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จดหมายข่า่ วโรงเรีียนอััสสััมชััญ

ปีี ที่่� 22 ฉบัับเดืือนธัันวาคม พ.ศ.2562-กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.2563

พิิธีีเปิิ ดอนุุสาวรีีย์คุ์ ุณพ่อ่ เอมิิล ออกััสต์์ กอลมเบต์์
ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562

มอบรางวััลให้้แก่นั่ ักเรีียนที่่�ชนะการประกวด
โครงงาน AC STEM Innovation 2562

พิิธีีมุุทิิตาจิิตครููเกษีียณ ปีี การศึึกษา 2562

งาน “AC HOMECOMING DAY 2020”
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กิิจกรรมวัันคล้า้ ยวัันพระราชสมภพพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศ
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่� 9 วัันชาติิ และวัันพ่อ่ แห่่งชาติิ

เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์  ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ  เป็็ นประธานใน
พิิธีีวัันคล้้ายวัันพระราชสมภพพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกา
ธิิเบศ มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่�
9 วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่ งชาติิ โดยมีีภราดาวิิทยา เทพกอม 
รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ/หัั ว หน้้าฝ่่ ายวิิ ช าการ ภราดากุุ ลช าติิ
จัันทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวยการ คณะผู้้บ� ริิ หาร คณะครูู
นัักเรีียน และผู้้แ� ทนผู้้ป� กครอง เข้้าร่่ วมในพิิธีี ประธานจุุดธููป
เทีียนต่่อหน้้าพระคริิ สต์์และกล่่าวสุุนทรพจน์์ เนื่่�องในวัันคล้้าย
วัันเฉลิิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกา
ธิิเบศ มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่�
9 วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ จากนั้้�นได้้เชิิญผู้้แ� ทนครูู ผู้้แ� ทน

ผู้้ป� กครอง ผู้้แ� ทนนัักเรีียน และผู้้แ� ทนนัักการ ขึ้้�นถวายแจกััน
ดอกไม้้ต่่อหน้้าพระบรมฉายาลัักษณ์์ ต่่อด้้วยกิิจกรรมรำำ�ลึึก
พระคุุ ณพ่่อ ผู้้แ� ทนลููกนายณฐนนท์์ ตติิ ยาพร นัักเรีียนชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5/2 อ่่านบทเทิิดพระคุุณพ่่อ ผู้้แ� ทนลููกขึ้้�นมอบ
มาลััย เคารพบููชาพร้้อมทั้้�งกราบคุุณพ่่อ เพื่่อ� แสดงความกตััญญูู
ต่่อคุุณพ่่อ  ผู้แ้ � ทนพ่่อคุุณพ่่อเมฆิินทร์์ อังั คทะวานิิช กล่่าวแสดง
ความรู้้ �สึึ กที่่�มีีต่่อลููก ผู้้อำ� �ำ นวยการประธานในพิิธีีกล่่าวขอบคุุณ
ผู้้แ� ทนคุุ ณพ่่อ ที่่� ให้้เกีียรติิ ม าร่่ วมกิิจ กรรมกัับ ทางโรงเรีียน
ผู้้อำ� �ำ นวยการพร้้อมทั้้�งรองผู้้อำ� �ำ นวยการ ร่่ วมกันั มอบของที่่�
ระลึึกแก่่ผู้้แ� ทนคุุณพ่่อ ณ บริิ เวณลานอนุุสาวรีีย์์เจษฏาจารย์์
ฟ. ฮีีแลร์์โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
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พิิธีีมิิสซาบููชาขอบพระคุุณ Wish Christmas and Happy new year 2020
เมื่่� อ วััน ที่่� 3 มกราคม  พ.ศ.2563 งานอภิิ บ าล 
(ศาสนาคริิ สต์์) สำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวยการ โรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่่วมกับั
โรงเรีียนไตรอััสสััมชััญ และอาสนวิิหารอััสสััมชััญ จััดพิิธีีมิิสซา
บููชาขอบพระคุุณ Wish Christmas and Happy new year 2020
โดยมีี พระคาร์์ดิินัล 
ั ฟรัังซิิส เซเวีียร์์ เกรีียงศัักดิ์์� โกวิิทวาณิิ ช 
เป็็ นประธานในพิิธีี  ในโอกาสนี้้� โรงเรีียนอััสสััมชััญ นำำ�โดย
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการ พร้้อมด้้วย ภราดา
กุุลชาติิ  จันั ทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นัักผู้้อำ� �ำ นวยการ นัักเรีียน
คาทอลิิกทุุกระดัับชั้้�นคณะครููนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญ คณะ
ครููนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญศึึกษา คณะครููนัักเรีียนโรงเรีียน
อััสสััมชััญคอนแวนต์์ และคริิ สต์์ศาสนิิกชนเข้า้ ร่่ วมในพิิธีี  ณ
อาสนวิิหารอััสสััมชััญ บางรััก กรุุ งเทพมหานคร
พิิธีีเสกถ้ำำ�ระลึึกถึึงการบัังเกิิดของพระกุุมารเยซูู และเปิิ ดไฟต้น้ คริิสต์ม์ าส 2019
เมื่่�อวัันที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 งานอภิิบาล สำำ�นักั
ผู้้อำ� �ำ นวยการ โรงเรีียนอััสสััมชััญ จััดให้้มีีพิิธีีเสกถ้ำำ��พระกุุมาร
และเปิิ ดไฟต้้นคริิ สต์์มาส เพื่่อ� ระลึึกถึึงการบัังเกิิดพระกุุมารเยซูู
ได้้รัับเกีียรติิจากบาทหลวงยอแซฟวิินัยั   ฤทธิิบุุญไชย ผู้้ช่� ่วยเจ้้า
อาวาสอาสนวิิหารอััสสััมชััญ ประกอบวจนพิิธีี กรรม โดยมีี
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ
พร้้อมด้้วยภราดาวิิทยา เทพกอม รองผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่าย
วิิชาการ ภราดากุุลชาติิ จันั ทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวยการ
ผู้้แ� ทนผู้้ร่� ่ วมบริิ หาร ผู้้แ� ทนครููไทย ผู้้แ� ทนครููต่่างชาติิ ผู้้แ� ทน
นัักเรีียนประธานสภานัักเรีียน ประธานนัักเรีียนคาทอลิิ ก  
ผู้้แ� ทนผู้้ป� กครอง  และผู้้แ� ทนนัักการ มอบมาลััยกรแด่่พระกุุมาร
เยซูู พร้้อมทั้้�งกดปุ่่�มเปิิ ดไฟต้้นคริิ สต์์มาส วงดุุริิยางค์์บรรเลง กัันร้้องเพลงนำำ�โดยนัักขัับร้้องประสานเสีียง ณ ลานอนุุสาวรีีย์์
เพลง Joy to the World , We wish you a merry Christmas ร่่ วม พระแม่่มารีีย์์ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
เข้า้ อำำ�นวยพรพระคาร์์ดิินััล ฟรัังซิิสเซเวีียร์์ เกรีียงศัักดิ์์� โกวิิทวาณิิช
เมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม พ.ศ. 2562  ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ  พร้้อมด้้วยภราดา
วิิทยา เทพกอม รองผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ  ภราดากุุล
ชาติิ จันั ทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการการเงิิน คณะผู้้บ� ริิ หาร คณะครููและนัักเรีียน “ไตรอััสสััมชััญ”
โรงเรีียนอััสสััมชััญศึึกษา โรงเรีียนอััสสััมชััญคอนแวนต์์ และ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ เข้้าอำำ�นวยพรพระคาร์์ดิินัล ั ฟรัังซิิสเซเวีียร์์
เกรีียงศัักดิ์์� โกวิิทวาณิิช ประมุุขอัคั รสัังฆมณฑลกรุุงเทพฯ เนื่่�อง
ในโอกาสฉลองศาสนนาม ณ ห้้องรัับรอง สำำ�นักั มิิสซัังคาทอลิิก  
อััครสัังฆมณฑลกรุุงเทพฯ ซอยเจริิญกรุุง  40  ถนนเจริิญกรุุง แขวง
บางรััก เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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งานเอซีีคริิสต์ม์ าสแฟร์์ 2019 (AC Christmas Fair 2019)
Fair 2019) ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562  ได้้รัับเกีียรติิจากผู้้ป� กครอง
ทุุกระดัับชั้้�น คณะกรรมการที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ คณะครูู 
นัักเรีียนและแขกผู้้มีี� เกีียรติิ ร่่วมงาน โดยมีีมิิสภััควิิภา แย้้มศรีี 
ประธานคณะกรรมการกองทุุนครููอััสสััมชััญ ประธานการจััด
งาน กล่่าวรายงานวััตถุุประสงค์์ของการจััดงาน เพื่่อ� เป็็ นการหา
รายได้้เข้า้ สวััสดิิการครูู โดยภายในงานมีีการจํําหน่่ายสิิ นค้้า
ราคาประหยััด ร้้านขายของที่่�ระลึึก ร้้านค้้าทั่่ว� ไป  กิิจกรรมเกม
ของผู้้ป� กครองและนัักเรีียนระดัับชั้้�นต่่างๆ การออกสลาก
รางวััลการกุุศล  การแสดงคอนเสิิ ร์์ต ประกอบด้้วยศิิลปิิน THE
SIX PACK, FIRST ANUWAT, SPACEBAR, FLOURINE,
EVELYN, INDICA, ไก่่ไข่่, FOOLSTEP, SAFEPLANET,
เมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม พ.ศ. 2560  ภราดา ดร.ศัักดา SWEET MULLET, WHAL&DOLPH, F.HERO และ
สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ เป็็ นประธานกล่่าว กิิจกรรมอื่่น� ๆ อีีกมากมาย รายได้้ทั้้�งหมดหลัังหัักค่่าใช้้จ่่าย มอบ
อวยพรและเปิิ ดงาน เอซีี คริิ สต์์มาสแฟร์์ 2019 (AC Christmas ให้้กองทุุ น ครููโรงเรีียนอััส สัั ม ชััญ ณ โรงเรีียนอััส สัั ม ชััญ  
เขตบางรััก  กรุุ งเทพมหานคร
มอบมาลััยกรพร้้อมของขวััญอวยพรคณะภราดา ในเทศกาลคริิสต์ม์ าส และปีี ใหม่่
เมื่่�อวัันที่่� 19 ธัันวาคม พ.ศ. 2562  ผู้้แ� ทนผู้้บ� ริิ หาร
ผู้้แ� ทนครููไทย ผู้้แ� ทนครููต่่างชาติิ  ผู้แ้ � ทนนัักการ และบุุคคลากร
โรงเรีียนอััสสััมชััญ  มอบมาลััยกรพร้้อมของขวััญอวยพร  
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ผู้อำ้ � �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ภราดาวิิริิยะ  ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ  ภราดากุุลชาติิ
จัันทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุ รการการเงิิน ภราดา ทัักษบุุตร ไกรประสิิ ทธิ์์� ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียน
อััสสััมชััญแผนกประถม  และภราดาภููวริิ นทร์์  เขมรััชต์อ์ นนต์์
รองผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญแผนกประถม เนื่่� องใน
เทศกาลคริิ สต์์มาสและปีี ใหม่่   ณ ห้้อง Auditorium ชั้้�น 9   
หลัังจากนั้้�นคณะภราดาได้้มอบเงิินโบนััสให้้กัับคุุณครููเพื่่อ� เป็็ น
ขวััญและกำำ�ลังั ใจที่่�ทำ�ำ งานตลอดทั้้�งปีี ณ ห้้องทำำ�งานผู้้อำ� �ำ นวย
การ ชั้้�น M2 อาคาร Assumption 2003 และห้้องสมุุด มาร์์ติิน Memorail Building) โรงเรีี ยนอััส สัั ม ชััญ เขตบางรัั ก
เดอ ตููรส์์ ชั้้�น 3 อาคารนัักบุุญหลุุยส์์-มารีีย์์ (Saint Louis-Marie กรุุ งเทพมหานคร
งานเลี้้�ยงสัังสรรค์ค์ รอบครััวครููในโอกาสเทศกาลคริิสต์ม์ าสและขึ้้�นปีี ใหม่่
เลี้้�ยงสัังสรรค์์ครอบครััวครูู เนื่่�องในโอกาสเทศกาลคริิ สต์์มาส
และวัันขึ้้�นปีี ใหม่่ 2563 โดยมีี ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์
ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม 
ที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ ภราดากุุลชาติิ จันั ทะโชโต หััวหน้้า
สำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน ภราดาทัักษบุุตร ไกรประสิิ ทธิ์์� ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญแผนก
ประถม  และภราดาภููวริิ นทร์์  เขมรััชต์อ์ นนต์์ รองผู้้อำ� �ำ นวยการ
โรงเรีียนอััสสััมชััญแผนกประถม คณะกรรมการบริิ หารสถาน
ศึึกษา ผู้้ �แ ทนจากสมาคมอััส สัั ม ชััญ ผู้้ �แ ทนจากสมาคม
ผู้้ป� กครองและครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ คณะผู้้บ� ริิ หาร คณะครูู 
เมื่่� อ วััน ศุุ ก ร์์ ที่่� 3 มกราคม  พ.ศ.2563 โรงเรีียน และครอบครััว ร่่วมงานเลี้้�ยงสัังสรรค์์ ณ สนามวิิลล่่ามงฟอร์์ต
อััสสััมชััญ ร่่ วมกับั โรงเรีียนอััสสััมชััญแผนกประถม จััดงาน โรงเรีียนอััสสััมชััญพาณิิ ชยการ เขตสาทร กรุุ งเทพมหานคร
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แสดงความยิินดีีกัับนายเบญจพรหม ณ ลำำ�พููน ที่่�ได้รั้ ับรางวััลชมเชยการแข่ง่ ขัันท่อ่ งบทกวีีนิิพนธ์ภ์ าษาฝรั่่�งเศส
เมื่่�อวัันที่่� 3 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2562  กลุ่่�มสาระการ
เรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ โรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้้ส่่ง เบญจพรหม
ณ ลำำ�พููน นัักเรีียนชั้้�น ม.5/10 เลขประจำำ�ตัว ั 50099 เข้้าร่่ วมการ
แข่่งขัันท่่องบทกวีีนิิ พนธ์์ภาษาฝรั่่�งเศส ผลปรากฏว่่าได้้รัับ
รางวััลชมเชย ได้้รัับพระราชทานรางวััลจากสมเด็็จพระกนิิษฐา
ธิิ ราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุ ดาฯ สยามบรมราช
กุุมารีี  ซึ่่�งจััดโดยสมาคมครููภาษาฝรั่่�งเศสแห่่งประเทศไทย ใน
พระบรมราชููปถััมป์์ฯ ร่่ วมกับั สถานเอกอััครราชทููตฝรั่่�งเศส  
ได้้จััดกิิจกรรมและการแข่่งขัันความรู้้ �ความสามารถทางภาษา
ฝรั่่�งเศสขึ้้�น  ภายใต้้ชื่่�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 โรงเรีียนอััสสััมชััญ  เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
อััสสััมชััญ บัันทึึกข้อตก
้ ลงความร่่วมมืือทางวิิชาการ ความร่่วมมืือโครงการทุุนนัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรม
ระหว่า่ งประเทศ Exchange Program ประเทศไทย – สหรััฐอเมริิกา – นิิวซีีแลนด์์
เมื่่�อวัันที่่� 3 ธัันวาคม พ.ศ. 2562  ภราดาวิิทยา เทพกอม
รองผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการโรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่่วม
ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงด้้านวิิชาการความร่่ วมมืือโครงการทุุน
นัักเรีียนแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมระหว่่างประเทศ Exchange
Program ประเทศไทย – สหรััฐอเมริิ กา – นิิ วซีี แลนด์์ โดย
Mr. Bradley Smith ประธานมููลนิิธิิ PAX แห่่งสหรััฐอเมริิ กา
พร้้อมด้้วย Mr. Kurt van Zyl ผู้้อำ� �ำ นวยการ Your Education
แห่่งประเทศนิิวซีีแลนด์์ นางสุุ จิิตรา ลออนวล ประธานองค์์กร
EduDee  เป็็ นผู้้ล� งนาม  การเซ็็นข้้อตกลงครั้้�งนี้้�มีีโรงเรีียนชั้้�น
นำำ�ในประเทศไทยเกืือบ 40 แห่่ งเข้า้ ร่่ วม  ณ โรงแรมอมารีี 
ดอนเมืือง กรุุ งเทพมหานคร
แสดงความยิินดีีกัับนัักเรีียนที่่�ได้รั้ ับรางวััล คนแห่่งแผ่น่ ดิิน 2562 สาขาลููกกตััญกตเวทีีต่อ่ แม่่ และ เยาวชนดีีเด่น่
โรงเรีียนอััสสััมชััญ  ขอแสดงความยิินดีีกัับนัักเรีียน
ที่่�ได้้รัับรางวััล คนแห่่งแผ่่นดิิน 2562  สาขาลููกกตััญกตเวทีีต่่อ
แม่่ และ เยาวชนดีีเด่่น  ด.ช. ธนกฤต สุุ ธีีปกรณ์์ชัยั เลขประจํํา
ตััว  52983 ชั้้�น ม.1/7 กิิจกรรมภายในโรงเรีียน เป็็ นกองร้้อย
พิิเศษ, ชมรมRobot , นัักกีีฬาฟุุตบอลโรงเรีียน
รางวััลที่่�ได้้รัับ
- รัับรางวััล คนแห่่งแผ่่นดิิน 2562  สาขาลููกกตััญกตเวทีีต่่อแม่่
และ เยาวชนดีีเด่่นสร้้างชื่่�อเสีียงให้้สถานศึึกษา
- ชนะเลิิศ SMART LOGISTIC ROBOT CHALLENCE
( JIRC2019 ) รุ่่�นมััธ ยม  จััด การแข่่ ง ขััน ที่่�  ม หาวิิท ยาลััย
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ
- ได้้รางวััลงชมเชยอัันดัับที่่�1 (ที่่�4)  แข่่งขัันเต้้น To Be Number กรุุ งเทพฯและปริิ มณฑล
One Teen Dancercise Thailand Championship 2020 เป็็ น - ไดร้ ับเลือกจาก Kidzania ใหเ้ ป็ นตัวแทนประเทศไทย ร่ วม
โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทููลกระหม่่อมหญิิงอุุบล อัดคลิปสัมภาษณ์ เพื่อฉลองครบรอบ 20 ปี Kidzania global
รััตนราชกััญญา สิิริิวัฒั นา พรรณวดีี  รุ่่�นPRE-TEENAGE ระดัับ
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บัันทึึกข้อตก
้ ลงความร่่วมมืือทางวิิชาการ ระหว่า่ ง คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์ม์ หาวิิทยาลััย
กัับโรงเรีียนอััสสััมชััญ
พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิ หาร ร่่วมลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่ วม
มืือทางวิิชาการ ระหว่่าง คณะวิิศวกรรมศาสตร์์  จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย กัับโรงเรีียนอััสสััมชััญ โดยมีีภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ ภราดาวิิทยา
เทพกอม รองผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ คณะผู้้บ� ริิ หาร
คณะครููและนััก เรีียน ร่่ วม ในพิิ ธีี  ณ ห้้องประชุุ ม  Video
Conference 1 ช้ัั�น 3 ศููนย์์วิทิ ยบริิ การ พร้้อมเยี่่ย� มชมห้้องปฏิิบัติั ิ
การต่่าง ๆ ทางด้้านวทิิยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี ห้้องชมรม 
Robot ห้้องชมรมเทคโนโลยีีการบิินและอวกาศ (SPACE AC)
ห้้องสมุุด และห้้องประชุุม  Grand Hall เยี่่ย� มชมการนำำ�เสนอ
ผลงานของนัักเรีียนทางด้้านคณิิ ตศาสตร์์  วิิทยาศาสตร์์ และ
เทคโนโลยีีณ ห้้องประชุุม Video Conference 2 ชั้้�น 3 ศููนย์์วิทิ ย
เมื่่�อวัันที่่� 16 ธัันวาคม พ.ศ. 2562  ศาสตราจารย์์ บริิ ก าร อาคารนััก บุุ ญ หลุุ ย ส์์ - มารีีย์์ (Saint Louis-Marie
ดร.เกษม  ชููจารุุ กุล อั
ุ สั สััมชนิิก เลขประจำำ�ตัว ั 32138 รองคณบดีี Memorail Building) โรงเรีี ยนอััส สัั ม ชััญ เขตบางรัั ก
ฝ่่ายบริิ หาร คณะวิิศวกรรมศาสตร์์  จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย กรุุ งเทพมหานคร
		

รางวััลชนะเลิิศ การตอบปัั ญหาวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี มจพ.
เมื่่�อวัันที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563  นัักเรีียนโรงเรีียน
อััสสััมชััญได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ การตอบปัั ญหาวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีี ระดัับมััธยมศึึกษาตอนปลาย ประจำำ�ปีี  2563
งาน Science Exhibition and Co-Op Day 2020 จััดโดย
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าพระนครเหนืือ ณ อาคาร
อเนกประสงค์์  ม หาวิิ ท ยาลััย เทคโนโลยีีพระจอมเกล้้า
พระนครเหนืือ เขตบางซื่่�อ กรุุ งเทพฯ
นัักเรีียนเข้้าแข่่งขััน ประกอบด้้วย
1. นายวิิวรรษธร  ฐิิตสิิ ริิวิทย์
ิ  ม
์ .5/1 เลขประจำำ�ตัว ั 49886
2. นายณััฐวุุฒิิ  ไพศาลวิิโรจน์์รัักษ์์ ม.5/1 เลขประจำำ�ตัว ั 50068
3. นายธนภััทร  ฉััตรมีีบุุญ ม.5/3 เลขประจำำ�ตัว ั 50225
คุุณครููผู้้ค� วบคุุมดููแล มิิสจุุฑาวรรณ ตรีีชััย กลุ่่�มสาระการเรีียน
รู้้�วิทิ ยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (วิิทยาศาสตร์์)
งานสายสััมพัันธ์บ้์ า้ นกัับโรงเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 - 6 และ EP-M.1 - 6
เมื่่� อวัันที่่� 11 มกราคม  พ.ศ. 2563   งานแนะแนว 
ฝ่่ายวิิชาการโรงเรีียนอััสสััมชััญ จััดงานสายสััมพันั ธ์์บ้้านกัับ
โรงเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 ถึึง มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 และ
EP-M.1 ถึึง EP-M.6 ภาคเรีียนที่่� 2 ปีี การศึึกษา 2562 โดยให้้
ผู้้ป� กครองรัับผลการสอบระหว่่างภาคเรีียนที่่� 2  ปีี การศึึกษา
2562 และได้้พบปะกัับครููประจำำ�ชั้้�นและครููผู้้ช่� ่วยตามห้้องเรีียน
ของระดัับชั้้�นนั้้�นๆเพื่่อ� รัับทราบข้้อมููลของนัักเรีียนและช่่วยกััน
หาแนวทางในการพััฒนาการศึึกษาให้้กัับนัักเรีียนร่่ วมกันั
ระหว่่างผู้้ป� กครองและคุุณครูู  ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร
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ต้อ้ นรัับผู้้�บริิหารและคณะครูู นัักเรีียน โรงเรีียน No.1 High School of Jiujiang
จากสาธารณรััฐประชาชนจีีน
เทพกอม รองผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ ภราดากุุลชาติิ
จัันทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุ รการการเงิิน  พร้้อมด้้วยคณะผู้้บ� ริิ หาร  คณะครูู กลุ่่�มสาระการเรีียน
รู้้�ภาษาต่่างประเทศ  คุุณครููผู้้ส� อนภาษาจีีน นัักเรีียนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ให้้การต้้อนรัับคณะผู้้บ� ริิ หาร และคณะครูู นัักเรีียนจากโรงเรีียน
No.1 High School of Jiujiang  จากสาธารณรััฐประชาชนจีีน
ที่่�ได้้เดิินทางศึึกษาดููงานเกี่่�ยวกัับการศึึกษาโรงเรีียนอััสสััมชััญ
และกระชัับความสััมพันั ธ์์อันั ดีี โดยโรงเรีียนอััสสััมชััญจััดการ
แสดง กระบี่่�กระบอง  การแสดงศิิลปะการต่่อสู้้ มว
� ยไทย และ
การขัับร้้องเพลงภาษาจีีน ในการต้้อนรัับ ณ ห้้องประชุุม  901
ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีียนอััสสััมชััญ  เขตบางรััก
เมื่่�อวัันที่่� 15  มกราคม พ.ศ. 2563  ภราดา ดร.ศัักดา กรุุ งเทพมหานคร
สกนธวััฒ น์์ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััส สััม ชััญ ภราดาวิิท ยา
งาน Assumption College - Bell English Programme Mathayom 3 Graduation 2019
เมื่่�อวัันที่่� 13 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 งานศููนย์์ภาษา Bell
ร่่ วมกับั กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ ฝ่่ายวิิชาการ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ จััดงาน Assumption College – Bell  English
Programme Mathayom 3 Graduation 2019 ได้้รัับเกีียรติิจาก
ภราดาวิิริิยะ   ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษาผู้้อํํ� านวยการ  เป็็ นประธาน
มอบวุุฒิิบัตั ร ให้้กัับนัักเรีียน ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 หลัักสููตร
Bell  คณะที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ คณะครููกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
ภาษาต่่างประเทศ ผู้้แ� ทนศููนย์์ภาษา Bell UK และคณะครูู ศููนย์์
ภาษา Bell ผู้้ป� กครอง ร่่ วมงาน ณ ห้้องประชุุม  Auditorium
ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร
บัันทึึกความร่่วมมืือทางด้า้ นวิิชาการ ระหว่า่ ง คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สจล. กัับ โรงเรีียนอััสสััมชััญ
เมื่่�อวัันที่่� 27 มกราคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา  
สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ ลงนามบัันทึึก
ความร่่ วมมืือทางด้้านวิิชาการ ระหว่่าง โรงเรีียนอััสสััมชััญ กัับ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณ
ทหารลาดกระบััง โดยมีี รศ.ดร. คมสััน มาลีีสีี คณบดีี คณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า้ เจ้้าคุุณ
ทหารลาดกระบััง เป็็ นผู้้ล� งนาม พร้้อมด้้วย รศ.ดร.อุุมา สีีบุุญ
เรืื อง รองคณบดีีฝ่่ ายวิิ ช าการและต่่ า งประเทศ คณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์    สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า้ เจ้้าคุุณ
ทหารลาดกระบััง ภราดาวิิทยา  เทพกอม รองผู้้อำ� �ำ นวยการ/
หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนอััสสััมชััญ  ลงนามเป็็ นสัักขีีพยาน
โดยมีีผู้้แ� ทนจากคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ และผู้้แ� ทนคณะครูู สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า้ เจ้้าคุุ ณทหารลาดกระบััง
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่่ วมงาน ณ ห้้องประชุุม 1 ชั้้�น 5 อาคาร 6 เขตลาดกระบััง กรุุ งเทพมหานคร
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มอบรางวััลให้้แก่นั่ ักเรีียนที่่�ชนะการประกวดโครงงาน AC STEM Innovation 2562

เมื่่�อ 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.2563 คณะกรรมการดำำ�เนิิน
งานโครงการ AC STEM Innovation 2562 จััดพิิธีีมอบรางวััล
นัักเรีียนระดัับม.1-ม.5 ได้้รัั บเกีียรติิ จาก ภราดาดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์  ผู้อำ้ � �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ มอบรางวััลให้้แก่่
นัักเรีียนที่่�ชนะการประกวดโครงงาน AC STEM Innovation
2562
ระดัับชั้้�น ม.1
รางวััลชนะเลิิศ: เครื่่�องให้้อาหารปลาอััตโนมััติิ  ห้้อง ม.1/7
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1:  Cleansea  ห้้อง ม.1/6
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2:  Zero Energy Water Purifier  
ห้้องม.1/1
ระดัับชั้้�น ม.2
รางวััลชนะเลิิศ: IO Tree (Internet of Tree) ระบบการรดน้ำำ��
อััจฉริิ ยะผ่่านอิินเตอร์์เน็็ต  ห้้อง ม.2/1
รางวััล รองชนะเลิิ ศ อััน ดัับ 1:   เครื่่� อ งรดน้ำำ��อั ตั โนมััติิ โ ดย
เซ็็นเซอร์์วัดั ความชื้้� น  ห้้อง ม.2/9       
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2:  เครื่่�องดููดฝุ่่�นจิ๋๋�วพลัังแรง  
ห้้อง ม.2/4
ระดัับชั้้�น ม.3
รางวััลชนะเลิิศ: Internet of things, everything on smart phones  
ห้้อง ม.3/1

รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1:  Solar Tracker  ห้้อง ม.3/5      
ระดัับชั้้�น ม.4 แผนวิิทย์์
รางวััลชนะเลิิศ: “AM-Bin”  ห้้อง ม.4/4
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1:  เครื่่�องกั้้�นทางรถไฟอััตโนมััติิ  
ห้้อง ม.4/1   
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2:  รถดัับเพลิิงจิ๋๋�ว  ห้้อง ม.4/3
ระดัับชั้้�น ม.4 แผนศิิลป์์
รางวััลชนะเลิิศ: หลอดไฟแผงโซล่่าเซลล์์ที่่�ใช้้พลัังงานจากแสง
อาทิิตย์์ ห้้อง ม.4/7
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1:  เทีียมหอมสารสกััดจากธรรมชาติิ
ห้้อง ม.4/6         
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2:  Air Condition Fan  ห้้อง ม.4/6
ระดัับชั้้�น ม.5 แผนวิิทย์์
รางวััลชนะเลิิศ: A.I. camera for Attendance System  
ห้้อง ม.5/1
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1:  ถุุงผ้้า powerbank พลัังงานแสง
อาทิิตย์์  ห้้อง ม.5/4
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2:  แอร์์ดับั กลิ่่�น  ห้้อง ม.5/5
ระดัับชั้้�น ม.5 แผนศิิลป์์
รางวััลชนะเลิิศ: การบวก การลบ การคููณ และ การดีีเทอร์์มิิ
แนนซ์์ ของแมทริิ กซ์์ ห้้อง ม.5/6

บัันทึึกข้อตก
้ ลงความร่่วมมืือ ระหว่า่ ง สถาบัันเทคโนโลยนานาชาติิสิิริินธร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ กัับ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ
เมื่่�อวัันที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา   
สกนธวััฒน์์   ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ ศ.ดร.พฤทธา
ณ นคร ผู้้อำ� �ำ นวยการสถาบัันเทคโนโลยีีนานาชาติิ สิิริินธร
ลงนามบััน ทึึกข้้อ ตกลงความร่่ วมมืื อ ระหว่่ า ง สถาบััน
เทคโนโลยีีนานาชาติิสิิริินธร มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์  กับั
โรงเรีียนอััสสััมชััญ  โดยมีี รศ. ดร.วารีี กงประเวชนนท์์ รอง
ผู้้อำ� �ำ นวยการฝ่่ายรัั บเข้า้ ศึึกษาและประชาสััมพันั ธ์์ สถาบััน
เทคโนโลยีีนานาชาติิ สิิริินธร และ ภราดาวิิทยา เทพกอม  
รองผู้้อำ� �ำ นวยการและหััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนอััสสััมชััญ  
ลงนามเป็็ นสัักขีีพยาน ณ สถาบัันเทคโนโลยนานาชาติิสิิริินธร
 มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ ศููนย์์รัังสิิ ต ตำำ�บลคลองหนึ่่�ง อำำ�เภอ
คลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี
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พิิธีีมอบเกีียรติิบัตั รนัักเรีียนดีีเด่น่ ด้า้ นกิิจกรรม และพิิธีีมอบทุุนการศึึกษาที่่�มีีผลดีีเด่น่ และสร้้างชื่่�อเสีียงให้้แก่่
โรงเรีียน ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562

เมื่่�อวัันที่่� 15 มกราคม พ.ศ. 2562 โรงเรีียนอััสสััมชััญ
จััด พิิ ธีีม อบเกีียรติิ บั ตั รนััก เรีียนดีีเด่่ น ด้้านกิิ จ กรรม  ให้้กัับ
นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3, 6 และ EP-M.3, 6 ประจำำ�
ปีี การศึึกษา 2562 และพิิธีีมอบทุุนการศึึกษาที่่�มีีผลดีีเด่่น และ
สร้้างชื่่�อเสีียงให้้แก่่โรงเรีียน ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562 โดยมีี 
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ
เป็็ นประธานในพิิ ธีี  พร้้อมด้้วยมีีภราดาวิิ ท ยา เทพกอม 
รองผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ ภราดากุุลชาติิ จันั ทะ
โชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวยการ  คณะผู้้ร่� ่ วมบริิ หาร คณะครูู 
นััก เรีียนร่่ วม ในพิิ ธีี  ณ บริิ เ วณลานอนุุ ส าวรีีย์์เ จษฏาจารย์์
ฟ.ฮีีแลร์์ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
    พิิธีีมอบทุุนการศึึกษา ของโรงเรีียนอััสสััมชััญ ภาคเรีียนที่่� 2
ปีี การศึึกษา 2562  เป็็ นทุุนการศึึกษาจำำ�นวน 124 ทุุน เป็็ นเงิิน
ทั้้�งสิ้้� น 1,558,000.- บาท (หนึ่่� งล้า้ นห้้าแสนห้้าหมื่่�นแปดพััน
บาทถ้้วน) โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. ทุุนการศึึกษา Gifted ( เกรดเฉลี่่�ย 3.75-3.99 ทุุนละ 75,000.บาท 3.50-3.74 ทุุนละ 50,000.- บาท) เป็็ นเงิินทุุนการศึึกษา
1,100,000.- บาท

2. ทุุนการศึึกษาสำำ�หรัับนัักเรีียน ป.6 ขึ้้�น ม.1 Gifted ทุุนละ
20,000.- บาท เป็็ นเงิินทุุนการศึึกษา 160,000.- บาท
3. ทุุนการศึึกษา นัักเรีียนที่่�ทำ�ำ คะแนนสููงสุุ ด O-NET ทุุนละ
2,500.- บาท และ ทำำ�คะแนน 100 คะแนนเต็็ม O-NET ทุุนละ
5,000.- บาท เป็็ นเงิินทุุนการศึึกษา 110,000.- บาท
4. ทุุนการศึึกษา สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�ทำ�ำ คะแนนสููงสุุ ด FSG /
FSGST ทุุนละ 2,000.- บาท เป็็ นเงิินทุุนการศึึกษา 46,000.บาท
5. ทุุนการศึึกษา สำำ�หรัับนัักเรีียน ที่่�สอบแข่่งขััน IJSO/สพฐ. /
โอลิิมปิิกวิิชาการ สอวน. สสวท. ค่่ายที่่� 1 ทุุนละ 1,000 บาท 
จำำ�นวน 33 ทุุน เป็็ นเงิินทุุนการศึึกษา 33,000.- บาท
6. ทุุนการศึึกษา สำำ�หรัับนัักเรีียน ที่่�สอบแข่่งขััน IJSO/สพฐ. /
โอลิิมปิิกวิิชาการ สอวน. สสวท. ค่่ายที่่� 2 ทุุนละ 3,000 บาท 
จำำ�นวน 13 ทุุน เป็็ นเงิินทุุนการศึึกษา 39,000.- บาท
7. ทุุนการศึึกษา โอลิิมปิิกวิิชาการ สอวน. ระดัับชาติิ เหรีียญ
เงิิน ทุุนการศึึกษาละ 20,000.- บาท จำำ�นวน 2 ทุุน เป็็ นเงิินทุุน
การศึึกษา 40,000.- บาท
8. นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา เข้า้ ร่่ วมการแข่่งขัันหมาก
กระดาน เช่่น หมากล้้อมหมากรุุ กสากล ซููโดกุุ Scrabble และ
A-Math ระดัับนานาชาติิ โดยมีีประเทศที่่�เข้า้ ร่่ วมการแข่่งขััน
อย่่างน้้อย 5 ประเทศ รางวััลชนะเลิิศ ทุุนการศึึกษาละ 30,000.บาท จำำ�นวน 1 ทุุน เป็็ นเงิิน 30,000.- บาท
สำำ�หรัับนัักเรีียนดีีเด่่นด้้านกิิจกรรม คณะกรรมการ
พิิจารณาคััดเลืือกนัักเรีียนที่่�มีีคุณ
ุ สมบััติิตามเกณฑ์์ที่่�กำ�ำ หนด คืือ
ต้้องเป็็ นผู้้ป� ระกอบคุุณงามความดีี และปฏิิบัติั ิหน้้าที่่�ของตน
เป็็ นที่่�ประจัักษ์์ อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็ นระยะเวลา 3 ปีี ด้้วยความวิิริิยะ
อุุตสาหะ และเสีียสละเพื่่อ� ส่่วนรวม สมควรแก่่การยกย่่องเชิิดชูู
เกีียรติิ รวมจำำ�นวนทั้้�งหมด 162 คน

ทีีมนัักธุุรกิิจรุ่่�นเยาว์ขอ
์ งนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้รั้ ับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 และรางวััลพิิเศษการ
จััดแสดงสิินค้า้ ยอดเยี่่�ยม และ บริิษััทที่่�มีียอดขายสููงสุุด
เมื่่�อวัันที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 กลุ่่�มสาระการเรีียน
รู้้�การงานอาชีีพ ส่่ งทีีมนัักธุุรกิิจรุ่่�นเยาว์์ของนัักเรีียนโรงเรีียน
อััสสััมชััญ ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 และรางวััลพิเิ ศษ
การจััดแสดงสิิ นค้้ายอดเยี่่ย� ม และ บริิ ษัทั ที่่�มีียอดขายสููงสุุ ด ใน
การแข่่งขัันทัักษะการดำำ�เนิินธุุรกิิจ รููปแบบบริิ ษัทจำ
ั �ล
ำ อง JA
Company Program จััดโดย ธนาคารกรุุ งเทพ ร่่ วมกับั  มููลนิิธิิ
จููเนีียร์์ อะชีีฟเม้้นท์์ ประเทศไทย ซึ่่� งเป็็ นสาขาขององค์์กรไม่่
แสวงหากำำ�ไรจากประเทศสหรััฐอเมริิ กา  โดยมีีมาสเตอร์์พชร
 จัันทร์์ศิิริิ เป็็ นผู้้ดูู� แลโครงการ
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แสดงความยิินดีีและมอบเกีียรติิบัตั ร “ปิิ ยชนน์์ คนการศึึกษา” และรางวััลครููต้น้ แบบโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่�อวัันที่่� 28 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่่ วมแสดงความ
ยิินดีีและมอบเกีียรติิบัตั ร “ปิิ ยชนน์์ คนการศึึกษา” ประจำำ�ปีี การ
ศึึกษา 2562  ของสำำ�นักั งานส่่ งเสริิ มสวััสดิิการและสวััสดิิภาพ
ครููและบุุคลากรทางการศึึกษา กรุุ งเทพมหานคร และ มอบ

รางวััลให้้กัับครููต้้นแบบด้้านการจััดการเรีียนการสอนและการ
ใช้้เทคโนโลยีีในการจััดการเรีียนการสอน เพื่่�อเป็็ นการยกย่่อง
และเป็็ นขวััญกำำ�ลังั ใจให้้กัับคณะครูู จััดโดยงานนิิเทศการสอน
ฝ่่ายวิิชาการ  ณ ห้้องประชุุม Auditorium ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ
2003 โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

กิิจกรรม “English Program Showcase 2019”

เมื่่�อวัันที่่�  21  มกราคม  พ.ศ. 2563   ฝ่่ายโปรแกรม
ภาษาอััง กฤษโรงเรีียนอััส สัั ม ชััญ   จััด กิิ จ กรรม  “English
Program Showcase 2019” เพื่่�อส่่ งเสริิ มความสามารถพิิเศษ
และความกล้า้ แสดงออกของนัักเรีียนโปรแกรมภาษาอัังกฤษ
  และเพื่่�อปลููกฝัังความรัักใคร่่ สามััคคีีกัันในหมู่่�คณะนัักเรีียน

EP โดยมีี ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียน
อััสสััมชััญ  ภราดาวิิทยา เทพกอม รองผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้า
ฝ่่ายวิิชาการ คณะผู้้บ� ริิ หาร คณะครูู ผู้้ป� กครองและนัักเรีียน
ร่่ วมงาน  ณ  หอประชุุม  Louis – Marie  Grand  Hall  ชั้้�น 6  
อาคารนัักบุุญหลุุยส์์– มารีีย์์ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร
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งานวัันคล้า้ ยวัันสถาปนาโรงเรีียนอััสสััมชััญ ครบรอบ 135 ปีี

เมื่่� อ วััน ที่่� 14 กุุ ม ภาพััน ธ์์    พ.ศ.2563 โรงเรีียน
อััสสััมชััญ  จััดงานวัันคล้้ายวัันสถาปนาโรงเรีียนอััสสััมชััญ ครบ
รอบ  135 ปีี ได้้รัับเกีียรติิจากคุุณไกรฤกษ์์ นานา อััสสััมชนิิกรุ่่� น
90 นัักประวััติิศาสตร์์ อ่่านประวััติิโรงเรีียนโดยสัังเขป  ภราดา
วิิริิยะ   ฉัันทวโรดม  ที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ  กล่่าวสดุุดีีคุุณพ่่อ
กอลมเบต์์    คุุณพ่่อยอแซฟ วิินัยั   ฤทธิิบุุญไชย   ผู้ช่้ � ่วยเจ้้าอาวาส
อาสนวิิหารอััสสััมชััญ   ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์   ผู้อํํ้ � านวย
การโรงเรีียนอััสสััมชััญ  ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษา

ผู้้อํํ� านวยการ ภราดากุุลชาติิ  จันั ทะโชโต หััวหน้้าสํํานัักผู้้ �
อํํานวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน  มิิสปราณีี  สััมมาทรััพย์์
ผู้้แ� ทนครููอาวุุโส  มาเซอร์์อักั แนสเซ วงษ์์ยรรยง ผู้้แ� ทนผู้้อํํ� านวย
การโรงเรีียนอััสสััมชััญคอนแวนต์์ ซิิสเตอร์์ ดร.สมลัักษณ์์  
มธุุ รสสุุ วรรณ ผู้้อํํ� านวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญศึึกษา ผู้้แ� ทน
นัักเรีียน  ผู้แ้ � ทนพนัักงาน ร่่วมวางแจกัันดอกไม้้สัักการะรููปปั้้�น
คุุณพ่่อกอลมเบต์์ ณ บริิ เวณลานอนุุสาวรีีย์์คุุณพ่่อกอลมเบต์์
โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

กองทุุนเพื่่�อโรงเรีียนอััสสััมชััญ มอบเงิินสนัับสนุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่อ� วัันที่่� 2 มกราคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา สกนธ
วััฒน์์  ผู้อำ้ � �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ พร้้อมตััวแทนคณะครูู รัับ
มอบเงิินสนัับสนุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ ปีีการศึึกษา 2562  จำำ�นวน
4,934,200.- บาท (สี่่� ล้า้ นเก้้าแสนสามหมื่่�นสี่่� พันั สองร้้อยบาท
ถ้้วน) จากนายประยุุทธ์์ เก่่งลืือชััยบุุตร ประธานกองทุุนเพื่่�อ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ  และนายเทีียนประสิิ ทธิ์์� ไชยภััทรานัันท์์
กรรมการและเลขานุุการกองทุุนเพื่่อ� โรงเรีียนอััสสััมชััญ ณ ห้้อง
ผู้้อำ� �ำ นวยการ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
เงิินสนัับสนุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ ปีีการศึึกษา 2562  ประกอบ
ด้้วย
1. โครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ ประเภท ฟุุตบอล 
จำำ�นวน 1,250,000 บาท (หนึ่่�งล้้านสองแสนห้้าหมื่่น� บาทถ้้วน)
2. โครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ ประเภท บาสเกตบอล

จำำ�นวน 1,410,000.- บาท (หนึ่่�งล้้านสี่่�แสนหนึ่่�งหมื่่น� บาทถ้้วน)
3. โครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ ประเภท วอลเลย์์บอล
 จำำ�นวน 850,000 บาท (แปดแสนห้้าหมื่่น� บาทถ้้วน)
4. โครงการส่่งเสริิ มความเป็็ นเลิิศด้้านวิิชาการ จำำ�นวน 243,200
บาท (สองแสนสี่่�หมื่่น� สามพัันสองร้้อยบาทถ้้วน) ได้้แก่่
   4.1 โครงการส่่งเสริิ มความเป็็ นเลิิศด้้านวิิชาการ จำำ�นวน 53,200
บาท (ห้้าหมื่่น� สามพัันสองร้้อยบาทถ้้วน)
   4.2 โครงการพััฒนาระบบคลัังข้อ้ สอบ เพื่่�อการประเมิิน
นัักเรีียนตามมาตรฐานการเรีียนรู้้� และตััวชี้้�วัดั รายวิิชา จำำ�นวน
190,000 บาท (หนึ่่�งแสนเก้้าหมื่่น� บาทถ้้วน)
5. ของขวััญปีี ใหม่่บุุคลากรโรงเรีียนอััสสััมชััญ และโรงเรีียน
อััสสััมชััญแผนกประถม จำำ�นวน 1,181,000  บาท (หนึ่่�งล้้านหนึ่่�ง
แสนแปดหมื่่น� หนึ่่�งพัันบาทถ้้วน)
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สมาคมผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ
กิิจกรรมเดิินการกุุศล “AC Family Fun Walk”

เมื่่�อวัันที่่� 1 ธัันวาคม พ.ศ. 2562  สมาคมผู้้ป� กครอง
และครููโรงเรีียนอััส สัั ม ชััญ สมาคมอััส สัั ม ชััญ    โรงเรีียน
อััสสััมชััญ และโรงเรีียนอััสสััมชััญแผนกประถม จััดกิิจกรรม
เดิินการกุุศล  เพื่่อ� นำำ�รายได้้สมทบทุุนการประกัันสุุ ขภาพกลุ่่�ม
ให้้กัับคณะครููและเจ้้าหน้้าที่่�นัักการภารโรงเรีียนอััสสััมชััญ
และโรงเรีียนอััสสััมชััญ แผนกประถม ใน “AC Family Fun
Walk” โดยมีี ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ
โรงเรีียนอััส สััม ชััญ เป็็ นประธาน พร้้อมด้้วยดร.ชาติิ ช าย

นรเศรษฐาภรณ์์    นายกสมาคมผู้้ป� กครองและครููโรงเรีียน
อััสสััมชััญ คณะผู้้บ� ริิ หาร คณะครูู ผู้ป้ � กครอง นัักเรีียน และแขก
ผู้้มีี� เกีียรติิ ร่่วมในพิิธีีเปิิ ด  ณ  โรงเรีียนอััสสััมชััญแผนกประถม
และร่่ วมเดิินการกุุศลภายในสวนสุุขภาพสมาคมแต้้จิ๋๋�วและวน
กัับ เข้้า มาที่่� โ รงเรีียนอััส สัั ม ชััญ แผนกประถม   เขตสาทร  
กรุุ งเทพมหานคร หลัังเสร็็ จเดิินการกุุศลได้้มีีการจัับสลากเดิิน
การกุุศลมอบของรางวััลแก่่ผู้โ้ � ชคดีีที่่�เข้้าร่่ วมงานในครั้้�งนี้้�
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สมาคมอััสสััมชััญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
“AC HOMECOMING DAY 2020”

เมื่่�อวัันที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563  โรงเรีียนอััสสััมชััญ
 ร่่ วม สมาคมอััสสััมชััญ   จััดงาน “AC HOMECOMING DAY
2020”   ซึ่่�งเป็็ นวัันคืืนสู่่�เหย้้าและเป็็ นวัันที่่�อัสั สััมชนิิกทุุกคนจะ
ได้้กลัับบ้้านหลัังที่่�สองของพวกเรา พบปะ มิิส มาสเตอร์์ พี่น้้่� อง
และเพื่่อ� นชาวอััสสััมชััญ โดยมีีอััสสััมชนิิกรุ่่� น 96  เป็็ นประธาน
ผู้้ดำ� �ำ เนิินการจััดงานในครั้้�งนี้้�  ซึ่่� งจะเป็็ นการเฉลิิมฉลองวาระ
ครบ 135 ปีี แห่่งการสถาปนาโรงเรีียนอััสสััมชััญ   โดยมีี ภราดา
ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ พร้้อม
ด้้วยภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ ผู้้แ� ทนครูู
ผู้้แ� ทนสมาคมผู้้ป� กครองและครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ  ผู้แ้ � ทนสมา
คมอััสสััมชััญ  ผู้้แ� ทนพนัักงาน  ผู้้แ� ทนนัักเรีียน แขกผู้้มีี� เกีียรติิ  
ร่่ วมพิิธีีเปิิ ดอนุุสาวรีีย์์คุุณพ่่อเอมิิล ออกััสต์์ กอลมเบต์์ (รููปปั้้�น
ใหม่่) ได้้รัับเกีียรติิจากพระคาร์์ดิินัลั ไมเกิ้้�ล มีีชััย กิิจบุุญชูู อััคร
มุุขนายกกิิตติิคุุณมิิสซัังโรมัันคาทอลิิกกรุุ งเทพฯ เป็็ นประธาน
ในพิิธีี     และร่่ วมวางแจกัันดอกไม้้สัักการะอนุุสาวรีีย์์คุุณพ่่อ
กอลมเบต์์ ตามลำำ�ดับั   จากนั้้�นเป็็ นงานคืืนสู่่�เหย้้า “AC HOMECCOMING DAY 2020” ภายใต้้คำำ�ขวััญ “PROUND TO BE
AC” โดย พล.ร.อ.ประพฤติิพรอัักษรมััต นายกสมาคมอััส
สััมชััญ กล่่าวเปิิ ดงาน ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ผู้อำ้ � �ำ นวยการ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ กล่่าวต้้อนรัับ คุุณไพฑููรย์์ เด่่นวิิกรม อสช 

26745 ประธานรุ่่� น 96 และประธานจััดงาน กล่่าววััตถุุประสงค์์
การจััด งาน จากนั้้�น เป็็ นการแสดงของนััก เรีียนโรงเรีียน
อััสสััมชััญและศิิษย์์เก่่าอััสสััมชััญ    พร้้อมทั้้�งพิิธีีมอบโล่่ประกาศ
เกีียรติิคุุณอััสสััมชนิิกดีีเด่่น ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร อััสสััมชนิิกดีีเด่่น จำำ�นวน 12 ท่่าน ประจำำ�ปีี 
2562 ดัังรายชื่่�อต่่อไปนี้้�
1. ดร.ชิิงชััย หาญเจนลัักษณ์์ อสช 18664 รุ่่�น 69
2. นายสมเกีียรติิ ฉันั ทวานิิช อสช 15274 รุ่่�น 71
3. นายปิิ ยะบุุตร ชลวิิจารณ์์ อสช 20314 รุ่่�น 82
4. นายภููมิินทร์์ หะริิ นสุุ ต อสช 22186 รุ่่�น 84
5. รองศาสตราจารย์์ ดร.วิิชิิต คนึึงสุุ ขเกษม อสช 21537 รุ่่�น 86
6. ศาสตราจารย์์พิิเศษ ดร.เอนก เหล่่าธรรมทััศน์์ อสช 25125
รุ่่�น 86
7. นายแพทย์์วิโิ รจน์์ ตั้้�งเจริิ ญเสถีียร อสช 24373 รุ่่�น 87
8. พลตรีี ผศ.นายแพทย์์กิิฎาพล วััฒนกููล อสช 22076 รุ่่�น 88
9. นายวรพจน์์ ศรีีมหาโชตะ อสช 22696 รุ่่�น 90
10. นายแพทย์์สุุขุม 
ุ กาญจนพิิมาย อสช 23692 รุ่่�น 93
11. รองศาสตราจารย์์นายแพทย์์ สุุพจน์์ ศรีีมหาโชตะ
อสช 24979 รุ่่�น 96
12. นายอนุุทิิน ชาญวีีรกููล อสช 25684 รุ่่�น 98
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กิิจกรรมวััน ฟ. ฮีีแลร์์ รำำ�ลึึก และมอบทุุนการศึึกษามููลนิิธิบิ ราเดอร์์ฮีีแลร์์

เมื่่�อวัันที่่� 17 มกราคม พ.ศ. 2563   โรงเรีียนอััสสััมชััญ
 จััดพิิธีี วััน ฟ. ฮีีแลร์์ รำำ�ลึึกโดยมีีภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์
ผู้้อำ� �ำ นวยการ เป็็ นประธานในพิิ ธีี  พร้้อมด้้วยภราดาวิิริิ ย ะ
ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษาอาวุุโส  ภราดากุุลชาติิ จันั ทะโชโต
หััวหน้้าสำำ�นัักผู้้อำ� �ำ นวยการและหััวหน้้าฝ่่ายธุุ รการ-การเงิิ น  
ผู้้แ� ทนจากสมาคมอััสสััมชััญ ผุ้้�แทนจากสมาคมผุ้้�ปกครองและ

		

ครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ ผู้้แ� ทนคณะผู้้ร่� ่ วมบริิ หาร ผู้้แ� ทนคณะครูู
ผู้้แ� ทนนัักเรีียน ผู้้แ� ทนนัักการ ร่่วมวางแจกัันดอกไม้้คารวะ เพื่่อ�
รำำ�ลึึ กถึึงคุุ ณงามความดีีที่่� มีีต่่อโรงเรีียนอััสสััมชััญ ตััวแทน
นัักเรีียนอ่่านอััตชีีวประวััติิและบทสดุุดีีเจษฎาจารย์์ ฟ.ฮีีแลร์์  
หลัังพิิธีีได้้มีีการมอบทุุนการศึึกษามููลนิิธิิบราเดอร์์ฮีีแลร์์ ให้้แก่่
นัักเรีียนได้้คะแนนยอดเยี่่ย� มวิิชาภาษาไทย ประจำำ�ปีี การศึึกษา

กิิจกรรมฟื้้� นฟููจิติ ใจนัักเรีียนคาทอลิิก ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562

ด้้วยงานอภิิบาล สำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวย โรงเรีียนอััสสััมชััญ
จััดกิิจกรรมฟื้้� นฟููจิิตใจนัักเรีียนคาทอลิิกระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีี ที่่� 1- 3 และ EP-M.1-3 ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562 ในวัันจัันทร์์
ที่่� 20 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้้รัับเกีียรติิบาทหลวงฟรัังซิิ สเซ
เวีียร์์ สมหมาย มธุุรสสุุวรรณ เป็็ นวิิทยากรในการอบรม ณ ห้้อง
Pre-function โรงเรีียนอััสสััมชััญ และ วััดน้้อย อาสนวิิหา
รอััสสััมชััญ และ กิิจกรรมฟื้้� นฟููจิิตใจนัักเรีียนคาทอลิิกระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4-6 และ EP-M.4-6 ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562

ในวัันศุุกร์์ที่่� 24 มกราคม  พ.ศ. 2563 ได้้รัับเกีียรติิบาทหลวง
ยอแซฟวิินัยั ฤทธิิบุุญไชย เป็็ นวิิทยากรในการอบรม ณ บ้้าน
พัักพระสงฆ์์ และ วััดน้้อย อาสนวิิหารอััสสััมชััญ  เพื่่�อให้้
นัักเรีียนคาทอลิิกระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-6 และ  EP-M.16 ได้้รัับการอบรมฟื้้� นฟููจิิตใจทางด้้านคุุณธรรม จริิ ยธรรม โดย
ใช้้ศาสนาเป็็ นเครื่่�องมืือในการขััดเกลาจิิ ตใจนัักเรีียน และ
ปฏิิบัติั ิศาสนกิิจตามหลัักศาสนาที่่�ตนนัับถืือ
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การแข่ง่ ขัันแรลลี่่�การกุุศล “ AC Family Rally E-Sports 2019 ”
โรงเรีียนอััสสััมชััญ    ร่่วมกับั คณะกรรมการเครืือข่่าย
ผู้้ป� กครอง  ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 - 6  และ EP - M.1 - 6   
จััดการแข่่งขัันแรลลี่่�การกุุศล  “ AC Family Rally E-Sports
2019 ”   เพื่่�อสนัับสนุุนส่่ งเสริิ ม กีีฬา E-Sports  และเชื่่�อมความ
สััมพันั ธ์์  ครั้้�งที่่� 4  ระหว่่างวัันที่่� 18  – 19  มกราคม  พ.ศ. 2563  
โดยมีี ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียน
อััสสััมชััญ คณะครูู ผู้้ป� กครองและนัักเรีียน ร่่ วมปล่่อยขบวน
รถจาก  โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร  โดย
ใช้้เส้้นทางกรุุ งเทพ - พััทยา จัังหวััดชลบุุรีี
กิิจกรรม AC Chinese day 2020
เมื่่� อ วััน ที่่� 4 กุุ ม ภาพััน ธ์์ พ.ศ.2563 ภราดาวิิ ริิ ย ะ  
ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ ภราดาวิิทยา  เทพกอม 
รองผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ ผู้้บ� ริิ หาร ครูู ผู้้ป� กครอง
และนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญ  ร่่วมจัดั กิิจกรรม AC  Chinese
day 2020 โดยมีีอาจารย์์  ศิิริิลักั ษณ์์ ชััยพรหมประสิิ ทธิ์์� ผู้้อำ� �ำ นวย
การสถาบััน ขงจื่่�อ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ ให้้เกีียรติิ เป็็ น
ประธาน  กิิจกรรมภายในงาน เปิิ ดป้้ายศููนย์์การเรีียนรู้้�ภาษาจีีน
ประจำำ�โรงเรีียนอััสสััมชััญ การแสดงทางวััฒนธรรมจีีนของ
นัักเรีียนและครูู ครููอาสาสมััครจากประเทศจีีนเล่่าความรู้้ �สึึ ก
ต่่อเหตุุการณ์์การระบาดของไวรััสโคโรนา และคณะผู้้บ� ริิ หาร
ครูู ผู้ป้ � กครองและนัักเรีียนร่่ วมกันั ร้้องเพลง   พรุ่่�งนี้้�ต้้องดีีกว่่า
เพื่่อ� ส่่ งแรงใจให้้พี่่น้้� องชาวจีีนที่่�ประสบเหตุุการณ์์ระบาดของ
ไวรััสโคโรนา  ณ ห้้อง Auditorium ชั้้�น 9 อาคาร Assumption
2003  โรงเรีียนอััสสััมชััญ  เขตบางรััก  กรุุ งเทพมหานคร
กิิจกรรมวัันวาเลนไทน์์
เมื่่�อวัันที่่� 14 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ซึ่่� งตรงกัับวััน
วาเลนไทน์์ (Valentine’s Day) สภานัักเรีียน โดย นายพริิ ษฐ์์  
สาริิ กานพคุุ ณ และนายภานุุ ก ร วิิ ท ยไพศาล  “Happy
Valentine’s Day 2020” จััดกิิจกรรมเสีียงตามสาย เนื่่� องใน
เทศกาลแห่่ งความรััก วัันวาเลนไทน์์ 14 กุุมภาพัันธ์์ โดยให้้
ความรู้้ �เกี่่�ยวกัับ วัันวาเลนไทน์์ และตอบปััญหา เพื่่�อรัับรางวััล
ตุ๊๊�กตาหมีี โดย มิิสนิิ ธิิมา คุุณะดิิ ลก ปิ่่� นสลััก เป็็ นผู้้ดูู� แลใน
กิิจกรรม ณ หน้้าห้้องติิดต่่อสอบถาม โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขต
บางรััก กรุุ งเทพฯ
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พิิธีีมุุทิิตาจิิตครููเกษีียณ ปีี การศึึกษา 2562

เมื่่�อวัันที่่�  24  มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรีียนอััสสััมชััญ
จััดพิิธีีมุุทิิตาจิิ ตครููเกษีียณ ประจํําปีี การศึึกษา 2562 ให้้กัับ
คุุณครูู17 ท่่านที่่�ครบวาระเกษีียณในปีี การศึึกษา 2562 โดยมีี 
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ภราดาวิิริิยะ  ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ ภราดากุุลชาติิ
จัันทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุ รการ-

การเงิิน ภราดาทัักษบุุตร ไกรประสิิ ทธิ์์� ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียน
อััสสััมชััญแผนกประถม คณะผู้้บ� ริิ หาร คณะครูู นัักเรีียน ร่่ วม
พิิธีี  ณ  หอประชุุม  Louis – Marie Grand  Hall  ชั้้�น 6  อาคาร
Saint  Louis – Marie  Memorial  Building  โรงเรีียนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก  กรุุ งเทพมหานคร

ปัั จฉิิมนิิเทศนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 และ EP – M. 6

เมื่่�อวัันที่่� 28 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรีียนอััสสััมชััญ
จััดงานปัั จฉิิ มนิิเทศให้้กัับนัักเรีียระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6
และ EP – M. 6  โดยในช่่วงเช้้าหลัังเคารพธงชาติิมีีกิิจกรรม
น้้องบููมให้้พี่่� “ ส่่ งแรงใจให้้ก้้าวไปสู่่�รั้้�วมหาวิิทยาลััย” บริิ เวณ
ลานแดง  ส่่ วนในช่่วงบ่่ายเริ่่� มจากภราดาวิิทยา  เทพกอม รอง
ผู้้ อํํ� านวยการ/หััว หน้้าฝ่่ ายวิิ ช าการ ชี้้� แ จงเกี่่� ย วกัับ การจบ
หลัักสููตรระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย  มิิสณััฏฐีี เจริิ ญเกีียรติิ
บวร ผู้้ช่� ่วยหััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย
ชี้้� แจงและนััดหมายเกี่่� ยวกัับการเตรีียมความพร้้อมในการ
ทดสอบระดัับชาติิ O-NET / GAT / PAT   ม.วีีรวััฒน์์  สุุวรรณ
ศร หััวหน้้าฝ่่ายกิิจกรรม  นััดหมายพิิธีีซ้้อมรัับประกาศนีียบััตร
และรางวััลเรีียนดีี   ม.ชาติิกล้้า  บุุญชมภูู หััวหน้้างานรัักษาดิิน
แดน ชี้้�แจงนััดหมาย การเข้้าค่่าย รด.  ณ เขาชนไก่่  ประธาน

รุ่่�น AC 134 ชี้้� แ จงนััด หมาย งานเลี้้� ย งรุ่่�น คุุ ณ สุุ ทธิิ พ จน์์  
โสรจศรีีโสม อััสสััมชนิิก 22512 รุ่่�นหลุุยส์์อํําลา    บรรยายเรื่่�อง
“หลัักการดํําเนิินชีีวิิต (soft skill สติิมีี สตรีีอยู่่� ศััตรููพััง สตางค์์
มา)”  นายสุุ ทธิิมนต์์ จันั ทร์์ทน  เลขประจำำ�ตัว ั 49120 ประธาน
เชีียร์์ฯ กล่่าวขอบคุุณวทิิยากร  ผู้้อํํ� านวยการมอบของที่่�ระลึึก
แก่่วิทิ ยากร      นายศิิวา  รุ่่�งเรืืองมณีีรััตน์์  เลขประจำำ�ตัว ั 49386
ประธานสภานัักเรีียน กล่่าวขอบคุุณคณะภราดาและคณะครูู  
ประธานสภานัักเรีียนพร้้อมคณะกรรมการรุ่่�น AC134 มอบ
พวงมาลััยพร้้อมกระเช้้าผลไม้้ให้้กัับคณะครููเกษีียณทั้้�ง 8 ท่่าน
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์   ผู้้อํํ� านวยการ กล่่าวให้้โอวาท 
และผููกข้้อมืือให้้กัับนัักเรีียน   คณะผู้้ร่� ่ วมบริิ หารและคณะครูู
ผููกข้อ้ มืือให้้กัับนกััเรีียน  ณ ห้้อง Auditorium ชั้้�น 9 อาคาร
Assumption 2003 โรงเรีี ยนอัั ส สัั ม ชัั ญ เขตบางรัั ก
กรุุ งเทพมหานคร
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ประชุุมหามาตรการป้้องกัันสิ่่�งเสพติิดในสถานศึึกษา
เมื่่� อ วััน ที่่� 9 มกราคม  พ.ศ. 2563   ฝ่่ ายปกครอง
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ประชุุมร่่วมกับั สำำ�นักั งานป้้องกัันและปราบ
ปรามยาเสพติิดกรุุ งเทพมหานคร  เพื่่�อหามาตรการป้้องกัันสิ่่� ง
เสพติิดในสถานศึึกษา พร้้อมทั้้�งได้้หารืือแนวทางในการเตรีียม
ดำำ�เนิินงานที่่�จะให้้นัักเรีียนทุุกคนได้้รัับความปลอดภััยจากบุุหรี่่�
และสารเสพติิดทั้้�งในสถานศึึกษาและชุุมชนโดยรอบโรงเรีียน  
โดยมีีภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการ  พร้้อมด้้วยคณะ
ครููฝ่่ายปกครอง ประชุุมร่่วมกับั คณะกรรมการจากสำำ�นักั งาน
ป้้องกัันและปราบปรามยาเสพติิดกรุุ งเทพมหานคร ณ ห้้อง
ประชุุม Video Conference 2 ชั้้�น 3 ศููนย์์วิทิ ยบริิ การ อาคารนััก
บุุญหลุุยส์์-มารีีย์์ (Saint Louis-Marie Memorail Building)
โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
อบรมเรื่่�อง “เด็็กไทยยุุคใหม่่ ใส่ใ่ จโรคอ้้วน”
เมื่่อ� วัันที่่� 20  มกราคม  พ.ศ. 2563  กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
สุุ ขศึึ กษาและพลศึึกษา ฝ่่ายวิิชาการ และ งานสุุ ขอนามััย  
ฝ่่ายบริิหารทั่่ว� ไป โรงเรีียนอััสสััมชััญ  เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
ร่่ วมกับั โรงพยาบาลเซ็็นหลุุยส์์    เขตสาทร กรุุ งเทพมหานคร  
จััดอบรมเรื่่�อง “เด็็กไทยยุุคใหม่่ ใส่่ใจโรคอ้้วน” โดยแบ่่งเป็็ นฐาน
ต่่างๆ  ฐานที่่1�  อัันตรายจากโรคอ้้วน  ฐานที่่2� การเลืือกรัับประทาน
อาหาร  ฐานที่่3� การออกกำำ�ลังั กาย ได้้รัับเกีียรติิจากทีีมแพทย์์และ
พยาบาลจากโรงพยาบาลเซ็็นหลุุยส์์ ให้้ความรู้้แ� ก่่นักั เรีียน  ณ ห้้อง
Auditorium ชั้้�น 9  โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
อบรมเชิิงปฏิิบัติั ิการให้้กับนั
ั ักเรีียนที่่�มีีความสนใจเกี่่�ยวกัับอากาศยาน
เมื่่�อวัันที่่� 22  มกราคม  พ.ศ. 2563  นัักศึึกษาคณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ สาขาวิิศวกรรมอากาศยาน จุุ ฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ร่่ วมกับั งานแนะแนว  ฝ่่ายวิิชาการโรงเรีียน
อััสสััมชััญ  จััดกิิจกรรมอบรมเชิิงปฏิิบัติั ิการให้้กัับนัักเรีียนที่่�มีี
ความสนใจเกีียวกัับอากาศยาน  โดยให้้นัักเรีียนได้้ลงมืือปฏิิบัติั ิ
การประกอบเครื่่�องร่่อนด้้วยตััวเองเพื่่อ� ให้้สามารถบิินในอากาศได้้
ไกลและนานที่่สุ� ุด โดยมีีพี่่ๆ� นัักศึึกษาจากคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สาขาวิิศวกรรมอากาศยาน จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ให้้ความรู้้แ� ละ
คำำ�แนะนำำ�แก่่น้้องๆ ณ ห้้อง  Auditorium ชั้้�น 9 โรงเรีียนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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สััมภาษณ์แ์ ละรายงานตััวนัักกีีฬาวอลเลย์บอ
์ ลโครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ปีี การศึึกษา 2563 รุ่่�นที่่� 7
ละเอีียดให้้กัับผู้้ป� กครอง  ณ ห้้องสมุุดมาร์์ติิน เดอ ตููรส์์ ชั้้�น 4  
อาคารนัักบุุ ญหลุุยส์์ -มารีีย์์ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรัั ก
กรุุ งเทพมหานคร
รายชื่่� อ นััก กีีฬาวอลเลย์์บ อลโครงการนััก กีีฬาทุุ น โรงเรีียน
อััสสััมชััญ ปีี การศึึกษา 2563 รุ่่�นที่่� 7
1.เด็็ ก ชายนพรัั ต น์์    เจริิ ญ (ดิิ ว ) โรงเรีียนตลาดบางบ่่ อ
จ.ฉะเชิิงเทรา
2.เด็็กชายรามิิล  พันั เพชร (จีีมส์์) โรงเรีียนเทศบาลปากพนััง2
จ.นครศรีีธรรมราช
3.เด็็กชายดิิ เรก  แซ่่ ลิ้้�ม  (เอก) โรงเรีียนเทศบาลปากพนััง2
จ.นครศรีีธรรมราช
เมื่่�อวัันที่่� 9 มกราคม พ.ศ. 2563 คุุณสัักกะพงษ์์ บุุญมีี  4.เด็็กชายกิิตติินันั ท์์  กันั ยานุุ ช  (เนส) โรงเรีียนวััดโตนดเตี้้�ย
ผู้้ �จััด การทีีมวอลเลย์์บ อลโรงเรีียนอััส สัั ม ชััญ พร้้อมด้้วย จ.พระนครศรีีอยุุธยา
มาสเตอร์์ สนั่่�น อ้้นเกตุุ ผู้้ฝึึ� กสอน เข้้าร่่ วมสััมภาษณ์์นัักกีีฬา 5.เด็็กชายกรวิิชญ์  นั
์ นั ตาทิิพย์์ (เพชร) โรงเรีียนจิิตราวิิทยา
วอลเลย์์บอลโครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ ปีี การ จ.เชีียงใหม่่
ศึึกษา 2563 รุ่่�นที่่� 7 พร้้อมทั้้�งรัับการรายงานตััว  และชี้้�แจ้้งราย 6.เด็็กชาย.ปฏิิวัติั ิ   หลัักรััตน์์ (โปลิิส) โรงเรีียนวััดโตนดเตี้้�ย
จ.พระนครศรีีอยุุธยา
มอบทุุนการศึึกษาให้้นัักกีีฬาบาสเกตบอลโครงการทุุนของโรงเรีียน ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562
เมื่่�อวัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563  โรงเรีียนอััสสััมชััญ
 มอบทุุนการศึึกษาให้้นัักกีีฬาบาสเกตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ที่่�ไม่่ได้้เป็็ นนัักกีีฬาโครงการทุุนของโรงเรีียน ประจำำ�ปีี การ
ศึึกษา 2562 จำำ�นวน 4 ทุุน ๆ ละ 50,000.- บาท (ห้้าหมื่่�นบาท
ถ้้วน) จากกองทุุนเพื่่�อโรงเรีียนอััสสััมชััญ ประกอบด้้วย
1. นายปุุณย์์    จิิระสุุ นทร   เลขประจำำ�ตัว ั 57375 ม.1/6
2. นายสิิ รภััทร   ไชยเทพ    เลขประจำำ�ตัว ั 54415 ม.5/8
3. นายกษิิดิ์์�เดช   อรััณยะนาค   เลขประจำำ�ตัว ั 56217 ม.5/7
4. นายไกรทอง   ตัันติิวิไิ ล    เลขประจำำ�ตัว ั 56147 ม.6/9
โดยมีีภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม  ที่่� ปรึึ กษาอาวุุโส
โรงเรีียนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย คุุณกฤษณะ วจีีไกรลาศ ผู้้จั� ดั การ
ทีีมบาสเกตบอลโรงเรีียนอััส สััม ชััญ , นายเทีียนประสิิ ทธิ์์�
ไชยภััทรานัันท์์ กรรมการและเลขานุุการกองทุุนเพื่่�อโรงเรีียน
อััสสััมชััญ, มาสเตอร์์ ธงไชย  มุุ ขพันั ธ์์  หััวหน้้าผู้้ฝึึ� กสอน
มาสเตอร์์ นันั ทวััจน์์ สุุวรรณาพิิสิิทธิ์์� ผู้้ฝึึ� กสอนทีีมบาสเกตบอล
และผู้้ป� กครอง ร่่ วมมอบทุุนการศึึกษาเพื่่�อเป็็ นการสร้้างขวััญ
และกำำ�ลังั ใจ ที่่�ได้้นำำ�ชััยชนะจากการแข่่งขัันและสร้้างชื่่�อเสีียง
ให้้แก่่โรงเรีียน  พร้้อมทั้้�งให้้โอวาท  ณ ห้้องประชุุมอำ�ำ นวยการ
ชั้้�น M2 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร
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นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 และ EP-M.4 เข้า้ เยี่่�ยมชมสถานประกอบการตามที่่�นัักเรีียนสนใจ
งานแนะแนว โรงเรีียนอััสสััมชััญ สมาคมอััสสััมชััญ
สมาคมผู้้ป� กครองและครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ  มีีนโยบายในการ
ส่่ งเสริิ มให้้นัักเรีียนได้้รู้้�จักั ตนเอง สามารถค้้นหาศัักยภาพ
ตนเองในการวางแผนการศึึกษาและการประกอบอาชีีพได้้จึึง
ได้้มีีการจััดกิิจกรรมเยี่่ย� มชมและศึึกษาดููงานสถาบัันการศึึกษา  
ซึ่่� งเป็็ นส่่ วนหนึ่่� งของกิิ จกรรมแนะแนวการศึึกษาและอาชีีพ  
กิิจกรรมจััดขึ้้�นในวัันพฤหััสบดีีที่่� 9 มกราคม  พ.ศ. 2563  โดยมีี
สถาบัันดัังนี้้�  มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ, มหาวิิทยาลััยรัั งสิิ ต,
มหาวิิทยาลััยกรุุ งเทพ
นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5 และ EP-M.5 เข้า้ เยี่่�ยมชมสถานประกอบการตามที่่�นัักเรีียนสนใจ
เมื่่� อ วััน ที่่� 23 มกราคม  พ.ศ. 2563 นััก เรีียนชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5 และ EP-M.5 เข้้าเยี่่ย� มชมสถานประกอบการ
ตามที่่�นักั เรีียนสนใจ ซึ้้� งกิิจกรรมนี้้� เป็็ นส่่ วนหนึ่่�งของกิิจกรรม
แนะแนวการศึึกษาและอาชีีพ จากความร่่ วมกััน ระหว่่า ง
โรงเรีียนอััสสััมชััญ โดยงานแนะแนว สมาคมผู้้ป� กครองและครูู
โรงเรีียนอััสสััมชััญ และสมาคมอััสสััมชััญ ในการส่่ งเสริิ มให้้
นัักเรีียนได้้รู้้�จักั ตนเอง สามารถค้้นหาศัักยภาพตนเองในการ
วางแผนการศึึกษาและการประกอบอาชีีพ โดยสถานประกอบ
การที่่�นักั เรีียนได้้ไปดูู ได้้แก่่ วิทิ ยาลััยดุุสิิตธานีี, ท่่าอากาศยาน
สุุ วรรณภููมิิ, บริิ ษัท ซั
ั มมิ
ั ิท  โอโตชีีท อัันดััสตรีี จำำ�กัดั (ซััมมิิท 
กรุ๊๊� ป), บริิ ษัท อิ
ั ิสรา ลิิฟวิ่่ง�  จำำ�กัดั , บริิ ษัท ป
ั ตท. สำำ�รวจและผลิิต บริิ ษัทั สถาปนิิก 49 จำำ�กัดั , บริิ ษัท 
ั เอสซีีจีี เอ็็กซ์์พีีเรีียนซ์์ จำ�กั
ำ ดั
ปิิ โตเลีียม จำำ�กัดั (มหาชน), บริิ ษัท 
ั หยั่่น� หว่่อ หยุ่่�น จำำ�กัดั , และ BEC-TERO
โรงพยาบาลพญาไท  3, บริิ ษัท 
ั เคซีีจีี  คอร์์ ปอเรชั่่�น จำำ�กัดั ,
เยี่่�ยมนัักศึึกษาวิิชาทหารชั้้�นปีี ที่่� 2-3 (นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5-6 และ EP - M.5-6)
เข้า้ เยี่่ย� มให้้กำำ�ลังั ใจนัักศึึกษาวิิชาทหารชั้้�นปีี ที่่� 2 (นัักเรีียนระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5 และ EP - M.5)  ระหว่่างวัันที่่� 8-10
กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563  ณ ค่่ายฝึึกเขาชนไก่่ จังั หวััดกาญจนบุุรีี 
และเมื่่�อวัันที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 มาสเตอร์์ ประนุุ พงษ์์  
ปิ่่� นสุุ วรรณ หััวหน้้าระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6  พร้้อมด้้วยคณะ
ครููระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 และ EP - M.6 ได้้เข้้าเยี่่ย� มให้้กำำ�ลังั
ใจนัักศึึกษาวิิชาทหารชั้้�นปีี ที่่� 3 (นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ำ บั นัักศึึกษาวิิชาทหาร เพื่่�อสร้้าง
ปีี ที่่� 6 และ EP - M.6)  และผู้้กำ� �กั
ขวััญและให้้กำำ�ลังั ใจให้้แก่่ นัักศึึกษาวิิชาทหาร ที่่� เข้า้ ฝึึ กภาค
เมื่่�อวัันที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 มาสเตอร์์ประดิิษฐ์์   สนาม โดยมีีมาสเตอร์์ชาติิกล้้า  บุุญชมภูู หััวหน้้างานรัักษาดิิน
ใจกัันทิิยะหััวหน้้าระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5 พร้้อมด้้วยคณะ แดน ดููแลนัักเรีียนตลอดการฝึึกภาคสนาม  ณ  ค่่ายฝึึกเขาชนไก่่
ครููและผู้้ป� กครองระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5 และ EP - M.5 ได้้  จัังหวััดกาญจนบุุรีี
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การอยู่่�ค่า่ ยพัักแรมลููกเสืือสามััญรุ่่�นใหญ่่ ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-3 และ EP-M.1-3
ประจํําปีี การศึึกษา 2562
สถานที่่�จริิ งและได้้มีีโอกาสนำำ�ความรู้้ �เกี่่�ยวกัับรายวิิชาลููกเสืือ
มาลงมืือกระทำำ�จริิ งเช่่น กาการผููกเงื่่�อน การประกอบอาหาร
การอำำ�พรางตััว การเดิินทางไกล เน้้นความสามััคคีีในหมู่่�คณะ
ร่่ วมกิิ จ กรรมนััน ทนาการ แสดงละครในคืืนรอบกองไฟ  
ฝึึ กระเบีียบวิินัยั โดยอยู่่�ในข้อ้ บัังคัับและภายใต้้กฎของค่่าย
ยึึดแนวปฏิิบัติั ิตามคำำ�ปฏิิญาณตนของลููกเสืือ
ลููกเสืือสามััญรุ่่�นใหญ่่ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 และ EP-M.1
ฝึึ กกิิ จกรรม อยู่่�ค่่ายพัักแรม  ณ  ศููนย์์การเรีียนรู้้�อัสั สััมชััญ  
อํําเภอสามพราน  จัังหวััดนครปฐม  ระหว่่างวัันพุุธที่่�  29  ถึึง
วัันศุุกร์์ ที่่�  31  มกราคม พ.ศ. 2563
งานลููกเสืือ  โรงเรีียนอััสสััมชััญ  นํําลููกเสืือสามััญรุ่่�น ลููกเสืือสามััญรุ่่�นใหญ่่ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 2 และ EP-M.2
ใหญ่่ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-3 และ EP-M.1-3 ไปฝึึ ก ฝึึกกิิจกรรม อยู่่�ค่่ายพัักแรม  ณ  ศููนย์์การเรีียนรู้้�อัสั สััมชััญ  อํําเภ
กิิจกรรม อยู่่�ค่่ายพัักแรม โดยได้้รัับเกีียรติิจาก ภราดา ดร.ศัักดา อสามพราน  จัังหวััดนครปฐม  ระหว่่างวัันพุุธที่่�  6  ถึึงวัันศุุกร์์
   สกนธวััฒน์์  ผู้้อำ� �ำ นวยการ กล่่าวให้้โอวาทก่่อนออกเดิินทาง    ที่่�  7  กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563
เพื่่�อให้้ลููกเสืือสามััญรุ่่�นใหญ่่ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-3 ลููกเสืือสามััญรุ่่�นใหญ่่ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 และ EP-M.3
และEP - M.1-3 ได้้เรีียนรู้้�ครบกระบวนการในรายวิิชาลููกเสืือ ฝึึกกิิจกรรม อยู่่�ค่า่ ยพัักแรม ณ ค่่ายลููกเสืือบ้้านเสธ์์รีี สอร์์ทแอนด์์
ทำำ�กิิจกรรมศึึกษาเรีียนรู้้�ตามฐานเรีียนรู้้�การต่่าง โดยมีีคุุณครููทำำ� แคมป์์  อํําเภอเมืือง จัังหวััดราชบุุรีี  ระหว่่าง วัันจัันทร์์ที่่� 27 ถึึง
ำ บั ลููกเสืือให้้ความรู้้ � ในแต่่ละฐาน ได้้เรีียนรู้้�จาก วัันพุุธที่่� 29  มกราคม พ.ศ. 2563
หน้้าที่่�ผู้้กำ� �กั
คณะบุุคคลมอบของขวััญอวยพรภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ในโอกาสเทศกาลคริิสต์ม์ าสและขึ้้�นปีี ใหม่่
2563
คณะบุุคคลเข้้ามอบของขวััญอวยพร ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ   ในโอกาส
เทศกาลคริิ สต์์มาสและขึ้้�นปีี ใหม่่ 2563    ณ ห้้องทำำ�งาน ชั้้�น M2
อาคารอััส สัั ม ชััญ 2003 โรงเรีียนอััส สัั ม ชััญ เขตบางรัั ก
กรุุ งเทพมหานคร
    ประกอบด้้วย
- คุุณกาญจนาพรรณ  ศรีีเกษมศิิรา   ผู้้แ� ทน สถาบััน iStudy  
Education Co.,Ltd   มอบเงิินสนัับสนุุนกิิจการทางโรงเรีียน
ดัังนี้้�
          สนัับสนุุนกิิจการของโรงเรีียน จำำ�นวน 35,000 บาท   
รัับมอบโดยมอบภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการ
          สนัับสนุุนกองทุุนครููอััสสััมชััญ จำำ�นวน 35,000 บาท    - คุุณบุุษบา  สุุ วรรณไตร  สถาบัันสอนภาษา elite
รัั บ มอบโดยมอบมิิ ส ภััค วิิ ภ า แย้้มศรีี ประธานกองทุุ น ครูู - แทนธนาคารกสิิ กรไทสาขาสุุ รวงค์์
อััสสััมชััญ
- คุุณพลสิิ ทธิ์์�    ตัันธนาไพศาลวนิิ ช   ผู้้อำ� �ำ นวยการ บริิ ษัท 
ั
- คุุณเกรีียงศัักดิ์์� ไชยวิินิิจ   FOUNDER & INSTRUCTOR   เจ้้นท์์เอ็็ดดููเทนเมนท์์
WARWICK  INSTITUTE   
- คุุณอมรา เผืือกเวช ตััวแทนบริิ ษัท 
ั เวิิลด์ ดีี
์ ไลท์์ พลััส จํํากััด
- คุุณนคริิ นทร์์  อิิษฏประเสริิ ฐ  บริิ ษัทั ไออีีจีี (ประเทศไทย) - คุุณกฤษณะ วจีีไกรลาศ ผู้้จั� ดั การทีีมบาสเกตบอลโรงเรีียน
จำำ�กัดั
อััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย คุุณยลดา วจีีไกรลาศ  มาสเตอร์์ธงไชย
- คุุณวิิมลรััตน์์ สว่่างพาณิิ ชย์  ์ ผู้้จั� ดั การธนาคารกรุุ งเทพ สาขา มุุขพันั ธ์์ ผู้้ฝึึ� กสอนบาสเกตบอลอััสสััมชััญ
โอเรีียนเต็็ล
- คุุณสุุ ภาพร  เฟื่่�องจิินดาวงศ์์ ผู้้จั� ดั การ  บริิ ษัท 
ั พรทิิพย์์ แทรเวล
- คุุณภููมิินทร์์  ธีีระนุุสรณ์์กิิจ  อััสสััมชนิิกเลขประจำำ�ตัว ั 36509 จำำ�กัดั
รุ่่� น AC 107  ผู้ช่้ � ่วยกรรมการผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่ฝ่่ายต่่างประเทศ - คุุณพััธมน  สานติิวงศ์์การ  ผู้จั้ � ดั การ  คุุณภีีรพััฒน์์  เอี่่�ยมสมุุทร
เคซีีจีี  กิิมจั๊๊ว� กรุ๊๊� ป (KCG – Kim Chua Group)
ผู้้แ� ทนฝ่่ายขาย  บริิ ษัท 
ั สหธุุรกิิจ จำำ�กัดั
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คณะผู้้�บริิหารสวััสดีีปีีใหม่คุ่ ุณฐาปน สิิริิวััฒนภัักดีี อััสสััมชนิิก รุ่่�น 107
เมื่่�อวัันที่่� 10 มกราคม พ.ศ. 2563 คณะผู้้บ� ริิ หาร
โรงเรีียนอััสสััมชััญ นำำ�โดย ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์
ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย ภราดาวิิริิยะ
ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการ ร่่วมกับั สมาคมอััสสััมชััญ
สมาคมผู้้ป� กครองและคณะครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ งาน
ประชาสัั มพั ัน ธ์์  ชม รมเชีียร์์ แ ละแปรอััก ษรโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ ร่่ วมอวยพร คุุณฐาปน สิิ ริิวัฒั นภัักดีี กรรมการ
ผู้้อำ� �ำ นวยการใหญ่่ บริิ ษัท 
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัดั (มหาชน)
อััสสััมชนิิก รุ่่�น 107 เนื่่�องในโอกาสปีี ใหม่่ 2563 และขอบคุุณ
ที่่�ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมของโรงเรีียนอััสสััมชััญ กีีฬาทั้้�ง
สามชนิิ ด ของโรงเรีียนอััส สัั ม ชััญ  กีีฬาฟุุ ต บอล, กีีฬา
บาสเกตบอล, กีีฬาวอลเลย์์บอล, สมาคมอััสสััมชััญ สมาคม
ผู้้ป� กครองและครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ มาโดยตลอด ณ อาคาร
แสงโสม บริิ ษัท 
ั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัดั (มหาชน)
สวััสดีีปีีใหม่่ กรรมการบริิหาร บริิษััท กลุ่่�มเซ็็นทรััล
เมื่่� อ วััน ที่่� 23 มกราคม  พ.ศ. 2563 ผู้้แ� ทนคณะ
กรรมการสมาคมผู้้ �ป กครองและครููโรงเรีียนอััส สัั ม ชััญ
มาสเตอร์์ โสภณ   สกุุลเรืือง หััวหน้้างานประชาสััมพันั ธ์์
โรงเรีียนอััสสััมชััญ มิิสจัันทร์์เพ็็ญ  คุุณวััฒนสุุขสันั ติิ ที่่�ปรึึ กษา
ชมรมเชีียร์์และแปรอัักษร พร้้อมด้้วย นายสุุ ธิิมนต์์ จันั ทร์์ทน
 ประธานเชีียร์์  นายศิิวา  รุ่่�งเรืืองมณีีรััตน์์ ประธานสภานัักเรีียน
/รองประธานเชีียร์์ เข้้าสวััสดีีปีี ใหม่่ คุุณพิิชััย จิิ ราธิิ วัฒั น์์
กรรมการบริิ หาร บริิ ษัท 
ั กลุ่่�มเซ็็นทรััล (อััสสััมชนิิก เลขประจำำ�
ตััว 24297 รุ่่�น 94) ดร.ชาติิชาย  นรเศรษฐาภรณ์์ รองกรรมการ
ผู้้จั� ดั การใหญ่่อาวุุโส บริิ ษัท 
ั กลุ่่�มเซ็็นทรััล/นายกสมาคมผู้้ �
ปกครองและครูู โรงเรีียนอััสสััมชััญ (อััสสััมชนิิก เลขประจำำ�
ตััว  24297 รุ่่�น 94) ในโอกาสเทศกาลปีี ใหม่่ และขอบคุุณที่่�
ให้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมด้้านต่่าง ๆ ของโรงเรีียนด้้วยดีีเสมอ พระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิิ นทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิร
มา ทั้้�งนี้้� คุุณพิิชัยั   จิิราธิิวัฒั น์์ กรรมการบริิ หาร บริิ ษัท 
ั กลุ่่�ม เกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว ให้้กัับทางโรงเรีียนด้้วย ณ อาคารเซ็็นทรััล ห้้าง
เซ็็นทรััล ได้้มอบพระบรมฉายาสาทิิสลัักษณ์์ พระบาทสมเด็็จ สรรพสิิ นค้้าเซ็็นทรััลเวิิร์์ด เขตปทุุมวััน กรุุ งเทพมหานคร
งานประชาสััมพัันธ์์ สวััสดีีปีีใหม่สื่่�อ
่ มวลชน
มาสเตอร์์ โ สภณ   สกุุ ล เรืือง หััว หน้้างานงาน
ประชาสััมพันั ธ์์ โรงเรีียนอััสสััมชััญ นำำ� มาสเตอร์์กายสิิ ทธิ์์�  
ร่่มไมล์์ มาสเตอร์์ชาญชััย  ศรีีนิิยม และมิิสวราภรณ์์ ใจสุุวรรณ์์
บุุคลากรงานประชาสััมพันั ธ์์  ในนามคณะผู้้บ� ริิหาร ครูู นัักเรีียน
โรงเรีียนอััสสััมชััญ เข้า้ ขอบคุุณสื่่�อมวลชนที่่ใ� ห้้การอนุุเคราะห์์
ประชาสััมพันั ธ์์กิจิ กรรมของโรงเรีียนอััสสััมชััญ ทั้้�งด้้านวิิชาการ
กีีฬา และกิิจกรรม ด้้วยดีีเสมอมา พร้้อมทั้้�งสวััสดีีปีีใหม่่ ปีี 2563
แก่่สื่่�อมวลชนในสำำ�นักั ข่่าวต่่าง ๆ ระหว่่างวัันที่่� 10, 15, 17 และ
20 มกราคม พ.ศ. 2563
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พิิธีีอััญเชิิญถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี รายการ วอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน “เอสโคล่า่ ” รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 16 ปีี ประจำำ�ปีี 2562
รอบชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย และรายการ PDS Street Bas 3 x 3 ครั้้�งที่่� 3 รุ่่�นอายุุ 18 ปีี ชาย

เมื่่�อวัันที่่� 17 มกราคม พ.ศ. 2563 โรงเรีียนอััสสััมชััญ
จััดพิิธีีอัญั เชิิ ญถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิ ษฐาธิิ ราชเจ้้า
กรมสมเด็็ จ พระเทพรัั ต นราชสุุ ด าฯ สยามบรมราชกุุ ม ารีี 
รายการ วอลเลย์์บอลยุุวชน “เอสโคล่่า” รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี 
ประจำำ�ปีี  2562 รอบชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย และรายการ
PDS Street Bas 3 x 3 ครั้้�งที่่� 3 รุ่่�นอายุุ 18 ปีี ชาย โดยรัับเกีียรติิ
จาก ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียน
อััสสััมชััญ เป็็ นประธานในพิิธีีอัญั เชิิญถ้้วยพระราชทาน พร้้อม
ทั้้�งมอบโล่่เกีียรติิ คุุณให้้กัับสปอนเซอร์์ ผู้้ใ� ห้้การสนัับสนุุ น
นัักกีีฬาของโรงเรีียน โดยมีี ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึ กษา
ผู้้อำ� �ำ นวยการ ภราดากุุลชาติิ จันั ทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้อำ� �ำ นวย
การ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุ รการ-การเงิิน และภราดาวิิหาร ศรีีหาผล 
ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญพาณิิ ชยการ มาสเตอร์์ สนั่่น�
อ้้นเกตุุ ผู้้ฝึึ� กสอนทีีมวอลเลย์์บอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ และแขก
ผู้้มีี� เกีียรติิ ร่่วมงาน ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
โดยในทั้้�งนี้้�  คุุณสัักกะพงษ์์  บุุญมีี ผู้้จั� ดั การทีีมวอลเลย์์บอล
โรงเรีียนอััสสััมชััญ และคุุณพรชััย รุุ จิิตานนท์์ ผู้้แ� ทนผู้้จั� ดั การ
ทีีมบาสเกตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ  อััญเชิิญถ้้วยพระราชทานฯ
มอบให้้กัับ  ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์   ผู้้อำ� �ำ นวยการโรง
เรีียนอััสสััมชััญ
สำำ� หรัั บ ผลงานของทีีมวอลเลย์์ บ อลและทีีม
บาสเกตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ ประกอบด้้วย

รายการที่่� 1 ชนะเลิิ ศ วอลเลย์์บ อลกีีฬาระหว่่า งโรงเรีียน
กรมพละ รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี
รายการที่่� 2 ชนะเลิิ ศ วอลเลย์์บ อลกีีฬาระหว่่า งโรงเรีียน
กรมพละ รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี
รายการที่่� 3 ชนะเลิิ ศ วอลเลย์์บ อลกีีฬาระหว่่า งโรงเรีียน
กรมพละ รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 18 ปีี
รายการที่่� 4 ชนะเลิิศวอลเลย์์บอลเยาวชน PEA รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน
18 ปีี ชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิ ษฐาธิิ ราชเจ้้า กรม
สมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุ ดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี รอบคััด
เลืือกภาคนครหลวง
รายการที่่� 5 ชนะเลิิ ศ วอลเลย์์บ อล กีีฬานััก เรีียน ชิิ ง ถ้้วย
ผู้้บั� ญั ชาการกองทััพอากาศ รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 18 ปีี
รายการที่่� 6 ชนะเลิิศวอลเลย์์บอลยุุวชน อายิิโนะโมะโต๊๊ะ
 รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี ชิิงถ้้วยประทานทููลกระหม่่อมหญิิงอุุบล
รััตนราชกััญญา สิิริิวัฒั นาพรรณวดีี รอบคััดเลืือกภาคนครหลวง
รายการที่่� 7 ชนะเลิิศวอลเลย์์บอลยุุวชน “เอสโคล่่า” รุ่่�นอายุุไม่่
เกิิน 16 ปีี ชิิ งถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิ ษฐาธิิ ราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุ ดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี รอบ
ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย เป็็ นการได้้แชมป์์ 2 ปีีติิดต่่อกััน
รายการที่่� 8  ชนะเลิิศบาสเกตบอล PDS Street Bas 3 x 3 ครั้้�ง
ที่่� 3 รุ่่�นอายุุ 18 ปีี ชาย

AC NEWSLETTER 23

มิิซููโน่่ มอบผลิิตภััณฑ์ส์ นัับสนุุนทีีมวอลเลย์บอ
์ ลและบาสเกตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ
หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน โรงเรีียนอััสสััมชััญ รัับมอบการ
สนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์มิิซููโน่่ ของนัักกีีฬาโรงเรีียนอััสสััมชััญ
 ปีี การศึึกษา 2562 จากคุุณยููถิิกา วชิิรขจร ผู้้ช่� ่วยผู้้จั� ดั การฝ่่าย
การตลาด บริิ ษัท มิ
ั ิซููโน เอแพค (ประเทศไทย) จำำ�กัดั ณ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
สำำ�หรัับการสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์ ที่่�มอบให้้กัับนัักกีีฬาโรง
เรีียนอััสสััมชััญ ทั้้�ง 3 ประเภท คืือ ฟุุตบอล วอลเลย์์บอล 
บาสเกตบอล ประกอบด้้วย
1. รองเท้้าฟุุตบอลของนัักกีีฬา และผู้้ฝึึ� กสอน จำำ�นวน 61 คู่่�
2. รองเท้้าแข่่งขัันวอลเลย์์บอล จำำ�นวน 40 คู่่�
3. สนัับเข่่าวอลเลย์์บอล จำำ�นวน 40 คู่่�
เมื่่�อวัันที่่� 6 ธัันวาคม พ.ศ. 2562 ภราดา ดร.ศัักดา 4. รองเท้้าลำำ�ลองของนัักบาสเกตบอล จำำ�นวน 31 คู่่�
สกนธวััฒน์์ ผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย รวมมููลค่่าการสนัับสนุุน ทั้้�งสิ้้� น 685,000.- บาท
ภราดากุุลชาติิ  จันั ทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นัักผู้้อำ� �ำ นวยการ/
ตบลููกยาง “อิินทรีีแดง” อััสสััมชััญ ตััวแทน เขต 10 กรุุงเทพมหานคร คว้า้ เหรีียญทองแดงวอลเลย์บอ
์ ลกีีฬา
นัักเรีียน นัักศึึกษาแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 41 “อุุดรธานีีเกมส์”์ ประจำำ�ปีี 2563
งานกีีฬา ฝ่่ายกิิจกรรมโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้้ส่่งทีีม
วอลเลย์์ บ อลโรงเรีี ยนอัั ส สัั ม ชัั ญ  ตัั ว แทน เขต 10
กรุุ งเทพมหานคร ที่่�เข้้าร่่ วมการแข่่งขัันวอลเลย์์บอล การ
แข่่งขัันกีีฬานัักเรีียน นัักศึึกษาแห่่งชาติิ ครั้้�งที่่� 41 “อุุดรธานีี
เกมส์์” ประจำำ�ปีี 2563 ระหว่่างวัันที่่� 22-30 มกราคม พ.ศ. 2563
จัังหวััดอุุดรธานีี ผลการแข่่งขัันทีีมวอลเลย์์บอลโรงเรีียน
อััสสััมชััญ ตััวแทน เขต 10 กรุุ งเทพมหานคร คว้้าเหรีียญ
ทองแดง

ตบลููกยาง “อิินทรีีแดง” อััสสััมชััญ คว้า้ อัันดัับสามร่่วมวอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน อายิิโนะโมะโต๊ะ๊ รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 14
ปีี รอบชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย
งานกีีฬา ฝ่่ายกิิจกรรมโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้้ส่่งทีีม
วอลเลย์์บอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี เข้า้ ร่่วมการ
แข่่งขัันวอลเลย์์บอลยุุวชนอายิิโนะโมะโต๊๊ะ รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 14
ปีี ครั้้�งที่่� 1 (ปีีที่่� 29) ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย ประจำำ�ปีี 2562
ชิิงถ้้วยประทานทููลกระหม่่อมหญิิงอุุบลรััตนราชกััญญา สิิ ริิ
วััฒนาพรรณวดีี รอบชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย ระหว่่างวััน
ที่่� 17-24 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ณ โรงพลศึึกษา อบจ.หนองคาย
จ.หนองคาย  ผลการแข่่งขัันทีีมวอลเลย์์บอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ
 รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับสองร่่วมกับั
โรงเรีียนนวมิินทราชููทิิศ มััชณิิม จ.นครสวรรค์์
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หิิรััญ โบเท็็ง นัักบาสเกตบอลอััสสััมชััญ เซ็็นสััญญาเป็็ นนัักบาสเกตบอลอาชีีพ
ภายใต้สั้ ังกััดสโมสรโมโน วอร์์ริิเออร์์ส (MONO Warriors)

เมื่่อ� วัันที่่� 11 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2563 ภราดาวิิริิยะ ฉัันท
วโรดม ที่่�ปรึึ กษาผู้้อำ� �ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย
 คุุณกฤษณะ วจีีไกรลาศ ผู้้จั� ดั การทีีมบาสเกตบอลโรงเรีียน
อััสสััมชััญ เป็็ นสัักขีีพยาน ในการลงนามสััญญาเข้า้ สัังกััด
สโมสรบาสเกตบอล โมโน วอร์์ริิเออร์์ส (MONO Warriors)
ของ นายหิิรัญ
ั โบเท็็ง นัักบาสเกตบอล “อิินทรีีแดง” โรงเรีียน
อััสสััมชััญ ระหว่่าง Mr. Clinton Obeng Boateng (บิิดานาย

คณะผู้้�จััดทำำ

ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ

ที่่�ปรึึกษา

ม.ชาญชััย

หิิรััญ โบเท็็ง) กัับ คุุณจิิรััญ รััตนวิิริิยะ ผู้้อำ� �ำ นวยการอาวุุโส
บริิ ษัท 
ั โมโนสปอร์์ต เอนเตอร์์เทนเมนท์์ จำ�กั
ำ ดั /รองประธาน
สโมสร โมโนแวมไพร์์ (MonoVampire) โดยมีี คุุณพสุุชา
วีีรกิิจการ ผู้้จั� ดั การทีีมโมโน แวมไพร์์ บาสเกตบอล คลัับ,
คุุณมนทกานต์์ วััธนะฉายา  (มารดานายหิิรััญ โบเท็็ง) ร่่ วม
เป็็ นสัักขีีพยาน ณ ห้้องประชุุมอำ�ำ นวยการ โรงเรีียนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ

ถ่่ายภาพ
ศรีีนิิยม

ม.กายสิิทธิ์์�	ร่่มไมล์์

ภราดา ดร.ศัักดา

สกนธวััฒน์์

กองบรรณาธิิการ

ภราดาวิริยะ

ฉันทวโรดม

มิิสนงลัักษณ์์

สีีนิิลแท้้

ม.ชาญชัย	ศรีนิยม

ภราดาวิทยา

เทพกอม

มิสณัฏฐี	

เจริญเกียรติบวร

มิสวราภรณ์

ใจสุวรรณ์

ภราดากุลชาติ

จันทะโชโต

มิสชิดชนก

เจริญมงคลการ

มิสพิชชาอร	

ณ นคร

ม.โอภาส

ธิราศักดิ์

มิสสุภาวดี	

เหลี่ยวเจริญ

นักเรียนชมรม NETAC

ม.วรรณรัชต์

สองศรียนต์

ม.ธงไชย

มุขพันธ์

รููปเล่่ม

ม.ไพฑูรย์

ท้วมกร

ม.ต่อศักดิ์

เขียวสะอาด

มิิสวราภรณ์์

ม.วีรวัฒน์

สุวรรณศร

มิสพิชชาอร

ณ นคร

ม.ชาญชัย	ศรีนิยม

บรรณาธิิการบริิหาร

มิสสิรินุช

เอี่ยมเขียว

พิิมพ์์ที่่�

ม.โสภณ

พิิสููจน์์อัักษร

The Sun Group

ม.เสกสรรค์์	นิิลสุุวรรณโฆษิิต

โทรศัพท์ 0-2433-4193

สกุลเรือง

บรรณาธิิการ

ม.โสภณ

สกุลเรือง

ใจสุุวรรณ์์

ม.กายสิิทธิ์์�	ร่่มไมล์์

โรงเรี ยนอัสสัมชญั
เลขที่ 26 ซอยเจริ ญกรุ ง 40 เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 โทรศัพท์ 0-2630-7111-25 โทรสาร 0-2237-7769
Website http://www.assumption.ac.th
Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Youtube http://www.youtube.com/AssumptionCollege1885

