่ี่ยนป็ระสิที่ธิั� 	 
ไชัยภทัี่รานนัที่	์กรรมื่การแล้ะเล้ข้านุการกองทุี่นเพ่�อโรงเร่ยน
อสัสัมื่ชััญ,	 มื่าสเตอร์ธังไชัย	 	 มุื่ข้พนัธ์ั	 หัวัหน�าผู้้ �ฝ้่กสอน	
มื่าสเตอร์	นนัที่วัจัน	์สุวัรรณาพิสิที่ธิั� 	ผู้้ �ฝ้่กสอนท่ี่มื่บาสเกตบอล้
แล้ะผู้้ �ป็กครอง	 ร่วัมื่มื่อบทุี่นการศ้กษาเพ่�อเป็็นการสร�างข้วัญั
แล้ะกำาล้งัใจ	ท่ี่�ได�นำาชัยัชันะจากการแข่้งข้นัแล้ะสร�างช่ั�อเส่ยง
ให�แก่โรงเร่ยน		พร�อมื่ที่ั�งให�โอวัาที่		ณ	ห�องป็ระชุัมื่อำานวัยการ
ชัั�น	M2	อาคารอสัสมัื่ชัญั	2003	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก
กรุงเที่พมื่หานคร
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	 งานแนะแนวั	โรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	สมื่าคมื่อสัสัมื่ชัญั	
สมื่าคมื่ผู้้ �ป็กครองแล้ะคร้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		ม่ื่นโยบายในการ
ส่งเสริมื่ให�นักเร่ยนได�ร้�จกัตนเอง	 สามื่ารถค�นหาศกัยภาพ
ตนเองในการวัางแผู้นการศ้กษาแล้ะการป็ระกอบอาช่ัพได�จ้ง
ได�ม่ื่การจดักิจกรรมื่เย่�ยมื่ชัมื่แล้ะศ้กษาด้งานสถาบนัการศ้กษา		
ซู้� งเป็็นส่วันหน้� งข้องกิจกรรมื่แนะแนวัการศ้กษาแล้ะอาช่ัพ		
กิจกรรมื่จดัข้้�นในวันัพฤหสับด่ท่ี่�	9	มื่กราคมื่		พ.ศ.	2563		โดยม่ื่
สถาบนัดังน่� 	 มื่หาวัิที่ยาล้ยัอสัสัมื่ชััญ,	 มื่หาวัิที่ยาล้ยัรังสิต,	
มื่หาวัทิี่ยาล้ยักรุงเที่พ

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	8	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563	มื่าสเตอร์ป็ระดิษฐ	์	
ใจกนัทิี่ยะหวััหน�าระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	 5	พร�อมื่ด�วัยคณะ
คร้แล้ะผู้้ �ป็กครองระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	5	แล้ะ	EP	-	M.5	ได�

นักุเรียนระดับัชััน้มัธัยมศึกุษีาปีีทีี่ ่4 และ EP-M.4 เข่า้เยีย่มชัมสถานปีระกุอับักุารต์ามทีี่นั่กุเรียนสนใจ

นักุเรียนระดับัชััน้มัธัยมศึกุษีาปีีทีี่ ่5 และ EP-M.5 เข่า้เยีย่มชัมสถานปีระกุอับักุารต์ามทีี่นั่กุเรียนสนใจ

	 เม่ื่�อวั ันท่ี่� 	 23	 มื่กราคมื่	 พ.ศ.	 2563	 นักเร่ยนชัั� น
มื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	5	แล้ะ	EP-M.5	เข้�าเย่�ยมื่ชัมื่สถานป็ระกอบการ
ตามื่ท่ี่�นกัเร่ยนสนใจ	 ซู้� งกิจกรรมื่น่� เป็็นส่วันหน้�งข้องกิจกรรมื่
แนะแนวัการศ้กษาแล้ะอาช่ัพ	 จากควัามื่ร่วัมื่กัน	 ระหวั่าง 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	โดยงานแนะแนวั	สมื่าคมื่ผู้้ �ป็กครองแล้ะคร้
โรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	แล้ะสมื่าคมื่อสัสัมื่ชัญั	 ในการส่งเสริมื่ให�
นกัเร่ยนได�ร้�จกัตนเอง	สามื่ารถค�นหาศกัยภาพตนเองในการ
วัางแผู้นการศ้กษาแล้ะการป็ระกอบอาช่ัพ	โดยสถานป็ระกอบ
การท่ี่�นกัเร่ยนได�ไป็ด้	ได�แก่	วัทิี่ยาล้ยัดุสิตธัาน่,	 ท่ี่าอากาศยาน
สุวัรรณภ้มิื่,	บริษทัี่	ซูมัื่มิื่ที่	โอโตช่ัที่	อนัดสัตร่	จำากดั	 (ซูมัื่มิื่ที่	
กรุ�ป็),	บริษทัี่	อิสรา	ลิ้ฟวัิ�ง	จ ำากดั,	บริษทัี่	ป็ตที่.	สำารวัจแล้ะผู้ลิ้ต
ปิ็โตเล่้ยมื่	 จำากดั	 (มื่หาชัน),	บริษทัี่	หย ั�น	หวั่อ	หยุ่น	 จำากดั,	 
โรงพยาบาล้พญาไที่	 3,	 บริษทัี่	 เคซู่จ่	 คอร์ป็อเรชัั�น	 จำากดั,	 

บริษทัี่สถาป็นิก	49	จำากดั,	บริษทัี่	เอสซู่จ่	เอก็ซ์ูพ่เร่ยนซ์ู	จำากดั	
แล้ะ	BEC-TERO

เยีย่มนักุศึกุษีาวิชัาที่หารชััน้ปีีทีี่ ่2-3 (นักุเรียนระดับัชััน้มัธัยมศึกุษีาปีีทีี่ ่5-6 และ EP - M.5-6)

เข้�าเย่�ยมื่ให�กำาล้งัใจนกัศ้กษาวัชิัาที่หารชัั�นป่็ท่ี่�	2	(นกัเร่ยนระดบั
ชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	 5	 แล้ะ	 EP	 -	M.5)	 	 ระหวั่างวันัท่ี่�	 8-10	
กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563		ณ	ค่ายฝ้่กเข้าชันไก่	จงัหวัดักาญจนบุร่	
แล้ะเม่ื่�อวันัท่ี่�	 5	 กุมื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	 2563	มื่าสเตอร์ป็ระนุพงษ	์	 
ปิ็� นสุวัรรณ	หวััหน�าระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	6		พร�อมื่ด�วัยคณะ
คร้ระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	6	แล้ะ	EP	-	M.6	ได�เข้�าเย่�ยมื่ให�กำาล้งั
ใจนกัศ้กษาวัชิัาที่หารชัั�นป่็ท่ี่�	 3	 (นกัเร่ยนระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษา
ป่็ท่ี่�	6	แล้ะ	EP	-	M.6)		แล้ะผู้้ �ก ำากบันกัศ้กษาวัชิัาที่หาร	เพ่�อสร�าง
ข้วัญัแล้ะให�กำาล้งัใจให�แก่นักศ้กษาวัิชัาที่หาร	 ท่ี่�เข้�าฝ้่กภาค
สนามื่	โดยม่ื่มื่าสเตอร์ชัาติกล้�า		บุญชัมื่ภ้	หวััหน�างานรักษาดิน
แดน	ด้แล้นกัเร่ยนตล้อดการฝ้่กภาคสนามื่		ณ		ค่ายฝ้่กเข้าชันไก่
	จงัหวัดักาญจนบุร่
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	 งานล้้กเส่อ		โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		นำาล้้กเส่อสามื่ญัรุ่น
ใหญ่ระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	 1-3	 แล้ะ	 EP-M.1-3	 ไป็ฝ้่ก
กิจกรรมื่	อย้ค่่ายพกัแรมื่	โดยได�รับเก่ยรติจาก	ภราดา	ดร.ศกัดา
			สกนธัวัฒัน	์	ผู้้ �อ ำานวัยการ	กล่้าวัให�โอวัาที่ก่อนออกเดินที่าง			
เพ่�อให�ล้้กเส่อสามื่ญัรุ่นใหญ่ระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	 1-3	
แล้ะEP	-	M.1-3	ได�เร่ยนร้�ครบกระบวันการในรายวัชิัาล้้กเส่อ	
ที่ำากิจกรรมื่ศ้กษาเร่ยนร้�ตามื่ฐานเร่ยนร้�การต่าง	โดยม่ื่คุณคร้ที่ำา
หน�าท่ี่�ผู้้ �ก ำากบัล้้กเส่อให�ควัามื่ร้�ในแต่ล้ะฐาน	 ได�เร่ยนร้�จาก

	 คณะบุคคล้เข้�ามื่อบข้องข้วัญัอวัยพร	ภราดา	ดร.ศกัดา
	 สกนธัวัฒัน์	 ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชััญ	 	 ในโอกาส
เที่ศกาล้คริสตม์ื่าสแล้ะข้้�นป่็ใหม่ื่	2563				ณ	ห�องที่ำางาน	ชัั�น	M2	
อาคารอัสสัมื่ชััญ	 2003	 โรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 เข้ตบางรัก	
กรุงเที่พมื่หานคร
				ป็ระกอบด�วัย
-	 คุณกาญจนาพรรณ	 	ศร่เกษมื่ศิรา	 	 	ผู้้ �แที่น	สถาบนั	 iStudy		
Education	Co.,Ltd	 	 	มื่อบเงินสนบัสนุนกิจการที่างโรงเร่ยน	
ดงัน่�
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	สนบัสนุนกิจการข้องโรงเร่ยน	จำานวัน	35,000	บาที่			 
รับมื่อบโดยมื่อบภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน	์ผู้้ �อ ำานวัยการ
			 	 	 	 	 	 	 	สนบัสนุนกองทุี่นคร้อสัสมัื่ชัญั	จำานวัน	35,000	บาที่			 
รับมื่อบโดยมื่อบมิื่สภัควัิภา	 แย �มื่ศร่	 ป็ระธัานกองทุี่นคร้ 
อสัสมัื่ชัญั
-	 คุณเกร่ยงศกัดิ� 	 ไชัยวัินิจ	 	 	 FOUNDER	&	 INSTRUCTOR		
WARWICK		INSTITUTE			
-	 คุณนครินที่ร์	 อิษฏป็ระเสริฐ	 	บริษทัี่ไออ่จ่	 (ป็ระเที่ศไที่ย)	
จำากดั
-	คุณวัมิื่ล้รัตน	์สวัา่งพาณิชัย	์	ผู้้ �จดัการธันาคารกรุงเที่พ	สาข้า
โอเร่ยนเตล็้
-	คุณภ้มิื่นที่ร์		ธ่ัระนุสรณ์กิจ		อสัสมัื่ชันิกเล้ข้ป็ระจำาตวัั	36509	
รุ่น	AC	107		ผู้้ �ช่ัวัยกรรมื่การผู้้ �อ ำานวัยการใหญ่ฝ่่ายต่างป็ระเที่ศ
เคซู่จ่		กิมื่จั�วักรุ�ป็	(KCG	–	Kim	Chua	Group)

กุารอัยูค่า่ยพักุแรมลูกุเสือัสามัญรุ่นใหญ ่ระดับัชััน้มัธัยมศึกุษีาปีีทีี่ ่1-3 และ EP-M.1-3 
ปีระจำาปีีกุารศึกุษีา 2562

สถานท่ี่�จริงแล้ะได�ม่ื่โอกาสนำาควัามื่ร้�เก่�ยวักบัรายวัิชัาล้้กเส่อ	
มื่าล้งม่ื่อกระที่ำาจริงเช่ัน	กาการผู้ก้เง่�อน	การป็ระกอบอาหาร	
การอำาพรางตวัั	การเดินที่างไกล้	เน�นควัามื่สามื่คัค่ในหม่้ื่คณะ
ร่วัมื่กิจกรรมื่นันที่นาการ	 แสดงล้ะครในค่นรอบกองไฟ		 
ฝ้่กระเบ่ยบวัินยั	 โดยอย้่ในข้�อบงัคบัแล้ะภายใต�กฎข้องค่าย	 
ยด้แนวัป็ฏิบติัตามื่คำาป็ฏิญาณตนข้องล้้กเส่อ	
ล้้กเส่อสามื่ญัรุ่นใหญ่ระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	1	แล้ะ	EP-M.1	
ฝ้่กกิจกรรมื่	 อย้่ค่ายพกัแรมื่	 	ณ	 	 ศ้นยก์ารเร่ยนร้�อสัสัมื่ชัญั		 
อำาเภอสามื่พราน		จงัหวัดันครป็ฐมื่		ระหวัา่งวันัพธุัท่ี่�		29		ถ้ง
วันัศุกร์	ท่ี่�		31		มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563
ล้้กเส่อสามื่ญัรุ่นใหญ่ระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	2	แล้ะ	EP-M.2	
ฝ้่กกิจกรรมื่	อย้ค่่ายพกัแรมื่		ณ		ศ้นยก์ารเร่ยนร้�อสัสมัื่ชัญั		อ ำาเภ
อสามื่พราน		จงัหวัดันครป็ฐมื่		ระหวัา่งวันัพธุัท่ี่�		6		ถ้งวันัศุกร์
ท่ี่�		7		กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563
ล้้กเส่อสามื่ญัรุ่นใหญ่ระดบัชัั�นมื่ธััยมื่ศ้กษาป่็ท่ี่�	3	แล้ะ	EP-M.3	
ฝ้่กกิจกรรมื่	อย้ค่่ายพกัแรมื่	ณ	ค่ายล้้กเส่อบ�านเสธ์ัร่สอร์ที่แอนด์
แคมื่ป์็	อำาเภอเม่ื่อง	จงัหวัดัราชับุร่		ระหวัา่ง	วันัจนัที่ร์ท่ี่�	27	ถ้ง
วันัพธุัท่ี่�	29		มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563

คณะบุัคคลมอับัข่อังข่วัญอัวยพรภราดา ดร.ศักุดา สกุนธัวัฒน ์ในโอักุาสเที่ศกุาลคริสต์ม์าสและข้ึ่นปีีใหม ่
2563

-	คุณบุษบา		สุวัรรณไตร		สถาบนัสอนภาษา	elite
-	แที่นธันาคารกสิกรไที่สาข้าสุรวังค์
-	 คุณพล้สิที่ธิั� 	 	 	 ตนัธันาไพศาล้วันิชั	 	 ผู้้ �อ ำานวัยการ	 บริษทัี่	 
เจ�นที่เ์อด็ด้เที่นเมื่นที่์
-	คุณอมื่รา	เผู้อ่กเวัชั	ตวััแที่นบริษทัี่	เวัลิ้ด	์ด่ไล้ที่	์พล้สั	จำากดั
-	 คุณกฤษณะ	วัจ่ไกรล้าศ	ผู้้ �จดัการท่ี่มื่บาสเกตบอล้โรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญั	พร�อมื่ด�วัย	คุณยล้ดา	วัจ่ไกรล้าศ		มื่าสเตอร์ธังไชัย	
มุื่ข้พนัธ์ั	ผู้้ �ฝ้่กสอนบาสเกตบอล้อสัสมัื่ชัญั
-	คุณสุภาพร		เฟ่� องจินดาวังศ	์ผู้้ �จดัการ		บริษทัี่	พรทิี่พย	์แที่รเวัล้
จำากดั
-	คุณพธััมื่น		สานติวังศก์าร		ผู้้ �จดัการ		คุณภ่รพฒัน	์	เอ่�ยมื่สมุื่ที่ร
	ผู้้ �แที่นฝ่่ายข้าย		บริษทัี่	สหธุัรกิจ	จำากดั
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	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	 10	มื่กราคมื่	พ.ศ.	 2563	คณะผู้้ �บริหาร 
โรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	นำาโดย	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน ์
ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	พร�อมื่ด�วัย	 ภราดาวัิริยะ	
ฉนัที่วัโรดมื่	ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการ	ร่วัมื่กบัสมื่าคมื่อสัสมัื่ชัญั
	 สมื่าคมื่ผู้้ �ป็กครองแล้ะคณะคร้โรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	 งาน
ป็ระชัาสัมื่พันธ์ั	 ชัมื่รมื่เช่ัยร์แล้ะแป็รอักษรโรงเร่ยน 
อสัสัมื่ชัญั	 ร่วัมื่อวัยพร	 คุณฐาป็น	 สิริวัฒันภกัด่	กรรมื่การ 
ผู้้ �อ ำานวัยการใหญ่	บริษทัี่	ไที่ยเบฟเวัอเรจ	จำากดั	 (มื่หาชัน)	 
อสัสมัื่ชันิก	รุ่น	107	เน่�องในโอกาสป่็ใหม่ื่	2563	แล้ะข้อบคุณ
ท่ี่�ให�การสนบัสนุนกิจกรรมื่ข้องโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ก่ฬาที่ั�ง
สามื่ชันิดข้องโรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 ก่ฬาฟุตบอล้,	 ก่ฬา
บาสเกตบอล้,	ก่ฬาวัอล้เล้ยบ์อล้,	สมื่าคมื่อสัสมัื่ชัญั	สมื่าคมื่
ผู้้ �ป็กครองแล้ะคร้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	มื่าโดยตล้อด	ณ	อาคาร
แสงโสมื่	บริษทัี่	ไที่ยเบฟเวัอเรจ	จำากดั	(มื่หาชัน)

	 เม่ื่�อวันัท่ี่� 	 23	 มื่กราคมื่	 พ.ศ.	 2563	 ผู้้ �แที่นคณะ
กรรมื่การสมื่าคมื่ผู้้ �ป็กครองแล้ะคร้โรงเร่ยนอัสสัมื่ชััญ	
มื่าสเตอร์โสภณ	 	 สกุล้เร่อง	 หัวัหน�างานป็ระชัาสัมื่พนัธ์ั 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	มิื่สจนัที่ร์เพญ็		คุณวัฒันสุข้สนัติ	ท่ี่�ป็ร้กษา
ชัมื่รมื่เช่ัยร์แล้ะแป็รอกัษร	พร�อมื่ด�วัย	นายสุธิัมื่นต	์จนัที่ร์ที่น
	ป็ระธัานเช่ัยร์		นายศิวัา		รุ่งเร่องมื่ณ่รัตน	์ป็ระธัานสภานกัเร่ยน
/รองป็ระธัานเช่ัยร์	 เข้�าสวัสัด่ป่็ใหม่ื่	 คุณพิชััย	 จิราธิัวัฒัน	์
กรรมื่การบริหาร	บริษทัี่	กลุ่้มื่เซ็ูนที่รัล้	(อสัสมัื่ชันิก	เล้ข้ป็ระจำา
ตวัั	24297	รุ่น	94)	ดร.ชัาติชัาย		นรเศรษฐาภรณ์	รองกรรมื่การ
ผู้้ �จดัการใหญ่อาวัุโส	บริษทัี่	 กลุ่้มื่เซ็ูนที่รัล้/นายกสมื่าคมื่ผู้้ �
ป็กครองแล้ะคร้	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	(อสัสมัื่ชันิก	เล้ข้ป็ระจำา
ตวัั	 24297	 รุ่น	94)	 ในโอกาสเที่ศกาล้ป่็ใหม่ื่	แล้ะข้อบคุณท่ี่�
ให�การสนบัสนุนกิจกรรมื่ด�านต่าง	ๆ 	ข้องโรงเร่ยนด�วัยด่เสมื่อ
มื่า	ที่ั�งน่� 	คุณพิชัยั		จิราธิัวัฒัน	์กรรมื่การบริหาร	บริษทัี่	กลุ่้มื่
เซ็ูนที่รัล้	ได�มื่อบพระบรมื่ฉายาสาทิี่สล้กัษณ์	พระบาที่สมื่เดจ็

คณะผู่บ้ัริหารสวัสดีปีีใหมคุ่ณฐาปีน สิริวัฒนภักุดี อััสสัมชันิกุ รุ่น 107

สวัสดีปีีใหม ่กุรรมกุารบัริหาร บัริษัีที่ กุลุม่เซ็นที่รัล

พระป็รเมื่นที่รรามื่าธิับด่ศร่สินที่รมื่หาวัชิัราล้งกรณ	พระวัชิัร
เกล้�าเจ�าอย้ห่วัั	ให�กบัที่างโรงเร่ยนด�วัย	ณ	อาคารเซ็ูนที่รัล้	ห�าง
สรรพสินค�าเซ็ูนที่รัล้เวัร์ิด	เข้ตป็ทุี่มื่วันั	กรุงเที่พมื่หานคร

งานปีระชัาสัมพันธั ์สวัสดีปีีใหมส่ื่อัมวลชัน

	 มื่าสเตอร์โสภณ	 	 สกุล้เร่อง	 หัวัหน�างานงาน
ป็ระชัาสมัื่พนัธ์ั	 โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	นำา	มื่าสเตอร์กายสิที่ธิั� 		 
ร่มื่ไมื่ล้	์มื่าสเตอร์ชัาญชัยั		ศร่นิยมื่	แล้ะมิื่สวัราภรณ์	ใจสุวัรรณ์	
บุคล้ากรงานป็ระชัาสมัื่พนัธ์ั		ในนามื่คณะผู้้ �บริหาร	คร้	นกัเร่ยน	
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้�าข้อบคุณส่�อมื่วัล้ชันท่ี่�ให�การอนุเคราะห์
ป็ระชัาสมัื่พนัธ์ักิจกรรมื่ข้องโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ที่ั�งด�านวัชิัาการ	
ก่ฬา	แล้ะกิจกรรมื่	ด�วัยด่เสมื่อมื่า	พร�อมื่ที่ั�งสวัสัด่ป่็ใหม่ื่	ป่็	2563	
แก่ส่�อมื่วัล้ชันในสำานกัข่้าวัต่าง	 	ๆระหวัา่งวันัท่ี่�	10,	15,	17	แล้ะ	
20	มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563
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	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	17	มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	
จดัพิธ่ัอญัเชิัญถ�วัยพระราชัที่านสมื่เด็จพระกนิษฐาธิัราชัเจ�า	
กรมื่สมื่เด็จพระเที่พรัตนราชัสุดาฯ	 สยามื่บรมื่ราชักุมื่าร่	
รายการ	วัอล้เล้ยบ์อล้ยวุัชัน	“เอสโคล่้า”	 รุ่นอายไุม่ื่เกิน	16	 ป่็	
ป็ระจำาป่็	2562	รอบชิังชันะเลิ้ศแห่งป็ระเที่ศไที่ย	แล้ะรายการ	
PDS	Street	Bas	3	x	3	ครั� งท่ี่�	3	รุ่นอาย	ุ18	ป่็	ชัาย	โดยรับเก่ยรติ
จาก	 ภราดา	 ดร.ศกัดา	 สกนธัวัฒัน์	 ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยน 
อสัสมัื่ชัญั	เป็็นป็ระธัานในพิธ่ัอญัเชิัญถ�วัยพระราชัที่าน	พร�อมื่
ที่ั�งมื่อบโล่้เก่ยรติคุณให�กบัสป็อนเซูอร์ผู้้ �ให�การสนับสนุน
นกัก่ฬาข้องโรงเร่ยน	โดยม่ื่	ภราดาวัริิยะ	ฉนัที่วัโรดมื่	ท่ี่�ป็ร้กษา
ผู้้ �อ ำานวัยการ	ภราดากลุ้ชัาติ	จนัที่ะโชัโต	หวััหน�าสำานกัผู้้ �อ ำานวัย
การ/หัวัหน�าฝ่่ายธุัรการ-การเงิน	 แล้ะภราดาวัิหาร	 ศร่หาผู้ล้	 
ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญัพาณิชัยการ	มื่าสเตอร์สนั�น	 
อ�นเกตุ	ผู้้ �ฝ้่กสอนท่ี่มื่วัอล้เล้ยบ์อล้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	แล้ะแข้ก
ผู้้ �ม่ื่เก่ยรติ	ร่วัมื่งาน	ณ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พฯ
โดยในที่ั�งน่� 	 คุณสักกะพงษ	์ 	 บุญม่ื่	ผู้้ �จดัการท่ี่มื่วัอล้เล้ยบ์อล้ 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	แล้ะคุณพรชัยั	 รุจิตานนที่	์ผู้้ �แที่นผู้้ �จดัการ
ท่ี่มื่บาสเกตบอล้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั		อญัเชิัญถ�วัยพระราชัที่านฯ
มื่อบให�กบั	 	ภราดา	ดร.ศกัดา	สกนธัวัฒัน์	 	 ผู้้ �อ ำานวัยการโรง
เร่ยนอสัสมัื่ชัญั
	 สำาห รับผู้ล้งานข้อง ท่ี่มื่วัอล้ เล้ย์บอล้แล้ะท่ี่มื่
บาสเกตบอล้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ป็ระกอบด�วัย

ราย์การท่� 1	 ชันะเลิ้ศวัอล้เล้ย์บอล้ก่ฬาระหวั่างโรงเร่ยน	 
กรมื่พล้ะ	รุ่นอายไุม่ื่เกิน	14	ป่็
ราย์การท่� 2	 ชันะเลิ้ศวัอล้เล้ย์บอล้ก่ฬาระหวั่างโรงเร่ยน	 
กรมื่พล้ะ	รุ่นอายไุม่ื่เกิน	16	ป่็
ราย์การท่� 3	 ชันะเลิ้ศวัอล้เล้ย์บอล้ก่ฬาระหวั่างโรงเร่ยน	 
กรมื่พล้ะ	รุ่นอายไุม่ื่เกิน	18	ป่็
ราย์การท่� 4	ชันะเลิ้ศวัอล้เล้ยบ์อล้เยาวัชัน	PEA	รุ่นอายไุม่ื่เกิน	
18	 ป่็	 ชิังถ�วัยพระราชัที่านสมื่เด็จพระกนิษฐาธิัราชัเจ�า	 กรมื่
สมื่เด็จพระเที่พรัตนราชัสุดาฯ	สยามื่บรมื่ราชักุมื่าร่	 รอบคดั
เล่้อกภาคนครหล้วัง
ราย์การท่� 5	 ชันะเลิ้ศวัอล้เล้ย์บอล้	 ก่ฬานักเร่ยน	 ชิังถ�วัย 
ผู้้ �บญัชัาการกองที่พัอากาศ	รุ่นอายไุม่ื่เกิน	18	ป่็
ราย์การท่� 6	 ชันะเลิ้ศวัอล้เล้ยบ์อล้ยุวัชัน	อายิโนะโมื่ะโต�ะ 
	รุ่นอายไุม่ื่เกิน	14	ป่็	ชิังถ�วัยป็ระที่านท้ี่ล้กระหม่ื่อมื่หญิงอุบล้
รัตนราชักญัญา	สิริวัฒันาพรรณวัด่	รอบคดัเล่้อกภาคนครหล้วัง
ราย์การท่� 7 ชันะเลิ้ศวัอล้เล้ยบ์อล้ยวุัชัน	“เอสโคล่้า”	รุ่นอายไุม่ื่
เกิน	 16	 ป่็	 ชิังถ�วัยพระราชัที่านสมื่เด็จพระกนิษฐาธิัราชัเจ�า	 
กรมื่สมื่เดจ็พระเที่พรัตนราชัสุดาฯ	สยามื่บรมื่ราชักมุื่าร่	 รอบ
ชิังชันะเลิ้ศแห่งป็ระเที่ศไที่ย	เป็็นการได�แชัมื่ป์็	2	ป่็ติดต่อกนั
ราย์การท่� 8		ชันะเลิ้ศบาสเกตบอล้	PDS	Street	Bas	3	x	3	ครั� ง
ท่ี่�	3	รุ่นอาย	ุ18	ป่็	ชัาย

พิธีัอััญเชิัญถ้วยพระราชัที่านสมเด็จพระกุนิษีฐาธิัราชัเจ้า กุรมสมเด็จพระเที่พรัต์นราชัสุดาฯ 
สยามบัรมราชักุุมารี รายกุาร วอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน “เอัสโคลา่” รุ่นอัายุไมเ่กิุน 16 ปีี ปีระจำาปีี 2562 
รอับัชิังชันะเลิศแห่งปีระเที่ศไที่ย และรายกุาร PDS Street Bas 3 x 3 ครัง้ทีี่ ่3 รุ่นอัายุ 18 ปีี ชัาย
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มิซูโน ่มอับัผ่ลิต์ภัณฑ์ส์นับัสนุนทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลและบัาสเกุต์บัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	6	ธันัวัาคมื่	พ.ศ.	2562	ภราดา	ดร.ศกัดา	
สกนธัวัฒัน์	 ผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสัมื่ชัญั	พร�อมื่ด�วัย
ภราดากุล้ชัาติ	 จนัที่ะโชัโต	หัวัหน�าสำานักผู้้ �อ ำานวัยการ/

หวััหน�าฝ่่ายธุัรการ-การเงิน	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	รับมื่อบการ
สนบัสนุนผู้ลิ้ตภณัฑมิ์ื่ซู้โน่	ข้องนกัก่ฬาโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
	ป่็การศ้กษา	2562	จากคุณยถิ้กา	วัชิัรข้จร	ผู้้ �ช่ัวัยผู้้ �จดัการฝ่่าย
การตล้าด	บริษทัี่	 มิื่ซู้โน	 เอแพค	 (ป็ระเที่ศไที่ย)	 จ ำากดั	ณ	 
โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พฯ
สำาหรับการสนบัสนุนผู้ลิ้ตภณัฑ	์ ท่ี่�มื่อบให�กบันกัก่ฬาโรง
เร่ยนอสัสัมื่ชัญั	ที่ั�ง	 3	ป็ระเภที่	 ค่อ	ฟุตบอล้	วัอล้เล้ยบ์อล้	
บาสเกตบอล้	ป็ระกอบด�วัย
1.	รองเที่�าฟุตบอล้ข้องนกัก่ฬา	แล้ะผู้้ �ฝ้่กสอน	จำานวัน	61	ค่้ 
2.	รองเที่�าแข่้งข้นัวัอล้เล้ยบ์อล้	จำานวัน	40	ค่้
3.	สนบัเข่้าวัอล้เล้ยบ์อล้	จำานวัน	40	ค่้
4.	รองเที่�าล้ำาล้องข้องนกับาสเกตบอล้	จำานวัน	31	ค่้
รวัมื่ม้ื่ล้ค่าการสนบัสนุน	ที่ั�งสิ�น	685,000.-	บาที่

ต์บัลูกุยาง “อิันที่รีแดง” อััสสัมชััญ ตั์วแที่น เข่ต์ 10 กุรุงเที่พมหานคร ควา้เหรียญที่อังแดงวอัลเลยบ์ัอัลกีุฬา
นักุเรียน นักุศึกุษีาแห่งชัาติ์ ครัง้ทีี่ ่41 “อุัดรธัานีเกุมส”์ ปีระจำาปีี 2563

	 งานก่ฬา	ฝ่่ายกิจกรรมื่โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ได�ส่งท่ี่มื่
วัอล้เล้ย์บอล้โรงเ ร่ยนอัสสัมื่ชััญ	 ตัวัแที่น	 เข้ต	 10	
กรุงเที่พมื่หานคร	 ท่ี่�เข้�าร่วัมื่การแข่้งข้นัวัอล้เล้ยบ์อล้	การ
แข่้งข้นัก่ฬานกัเร่ยน	นกัศ้กษาแห่งชัาติ	ครั� งท่ี่�	 41	“อุดรธัาน่
เกมื่ส์”	ป็ระจำาป่็	2563	ระหวัา่งวันัท่ี่�	22-30	มื่กราคมื่	พ.ศ.	2563	
จงัหวัดัอุดรธัาน่	 ผู้ล้การแข้่งข้นัท่ี่มื่วัอล้เล้ยบ์อล้โรงเร่ยน 
อสัสัมื่ชัญั	ตวััแที่น	 เข้ต	 10	กรุงเที่พมื่หานคร	ควั�าเหร่ยญ
ที่องแดง

ต์บัลูกุยาง “อิันที่รีแดง” อััสสัมชััญ ควา้อัันดับัสามร่วมวอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน อัายิโนะโมะโต์ะ๊ รุ่นอัายุไมเ่กิุน 14 
ปีี รอับัชิังชันะเลิศแห่งปีระเที่ศไที่ย

	 งานก่ฬา	 ฝ่่ายกิจกรรมื่โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	ได�ส่งท่ี่มื่
วัอล้เล้ยบ์อล้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	รุ่นอายไุม่ื่เกิน	14	ป่็	เข้�าร่วัมื่การ
แข่้งข้นัวัอล้เล้ยบ์อล้ยวุัชันอายโินะโมื่ะโต�ะ	 รุ่นอายไุม่ื่เกิน	14	
ป่็	ครั�งท่ี่�	1	(ป่็ท่ี่�	29)	ชิังชันะเลิ้ศแห่งป็ระเที่ศไที่ย	ป็ระจำาป่็	2562	
ชิังถ�วัยป็ระที่านท้ี่ล้กระหม่ื่อมื่หญิงอุบล้รัตนราชักญัญา	 สิริ
วัฒันาพรรณวัด่	รอบชิังชันะเลิ้ศแห่งป็ระเที่ศไที่ย	ระหวัา่งวันั
ท่ี่�	17-24	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563	ณ	โรงพล้ศ้กษา	อบจ.หนองคาย
	จ.หนองคาย		ผู้ล้การแข่้งข้นัท่ี่มื่วัอล้เล้ยบ์อล้โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
	รุ่นอายไุม่ื่เกิน	14	ป่็	รับรางวัลั้รองชันะเลิ้ศอนัดบัสองร่วัมื่กบั
โรงเร่ยนนวัมิื่นที่ราช้ัทิี่ศ	มื่ชััณิมื่	จ.นครสวัรรค์
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โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั

เล้ข้ท่ี่�	26	ซูอยเจริญกรุง	40	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พฯ	10500	โที่รศพัที่	์0-2630-7111-25	โที่รสาร	0-2237-7769

Website http://www.assumption.ac.th                                     Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885

Youtube http://www.youtube.com/AssumptionCollege1885

	 เม่ื่�อวันัท่ี่�	11	กมุื่ภาพนัธ์ั	พ.ศ.	2563	ภราดาวัริิยะ	ฉนัที่
วัโรดมื่	ท่ี่�ป็ร้กษาผู้้ �อ ำานวัยการโรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั	พร�อมื่ด�วัย
	คุณกฤษณะ	วัจ่ไกรล้าศ	ผู้้ �จดัการท่ี่มื่บาสเกตบอล้โรงเร่ยน
อสัสมัื่ชัญั	 เป็็นสกัข่้พยาน	ในการล้งนามื่สญัญาเข้�าสงักดั	
สโมื่สรบาสเกตบอล้	โมื่โน	วัอร์ริเออร์ส	(MONO	Warriors)	
ข้อง	นายหิรัญ	โบเที่ง็	นกับาสเกตบอล้	“อินที่ร่แดง”	โรงเร่ยน
อสัสมัื่ชัญั	ระหวัา่ง	Mr.	Clinton	Obeng	Boateng	(บิดานาย

หิรัญ	โบเที่ง็)	กบั	 คุณจิรัญ	 รัตนวัริิยะ	ผู้้ �อ ำานวัยการอาวัโุส	
บริษทัี่	โมื่โนสป็อร์ต	เอนเตอร์เที่นเมื่นที่	์จำากดั/รองป็ระธัาน
สโมื่สร	โมื่โนแวัมื่ไพร์	 (MonoVampire)	โดยม่ื่	 คุณพสุชัา	 
วัร่กิจการ	ผู้้ �จดัการท่ี่มื่โมื่โน	แวัมื่ไพร์	บาสเกตบอล้	คล้บั,	
คุณมื่นที่กานต	์วัธัันะฉายา		(มื่ารดานายหิรัญ	โบเที่ง็)	 ร่วัมื่
เป็็นสกัข่้พยาน	ณ	ห�องป็ระชุัมื่อำานวัยการ	โรงเร่ยนอสัสมัื่ชัญั
	เข้ตบางรัก	กรุงเที่พฯ

คณะผู้้�จััดทำำ
ท่ำ�ปรึึกษา
ภรึาดา ดรึ.ศัักดา สกนธวััฒน์
ภรึาดาวัิรึิยะ ฉันทำวัโรึดม      
ภรึาดาวัิทำยา เทำพกอม               
ภรึาดากุลชาติ จัันทำะโชโต                 
ม.โอภาส ธิรึาศัักดิ ์     
ม.วัรึรึณรึัชต์ สองศัรึ่ยนต ์        
ม.ไพฑ้รึย์ ทำ�วัมกรึ
ม.วั่รึวััฒน์ สุวัรึรึณศัรึ
บรึรึณาธิการึบริึหารึ      
ม.โสภณ สกุลเรึือง
บรึรึณาธิการึ
ม.กายสิทำธ์ิ ร่ึมไมล์

   

 
ผู้้�ช่วัยบรึรึณาธิการึ
ม.ชาญชัย ศัร่ึนิยม
กองบรึรึณาธิการึ
มิสนงลักษณ์ ส่นิลแทำ�
มิสณัฏฐ่ เจัรึิญเก่ยรึติบวัรึ
มิสชิดชนก เจัรึิญมงคลการึ
มิสสุภาวัด่ เหล่�ยวัเจัรึิญ
ม.ธงไชย มุขพันธ์
ม.ต่อศัักดิ ์ เข่ยวัสะอาด
มิสพิชชาอรึ ณ นครึ
มิสสิรึินุช เอ่�ยมเข่ยวั
พิส้จัน์อักษรึ
ม.เสกสรึรึค์ นิลสุวัรึรึณโฆษิต

ถ่่ายภาพ
ม.กายสิทำธ์ิ ร่ึมไมล์
ม.โสภณ สกุลเรึือง
ม.ชาญชัย ศัรึ่นิยม
มิสวัรึาภรึณ์ ใจัสุวัรึรึณ์
มิสพิชชาอรึ ณ นครึ
นักเรึ่ยนชมรึม  NETAC
ร้ึปเล่ม
มิสวัรึาภรึณ์ ใจัสุวัรึรึณ์
ม.ชาญชัย ศัรึ่นิยม
พิมพ์ท่ำ�
The Sun Group
โทำรึศััพทำ์ 0-2433-4193

หิรัญ โบัเท็ี่ง นักุบัาสเกุต์บัอัลอััสสัมชััญ เซ็นสัญญาเป็ีนนักุบัาสเกุต์บัอัลอัาชีัพ 
ภายใต์สั้งกัุดสโมสรโมโน วอัร์ริเอัอัร์ส (MONO Warriors)


