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จดหมายข่่าวโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ

ปีี ที่่� 23 ฉบัับเดืือนพฤษภาคม - กรกฏาคม พ.ศ.2563

พิิธีีประดัับเข็็มวิิทยฐานะนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 และ EP – M.4
ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563

พิิธีีมิิสซาบููชาขอบพระคุุณเปิิ ดปีี การศึึกษา 2563

พิิธีีไหว้้ครูู ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 “น้้อมจิิตวัันทาบููชาครูู

ตรวจสุุ ขภาพนัักเรีียน
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พิิธีีมิิสซาบููชาขอบพระคุุณเปิิ ดปีี การศึึกษา 2563 ไตรอััสสััมชััญ

เมื่่�อวันั ที่่� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานอภิิบาล ฝ่่าย
กิิจกรรม โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่ วมกัับโรงเรีี ยนไตรอััสสััมชััญ
และอาสนวิิหารอััสสััมชััญ จััดพิิธีีมิิสซาบููชาขอบพระคุุณ เปิิ ด
ปีี การศึึกษา 2563 เพื่่�อขอพรจากพระผู้้�เป็็ นเจ้้า ให้้การบริิ หาร
การศึึกษาและการเรีี ยนการสอนของโรงเรีี ยน ให้้มีีความเจริิ ญ
ก้้าวหน้้าอย่่างดีีตลอดปีี การศึึกษา 2563 พร้้อมทั้้�งมีีพิิธีีเสกเข็็ม
ตราสััญลัักษณ์์เพื่่�อประดัับให้้นักั เรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4
และ EP-M.4 โดยได้้รัับเกีียรติิจาก บาทหลวงยอแซฟวิินัยั

ฤทธิิ บุุ ญ ไชย ผู้้�ช่่ ว ยเจ้้า อาวาสอาสนวิิห ารอััส สััม ชััญ เป็็ น
ประธานในพิิธีีมิิสซาบููชาขอบพระคุุณ โดยมีีภราดา ดร. ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วยคณะ
ผู้้�บริิหารครูู นัักเรีี ยนคาทอลิิกทุุกระดัับชั้้�น คณะครูู นักั เรีี ยน
คาทอลิิ ก โรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ ศึึ ก ษา และคณะครูู นััก เรีี ย น
คาทอลิิกโรงเรีี ยนอััสสััมชััญคอนแวนต์์ เข้้าร่่ วมในพิิธีี ณ
อาสนวิิหารอััสสััมชััญบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

พิิธีีสดุุดีีนัักบุุญหลุุยส์์ มารีี กรีีญอง เดอ มงฟอร์์ต

เมื่่�อวันั ที่่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานอภิิบาล ฝ่่าย
กิิจกรรม โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดพิิธีีสดุุดีีนักั บุุญหลุุยส์์ มารีี
กรีี ญอง เดอ มงฟอร์์ต บาทหลวงยอแซฟวิินัยั ฤทธิิบุุญไชย
โยนกํํายาน รูู ปปั้้�นนัักบุุญหลุุยส์์ฯ และประกอบวจนพิิธีีกรรม
ผู้้�แทนนัักเรีี ยนคาทอลิิก อ่่านประวััติินกัับุญุ หลุุยส์์ มารีี กรีี ญอง
เดอ มงฟอร์์ต บาทหลวงยอแซฟวิินัยั ฤทธิิบุุญไชย ผู้้�ช่่วยเจ้้า
อาวาสอาสนวิิหารอััสสััมชััญ ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์
ผู้้�อำำ�นวยการ พร้้อมด้้วย ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต หััวหน้้า
สำำ�นัักผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุ รการ-การเงิิ น ผู้้�แทนครูู
คาทอลิิก ผู้้�แทนผู้้�ปกครองคาทอลิิก ผู้้�แทนนัักเรีี ยนคาทอลิิก

ร่่ วมวางพวงมาลััยหน้้ารูู ปปั้้� นนัักบุุญหลุุยส์์ มารีี กรีี ญอง เดอ
มงฟอร์์ต ชมรมนัักขัับ ร่่ วมขัับร้้องเพลงสดุุดีีนักั บุุญมงฟอร์์ต
ณ ลานอนุุ สาวรีี ย์เ์ จษฎาจารย์์ ฟ.ฮีีแลร์์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรัักกรุุ งเทพมหานคร
หลัังพิิธีีสดุุดีีนักั บุุญหลุุยส์์ มารีี กรีี ญอง เดอ มงฟอร์์ต
ได้้มีีการจััดกิิจกรรมแข่่งขัันตอบคำำ�ถามประวััติินักั บุุญหลุุยส์์
มารีี กรีี ญอง เดอ มงฟอร์์ ต เนื่่� องในกิิจกรรมสััปดาห์์นักั บุุญ
หลุุยส์์ มารีี กรีี ญอง เดอ มงฟอร์์ต ครบรอบ 73 ปีี ณ ใต้้ตึึก
อาคาร ฟ.ฮีีแลร์์โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
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พิิธีีถวายพระพรชััยมงคลโอกาสวัันคล้า้ ยวัันเฉลิิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีีศรีีสิินทร
มหาวชิิราลงกรณฯพระวชิิรเกล้า้ เจ้้าอยู่่หั� ัว

เมื่่� อ เช้้า วััน ที่่� 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรีี ย น
อััสสััมชััญ จััดพิิธีีถวายพระพรชััยมงคลเนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิม
พระชนมพรรษา (28 กรกฎาคม) พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทร
รามาธิิบดีีศรีี สิินทรมหาวชิิราลงกรณฯ พระวชิิร-เกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว
โดยมีี ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยน
ประธานในพิิธีีเปิิ ดกรวยถวายสัักการะ พร้้อมด้้วย ภราดากุุลชาติิ
จัันทะโชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-

การเงิิน ผู้้�แทนคุุณครูู อาวุุโส ผู้้�แทนนัักเรีี ยน ผู้้�แทนพนัักงาน
ถวายพานพุ่่�มทอง – พุ่่�มเงิิน ตามลำำ�ดับั ประธานในพิิธีี กล่่าวถวาย
พระพรชััยมงคลต่่อหน้้าพระบรมฉายาลัักษณ์์ ณ หอประชุุม
Louis Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint
Louis–Marie Memorial Building)โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร

พิิธีีไหว้ครู
้ ู ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563 “น้อ้ มจิิตวัันทาบููชาครูู

เมื่่�อวันั พฤหััสบดีี ที่่� 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ฝ่่าย
กิิจกรรม โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดพิิธีีไหว้้ครูู ประจำำ�ปีี การศึึกษา
2563 “น้้อมจิิตวัันทาบููชาครูู ” เพื่่�อเป็็ นการอนุุรัักษ์์วัฒั นธรรม
ประเพณีี อันั ดีีงามของชาติิ และให้้นักั เรีี ยนตระหนัักในความ
สำำ�คัญั ของวัันไหว้้ครูู ตั้้�งใจปวารณาตััวเป็็ นศิิษย์์ที่่�พร้้อมรัับการ
ถ่่ายทอดวิิชาความรู้้�จากครูู โดยมีีภราดา ดร. ศัักดา สกนธวััฒน์์
ผู้้�อํํา นวยการ เป็็ นประธานในพิิ ธีี พ ร้้ อ มด้้ว ยภราดาวิิ ริิ ย ะ
ฉัันทวโรดม ที่่ปรึ
� ึ กษาอาวุุโส ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต หััวหน้้า
สำำ�นักั ผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน คณะครูู และ
ผู้้�แทนนัักเรีี ยน เข้้าร่่ วมในพิิธีี
	สำำ�หรัั บพิิธีีไหว้้ครูู ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 มีีการ
ถ่่ายทอดสด ( Live ) เพื่่�อนักั เรีี ยนที่่�ไม่่ได้้เข้้าร่่ วมพิิธีีได้้รัับชม
บรรยากาศทั้้�งที่่�บ้า้ น (กลุ่่�มเลขคี่่�) และที่่�ห้อ้ งเรีี ยน (กลุ่่�มเลขคู่่�)
โดยจััดขึ้้�นในรูู ปแบบ AC New normal ในรั้้�วโรงเรีี ยน นัักเรีี ยน

ทุุกคนผ่่านการตรวจคััดกรองบริิ เวณจุุดที่่จั� ดั ไว้้ จััดที่่นั่่� ง� เว้้นระยะ
ห่่าง (Social Distancing) ภายในหอประชุุม ปฏิิบัติั ติ ามมาตรการ
ป้้องกัันเชื่่�อไวรััส COVID-19 โดยนัักเรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1
กลุ่่�มที่่� 2 (เลขที่่�คู่่�) และนัักเรีี ยน EP-M.1 เข้้าร่่ วมในพิิธีี มีีนาย
ธนทััต อนัันต์์โสภณสกุุล นัักเรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/7 เลข
ประจำำ�ตัวั 50075 ผู้้�แทนนัักเรีี ยน นำำ�สวดบทไหว้้ครูู และกล่่าว
คำำ�ปฏิญิ าณตน ผู้้�แทนนัักเรีี ยนมอบพานไหว้้ครูู คณะภราดา และ
ผู้้�แทนครูู อาวุุโส รัับมอบพานดอกไม้้ พานธููปเทีียน ที่่�ผู้แ้� ทน
นัักเรีี ยนถืือพานนำำ�มาไหว้้ครูู มาสเตอร์์ ประยุุทธ น้้อยแก้้ว
ผู้้�แทนครูู อาวุุโสกล่่าวความรู้้�สึึก ณ หอประชุุม Louis – Marie
Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร นัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis–
Marie Memorial Building) โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร
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พิิธีีประดัับเข็็มวิิทยฐานะนัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีี ที่่� 4 และ EP – M.4

เมื่่�อวันั ที่่� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ฝ่่ายกิิจกรรม ร่่ วม
กัับ คณะครูู ร ะดัับชั้้� น มััธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 4 และ EP–M.4
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดให้้มีีพิิธีีประดัับเข็็มนัักเรีี ยนระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 และ EP – M.4 ปีี การศึึกษา 2563 เพื่่�อเป็็ น
สััญลัักษณ์์ แสดงวิิทยฐานะของการเป็็ นนัักเรีี ยนระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาตอนปลาย ส่่งเสริิ มให้้นักั เรีี ยนรัักสถาบััน มีีความ
สามััคคีีในหมู่่�คณะ และเป็็ นเครื่่� องเตืือนใจไม่่ให้้นักั เรีี ยนกระทำำ�
การใดๆ อัันเป็็ นที่่�เสื่่� อมเสีี ยเกีี ยรติิยศชื่่� อเสีี ยงของโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ โดยมีี ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อํํานวยการ เป็็ น

ประธานในพิิธีี พร้้อมด้้วยภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษา
ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าสำำ�นักั
ผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุ รการ-การเงิิน มาสเตอร์์ ดารธาน
รอดแก้้ว หััวหน้้าระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 คณะผู้้�บริิหาร คณะ
ครููและนัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 และ EP-M 4 เข้้าร่่ วม
ในพิิธีี ณ หอประชุุม Louis – Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนััก
บุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

การประเมิินสุุขาภิิบาลอาหารในโรงเรีียน ครั้้�งที่่� 1 ปีี การศึึกษา 2563

เมื่่�อวันั ที่่� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 สำำ�นักั งานเขต
บางรััก ร่่ วมกัับศููนย์์บริิการสาธารณสุุ ข 23 สี่่� พระยา นำำ�คณะ
กรรมการเข้้า ตรวจสอบสุุ ข าภิิ บ าลอาหารของโรงเรีี ย น
อััสสััมชััญ ในโครงการกรุุ งเทพฯเมืืองอาหารปลอดภััย โดยมีี
วััตถุุประสงค์์เพื่่�อส่่งเสริิ มการสุุ ขาภิิบาลอาหารในโรงเรีี ยน
และเฝ้้าระวััง มิิให้้มีีการปนเปื้้� อนเชื้้�อที่่�ทำ�ำ ให้้เกิิดโรคระบบทาง
เดิินอาหาร และสารปนเปื้้� อนอื่่�นๆ ในอาหารและน้ำำ��ดื่่�ม ที่่�ได้้
ประกอบ ปรุุ ง และจำำ�หน่่ายในโรงเรีี ยน อีีกทั้้�งยัังเป็็ นการพััฒนา
เครืื อ ข่่ า ยด้้า นสุุ ข าภิิ บ าลอาหาร ซึ่่� งนำำ� ไปสู่่�การคุ้้�ม ครอง
ผู้้�บริิโภคด้้านความปลอดภััยของอาหาร ซึ่่�งโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ได้้เข้้าร่่ วมโครงการและประเมิิ นการสุุ ขาภิิ บาลอาหารใน

โรงเรีี ยนเป็็ นประจำำ�ทุุกปีี ปีี ละ 2 ครั้้�ง และผ่่านมาตรฐานด้้วย
ดีีเสมอมา ทั้้�งนี้้�ยังั ได้้มีีการตรวจติิดตามอาคารเรีี ยน ห้้องเรีี ยน
และห้้องสมุุด เพื่่�อการป้้องกัันและควบคุุมการแพร่่ ระบาดของ
โรคโควิิด-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุุ ข อย่่าง
เคร่่ งครััด โดยมีีมาสเตอร์์ วิิฑููรย์์โพธิ์์� เงิิน หััวหน้้างานอาคาร
สถานที่่� พร้้อมด้้วย มิิสวาสนา เวศนานนท์์ ครูู งานโภชนาการ
และบุุคลากร AC Canteen ให้้การต้้อนรัับ ณ ห้้อง AC Canteen
ชั้้�น 2 อาคารนัั ก บุุ ญ หลุุ ย ส์์ - มารีี ย์์( Saint Louis-Marie
Memorial Building) โรงเรีี ยนอััส สัั ม ชััญ เขตบางรัั ก
กรุุ งเทพมหานคร
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โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เตรีี ยมมาตรการป้้องกััน และความ ทั้้�งเตรีียมความพร้้อมด้้านการจััดการเรีียนการสอน โดยต้้องดำำ�เนิิน
พร้้อมในการเปิิ ดภาคเรีียน ในวัันที่่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยเตรีียม การป้้องกัันและควบคุุ มการแพร่่ ระบาดของโรคโควิิด-19
อาคารสถานที่่เ� พื่่�อความพร้้อมด้้านสุุขอนามััย ความปลอดภััยรวม ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุุข อย่่างเคร่่งครััด
สช. ตรวจติิดตามโรงเรีียนอััสสััมชััญ ในการเตรีียมมาตรการป้้องกััน และความพร้้อมในการเปิิ ดภาคเรีียน
วัันที่่� 1 ก.ค. 63

เมื่่�อวันั ที่่� 11 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 สำำ�นักั งานคณะ
กรรมการส่่ งเสริิ มการศึึกษาเอกชน (สช.) เข้้าเยี่่ย� มและตรวจ
ติิดตาม ในการเตรีี ยมมาตรการป้้องกัันและการจััดการเรีี ยนการ
สอน ของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ที่่�ผ่า่ นมา และการเตรีี ยมการเพื่่�อ
รองรัับเปิิ ดภาคเรีี ยน ในวัันที่่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นำำ�โดย
นางสาวรััตนา นามดิิษฐ์์ หััวหน้้าคณะทำำ�งาน และ นางสาว

กมลทิิพย์์ อิินแก้้วเครืื อ โดยมีี มาสเตอร์์โอภาส ธิิราศัักดิ์์� หััวหน้้า
ฝ่่ายปกครอง/ประธานคณะกรรมการป้้องกััน ควบคุุม และคััด
กรองโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (Covid-19) ผู้้�ร่่วมบริิ หาร
และผู้้�แทนครูู ให้้การต้้อนรัับและร่่ วมรัับการตรวจเยี่่�ยม ณ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ

สแกน QRCode เพื่่�อดููรายละเอีียด ประกาศที่่� 5/2563 เรื่่�อง มาตรการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน และ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา และขั้้�นตอนการเข้า้ มาภายในบริิเวณ
โรงเรีียน
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โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เตรีี ยมความพร้้อมในการเปิิ ดภาค
เรีี ยนที่่� 1 ปีี การศึึกษา 2563 ในวัันที่่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
ในส่่วนของการคััดกรองนัักเรีี ยน ครูู บุุคลากร และผู้้�ที่่�มาติิดต่่อ
โรงเรีี ยนทางคณะกรรมการดำำ�เนิินการควบคุุม และป้้องกัันการ
แพร่่ ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ได้้จัดั เตรีี ยมอุุปกรณ์์ในการตรวจวััดอุุณหภููมิิ ซึ่่�งจุุดคััดกรองจะ
อยู่่�บริิ เวณใต้้อาคารอััสสััมชััญ 2003 เข้้า-ออก ทางเดีียว ประกอบ
ด้้วยเต้้นท์์ผ้า้ ใบสำำ�หรัับเดิินผ่่านเครื่่� องวััดอุุณหภููมิิ เต็็นท์์สำ�ำ หรัับ

จุุดพัักสัังเกตอาการโดยได้้รับั ความอนุุเคราะห์์เต็็นท์์จากแสงทอง
ผ้้าใบของผู้้�ปกครองนัักเรีี ยน ในการคััดกรอง จะใช้้เครื่่� องตรวจ
เพื่่�อวัดั อุุณหภููมิิเท่่านั้้�น (ไม่่มีีการฉีี ดพ่่นยาฆ่่าเชื่่�อใดๆทั้้�งสิ้้� น)
โดยสามารถวััดอุุณหภููมิิ พร้้อมสแกนใบหน้้า เพื่่�อเข้้าเรีี ยนของ
นัักเรีี ยน และการปฏิิบัติั งิ านของบุุคลากร โดยเชื่่�อมต่่อกับั ระบบ
แอปพลิิเคชััน SchoolBright เดิิม ที่่ท� างโรงเรีี ยนอััสสััมชััญใช้้งาน
อยู่่�แล้้ว แต่่ลดการสแกนนิ้้�วเพื่่�อลดการสััมผััส

ตรวจติิดตามความพร้้อมในการเปิิ ดภาคเรีียนที่่� 1 ตามมาตรการป้้องกััน ควบคุุม
และคััดกรองเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (Covid-19)

เมื่่�อวันั ที่่� 25 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วยภราดา
กุุลชาติิ จัันทะโชโต หััวหน้้าสํํานัักผู้้�อํํานวยการ/หััวหน้้าฝ่่าย
ธุุรการ-การเงิิน เข้้าตรวจติิดตามการเตรีี ยมความพร้้อมในการ
เปิิ ดภาคเรีี ยนที่่� 1 ตามมาตรการป้้องกััน ควบคุุม และคััดกรอง
โรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า 2019 (Covid-19) โดยมีี มาสเตอร์์
โอภาส ธิิราศัักดิ์์� หััวหน้้าฝ่่ายปกครอง/ประธานคณะกรรมการ

ดำำ�เนิินการ มาสเตอร์์วรรณรััชต์์ สองศรีี ยนต์์ รองประธาน และ
คณะกรรมการดำำ�เนิินการควบคุุมและป้้องกัันการแพร่่ ระบาด
ของโรคติิดเชื้้� อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้้ราย
ละเอีียดชี้้�แจ้้งขั้้�นตอนการเข้้าจุุดคััดกรอง การเข้้าห้้องเรีี ยน การ
เข้้าใช้้ห้อ้ งน้ำำ�� การใช้้แคนทีีน (ห้้องอาหาร) และการเข้้าห้้อง
สัังเกตอาการเมื่่�อมีีอุุณหภููมิิสููง เพื่่�อเตรีี ยมความพร้้อมการเปิิ ด
ภาคเรีี ยนที่่� 1 ปีี การศึึกษา 2563 (1 กรกฏาคม 2563)
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	บรรยากาศวัันเปิิ ดภาคเรีี ยนวัันแรก ปีี การศึึกษา 2563
ทางโรงเรีี ยนได้้จัดั ให้้มีีจุุดตรวจคััดกรองและนำำ�มาตรการเฝ้้า
ระวัังป้้องกััน และควบคุุมการแพร่่ ระบาดของโรคโควิิด-19
เพื่่�อดูแู ลความปลอดภััยของนัักเรีี ยนและบุุคลากรของโรงเรีี ยน
กำำ�หนดจุุดคััดกรองและการเข้้าออกเพีียงจุุดเดีียวผ่่านเครื่่� อง
สแกนใบหน้้า (Face Scan) ในการตรวจวััดอุุณหภููมิิและการ
บัันทึึ กการเข้้าเรีี ยนและเข้้าทำำ�งานของบุุคลากร ผ่่านไปยััง
ระบบแอปพลิิเคชัันที่่�ทางโรงเรีี ยนอััสสััมชััญใช้้อยู่่�เดิิม สำำ�หรัับ
นัักเรีี ยนที่่�มีีอุุณหภููมิิสููงเกิิน 37.5 องศาเซลเซีียสขึ้้�นไปต้้องเข้้า
สู่่�จุุดพัักสัังเกตอาการ โดยมีีคุุณครูู งานสุุ ขอนามััยและพยาบาล
วิิชาชีีพตรวจสอบอาการและซัักประวััติิเพื่่�อเข้้าสู่่�การส่่งต่่อตาม
มาตรการที่่�โรงเรีี ยนกำำ�หนด โดยยึึดแนวทางของกระทรวง
สาธารณสุุ ข ทุุกคนที่่� เข้้ามายัังโรงเรีี ยนอััสสััมชััญต้้องสวม
หน้้ากากอนามััยหรืื อหน้้ากากผ้้าและผ่่านจุุดคััดกรอง โดย
ผู้้�ปกครองนัักเรีี ยนและบุุคคลภายนอกที่่�จะเข้้ามาติิดต่่อหน่่วย

งานภายในโรงเรีี ยนให้้มาติิดต่่อได้้หลัังเวลา 08.00 น. สำำ�หรัับ
การจััดการเรีี ยนการสอน ให้้นักั เรีี ยนมาเรีี ยนห้้องละ 25 คน
ตามแนวทางที่่� ก ระทรวงศึึ ก ษาธิิ ก ารกำำ� หนด โดยจะแบ่่ ง
นัักเรีี ยนเป็็ น 2 กลุ่่�มเพื่่�อสลัับวันั มาเรีี ยนที่่�โรงเรีี ยนดัังนี้้� กลุ่่�มที่่�
1 คืือนักั เรีี ยนเลขที่่�คี่่� และกลุ่่�มที่่� 2 คืือนักั เรีี ยนเลขที่่�คู่่� สำำ�หรัับ
วัันที่่�นัักเรีี ยนไม่่ได้้มาเรีี ยนที่่�โรงเรีี ยนต้้องเรีี ยนผ่่านระบบ
ออนไลน์์ตามตารางเรีี ยนปกติิพร้้อมกัับนักั เรีี ยนในห้้อง พร้้อม
จััดที่่�นั่่ง� เว้้นระยะห่่าง (Social Distancing) ภายในห้้องเรีี ยนและ
ภายในบริิ เวณโรงเรีี ยน
การรัับประทานอาหาร จััดให้้เหลื่่�อมเวลาในการรัับ
ประทานอาหาร นัักเรีี ยนต้้องนำำ�กระติิกน้ำำ��ดื่่�มติิดตััวมาโรงเรีี ยน
ลดการสััมผััสในการซื้้� ออาหารโดยใช้้แอปพลิิเคชัันในการ
ชำำ�ระค่่าอาหาร เว้้นระยะห่่าง (Social Distancing) ในการนั่่ง� รัับ
ประทานอาหาร ล้้างมืืออย่า่ งสม่ำำ��เสมอด้้วยสบู่่�เหลวหรืื อเจล
แอลกอฮอล์์ก่่อนรัับประทานอาหาร พนัักงานโภชนาการทุุก
คนสวมหน้้ากากอนามััย Face Shield ถุุงมืือ ผ้้ากัันเปื้้� อน และ
หมวก ตลอดระยะเวลาการปฏิิบัติั ิงาน
นอกจากนี้้�ทางโรงเรีี ยนอััสสััมชััญได้้จัดั ให้้มีีเครื่่� องวััด
อุุณหภููมิิร่่างกายสำำ�หรัับหัวั หน้้าระดัับชั้้�นทุุกระดัับชั้้�น เพื่่�อใช้้
ในการสุ่่�มตรวจวััดไข้้ครูู พนัักงาน และนัักเรีี ยนในระหว่่างเวลา
เรีี ยน หากพบผู้้�ที่่�มีีอุณ
ุ หภููมิิตั้้�งแต่่ 37.5 องศาเซลเซีียสขึ้้�นไปให้้
คััดแยกออกมาไว้้ที่่�จุุดพัักสัังเกตอาการ โดยให้้นั่่�งพัักและ
สัังเกตอาการพร้้อมทั้้�งบัันทึึกประวััติิและตรวจอุุณหภููมิิซ้ำ� �ำ หาก
ยัังมีีอุณ
ุ หภููมิิตั้้�งแต่่ 37.5 องศาเซลเซีียสขึ้้�นไปอีีก ให้้ดำ�ำ เนิินการ
ตามแนวทางปฏิิบัติั ิการคััดกรองของกระทรวงสาธารณสุุขเพื่่�อ
คััดแยกมิิให้้เข้้าไปปะปนกัับผู้้�อื่่�นภายในบริิ เวณโรงเรีี ยน

บรรยากาศการเรีียนการสอน AC Online Classroom 2020

การเรีี ยนการสอน AC Online Classroom 2020 ของ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรัั ก กรุุ งเทพฯ ที่่� ผ่่านไปด้้วยดีี
อาจจะมีีปััญหาต่่าง ๆ ติิดขััดบ้้าง ทางโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้
ประชุุ มถึึงปัั ญหาเพื่่�อแก้้ไขเป็็ นรายวัันต่่อไป เพื่่�อแก้้ไขให้้
นัักเรีี ยนได้้เรีี ยนรู้้�อย่่างเต็็มศัักยภาพ สำำ�หรัับการเรีี ยนการสอน
ออนไลน์์ นัักเรีี ยนต้้องเข้้าไปศึึกษาบทเรีี ยนล่่วงหน้้าในรายวิิชา

ต่่างๆ ผ่่าน http://classroom.assumption.ac.th พร้้อมศึึกษาราย
ละเอีียดที่่�คุุณครูู แจ้้งไว้้ หากติิดขััดปััญหา ให้้นักั เรีี ยนสอบถาม
คุุณครูู ใน Line Group ห้้องต่่อไป โดยการเรีี ยนการสอน AC
Online Classroom จััดขึ้้�นระหว่่างวัันที่่� 18 พฤษภาคม - 26
มิิถุุนายน พ.ศ. 2563

8 AC NEWSLETTER
แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์ร์ ะหว่่างคุุณครููโปรแกรมภาษาอัังกฤษ กัับ คุุณครููหลัักสููตรสถานศึึกษา

ในปีี การศึึกษา 2563 โปรแกรมภาษาอัังกฤษ (English
Program) จััดทำำ�โครงการแลกเปลี่่�ยนเรีี ยนรู้้�ประสบการณ์์ของ
คุุณครูู ไทยกัับคุุณครูู ต่่างชาติิ ระหว่่างโปรแกรมภาษาอัังกฤษ
(English program) กัับคุุณครูู ไทย ในหลัักสูู ตรสถานศึึกษา
เพื่่�อแลกเปลี่่�ยนและพััฒนาการเรีี ยนการสอน พััฒนาทัักษะด้้าน

ภาษาในการสื่่� อสาร พร้้อมทั้้�งได้้แลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมซึ่่�งกััน
และกัันของคุุณครูู โดยนำำ�ร่่องในกลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�สุุขศึึกษา
ในวิิชาพลศึึกษา และจะขยายเพิ่่�มเติิมในกลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์ และกลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�คณิิ ตศาสตร์์ต่่อไป

การอบรม Microsoft Team สำำ�หรัับคุุณครูู

เมื่่� อวั นั ที่่� 25 มิิ ถุุ น ายน พ.ศ. 2563 การอบรม
Microsoft Team เพื่่�อใช้้สำ�ำ หรัับการจััดการเรีี ยนการสอน
ผ่่านระบบออนไลน์์ ด้้วยระบบ Microsoft Teams, AC Online
ั ุณครูู ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 - 3 โดย
Classroom ให้้กับคุ
ดร.สุุ พจน์์ ศรีี นุุตพงษ์์ ศิิษย์์เก่่า OMAC 104 เลขประจำำ�ตัวั
29691 ผู้้�อำำ�นวยการโครงการภาครััฐ บริิ ษัทั ไมโครซอฟท์์
ประเทศไทยเป็็ นวิิทยากร และในวัันที่่� 26 มิิถุุนายน สำำ�หรัับ
ครูู ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 - 6 มิิสนงลัักษณ์์ สีี นิิลแท้้ เป็็ น
วิิทยากร ได้้รัับเกีียรติิจากมิิสณััฏฐีี เจริิ ญเกีียรติิบวรหััวหน้้า
ฝ่่ายวิิชาการกล่่าวเปิิ ดการอบรม และมอบของที่่�ระลึึก ณ ห้้อง
คอมพิิวเตอร์์ชั้้�น 5 ตึึก ฟ.ฮีีแลร์์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร
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ต้อ้ นรัับนิิสิิตฝึึ กปฏิิบััติิทางการบริิหารการศึึกษา จุุฬาลงกรณ์ม์ หาวิิทยาลััย

เมื่่�อวันั ที่่� 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วยภราดา
กุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ/ผู้้�จััดการ/หััวหน้้าสำำ�นักั
ผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน ให้้การต้้อนรัับ ผู้้�ช่่วย
ศาสตราจารย์์ ดร.สุุ กัญั ญา แช่่มช้้อย และนายพงษ์์พัฒั น์์ คาโส
จัันทร์์ นิิ สิิตฝึึกปฏิิบัติั ิทางการบริิ หารการศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ณ ห้้องผู้้�อำำ�นวยการ เพื่่�อฝึึกปฏิิบัติั ิและเรีี ยนรู้้�เกี่่�ยว
กัับการบริิ หารจััดการศึึกษาของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ สำำ�หรัับการ

ฝึึกปฏิิบัติั ิทางการบริิ หารการศึึกษาเป็็ นรายบุุคคลของนายพงษ์์
พััฒน์์ คาโสจัันทร์์ นิิสิิตปริิ ญญาโท หลัักสููตรครุุ ศาสตรมหา
บััณฑิิต สาขาวิิชาบริิ หารการศึึกษา จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ระหว่่างวัันที่่� 2 กรกฎาคม ถึึง วัันที่่� 31 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 โดย
ฝึึกปฏิิบัติั ิด้า้ นการบริิ หารนโยบายและกลยุุทธ์์ การบริิ หาร
ทรััพยากรมนุุษย์์ การบริิ หารวิิชาการ หลัักสููตร การเรีี ยนรู้้� และ
กิิจการนัักเรีี ยน การบริิ หารทั่่ว� ไป และ การบริิ หารงบประมาณ
และการเงิิน

ประชุุมวางแผนเส้น้ ทางการจราจรในวัันเปิิ ดภาคเรีียน

เมื่่�อวันั ที่่� 22 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 มาสเตอร์์โอภาส
ธิิ ราศัักดิ์์� หััวหน้้าฝ่่ายปกครอง พร้้อมด้้วยคณะกรรมการฝ่่าย
ปกครอง โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ประชุุมร่่ วมกัับ พ.ต.ท. ธััญยบููรณ์์
ธรรมจรััสวงค์์ รองผู้้�กำำ�กับั การจราจร สถานีีตำ�ำ รวจนครบาล

บางรัั ก พร้้ อมทีี มงาน เพื่่�อทำ�ำ ความเข้้าใจและวางแผนเส้้น
ทางการจราจรในวัันเปิิ ดภาคเรีี ยนที่่�1/2563 (1 กรกฏาคม) ณ
ห้้องประชุุมชั้้�น 10 อาคาร 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร

สแกน QRCode เพื่่�อดููรายละเอีียด ประกาศที่่� 5/2563 เรื่่�อง มาตรการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน และ
ควบคุุมการแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา และขั้้�นตอนการเข้า้ มาภายในบริิเวณ
โรงเรีียน
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การสััมมนาครูู เปิิ ดปีี การศึึกษา 2563

เมื่่�อวันั ที่่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดสััมมนาเปิิ ดปีี การศึึกษา 2563 สำำ�หรัับคุุณครูู และบุุคลากร
ทางการศึึกษา ในช่่ วงเช้้าเริ่่� มต้้นด้้วยวจนพิิธีีกรรมเปิิ ดการ
สััมมนา โดยมิิสธนิินทธร์์ คำำ�ทองสุุข จากนั้้�นการแถลงนโยบาย
และแนวปฏิิบัติั โิ รงเรีี ยนอััสสััมชััญ ปีี การศึึกษา 2563 โดยภราดา
ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการ การชี้้�แจงแนวทางการจััดการ
เรีี ยนการสอน ฝ่่ายวิิชาการปีี การศึึกษา 2563 โดยมิิสณััฏฐีี เจริิ ญ
เกีียรติิบวร หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ และมาสเตอร์์ไพฑููรย์์ ท้้วมกร
หััวหน้้าฝ่่ายโปรแกรมภาษาอัังกฤษ การชี้้�แจงแนวทางการดููแล
ระเบีียบวิินัยั ของนัักเรีี ยน ปีี การศึึกษา 2563 โดยมาสเตอร์์โอภาส
ธิิราศัักดิ์์� หััวหน้้าฝ่่ายปกครอง การชี้้�แจงข่่าวสารแจ้้งให้้ทราบ

และแนวปฏิิบัติั ิที่่�พึงึ รู้้�ในการดำำ�เนิินงานปีี การศึึกษา 2563 โดย
ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต หััวหน้้าสํํานัักผู้้�อํํานวยการ/หััวหน้้า
ฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน การชี้้�แจงการดำำ�เนิินงานฝ่่ายบริิ หารทั่่ว� ไป
โดยมาสเตอร์์ วรรณรััชต์์ สองศรีี ยนต์์ หััวหน้้าฝ่่ายบริิ หารทั่่ว� ไป
และการชี้้� แจงการดำำ�เนิิ นงานกิิ จกรรมต่่างๆ โดยมาสเตอร์์
วีีรวััฒน์์ สุุ วรรณศรหััวหน้้าฝ่่ายกิิจกรรม การแนะนำำ�ครูู ใหม่่ปีี
การศึึกษา 2563 และอวยพรวนเกิิดครูู เดืือน มีี.ค. เม.ย. พ.ค. มิิ.ย
. กค.โดยงานทรััพยากรมนุุษย์์ ณ ห้้องประชุุม Louis - Marie
Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis- Marie
Memorial Building) โรงเรีี ยนอััส สัั ม ชััญ เขตบางรัั ก
กรุุ งเทพมหานคร

การบรรยายหััวข้อ้ “ การศึึกษาและแรงจููงใจขณะศึึกษาอยู่่ใ� นโรงเรีียน”

เมื่่�อวันั ที่่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดสััมมนาเปิิ ดปีี การศึึกษา 2563 สำำ�หรัับคุณุ ครููและบุุคลากรทาง
การศึึกษโดยมีีการบรรยายช่่วงบ่่าย ในหััวข้้อ “ การศึึกษาและ
แรงจููงใจขณะศึึกษาอยู่่�ในโรงเรีี ยน” ได้้รับั เกีียรติิจากนายแพทย์์
บุุญ วนาสิิน อััสสััมชนิิก 15339 เป็็ นวิิทยากรในการบรรยาย โดย
มีี โดยภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการภราดากุุลชาติิ

จัันทะโชโต หััวหน้้าสํํานัักผู้้�อํํานวยการ หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การ
เงิิน คณะครูู และบุุคลากร เข้้ารัับฟัังการบรรยาย ณ ห้้องประชุุม
Louis - Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint
Louis - Marie Memorial Building) โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานคร
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สมาคมอััสสััมชััญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
โรงเรีียนอััสสััมชััญเข้า้ ร่่วมโครงการคััดแยกขยะ SCG

เมื่่�อวันั ที่่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดสััมมนาเปิิ ดปีี การศึึกษา 2563 สำำ�หรัับคุุณครูู และบุุคลากร
ทางการศึึกษา โดยมีีการบรรยายโครงการคััดแยกขยะ ซึ่่�งเป็็ น
ความร่่ วมมืือของ 3 องค์์กร ได้้แก่่ สมาพัันธ์์สมาคมศิิษย์์เก่่า
สถาบัันในเครืื อมููลนิิ ธิิคณะเซนต์์คาเบรีี ยลแห่่ งประเทศไทย
(CGA) ร่่ วมกัับ SCG และสมาคมอััสสััมชััญ โดยให้้โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เป็็ นโรงเรีี ยนนำำ�ร่่องของโครงการ บรรยายให้้ความรู้้�
โดยวิิทยากรจาก SCG 4 ท่่าน โดยคุุณกฤษดา เรืื องโชติิวิทย์
ิ ์

Director - Circular Economy Office คุุณธนาชััย ปิิ ยะศรีี ทอง
Program Manager - CE office อััสสััมชนิิก รุ่่� น 97 คุุณก้้องชััย
วงศ์์หิิริิวัตั ร Program Manager - CE office คุุณเฉลิิมพล ฮุุนพงษ์์
สิิมานนท์์ Director -Circular Economy Business อััสสััมชนิิ ก
รุ่่�น 107 ณ ห้้องประชุุม Louis - Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร
นัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis - Marie Memorial Building)
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

การบรรยาย “อััสสััมชััญ ที่่�นี่่มี� ีประวััติิศาสตร์์และจริิยธรรม”
สำำ�หรัับคุณุ ครููและบุุคลากรทางการศึึกษาโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ โดย
มีี พลเรืื อเอกประพฤติิพร อัักษรมััต อััสสััมชนิิก 22439 นายกสมา
คมอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย คุุณสงวน รััถการโกวิิท อััสสััมชนิิก 22277
อุุปนายกสมาคมฯ หลัังจากการบรรยาย ได้้มีกี ารมอบเงิินรายได้้
จากการจััดงานคืืนสู่่�เหย้้า (16 กุุมภาพัันธ์์ 2563) เข้้ากองทุุนครูู
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จำำ�นวน 207,000 บาท เข้้ากองทุุนครููเกษีียณ
จำำ�นวน 207,000 บาท สนัับสนุุนการทำำ�ประกัันการติิดเชื้้�อไวรััส
โคโรนา (โควิิด 19 ) แก่่บุคุ ลากรโรงเรีียนอััสสััมชััญ จำำ�นวน 20,000
บาท โดยคุุณไพฑููรย์์ เด่่นวิิกรม ผู้้�แทน AC รุ่่�น 97 ประธานจััดงาน
คืืนสู่่�เหย้้า มอบผ่่านภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
ณ ห้้องประชุุม Louis - Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุุญหลุุยส์์
เมื่่อวั
� นั ที่่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ -มารีีย์ ์(Saint Louis - Marie Memorial Building) โรงเรีียนอััสสััมชััญ
ร่่วมกัับสมาคมอััสสััมชััญ จััดบรรยายใน หััวข้้อ “อััสสััมชััญที่่นี่่� �มีี เขตบางรัักกรุุงเทพมหานคร
ประวััติศิ าสตร์์และจริิยธรรม” ในการสััมมนาเปิิ ดปีี การศึึกษา 2563
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ตรวจสุุขภาพครููประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563

เมื่่อวั
� นั ที่่� 22 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2563 งานสุุขอนามััย ฝ่่าย
บริิ หารทั่่ว� ไป โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดตรวจสุุขภาพครูู ประจำำ�ปีี
การศึึกษา 2563 เพื่่�อให้้คุณุ ครููได้้ตรวจเช็็คสุุขภาพร่่างกาย และการ
ป้้องกััน ดููแลรัักษาสุุขภาพไม่่ให้้เกิิดอาการเจ็็บป่่วย มีีการตรวจวััด
ความดััน เจาะเลืือดเพื่่�อที่่จ� ะนำำ�ไปตรวจวิินิิจฉััยโรค การเอ็็กซ์์เรย์์
ปอด ตรวจวััดคลื่่น� หััวใจ การตรวจวััดสายตา โดยทีีมแพทย์์จาก
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อิินเตอร์์เนชั่่น� แนล มาให้้บริิการ ณ
ห้้องประชุุม Auditorium ชั้้�น 9 อาคาร 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร

ตรวจสุุขภาพพนัักงานประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563

เมื่่�อวันั ที่่� 20 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 งานสุุ ขอนามััย หััวใจ การตรวจวััดสายตา โดยทีีมแพทย์์จากโรงพยาบาลวิิชัยั
ฝ่่ายบริิ หารทั่่ว� ไป โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดตรวจสุุขภาพพนัักงาน เวช มาให้้บริิการ ณ ห้้องประชุุม Auditorium ชั้้�น 9 อาคาร 2003
ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 มีีการตรวจวััดความดััน เจาะเลืือดเพื่่�อ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
ที่่�จะนำำ�ไปตรวจวิินิิจฉััยโรค การเอ็็กซ์์เรย์์ปอด ตรวจวััดคลื่่�น
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ตรวจสุุขภาพนัักเรีียน ปีี การศึึกษา 2563

งานสุุขอนามััย ฝ่่ายบริิ หารทั่่ว� ไป โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดให้้มีกี ารตรวจสุุขภาพนัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 - 6
และ EP-M.1 - 6 ประจํําปีี การศึึกษา 2563 โดยทีีมแพทย์์และ
พยาบาลจากโรงพยาบาลเซ็็นหลุุยส์์ เขตสาทร กรุุ งเทพมหานคร
ระหว่่างวัันที่่� 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้้องประชุุม
Auditorium ชั้้�น 9 อาคาร อััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร โดยนัักเรีี ยนเข้้ารัับการตรวจ
สุุขภาพตามขั้้�นตอนการตรวจมีี 5 ขั้้�นตอนดัังนี้้�

1. ลงทะเบีียนที่่�หน้้า โถงลิิฟท์์โดยถอดรองเท้้าไว้้ด้า้ นนอก
จััดแถวตามเลขที่่�ห้อ้ ง เพื่่�อสะดวกในการตรวจสอบรายชื่่�อ
2. ชั่่ง� นํ้้�าหนััก วััดส่่วนสููง หน้้าประตููทางเข้้า
3. พบแพทย์์เป็็ นรายบุุคคล มีีแพทย์์ 4 ท่่าน ให้้กระจายตรวจได้้
เพีียง 1 ท่่านเท่่านั้้�น
4. พบทัันตแพทย์์เป็็ นรายบุุคคล มีีทันั ตแพทย์์ 2 ท่่าน
5.วััดสายตา แบบอ่่านตััวเลข และระบบคอมพิิวเตอร์์ กรณีี
นัักเรีี ยนที่่�สายตามีีปััญหา

ตรวจสุุขภาพ และเตรีียมความพร้้อม นัักเรีียนมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 ที่่�สมััครนัักศึึกษาวิิชาทหาร

เมื่่�อวันั ที่่� 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานลููกเสืื อและ
รัักษาดิินแดน ฝ่่ายกิิจกรรม โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดการตรวจ
สุุ ขภาพ และจััดกิิ จกรรมฝึึกการเตรีี ยมความพร้้ อมร่่ างกาย
ั กั เรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 และ EP-M.4 เพื่่�อ
ให้้กับนั
การเตรีี ย มร่่ า งกายให้้พ ร้้ อ มสำำ� หรัั บ การสอบคััด เลืื อ กเป็็ น

นััก ศึึ ก ษาวิิ ช าทหาร ประจำำ� ปีี การศึึ ก ษา 2563 ทำำ� การฝึึ ก
ร่่ างกาย ประกอบด้้วย การดัันพื้้�น การลุุกนั่่ง� และการวิ่่�ง ตาม
เกณฑ์์ที่่�หน่่ วยบััญชาการรัั กษาดิิ นแดนกำำ�หนด ซึ่่� งการรัั บ
สมััครสอบคััดเลืือกในวัันที่่� 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ณ ศููนย์์
การนัักศึึกษาวิิชาทหาร เขตดิิ นแดง กรุุ งเทพมหานคร
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มอบถุุงยัังชีีพ จำำ�นวน 300 ชุุด สำำ�หรัับผู้้�ป่่ วยสามััญของโรงพยาบาลเลิิดสิิน

เมื่่�อวันั อัังคารที่่� 23 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ภราดาวิิริิยะ
ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษาผู้้�อำำ�นวยการ/ประธานมููลนิิธิิมิิบราเดอร์์
หลุุยส์์ ชาแนล ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และ พลเรืื อเอกประพฤติิพร อัักษรมััต
นายกสมาคมอััสสััมชััญ พร้้ อมด้้วยคณะกรรมการสมาคม
อััสสััมชััญ ร่่ วมมอบถุุงยัังชีีพ จำำ�นวน 300 ชุุด ภายใต้้โครงการ

มูู ล นิิ ธิิ มิิ บ ราเดอร์์ ห ลุุ ย ส์์ ชาแนลและชาวอััส สัั ม ชััญ เพื่่� อ
ช่่วยเหลืือชุุมชน เพื่่�อเป็็ นขวััญกำำ�ลังั ใจให้้สำ�ำ หรัับผู้้�ป่่วยสามััญ
ของโรงพยาบาลเลิิดสิิ น ในสถานการณ์์การระบาดของไวรััส
COVID-19 โดยมีี คุุณนิิตยา ภููริิพันั ธุ์์� รองผู้้�อำำ�นวยการด้้านการ
พยาบาล และ คณะพยาบาลเป็็ นผู้้�แทนรัับมอบ ณโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

สมาคมผู้้�ปกครองและครูู โรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่่วมกัับบริิษััท ดีี.เอช.เอ. สยามวาลา จำำ�กััด มอบหน้า้ กาก
Face Shield ให้้แก่่คณะครูู บุุลคลากร และพนัักงาน

เมื่่�อวันั ที่่� 26 มิิถุุนายน พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ รัับมอบหน้้ากาก
Face Shield จากผู้้�แทนสมาคมผู้้�ปกครองและครูู โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ และบริิ ษัทั ดีี.เอช.เอ. สยามวาลา จำำ�กัดั เพื่่�อนำ�ำ ไป
มอบให้้ แ ก่่ ค ณะครูู บุุ ล คลากรและพนัั ก งาน โรงเรีี ยน

อััสสััมชััญ นำำ�ไปใช้้ในการปฏิิบัติั ิงานตามมาตรการป้้องกััน
ควบคุุ ม และคััด กรองโรคติิ ด เชื้้� อ ไวรัั ส โคโรน่่ า 2019
(Covid-19) ณ ห้้องทำำ�งาน ชั้้�น M2 อาคารอััสสััมชััญ 2003
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
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ผู้้�สมััครประธานสภานัักเรีียนแนะนำำ�ตััวพร้้อมทั้้�งแถลงนโยบาย ปีี การศึึกษา 2563

เมื่่�อวันั ที่่� 14-15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานสภา
นัักเรีี ยน ฝ่่ายปกครอง โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้เปิิ ดโอกาสให้้
ผู้้�ลงสมััครรัับเลืือกตั้้�งเป็็ นประธานสภานัักเรีี ยน ปีี การศึึกษา
2563 แนะนำำ�ตัวั เอง พร้้อมทั้้�งแถลงนโยบายของตนเองตาม
ห้้องเรีี ยนแต่่ละดัับชั้้�น เป็็ นการหาเสีี ยงโดยในปีี การศึึกษานี้้�
มีีผู้ส้� มััครรัับเลืือกตั้้�ง จำำ�นวน 2 คน ประกอบด้้วย
เบอร์์ 1 พรรค AC Move On นายอภิิวิิชญ์์ โปษะกฤษณะ

นัักเรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/1 เลขประจำำ�ตัวั 54596
เบอร์์ 2 พรรค AC69 นายสรััล ทองจัันทรา นัักเรีี ยนชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/3 เลขประจำำ�ตัวั 50079
การเลืือกตั้้�งประธานสภานัักเรีี ยน ปีี การศึึกษา 2563
จะจััด ขึ้้� น ในวััน อััง คารที่่� 21 และวััน พุุ ธ ที่่� 22 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 –08.30 น. ตามห้้องเรีี ยนของแต่่ละดัับ
ชั้้�น ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

บรรยากาศและผลการเลืือกตั้้�งประธานสภานัักเรีียน ปีี การศึึกษา 2563

เมื่่�อวันั ที่่� 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานสภา
นัักเรีี ยน ฝ่่ายปกครอง โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดให้้มีีการลง
คะแนนเลืื อกตั้้�งประธานสภานัักเรีี ยนโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 ตามห้้องเรีี ยนของแต่่ละระดัับชั้้�น
เพื่่�อส่่งเสริิ มระบอบประชาธิิ ปไตยในโรงเรีี ยน และฝึึกให้้
นัักเรีี ยนได้้แสดงบทบาทการเป็็ นผู้้�นำำ�อย่า่ งถููกต้้องเหมาะสม
ตามระเบีียบของโรงเรีี ยน โดย มีีผู้ส้� มััครรัับเลืือกตั้้�ง จำำ�นวน
2 คน และมีีผลการนัับคะแนนดั้้�งนี้้�
เบอร์์ 1 พรรค AC Move On นายอภิิ วิิ ชญ์์
โปษะกฤษณะ นัักเรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/1 เลขประจำำ�ตัวั
54596 ได้้ 809 คะแนน
เบอร์์ 2 พรรค AC 69 นายสรััล ทองจัันทรา นัักเรีี ยน
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/3 เลขประจำำ�ตัวั 50079 ได้้ 1,106 คะแนน

ประธานสภานััก เรีี ย นโรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ ประจำำ� ปีี การ
ศึึกษา2563 ได้้แก่่ เบอร์์ 2 พรรค AC 69 นายสรััล ทองจัันทรา
นัักเรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/3 เลขประจำำ�ตัวั 50079 ซึ่่� งจะ
มีี คำ�สั่่
ำ �งแต่่งตั้้�งอย่่างเป็็ นทางการจากผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญในลำำ�ดับต่
ั ่อไป
สรุุ ปจำ�ำ นวนการมาใช้้สิิทธิ์์� ของนัักเรีี ยนโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญในการเลืือกตั้้�งประธานสภานัักเรีี ยน ปีี การศึึกษา
2563
ผู้้�มีีสิิทธิ์์� ลงคะแนนเสีี ยเลืือกตั้้�ง จำำ�นวนทั้้�งสิ้้� น 2,426 คน
มีีผู้ม้� าใช้้สิิทธิ์์� ในการเลืือกตั้้�ง จำำ�นวนทั้้�งสิ้้� น 2,356 คน
ผู้้�ไม่่มาใช้้สิิทธิ์์� ในการเลืือกตั้้�ง จำำ�นวนทั้้�งสิ้้� น 70 คน
Vote No
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้� น 319 ใบ
บััตรเสีี ย
จำำ�นวนทั้้�งสิ้้� น 122 ใบ
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ชมรมผู้้�ปกครองคาทอลิิก โรงเรีียนอััสสััมชััญ มอบกรอบรููปภาพไฟฟ้้า
สมเด็็จพระสัันตะปาปาฟรานซิิสประมุุขแห่่งคริิสตจัักรโรมัันคาทอลิิก

เมื่่� อวั นั ที่่� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุุ ณ สมชาติิ
สุุภาสืื บประธานชมรมผู้้�ปกครองคาทอลิิก โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
พร้้อมด้้วยคณะกรรมการ เข้้ามอบรูู ปภาพพร้้อมกรอบไฟฟ้้า
สมเด็็ จ พระสัั น ตะปาปาฟรานซิิ ส ประมุุ ข แห่่ ง คริิ ส ตจััก ร
โรมัันคาทอลิิกในโอหาสเสด็็จมายัังอาสนวิิหารอััสสััมชััญ และ

โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ (เมื่่�อวันั ที่่� 22 พฤศจิิกายนพ.ศ. 2562) เพื่่�อ
เป็็ นกำำ�ลั ัง ใจ และแสดงความยิิ น ดีี กัับ ภราดาดร.ศััก ดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ในโอกาสเปิิ ดปีี การ
ศึึกษา 2563 ณ ห้้องทำำ�งาน ชั้้�น M2 อาคาร อััสสััมชััญ 2003
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญเขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

สมาคมนัักบุุญวิินเซน เดอ ปอล คณะแม่่พระรัับเกีียรติิยกขึ้้�นสวรรค์์ อาสนวิิหารอััสสััมชััญ
มอบทุุนการศึึกษานัักเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่�อวันั ที่่� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุุณพ่่อฟรัังซิิ ส
เซเวีี ย ร์์ สมหมาย มธุุ ร สสุุ ว รรณ ผู้้�ช่่ ว ยเจ้้า อาวาสอาสน
วิิ ห ารอััส สัั ม ชััญ และช่่ ว ยงานฝ่่ ายสัั ง คมอััค รสัั ง ฆมณฑล
กรุุ งเทพฯพร้้อมด้้วย ซิิ สเตอร์์ ประภาศรีี พุ่่�มศิิริิ ประธานวิิน
เซน เดอ ปอล คณะแม่่พระรัับเกีียรติิยกขึ้้�นสวรค์์ บุุคลากร
สมาคมนัักบุุญวิินเซน เดอ ปอล คณะแม่่พระรัับเกีี ยรติิยก

ขึ้้�นสวรค์์ อาสนวิิหารอััสสััมชััญ มอบทุุนการศึึกษานัักเรีี ยน
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จำำ�นวน 5 ทุุน ๆละ 2,000 บาท โดยมีี
ภราดาดร.ศัักดาสกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ผู้้�ปกครองและนัักเรีี ยนร่่ วมรัั บมอบ ณ ห้้องประชุุ มสำำ�นััก
ผู้้�อำำ� นวยการ ชั้้�น M2 อาคารอััส สัั ม ชััญ 2003 โรงเรีี ย น
อััสสััมชััญเขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
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อบรม เรื่่�อง ประวััติิโรงเรีียนอััสสััมชััญและเหตุุการณ์์ ร.ศ. 112

เมื่่�อวันั ที่่� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มสาระการเรีี ยน
ั ณุ ครูู
รู้้�สัังคมศึึกษา โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดอบรมภายในให้้กับคุ
กลุ่่�มสาระฯ สัังคมศึึกษา เรื่่� อง ประวััติศิ าสตร์์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
และเหตุุการณ์์ ร.ศ. 112 โดยได้้รัับเกีียรติิจาก คุุณสงวน รััถการ
โกวิิท อุุปนายกสมาคมอััสสััมชััญ/อััสสััมชนิิ กดีีเด่่น ปีี 2562
เป็็ นวิิทยากร มาให้้ความรู้้� โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อเพิ่่ม� พููนความ
รู้้� แลกเปลี่่�ยนความคิิดเห็็น และความรู้้�ทางประวััติศิ าสตร์์ ณ ห้้อง
Video Conference 1 ชั้้�น 3 ห้้องสมุุดมาร์์ติิน เดอ ตููรส์์ โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
การประชุุมโครงการคััดแยกขยะ กัับทีีมที่่ปรึ
� ึกษาธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอสซีีจีี (SCG Chemicals)

เมื่่�อวันั ที่่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
รัักษาสิ่่�งแวดล้้อมและโครงการคััดแยกขยะ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ได้้จัดั การประชุุมโครงการคััดแยกขยะ โดยได้้รัับเกีียรติิจาก
คุุณเฉลิิมพล ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์ Circular Economy Business
Director ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอสซีีจีี อััสสััมชนิิก รุ่่�น 107 และทีีม
งานธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอสซีีจีี เข้้าร่่ วมประชุุมและให้้คำ�ปรึ
ำ ึ กษา
โดยมีีมาสเตอร์์ วรรณรััชต์์ สองศรีี ยนต์์ หััวหน้้าฝ่่ายบริิ หาร
ทั่่ว� ไป มิิสสุุ ปรีียา เอกอิินทร์์ หััวหน้้ากลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�
สัังคมศึึกษา มิิสชิิดชนก เจริิ ญมงคลการ ผู้้�ช่่วยหััวหน้้ากลุ่่�ม

สาระฯ มิิสนิิสาชลจัันทร์์คงฉาย เลขานุุการกลุ่่�มสาระฯ เข้้า
ร่่ วมประชุุ ม ดำำ�เนิิ นโครงการคััดแยกขยะ ณ ห้้องประชุุ ม
ชั้้�น10 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพมหานครการเข้้าร่่ วมโครงการคััดแยกขยะ ซึ่่� งเป็็ น
ความร่่ วมมืือของ 3 องค์์กร ได้้แก่่ สมาพัันธ์์สมาคมศิิษย์์เก่่า
สถาบัันในเครืื อมููลนิิ ธิิคณะเซนต์์คาเบรีี ยลแห่่ งประเทศไทย
(CGA) ร่่ วมกัับ SCG และสมาคมอััสสััมชััญ โดยให้้โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เป็็ นโรงเรีี ยนนำำ�ร่่องของโครงการคััดแยกขยะ
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รุ่่�นพี่่พบรุ่่
� �นน้อ้ ง หััวข้อ้ “แรงบัันดาลใจในขณะศึึกษาอยู่่ใ� นโรงเรีียนอััสสััมชััญ”

เมื่่�อวันั ที่่� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ร่่วมกัับสมาคมอััสสััมชััญ จััดการบรรยาย รุ่่�นพี่่�พบรุ่่�นน้้อง หััวข้้อ
“แรงบัันดาลใจในขณะศึึกษาอยู่่�ในโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ” ให้้กับั
นัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 และ EP – M.4 โดยได้้รัับ
เกีียรติิจาก พลเรืื อเอกประพฤติิพร อัักษรมััต อััสสััมชนิิก 22439

นายกสมาคมอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย คุุณสงวน รััถการโกวิิท
อััสสััมชนิิ ก 22277 อุุปนายกสมาคมฯ เป็็ นวิิทยากรบรรยาย
ณ ห้้องประชุุม Louis - Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุุญ
หลุุยส์์ -มารีี ย์ ์ (Saint Louis - Marie Memorial Building)
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

		

อััสสััมชััญ จััดโครงการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้ห้ วััดใหญ่่ 4 สายพัันธุ์์�

เมื่่�อวันั ที่่� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานสุุขอนามััย ฝ่่าย
บริิ หารทั่่ว� ไป โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่ วมกัับ โรงพยาบาลพญาไท
3 จััดโครงการฉีีดวััคซีีนป้้องกัันโรคไข้้หวััดใหญ่่ 4 สายพัันธุ์์� ให้้
แก่่นักั เรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา ได้้แก่่ ไวรััสไข้้หวััดใหญ่่สาย
พัันธุ์์� A 2 สายพัันธุ์์� (A/H1N1 และ A/H3N2) และไวรััสไข้้หวััด
ใหญ่่สายพัันธุ์์� B 2 สายพัันธุ์์� (สายพัันธุ์์� B Victoria และ B
Tamagata) สำำ�หรัับนักั เรีี ยนและคุุณครููที่ส่� นใจ ณ บริิ เวณชั้้�นล่่าง
ตึึก ฟ.ฮีีแลร์์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ โดยจะฉีีด
วััคซีีนอีีกครั้้�ง ในวัันที่่� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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การรัับสมััครสอบคััดเลืือกนัักศึึกษาวิิชาทหาร ชั้้�นปีีที่่� 1 นัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่�อวันั ที่่� 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 มาสเตอร์์ชาติิกล้้า
บุุญชมพูู งานลููกเสืื อและรัักษาดิินแดน ฝ่่ายกิิจกรรม ได้้นำ�ำ
นัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 และ EP-M.4 เข้้ารัับทำ�ำ การ
สอบคััดเลืือกเป็็ นนัักศึึกษาวิิชาทหาร ชั้้�นปีี ที่่� 1 ประจำำ�ปีี การศึึกษา
2563 โดยมีีการทดสอบสมรรถภาพร่่ างกาย ประกอบด้้วย การ
ดัันพื้้�น 2 นาทีี การลุุกนั่่ง� 2 นาทีี และการวิ่่ง� 800 เมตร ตามเกณฑ์์

ที่่�หน่่วยบััญชาการรัักษาดิินแดนกำำ�หนด ณ ศููนย์์การนัักศึึกษา
วิิชาทหาร เขตดิินแดง กรุุงเทพมหานคร โดยผลการสอบคััดเลืือก
เป็็ นนัักศึึกษาวิิชาทหาร ชั้้�นปีี ที่่� 1 ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563
จะประกาศในวัันที่่� 17 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 และรัับรายงานตััว
ผู้้�ผ่า่ นการคััดเลืือกเป็็ นนัักศึึกษาวิิชาทหาร ชั้้�นปีี ที่่� 1 วัันที่่� 18-21
สิิงหาคม พ.ศ. 2563

งานประชาสััมพัันธ์ถ่่์ ายภาพนัักเรีียนเพื่่�อเก็็บเป็็ นฐานข้อ้ มููล ปีี การศึึกษา 2563

เมื่่�อวันั ที่่� 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานประชาสััมพัันธ์์ ในปีี การศึึกษา 2563 ณ ห้้อง pre-function ชั้้�น 6 อาคารอััสสััมชััญ
ฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน ทำำ�การถ่่ายภาพนัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
ปีี ที่่� 1 EP-M.1 และนัักเรีี ยนใหม่่แทรกชั้้�นเพื่่�อเก็็บเป็็ นฐานข้้อมูลู
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“อิินทรีีแดง” U-16 ดุุ อััด สุุรศัักดิ์์�มนตรีี 4-1 ประตูู ฟุุตบอลกรมพลศึึกษา 16 ปีี ก ปีี 2563 นััดเปิิ ดสนาม

	ผลการแข่่งขัันฟุุตบอลระหว่่างโรงเรีี ยน รุ่่�นอายุุไม่่
เกิิ น 16 ปีี ประเภท ก. ประจำำ� ปีี การศึึ ก ษา 2563 ชิิ ง ถ้้ว ย
พระราชทาน สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิ ริิวัณั ณวรีี นารีี รััตน
ราชกััญญา ณ สนามกีีฬาเฉลิิมพระเกีียรติิฯ คลอง 6 จ.ปทุุมธานีี
(โดยฝ่่ายจััดการแข่่งขััน งดผู้้�เข้้าชม จััดการแข่่งขัันแบบปิิ ด)
รอบแรกนััดเปิิ ดสนาม เมื่่�อวันั ที่่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีีม
“อิินทรีี แดง” โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ (ชุุดเหลืือง) ชนะ โรงเรีี ยน
สุุ รศัักดิ์์�มนตรีี ไป 4-1 ประตูู เก็็บ 3 แต้้มแรกได้้สำ�ำ เร็็ จ โรงเรีี ยน

อััสสััมชััญ ได้้ประตููจาก ณััฐพสิิ ษบ์์ ปุุณญศิิริิวรรณ หมายเลข
10 นาทีีที่่� 6, 19, 48 และ สหรััฐ จัันทร์์สง หมายเลข 9 นาทีีที่่�
69 ส่่ วน สุุ รศัักดิ์์�มนตรีี ได้้ประตููจาก นฤดม นาคราช หมายเลข
9 นาทีีที่่� 63
โดยนััดต่่อไปของทีีม “อิินทรีี แดง” โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จะพบ
กัับ “ลููกแม่่รำำ�เพย” โรงเรีี ยนเทพศิิริินทร์์ วัันที่่� 31 กรกฎาคม
2563 เวลา 11.00 น.

สแกน QRCode เพื่่�อดููติิดตามข่่าวสาร การแข่่งขัันกีีฬาทีีมโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้ที่่้ �
แฟนเพจโครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/

“อิินทรีีแดง” ต้า้ น แชมป์์เก่่า “ฉลามชล” ไม่่ไหว พ่่ายไป 1-3 ประตูู ฟุุตบอลกรมพลศึึกษา 18 ปีี ก ปีี 2563

	ผลการแข่่งขัันฟุุตบอลระหว่่างโรงเรีี ยน รุ่่�นอายุุไม่่
เกิิ น 18 ปีี ประเภท ก. ประจำำ�ปีี การศึึ กษา 2563 ชิิ งถ้้วย
พระราชทาน สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุ ดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เมื่่�อวันั ที่่� 20 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ณ สนามสุุ ภชลาศััย สนามกีีฬาแห่่งชาติิ ปทุุมวััน
กรุุ งเทพฯ

นััดเปิิ ดสนาม (โดยฝ่่ายจััดการแข่่งขััน งดผู้้�เข้้าชม จััดการ
แข่่งขัันแบบปิิ ด) โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนท่่าข้้าม
พิิทยาคม ชลบุุรีี (แชมป์์เก่่า) 1-3 ประตูู โดยนััดต่่อไปของทีีม
“อิิ น ทรีี แ ดง” โรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ จะพบกัับ โรงเรีี ย น
วััดสุุ ทธิิวราราม วัันที่่� 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.
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พ่่ายโทษตััดสิิน !! “อิินทรีีแดง” อััสสััมชััญ U-16 แพ้ลู้ ูกโทษตััดสิิน “ลููกแม่่รำำ�เพย” เทพศิิริินทร์์ 3-5 ประตูู
(หลัังจากเสมอในเวลา 1-1 ประตูู) ฟุุตบอลกรมพลศึึกษา 16 ปีี ก ปีี 2563

	ผลการแข่่งขัันฟุุตบอลระหว่่างโรงเรีี ยน รุ่่� นอายุุไม่่เกิิน
16 ปีี ประเภท ก. ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 ชิิงถ้้วยพระราชทาน
สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวัณั ณวรีี นารีี รััตนราชกััญญา ณ
สนามกีีฬาเฉลิิมพระเกีียรติิฯ คลอง 6 จ.ปทุุมธานีี (โดยฝ่่ายจััดการ
แข่่งขััน งดผู้้�เข้้าชม จััดการแข่่งขัันแบบปิิ ด) วัันที่่� 31 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดที่่�สอง โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ลูกู โทษ
ตััดสิิน โรงเรีี ยนเทพศิิริินทร์์ 3-5 ประตูู(หลัังจากเสมอในเวลา
1-1 ประตูู) โปรแกรมนััดถััดไปของทีีม “อิินทรีี แดง” โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ จะพบกัับ “ชงโคม่่วงทอง” โรงเรีี ยนกรุุงเทพคริิ สเตีียน
วัันที่่� 26 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.
เก็็บสามแต้มสำ
้ ำ�คััญ !! “อิินทรีีแดง” อััสสััมชััญ ชนะ “วััดสุุทธิิวราราม” 4-1 ประตูู
ฟุุตบอลกรมพลศึึกษา 18 ปีี ก ปีี 2563

	ผลการแข่่งขัันฟุุตบอลระหว่่างโรงเรีี ยน รุ่่�นอายุุไม่่
เกิิ น 18 ปีี ประเภท ก. ประจำำ� ปีี การศึึ ก ษา 2563 ชิิ ง ถ้้ว ย
พระราชทาน สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุ ดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี เมื่่�อวันั ที่่� 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2563 ณ สนามสภชลาศััย สนามกีีฬาแห่่งชาติิ ปทุุมวััน
กรุุ งเทพฯ

นััดที่่�สอง (โดยฝ่่ายจััดการแข่่งขััน งดผู้้�เข้้าชม จััดการแข่่งขััน
แบบปิิ ด) โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนวััดสุุ ทธิิวราราม
4-1 ประตูู โปรแกรมนััดถััดไปทีีม “อิินทรีี แดง” โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ จะพบกัับ โรงเรีี ยนกีีฬาเทศบาลนครราชสีี มา วัันที่่�
14 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
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เมื่่อวั
� นั ที่่� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามบาสเกตบอล
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรัั ก กรุุ งเทพฯ ทีี มงานได้้เก็็บ
บรรยากาศการฝึึกซ้้อมของนัักกีี ฬาบาสเกตบอล โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ ในช่่วงการแพร่่ ระบาดของเชื้้�อไวรััส COVID-19
ทำำ�ให้้ทั้้�งผู้้�ฝึึกสอนและนัักกีีฬา ต้้องปรัับเปลี่่�ยนการฝึึกซ้้อมไป
ตามสถานการณ์์ โดยคงต้้องปฏิิบัติั ิตามมาตรการการคััดกรอง

ของทางโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และก่่อนการฝึึกซ้้อมนัักกีีฬาต้้อง
ตรวจวััดอุุณหภููมิิซ้ำ� �อี
ำ กี ครั้้�ง พร้้อมทั้้�งให้้เตรีี ยมน้ำำ��ดื่่�มของแต่่ละ
คนมาเอง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการติิดเชื้้�อ สำำ�หรัับรููปแบบการ
ฝึึกซ้้อมในช่่วงนี้้�ทางผู้้�ฝึึกสอนได้้วางแผนให้้นักั กีีฬา ซ้้อมแบบ
มีีระยะห่่าง (Social Distancing) เน้้นที่่ส� มรรถภาพของกล้้ามเนื้้�อ
และกำำ�ลังั ในช่่วงแรกก่่อน
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ภาพบรรยากาศการฝึึ กซ้้อมของทีีมวอลเลย์บ์ อล “อิินทรีีแดง” โรงเรีียนอััสสััมชััญ ในช่่วง COVID-19
เพื่่�อเตรีียมตััวเข้า้ ร่่วมการแข่่งขัันในรายการต่่าง ๆ ต่่อไป

บรรยากาศการฝึึ กซ้้อ มของนััก กีี ฬ าวอลเลย์์บอ ล
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ในช่่ วงการแพร่่ ระบาดของเชื้้� อไวรัั ส
COVID-19 ทำำ�ให้้ทั้้�งผู้้�ฝึึกสอนและนัักกีีฬา ต้้องปรัับเปลี่่�ยนการ
ฝึึกซ้้อมไปตามสถานการณ์์ โดยคงต้้องปฏิิบัติั ติ ามมาตรการการ
คััดกรองของทางโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และก่่อนการฝึึกซ้้อม

นัักกีีฬาต้้องตรวจวััดอุุณหภููมิซ้ำิ � �อี
ำ กี ครั้้�ง เพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการ
ติิดเชื้้�อ สำำ�หรัับรููปแบบการฝึึกซ้้อมในช่่วงนี้้�เน้้นที่่�สมรรถภาพ
ของกล้้ามเนื้้� อ และกำำ�ลังั ในช่่วงแรกก่่อน ณโรงยิิมเนเซี่่� ยม
มงฟอร์์ต โรงเรีี ยนอััสสััมชััญพาณิิชยการ

เก็็บตกบรรยกาศการอุ่่�นเครื่่�องของทีีมฟุุตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ ขอขอบคุุณ ทีีมฟุุตบอลโรงเรีียนสวน
กุุหลาบวิิทยาลััย, ว.พาณิิชยการราชดำำ�เนิิน, โรงเรีียนพัันท้า้ ยนรสิิงห์์วิิทยา
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ซีีเล็็คทููน่่า เสริิมพลัังให้้นัักวอลเลย์บ์ อลอััสสััมชััญ

โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ขอขอบคุุณ บริิ ษัทั ไทยยููเนี่่�ยน ในปีี การศึึกษา 2563 ซึ่่�งเมื่่�อวันั ที่่� 4 กรกฎาคม 2563 นำำ�ปลา
กรุ๊๊� ป จํํากััด (มหาชน) ที่่�นำ�ป
ำ ลากระป๋๋องซีีเล็็คทููน่่า มามอบ กระป๋๋องซีี เล็็คทููน่่า จำำ�นวน 100 ลััง มามอบให้้ โดยมีีนักั
ให้้นักั วอลเลย์์บอลและบาสเกตบอล ของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ วอลเลย์์บอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เป็็ นผู้้�รัับมอบ
ติิดตามข่่าวสารของโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้ที่่้ ช่่� องทางต่่าง ๆ ดัังนี้้�

คณะผู้้�จััดทำำ�
ที่่�ปรึึกษา

ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ

ถ่่ายภาพ

ภราดา ดร.ศัักดา

สกนธวััฒน์์

ม.ชาญชััย

ม.กายสิิทธิ์์�

ภราดาวิิริิยะ

ฉัันทวโรดม

กองบรรณาธิิการ

ภราดากุุลชาติิ

จัันทะโชโต

ม.กายสิิทธิ์์�

ร่่มไมล์์

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม

มิิสณััฎฐีี

เจริิญเกีียรติิบวร

ม.ชาญชััย

ศรีีนิิยม

มิิสวราภรณ์์

ใจสุุวรรณ์์

ม.โอภาส

ธิิราศัักดิ์์�

มิิสวราภรณ์์

ใจสุุวรรณ์์

มิิสพิิชชาอร

ณ นคร

ม.วรรณรััชต์์

สองศรีียนต์์

มิิสพิิชชาอร

ณ นคร

นัักเรีียนชมรม NETAC

ม.ไพฑููรย์์

ท้้วมกร

มิิสสิิริินุุช

เอี่่�ยมเขีียว

รููปเล่่ม

ม.วีีรวััฒน์์

สุุวรรณศร

พิิสููจน์อั์ ักษร

บรรณาธิิการบริิหาร
ม.โสภณ	

สกุุลเรืือง

บรรณาธิิการ
ม.กายสิิทธิ์์�

ม.กายสิิทธิ์์�

ร่่มไมล์์

ม.โสภณ	สกุุลเรืือง

มิิสวราภรณ์์
ร่่มไมล์์

ใจสุุวรรณ์์

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม
มิิสวราภรณ์์

ร่่มไมล์์

ศรีีนิิยม

ใจสุุวรรณ์์

มิิสเรวดีี	ฉายสุุวรรณ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เลขที่่� 26 ซอยเจริิ ญกรุุ ง 40 เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ 10500 โทรศััพท์์ 0-2630-7111-20 โทรสาร 0-2237-7769
Website http://www.assumption.ac.th
Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Youtube http://www.youtube.com/AssumptionCollege1885

