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จดหมายข่่าวโรงเรียนอัสัสมัชัญั

AC NEWSLETTER
ปีีทีี่� 23 ฉบับััเดือันพฤษภาคม - กรกฏาคม พ.ศ.2563

พิธีิีประดับัเข็ม็วิทิยฐานะนักเรียนระดับัชัั้�นมธัียมศึึกษาปีที� 4 และ EP – M.4

พิธีีมิสซาบูัชัาข่อับัพระคุณเปิีดปีีการศึกษา 2563 พิธีีไหวค้รู ปีระจำาปีีการศึกษา 2563 “นอ้ัมจิตวนัที่าบูัชัาครู ตรวิจสุุข็ภาพินักเรียน 

ประจำาปีการศึึกษา 2563
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พิิธีีมิิสซาบููชาขอบูพิระคุุณเปิิดปีิการศึึกษา 2563 ไตรอัสสัมิชัญ

 เมื�อัวนัทีี่� 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานอัภิบัาล ฝ่่าย
กิจกรรม โรงเรียนอัสัสมัชัญั ร่วมกบััโรงเรียนไตรอัสัสมัชัญั 
และอัาสนวหิารอัสัสมัชัญั จดัพิธีีมิสซาบูัชัาข่อับัพระคุณ เปิีด
ปีีการศึกษา 2563 เพื�อัข่อัพรจากพระผูู้เ้ป็ีนเจา้ ใหก้ารบัริหาร
การศึกษาและการเรียนการสอันข่อังโรงเรียน ใหมี้ความเจริญ
กา้วหนา้อัยา่งดีตลอัดปีีการศึกษา 2563 พร้อัมที่ั�งมีพิธีีเสกเข่ม็
ตราสัญลกัษณ์เพื�อัปีระดบััให้นกัเรียนชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 4  
และ EP-M.4 โดยไดรั้บัเกียรติจาก  บัาที่หลวงยอัแซฟวินยั   

ฤที่ธิีบุัญไชัย ผูู้ช่้ัวยเจ้าอัาวาสอัาสนวิหารอัสัสัมชััญ เป็ีน
ปีระธีานในพธีิีมิสซาบูัชัาข่อับัพระคุณ โดยมีภราดา ดร. ศกัดา
 สกนธีวฒัน ์ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญั  พร้อัมดว้ยคณะ
ผูู้บ้ัริหารครู นกัเรียนคาที่อัลิกทุี่กระดบััชัั�น คณะครูนกัเรียน
คาที่อัลิกโรงเรียนอััสสัมชััญศึกษา และคณะครูนักเรียน
คาที่อัลิกโรงเรียนอัสัสัมชัญัคอันแวนต์ เข่า้ร่วมในพิธีี  ณ  
อัาสนวหิารอัสัสมัชัญับัางรัก กรุงเที่พมหานคร

พิิธีีสดุดีนัักบุูญหลุุยส ์มิารี กรีญอง เดอ มิงฟอร์ต

 เมื�อัวนัทีี่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานอัภิบัาล ฝ่่าย
กิจกรรม โรงเรียนอัสัสมัชัญั  จดัพิธีีสดุดีนกับุัญหลุยส์  มารี  
กรีญอัง  เดอั มงฟอัร์ต  บัาที่หลวงยอัแซฟวนิยั  ฤที่ธิีบุัญไชัย 
โยนกำายาน รูปีปัี� นนกับุัญหลุยส์ฯ และปีระกอับัวจนพิธีีกรรม
ผูู้แ้ที่นนกัเรียนคาที่อัลิก อ่ัานปีระวติันกบุััญหลุยส์ มารี  กรีญอัง
 เดอั มงฟอัร์ต บัาที่หลวงยอัแซฟวนิยั  ฤที่ธิีบุัญไชัย ผูู้ช่้ัวยเจา้
อัาวาสอัาสนวหิารอัสัสมัชัญั  ภราดา ดร.ศกัดา   สกนธีวฒัน ์ 
ผูู้อ้ั ำานวยการ พร้อัมดว้ย ภราดากลุชัาติ จนัที่ะโชัโต หวัหนา้
สำานักผูู้อ้ั ำานวยการ/หัวหน้าฝ่่ายธุีรการ-การเงิน ผูู้แ้ที่นครู
คาที่อัลิก ผูู้แ้ที่นผูู้ป้ีกครอังคาที่อัลิก ผูู้แ้ที่นนกัเรียนคาที่อัลิก 

ร่วมวางพวงมาลยัหนา้รูปีปัี� นนกับุัญหลุยส์ มารี กรีญอัง เดอั 
มงฟอัร์ต ชัมรมนกัข่บัั ร่วมข่บััร้อังเพลงสดุดีนกับุัญมงฟอัร์ต 
ณ ลานอันุสาวรียเ์จษฎาจารย ์ ฟ.ฮีีแลร์  โรงเรียนอัสัสัมชัญั   
เข่ตบัางรักกรุงเที่พมหานคร
 หลงัพิธีีสดุดีนกับุัญหลุยส์ มารี กรีญอัง เดอั มงฟอัร์ต
ไดมี้การจดักิจกรรมแข่่งข่นัตอับัคำาถามปีระวติันกับุัญหลุยส์ 
มารี กรีญอัง เดอั มงฟอัร์ต เนื�อังในกิจกรรมสัปีดาห์นกับุัญ
หลุยส์ มารี กรีญอัง เดอั มงฟอัร์ต ครบัรอับั 73 ปีี  ณ ใตตึ้ก
อัาคาร ฟ.ฮีีแลร์โรงเรียนอัสัสมัชัญั
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พิิธีีถวายพิระพิรชัยมิงคุลุโอกาสวันัคุลุา้ยวันัเฉลิุมิพิระชนัมิพิรรษา พิระบูาทสมิเด็จพิระปิรเมินัทรรามิาธิีบูดีศึรีสินัทร 
มิหาวชิราลุงกรณฯพิระวชิรเกลุา้เจ้าอยู�หัว

พิิธีีไหวคุ้รู ปิระจำาปีิการศึึกษา 2563 “นัอ้มิจิตวันัทาบููชาคุรู

 เมื�อัวนัพฤหัสบัดีทีี่� 16 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ฝ่่าย
กิจกรรม โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัพธีิีไหวค้รู ปีระจำาปีีการศึกษา 
2563 “นอ้ัมจิตวนัที่าบูัชัาครู” เพื�อัเป็ีนการอันุรักษว์ฒันธีรรม
ปีระเพณีอันัดีงามข่อังชัาติ และใหน้กัเรียนตระหนกัในความ
สำาคญัข่อังวนัไหวค้รู ตั�งใจปีวารณาตวัเป็ีนศิษยที์ี่�พร้อัมรับัการ
ถ่ายที่อัดวชิัาความรู้จากครู โดยมีภราดา ดร. ศกัดา สกนธีวฒัน์
ผูู้อ้ั ำานวยการ เป็ีนปีระธีานในพิธีีพร้อัมด้วยภราดาวิริยะ  
ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีรึกษาอัาวโุส ภราดากลุชัาติ  จนัที่ะโชัโต หวัหนา้
สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ/หวัหนา้ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน คณะครู และ 
ผูู้แ้ที่นนกัเรียน เข่า้ร่วมในพิธีี
 สำาหรับัพิธีีไหวค้รูปีระจำาปีีการศึกษา 2563 มีการ
ถ่ายที่อัดสด ( Live ) เพื�อันกัเรียนทีี่�ไม่ไดเ้ข่า้ร่วมพิธีีไดรั้บัชัม
บัรรยากาศที่ั�งทีี่�บัา้น (กลุ่มเลข่คี�) และทีี่�หอ้ังเรียน (กลุ่มเลข่คู่)  
โดยจดัขึ่�นในรูปีแบับั AC New normal ในรั�วโรงเรียน  นกัเรียน

ทุี่กคนผู้า่นการตรวจคดักรอังบัริเวณจุดทีี่�จดัไว ้ จดัทีี่�นั�งเวน้ระยะ
ห่าง (Social Distancing) ภายในหอัปีระชุัม  ปีฏิบัติัตามมาตรการ
ป้ีอังกนัเชืั�อัไวรัส COVID-19 โดยนกัเรียนชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 1 
กลุ่มทีี่� 2 (เลข่ทีี่�คู่) และนกัเรียน EP-M.1 เข่า้ร่วมในพิธีี มีนาย 
ธีนที่ตั อันนัตโ์สภณสกลุ นกัเรียนชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่�  6/7 เลข่
ปีระจำาตวั 50075 ผูู้แ้ที่นนกัเรียน นำาสวดบัที่ไหวค้รู และกล่าว
คำาปีฏิญาณตน ผูู้แ้ที่นนกัเรียนมอับัพานไหวค้รู  คณะภราดา และ
ผูู้แ้ที่นครูอัาวโุส รับัมอับัพานดอักไม ้ พานธูีปีเทีี่ยน ทีี่�ผูู้แ้ที่น
นกัเรียนถือัพานนำามาไหวค้รู มาสเตอัร์ปีระยุที่ธี น้อัยแกว้   
ผูู้แ้ที่นครูอัาวโุสกล่าวความรู้สึก ณ หอัปีระชุัม Louis – Marie 
Grand Hall ชัั�น 6 อัาคาร นกับุัญหลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis– 
Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสัสมัชัญั  เข่ตบัางรัก  
กรุงเที่พมหานคร

 เมื�อัเชั้าวนัทีี่�  24 กรกฎาคม พ.ศ.2563 โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั จดัพิธีีถวายพระพรชัยัมงคลเนื�อังในโอักาสวนัเฉลิม
พระชันมพรรษา (28 กรกฎาคม) พระบัาที่สมเดจ็พระปีรเมนที่ร
รามาธิีบัดีศรีสินที่รมหาวชิัราลงกรณฯ  พระวชิัร-เกลา้เจา้อัยูห่วั
โดยมีภราดา ดร.ศกัดา สกนธีวฒัน์ ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียน 
ปีระธีานในพธีิีเปิีดกรวยถวายสกัการะ พร้อัมดว้ย ภราดากลุชัาติ
จนัที่ะโชัโต  หวัหนา้สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ/หวัหนา้ฝ่่ายธุีรการ- 

การเงิน ผูู้แ้ที่นคุณครูอัาวโุส ผูู้แ้ที่นนกัเรียน ผูู้แ้ที่นพนกังาน 
ถวายพานพุม่ที่อัง – พุม่เงิน ตามลำาดบัั ปีระธีานในพธีิี กล่าวถวาย
พระพรชัยัมงคลต่อัหนา้พระบัรมฉายาลกัษณ์ ณ หอัปีระชุัม 
Louis  Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคารนกับุัญหลุยส์-มารีย ์ (Saint 
Louis–Marie Memorial  Building)โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก
กรุงเที่พมหานคร
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 เมื�อัวนัทีี่�  24 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  ฝ่่ายกิจกรรม ร่วม
กับัคณะครูระดับัชัั� นมัธียมศึกษาปีีทีี่�  4 และ EP–M.4    
โรงเรียนอัสัสัมชัญั จดัใหมี้พิธีีปีระดบััเข่ม็นกัเรียนระดบััชัั�น
มธัียมศึกษาปีีทีี่� 4 และ EP – M.4 ปีีการศึกษา 2563 เพื�อัเป็ีน
สัญลกัษณ์แสดงวิที่ยฐานะข่อังการเป็ีนนักเรียนระดับัชัั�น
มธัียมศึกษาตอันปีลาย ส่งเสริมใหน้กัเรียนรักสถาบันั มีความ
สามคัคีในหมู่คณะ และเป็ีนเครื�อังเตือันใจไม่ใหน้กัเรียนกระที่ำา
การใดๆ อันัเป็ีนทีี่�เสื�อัมเสียเกียรติยศชืั�อัเสียงข่อังโรงเรียน 
อัสัสมัชัญั โดยมี ภราดา ดร.ศกัดา สกนธีวฒัน ์ผูู้อ้ั ำานวยการ เป็ีน

พิิธีีปิระดับูเข็มิวิทยฐานัะนัักเรียนัระดับูชัน้ัมัิธียมิศึึกษาปีิที� 4 แลุะ EP – M.4

ปีระธีานในพธีิี พร้อัมดว้ยภราดาวริิยะ ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีรึกษา 
ภราดากุลชัาติ จนัที่ะโชัโต รอังผูู้อ้ั ำานวยการ/หัวหนา้สำานกั 
ผูู้อ้ั ำานวยการ/หัวหนา้ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน มาสเตอัร์ดารธีาน  
รอัดแกว้ หวัหนา้ระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 4  คณะผูู้บ้ัริหาร คณะ
ครูและนกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 4 และ EP-M 4  เข่า้ร่วม
ในพธีิี  ณ หอัปีระชุัม Louis – Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคารนกั
บุัญหลุยส์-มารีย ์  (Saint Louis-Marie Memorial Building)  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พมหานคร

การปิระเมิินัสุขาภิิบูาลุอาหารในัโรงเรียนั คุรัง้ที� 1 ปีิการศึึกษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  สำานกังานเข่ต
บัางรัก ร่วมกบััศูนยบ์ัริการสาธีารณสุข่ 23 สี�พระยา นำาคณะ
กรรมการเข่้าตรวจสอับัสุข่าภิบัาลอัาหารข่อังโรงเรียน 
อัสัสมัชัญั ในโครงการกรุงเที่พฯเมือังอัาหารปีลอัดภยั โดยมี
วตัถุปีระสงคเ์พื�อัส่งเสริมการสุข่าภิบัาลอัาหารในโรงเรียน 
และเฝ้่าระวงั มิใหมี้การปีนเปืี� อันเชืั�อัทีี่�ที่ ำาใหเ้กิดโรคระบับัที่าง
เดินอัาหาร และสารปีนเปืี� อันอืั�นๆ ในอัาหารและนำ�าดื�ม ทีี่�ได้
ปีระกอับั ปีรุง และจำาหน่ายในโรงเรียน อีักที่ั�งยงัเป็ีนการพฒันา
เครือัข่่ายด้านสุข่าภิบัาลอัาหาร ซึ� งนำาไปีสู่การคุ้มครอัง 
ผูู้บ้ัริโภคดา้นความปีลอัดภยัข่อังอัาหาร ซึ�งโรงเรียนอัสัสมัชัญั
ได้เข่า้ร่วมโครงการและปีระเมินการสุข่าภิบัาลอัาหารใน

โรงเรียนเป็ีนปีระจำาทุี่กปีี ปีีละ 2 ครั� ง และผู้า่นมาตรฐานดว้ย
ดีเสมอัมา ที่ั�งนี� ยงัไดมี้การตรวจติดตามอัาคารเรียน หอ้ังเรียน 
และหอ้ังสมุด เพื�อัการป้ีอังกนัและควบัคุมการแพร่ระบัาดข่อัง
โรคโควิด-19 ตามแนวที่างข่อังกระที่รวงสาธีารณสุข่ อัยา่ง
เคร่งครัด โดยมีมาสเตอัร์วิฑููรยโ์พธิี� เงิน หัวหนา้งานอัาคาร
สถานทีี่� พร้อัมดว้ย มิสวาสนา เวศนานนที่ ์ครูงานโภชันาการ
และบุัคลากร AC Canteen  ใหก้ารตอ้ันรับั ณ หอ้ัง AC Canteen 
ชัั� น 2 อัาคารนักบุัญหลุยส์-มารีย์(Saint Louis-Marie  
Memorial Building) โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก 
กรุงเที่พมหานคร
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เตรียมิมิาตรการป้ิองกันั แลุะคุวามิพิร้อมิในัการเปิิดภิาคุเรียนั

 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เตรียมมาตรการป้ีอังกนั และความ
พร้อัมในการเปิีดภาคเรียน ในวนัทีี่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โดยเตรียม
อัาคารสถานทีี่�เพื�อัความพร้อัมดา้นสุข่อันามยั  ความปีลอัดภยัรวม

สช. ตรวจติดตามิโรงเรียนัอัสสัมิชัญ ในัการเตรียมิมิาตรการป้ิองกันั แลุะคุวามิพิร้อมิในัการเปิิดภิาคุเรียนั 
วันัที� 1 ก.คุ. 63

สแกนั QRCode เพ่ิ�อดูรายลุะเอียด ปิระกาศึที� 5/2563 เร่�อง มิาตรการเฝ้้าระวัง ป้ิองกันั แลุะ
คุวบูคุุมิการแพิร�ระบูาดของโรคุติดเช้่อไวรัสโคุโรนัา แลุะขัน้ัตอนัการเขา้มิาภิายในับูริเวณ
โรงเรียนั

 เมื�อัวนัทีี่� 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563 สำานกังานคณะ
กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอักชัน (สชั.) เข่า้เยี�ยมและตรวจ
ติดตาม ในการเตรียมมาตรการป้ีอังกนัและการจดัการเรียนการ
สอัน ข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั ทีี่�ผู้า่นมา และการเตรียมการเพื�อั
รอังรับัเปิีดภาคเรียน ในวนัทีี่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นำาโดย 
นางสาวรัตนา นามดิษฐ์ หวัหนา้คณะที่ำางาน และ นางสาว 

กมลทิี่พย ์อิันแกว้เครือั โดยมี มาสเตอัร์โอัภาส ธิีราศกัดิ�  หวัหนา้
ฝ่่ายปีกครอัง/ปีระธีานคณะกรรมการป้ีอังกนั ควบัคุม และคดั
กรอังโรคติดเชืั�อัไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ผูู้ร่้วมบัริหาร
และผูู้แ้ที่นครู ให้การตอ้ันรับัและร่วมรับัการตรวจเยี�ยม ณ  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ

ที่ั�งเตรียมความพร้อัมดา้นการจดัการเรียนการสอัน  โดยตอ้ังดำาเนิน
การป้ีอังกนัและควบัคุมการแพร่ระบัาดข่อังโรคโควิด-19  
ตามแนวที่างข่อังกระที่รวงสาธีารณสุข่ อัยา่งเคร่งครัด
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จุดคัุดกรอง COVID-19 โรงเรียนัอัสสัมิชัญ

 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เตรียมความพร้อัมในการเปิีดภาค
เรียนทีี่� 1 ปีีการศึกษา 2563 ในวนัทีี่� 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  
ในส่วนข่อังการคดักรอังนกัเรียน ครู บุัคลากร และผูู้ที้ี่�มาติดต่อั
โรงเรียนที่างคณะกรรมการดำาเนินการควบัคุม และป้ีอังกนัการ
แพร่ระบัาดข่อังโรคติดเชืั�อัไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ไดจ้ดัเตรียมอุัปีกรณ์ในการตรวจวดัอุัณหภมิู ซึ�งจุดคดักรอังจะ
อัยูบ่ัริเวณใตอ้ัาคารอัสัสมัชัญั 2003 เข่า้-อัอัก ที่างเดียว ปีระกอับั
ดว้ยเตน้ที่ผ์ู้า้ใบัสำาหรับัเดินผู้า่นเครื�อังวดัอุัณหภมิู เตน็ที่ส์ำาหรับั

จุดพกัสงัเกตอัาการโดยไดรั้บัความอันุเคราะห์เตน็ที่จ์ากแสงที่อัง
ผู้า้ใบัข่อังผูู้ป้ีกครอังนกัเรียน ในการคดักรอัง จะใชัเ้ครื�อังตรวจ
เพื�อัวดัอุัณหภูมิเท่ี่านั�น (ไม่มีการฉีดพ่นยาฆ่่าเชืั�อัใดๆที่ั�งสิ�น)  
โดยสามารถวดัอุัณหภมิู พร้อัมสแกนใบัหนา้ เพื�อัเข่า้เรียนข่อัง
นกัเรียน และการปีฏิบัติังานข่อังบุัคลากร โดยเชืั�อัมต่อักบััระบับั
แอัปีพลิเคชันั SchoolBright เดิม ทีี่�ที่างโรงเรียนอัสัสมัชัญัใชัง้าน
อัยูแ่ลว้ แต่ลดการสแกนนิ�วเพื�อัลดการสมัผู้สั

ตรวจติดตามิคุวามิพิร้อมิในัการเปิิดภิาคุเรียนัที� 1 ตามิมิาตรการป้ิองกันั คุวบูคุุมิ 
แลุะคัุดกรองเช้่อไวรัสโคุโรนั�า 2019 (Covid-19)

 เมื�อัวนัทีี่� 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศกัดา 
สกนธีวฒันผ์ูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ยภราดา
กุลชัาติ จนัที่ะโชัโต หวัหนา้สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ/หวัหนา้ฝ่่าย
ธุีรการ-การเงิน เข่า้ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อัมในการ
เปิีดภาคเรียนทีี่� 1 ตามมาตรการป้ีอังกนั ควบัคุม และคดักรอัง
โรคติดเชืั�อัไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยมี มาสเตอัร์
โอัภาส ธิีราศกัดิ�  หวัหนา้ฝ่่ายปีกครอัง/ปีระธีานคณะกรรมการ

ดำาเนินการ มาสเตอัร์วรรณรัชัต ์สอังศรียนต ์รอังปีระธีาน และ
คณะกรรมการดำาเนินการควบัคุมและป้ีอังกนัการแพร่ระบัาด
ข่อังโรคติดเชืั�อัไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ให้ราย
ละเอีัยดชีั�แจง้ข่ั�นตอันการเข่า้จุดคดักรอัง การเข่า้หอ้ังเรียน การ
เข่า้ใชัห้อ้ังนำ�า การใชัแ้คนทีี่น (หอ้ังอัาหาร) และการเข่า้หอ้ัง
สงัเกตอัาการเมื�อัมีอุัณหภมิูสูง เพื�อัเตรียมความพร้อัมการเปิีด
ภาคเรียนทีี่� 1 ปีีการศึกษา 2563 (1 กรกฏาคม 2563)
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 บูรรยากาศึวันัเปิิดภิาคุเรียนัวันัแรก ปีิการศึึกษา 2563

 บัรรยากาศวนัเปิีดภาคเรียนวนัแรก ปีีการศึกษา 2563 
ที่างโรงเรียนไดจ้ดัใหมี้จุดตรวจคดักรอังและนำามาตรการเฝ้่า
ระวงัป้ีอังกนั และควบัคุมการแพร่ระบัาดข่อังโรคโควิด-19 
เพื�อัดูแลความปีลอัดภยัข่อังนกัเรียนและบุัคลากรข่อังโรงเรียน
กำาหนดจุดคดักรอังและการเข่า้อัอักเพียงจุดเดียวผู้่านเครื�อัง
สแกนใบัหนา้ (Face Scan) ในการตรวจวดัอุัณหภูมิและการ
บันัทึี่กการเข่า้เรียนและเข่า้ที่ำางานข่อังบุัคลากร ผู้่านไปียงั
ระบับัแอัปีพลิเคชันัทีี่�ที่างโรงเรียนอัสัสมัชัญัใชัอ้ัยูเ่ดิม สำาหรับั
นกัเรียนทีี่�มีอุัณหภมิูสูงเกิน 37.5 อังศาเซลเซียสขึ่�นไปีตอ้ังเข่า้
สู่จุดพกัสงัเกตอัาการ โดยมีคุณครูงานสุข่อันามยัและพยาบัาล
วชิัาชีัพตรวจสอับัอัาการและซกัปีระวติัเพื�อัเข่า้สู่การส่งต่อัตาม
มาตรการทีี่�โรงเรียนกำาหนด โดยยึดแนวที่างข่อังกระที่รวง
สาธีารณสุข่ ทุี่กคนทีี่�เข่า้มายงัโรงเรียนอัสัสัมชัญัตอ้ังสวม
หน้ากากอันามยัหรือัหน้ากากผู้า้และผู้่านจุดคดักรอัง โดย 
ผูู้ป้ีกครอังนกัเรียนและบุัคคลภายนอักทีี่�จะเข่า้มาติดต่อัหน่วย

งานภายในโรงเรียนใหม้าติดต่อัไดห้ลงัเวลา 08.00 น. สำาหรับั
การจดัการเรียนการสอัน ใหน้กัเรียนมาเรียนหอ้ังละ 25 คน
ตามแนวที่างทีี่�กระที่รวงศึกษาธิีการกำาหนด โดยจะแบ่ัง
นกัเรียนเป็ีน 2 กลุ่มเพื�อัสลบััวนัมาเรียนทีี่�โรงเรียนดงันี�  กลุ่มทีี่�
 1 คือันกัเรียนเลข่ทีี่�คี� และกลุ่มทีี่� 2 คือันกัเรียนเลข่ทีี่�คู่ สำาหรับั
วนัทีี่�นักเรียนไม่ไดม้าเรียนทีี่�โรงเรียนตอ้ังเรียนผู้่านระบับั
อัอันไลนต์ามตารางเรียนปีกติพร้อัมกบัันกัเรียนในหอ้ัง พร้อัม
จดัทีี่�นั�งเวน้ระยะห่าง (Social Distancing) ภายในหอ้ังเรียนและ
ภายในบัริเวณโรงเรียน
 การรับัปีระที่านอัาหาร จดัใหเ้หลื�อัมเวลาในการรับั
ปีระที่านอัาหาร นกัเรียนตอ้ังนำากระติกนำ�าดื�มติดตวัมาโรงเรียน
ลดการสัมผู้สัในการซื�อัอัาหารโดยใชั้แอัปีพลิเคชันัในการ
ชัำาระค่าอัาหาร เวน้ระยะห่าง (Social Distancing) ในการนั�งรับั
ปีระที่านอัาหาร ลา้งมือัอัยา่งสมำ�าเสมอัดว้ยสบู่ัเหลวหรือัเจล
แอัลกอัฮีอัลก่์อันรับัปีระที่านอัาหาร พนกังานโภชันาการทุี่ก
คนสวมหนา้กากอันามยั Face Shield ถุงมือั ผู้า้กนัเปืี� อัน และ
หมวก ตลอัดระยะเวลาการปีฏิบัติังาน
 นอักจากนี�ที่างโรงเรียนอัสัสมัชัญัไดจ้ดัใหมี้เครื�อังวดั
อุัณหภมิูร่างกายสำาหรับัหวัหนา้ระดบััชัั�นทุี่กระดบััชัั�น เพื�อัใชั้
ในการสุ่มตรวจวดัไข่ค้รู พนกังาน และนกัเรียนในระหวา่งเวลา
เรียน หากพบัผูู้ที้ี่�มีอุัณหภมิูตั�งแต่ 37.5 อังศาเซลเซียสขึ่�นไปีให้
คดัแยกอัอักมาไวที้ี่�จุดพกัสังเกตอัาการ โดยให้นั�งพกัและ
สงัเกตอัาการพร้อัมที่ั�งบันัทึี่กปีระวติัและตรวจอุัณหภมิูซำ� าหาก
ยงัมีอุัณหภมิูตั�งแต่ 37.5 อังศาเซลเซียสขึ่�นไปีอีัก ใหด้ำาเนินการ
ตามแนวที่างปีฏิบัติัการคดักรอังข่อังกระที่รวงสาธีารณสุข่เพื�อั
คดัแยกมิใหเ้ข่า้ไปีปีะปีนกบััผูู้อื้ั�นภายในบัริเวณโรงเรียน

บูรรยากาศึการเรียนัการสอนั AC Online Classroom 2020

 การเรียนการสอัน AC Online Classroom 2020 ข่อัง
โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ ทีี่�ผู้่านไปีดว้ยดี  
อัาจจะมีปัีญหาต่าง ๆ ติดข่ดับัา้ง ที่างโรงเรียนอัสัสมัชัญั ได้
ปีระชุัมถึงปัีญหาเพื�อัแกไ้ข่เป็ีนรายวนัต่อัไปี เพื�อัแกไ้ข่ให้
นกัเรียนไดเ้รียนรู้อัยา่งเตม็ศกัยภาพ สำาหรับัการเรียนการสอัน
อัอันไลน ์นกัเรียนตอ้ังเข่า้ไปีศึกษาบัที่เรียนล่วงหนา้ในรายวชิัา

ต่างๆ ผู้า่น http://classroom.assumption.ac.th พร้อัมศึกษาราย
ละเอีัยดทีี่�คุณครูแจง้ไว ้หากติดข่ดัปัีญหา ใหน้กัเรียนสอับัถาม
คุณครูใน Line Group หอ้ังต่อัไปี โดยการเรียนการสอัน AC 
Online Classroom จดัขึ่�นระหว่างวนัทีี่� 18 พฤษภาคม - 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2563



 8 AC NEWSLETTER

แลุกเปิลีุ�ยนัปิระสบูการณร์ะหว�างคุุณคุรูโปิรแกรมิภิาษาอังกฤษ กับู คุุณคุรูหลัุกสูตรสถานัศึึกษา

 ในปีีการศึกษา 2563 โปีรแกรมภาษาอังักฤษ (English 
Program) จดัที่ำาโครงการแลกเปีลี�ยนเรียนรู้ปีระสบัการณ์ข่อัง
คุณครูไที่ยกบััคุณครูต่างชัาติ ระหวา่งโปีรแกรมภาษาอังักฤษ 
(English program)  กบััคุณครูไที่ย ในหลกัสูตรสถานศึกษา 
เพื�อัแลกเปีลี�ยนและพฒันาการเรียนการสอัน พฒันาที่กัษะดา้น

การอบูรมิ Microsoft Team สำาหรับูคุุณคุรู

  เมื�อัวนัทีี่�  25 มิถุนายน พ.ศ. 2563  การอับัรม  
Microsoft Team  เพื�อัใชัส้ำาหรับัการจดัการเรียนการสอัน 
ผู้า่นระบับัอัอันไลน์ ดว้ยระบับั Microsoft Teams, AC Online 
Classroom ให้กบััคุณครูระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 1 - 3 โดย 
ดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ ์ ศิษยเ์ก่า OMAC 104  เลข่ปีระจำาตวั 
29691  ผูู้อ้ั ำานวยการโครงการภาครัฐ บัริษทัี่ไมโครซอัฟที่์
ปีระเที่ศไที่ยเป็ีนวิที่ยากร และในวนัทีี่� 26 มิถุนายน สำาหรับั
ครูระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 4 - 6 มิสนงลกัษณ์ สีนิลแที่ ้ เป็ีน
วิที่ยากร  ไดรั้บัเกียรติจากมิสณัฏฐี เจริญเกียรติบัวรหวัหนา้
ฝ่่ายวิชัาการกล่าวเปิีดการอับัรม และมอับัข่อังทีี่�ระลึก ณ หอ้ัง
คอัมพิวเตอัร์ชัั�น 5  ตึก ฟ.ฮีีแลร์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก
กรุงเที่พมหานคร

ภาษาในการสื�อัสาร พร้อัมที่ั�งไดแ้ลกเปีลี�ยนวฒันธีรรมซึ�งกนั
และกนัข่อังคุณครู โดยนำาร่อังในกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข่ศึกษา
ในวชิัาพลศึกษา และจะข่ยายเพิ�มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้
วทิี่ยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อัไปี
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ตอ้นัรับูนิัสิตฝึ้กปิฏิิบัูติทางการบูริหารการศึึกษา จุฬาลุงกรณม์ิหาวิทยาลัุย

ปิระชุมิวางแผนัเสน้ัทางการจราจรในัวันัเปิิดภิาคุเรียนั

 เมื�อัวนัทีี่� 2 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ภราดา ดร.ศกัดา  
สกนธีวฒันผ์ูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ยภราดา
กลุชัาติ  จนัที่ะโชัโต รอังผูู้อ้ั ำานวยการ/ผูู้จ้ดัการ/หวัหนา้สำานกั
ผูู้อ้ั ำานวยการ/หวัหนา้ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน ใหก้ารตอ้ันรับั ผูู้ช่้ัวย
ศาสตราจารย ์ดร.สุกญัญา แช่ัมชัอ้ัย และนายพงษพ์ฒัน ์คาโส
จนัที่ร์ นิสิตฝึ่กปีฏิบัติัที่างการบัริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิี่ยาลยั ณ หอ้ังผูู้อ้ั ำานวยการ เพื�อัฝึ่กปีฏิบัติัและเรียนรู้เกี�ยว
กบััการบัริหารจดัการศึกษาข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั สำาหรับัการ

 เมื�อัวนัทีี่� 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  มาสเตอัร์โอัภาส  
ธิีราศกัดิ�  หวัหนา้ฝ่่ายปีกครอัง พร้อัมดว้ยคณะกรรมการฝ่่าย
ปีกครอัง โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ปีระชุัมร่วมกบัั พ.ต.ที่. ธีญัยบูัรณ์
ธีรรมจรัสวงค ์  รอังผูู้ก้ ำากบััการจราจร สถานีตำารวจนครบัาล

ฝึ่กปีฏิบัติัที่างการบัริหารการศึกษาเป็ีนรายบุัคคลข่อังนายพงษ์
พฒัน ์คาโสจนัที่ร์  นิสิตปีริญญาโที่ หลกัสูตรครุศาสตรมหา
บัณัฑิูต สาข่าวิชัาบัริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลยั 
ระหวา่งวนัทีี่� 2 กรกฎาคม ถึง วนัทีี่� 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดย
ฝึ่กปีฏิบัติัดา้นการบัริหารนโยบัายและกลยุที่ธ์ี การบัริหาร
ที่รัพยากรมนุษย ์การบัริหารวชิัาการ หลกัสูตร การเรียนรู้ และ
กิจการนกัเรียน การบัริหารที่ั�วไปี และ การบัริหารงบัปีระมาณ
และการเงิน

บัางรัก พร้อัมทีี่มงาน เพื�อัที่ำาความเข่า้ใจและวางแผู้นเส้น
ที่างการจราจรในวนัเปิีดภาคเรียนทีี่�1/2563 (1 กรกฏาคม) ณ 
หอ้ังปีระชุัมชัั�น 10  อัาคาร 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั  เข่ตบัางรัก
 กรุงเที่พมหานคร

สแกนั QRCode เพ่ิ�อดูรายลุะเอียด ปิระกาศึที� 5/2563 เร่�อง มิาตรการเฝ้้าระวัง ป้ิองกันั แลุะ
คุวบูคุุมิการแพิร�ระบูาดของโรคุติดเช้่อไวรัสโคุโรนัา แลุะขัน้ัตอนัการเขา้มิาภิายในับูริเวณ
โรงเรียนั
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การบูรรยายหัวขอ้ “ การศึึกษาแลุะแรงจูงใจขณะศึึกษาอยู�ในัโรงเรียนั”

 เมื�อัวนัทีี่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
จดัสมัมนาเปิีดปีีการศึกษา 2563 สำาหรับัคุณครูและบุัคลากรที่าง
การศึกษโดยมีการบัรรยายช่ัวงบ่ัาย ในหวัข่อ้ั “ การศึกษาและ
แรงจูงใจข่ณะศึกษาอัยูใ่นโรงเรียน” ไดรั้บัเกียรติจากนายแพที่ย์
บุัญ วนาสิน อัสัสมัชันิก 15339 เป็ีนวทิี่ยากรในการบัรรยาย โดย
มี โดยภราดา ดร.ศกัดา สกนธีวฒัน ์ผูู้อ้ั ำานวยการภราดากลุชัาติ 

จนัที่ะโชัโต หวัหนา้สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ หวัหนา้ฝ่่ายธุีรการ-การ
เงิน คณะครู และบุัคลากร เข่า้รับัฟังการบัรรยาย ณ หอ้ังปีระชุัม
 Louis - Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคารนกับุัญหลุยส์-มารีย ์ (Saint 
Louis - Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก
กรุงเที่พมหานคร

การสัมิมินัาคุรู เปิิดปีิการศึึกษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
จดัสัมมนาเปิีดปีีการศึกษา 2563 สำาหรับัคุณครูและบุัคลากร
ที่างการศึกษา ในช่ัวงเชัา้เริ�มตน้ดว้ยวจนพิธีีกรรมเปิีดการ
สมัมนา โดยมิสธีนินที่ธีร์ คำาที่อังสุข่ จากนั�นการแถลงนโยบัาย
และแนวปีฏิบัติัโรงเรียนอัสัสมัชัญั ปีีการศึกษา 2563 โดยภราดา
 ดร.ศกัดา สกนธีวฒัน ์ผูู้อ้ั ำานวยการ การชีั�แจงแนวที่างการจดัการ
เรียนการสอัน ฝ่่ายวชิัาการปีีการศึกษา 2563 โดยมิสณฏัฐี เจริญ
เกียรติบัวร หวัหนา้ฝ่่ายวชิัาการ และมาสเตอัร์ไพฑููรย ์ที่ว้มกร 
หวัหนา้ฝ่่ายโปีรแกรมภาษาอังักฤษ การชีั�แจงแนวที่างการดูแล
ระเบีัยบัวนิยัข่อังนกัเรียน ปีีการศึกษา 2563 โดยมาสเตอัร์โอัภาส
ธิีราศกัดิ�  หวัหนา้ฝ่่ายปีกครอัง การชีั�แจงข่่าวสารแจง้ใหท้ี่ราบั

และแนวปีฏิบัติัทีี่�พงึรู้ในการดำาเนินงานปีีการศึกษา 2563 โดย
ภราดากลุชัาติ จนัที่ะโชัโต หวัหนา้สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ/หวัหนา้
ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน การชีั�แจงการดำาเนินงานฝ่่ายบัริหารที่ั�วไปี 
โดยมาสเตอัร์ วรรณรัชัต ์สอังศรียนต ์หวัหนา้ฝ่่ายบัริหารที่ั�วไปี
และการชีั� แจงการดำาเนินงานกิจกรรมต่างๆ โดยมาสเตอัร์             
วรีวฒัน ์ สุวรรณศรหวัหนา้ฝ่่ายกิจกรรม การแนะนำาครูใหม่ปีี
การศึกษา 2563 และอัวยพรวนเกิดครูเดือัน มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย
. กค.โดยงานที่รัพยากรมนุษย ์ณ หอ้ังปีระชุัม Louis - Marie 
Grand Hall ชัั�น 6 อัาคารนกับุัญหลุยส์-มารีย ์(Saint Louis- Marie  
Memorial Building) โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก 
กรุงเที่พมหานคร
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โรงเรียนัอัสสัมิชัญเขา้ร�วมิโคุรงการคัุดแยกขยะ SCG

การบูรรยาย “อัสสัมิชัญ ที�นีั�มีิปิระวัติศึาสตร์แลุะจริยธีรรมิ”

 เมื�อัวนัทีี่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั   
ร่วมกบััสมาคมอัสัสมัชัญั  จดับัรรยายใน หวัข่อ้ั “อัสัสมัชัญัทีี่�นี�มี
ปีระวติัศาสตร์และจริยธีรรม” ในการสมัมนาเปิีดปีีการศึกษา 2563 

    สมิาคุมิอัสสัมิชัญ ถ.พิระรามิ 4 เขตคุลุองเตย กรุงเทพิมิหานัคุร

สำาหรับัคุณครูและบุัคลากรที่างการศึกษาโรงเรียนอัสัสมัชัญั โดย
มี พลเรือัเอักปีระพฤติพร อักัษรมตั อัสัสมัชันิก 22439 นายกสมา
คมอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ย คุณสงวน รัถการโกวทิี่ อัสัสมัชันิก 22277 
อุัปีนายกสมาคมฯ หลงัจากการบัรรยาย ไดมี้การมอับัเงินรายได้
จากการจดังานคืนสู่เหยา้ (16 กมุภาพนัธ์ี 2563) เข่า้กอังทุี่นครู 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั จำานวน 207,000 บัาที่ เข่า้กอังทุี่นครูเกษียณ 
จำานวน 207,000 บัาที่ สนบััสนุนการที่ำาปีระกนัการติดเชืั�อัไวรัส 
โคโรนา (โควดิ 19 ) แก่บุัคลากรโรงเรียนอัสัสมัชัญั จำานวน 20,000 
บัาที่ โดยคุณไพฑููรย ์เด่นวกิรม ผูู้แ้ที่น AC รุ่น 97 ปีระธีานจดังาน
คืนสู่เหยา้ มอับัผู้า่นภราดา ดร.ศกัดา สกนธีวฒัน ์ผูู้อ้ั ำานวยการ   
ณ หอ้ังปีระชุัม Louis - Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคารนกับุัญหลุยส์
-มารีย ์(Saint Louis - Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 เข่ตบัางรักกรุงเที่พมหานคร

 เมื�อัวนัทีี่� 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
จดัสัมมนาเปิีดปีีการศึกษา 2563 สำาหรับัคุณครูและบุัคลากร
ที่างการศึกษา โดยมีการบัรรยายโครงการคดัแยกข่ยะ ซึ�งเป็ีน
ความร่วมมือัข่อัง 3 อังคก์ร ไดแ้ก่ สมาพนัธ์ีสมาคมศิษยเ์ก่า
สถาบันัในเครือัมูลนิธิีคณะเซนตค์าเบัรียลแห่งปีระเที่ศไที่ย 
(CGA) ร่วมกบัั SCG และสมาคมอัสัสมัชัญั โดยใหโ้รงเรียน 
อัสัสมัชัญั เป็ีนโรงเรียนนำาร่อังข่อังโครงการ บัรรยายใหค้วามรู้
โดยวทิี่ยากรจาก SCG 4 ท่ี่าน โดยคุณกฤษดา เรือังโชัติวทิี่ย ์

Director - Circular Economy Office คุณธีนาชัยั ปิียะศรีที่อัง 
Program Manager - CE office อัสัสมัชันิก รุ่น 97 คุณกอ้ังชัยั 
วงศหิ์ริวตัร Program Manager - CE office คุณเฉลิมพล ฮุีนพงษ์
สิมานนที่ ์Director -Circular Economy Business อัสัสัมชันิก 
รุ่น 107 ณ หอ้ังปีระชุัม Louis - Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคาร
นกับุัญหลุยส์-มารีย ์(Saint Louis - Marie Memorial Building)  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พมหานคร
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ตรวจสุขภิาพิคุรูปิระจำาปีิการศึึกษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563  งานสุข่อันามยั ฝ่่าย
บัริหารที่ั�วไปี โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัตรวจสุข่ภาพครูปีระจำาปีี     
การศึกษา 2563 เพื�อัใหคุ้ณครูไดต้รวจเชัค็สุข่ภาพร่างกาย และการ
ป้ีอังกนั ดูแลรักษาสุข่ภาพไม่ใหเ้กิดอัาการเจบ็ัป่ีวย  มีการตรวจวดั
ความดนั เจาะเลือัดเพื�อัทีี่�จะนำาไปีตรวจวนิิจฉยัโรค   การเอัก็ซ์เรย์
ปีอัด  ตรวจวดัคลื�นหวัใจ การตรวจวดัสายตา  โดยทีี่มแพที่ยจ์าก
โรงพยาบัาลบัางปีะกอัก 9 อิันเตอัร์เนชัั�นแนล  มาใหบ้ัริการ ณ 
หอ้ังปีระชุัม Auditorium ชัั�น 9 อัาคาร 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั
เข่ตบัางรัก  กรุงเที่พมหานคร

ตรวจสุขภิาพิพินัักงานัปิระจำาปีิการศึึกษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563  งานสุข่อันามยั   
ฝ่่ายบัริหารที่ั�วไปี โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัตรวจสุข่ภาพพนกังาน
ปีระจำาปีีการศึกษา 2563  มีการตรวจวดัความดนั เจาะเลือัดเพื�อั
ทีี่�จะนำาไปีตรวจวินิจฉยัโรค การเอัก็ซ์เรยป์ีอัด ตรวจวดัคลื�น

หวัใจ การตรวจวดัสายตา  โดยทีี่มแพที่ยจ์ากโรงพยาบัาลวชิัยั
เวชั มาใหบ้ัริการ ณ หอ้ังปีระชุัม Auditorium ชัั�น 9 อัาคาร 2003 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  เข่ตบัางรัก  กรุงเที่พมหานคร
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ตรวจสุขภิาพินัักเรียนั ปีิการศึึกษา 2563

 งานสุข่อันามยั  ฝ่่ายบัริหารที่ั�วไปี  โรงเรียนอัสัสมัชัญั
จดัใหมี้การตรวจสุข่ภาพนกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 1 - 6 
และ EP-M.1 - 6  ปีระจำาปีีการศึกษา 2563 โดยทีี่มแพที่ยแ์ละ
พยาบัาลจากโรงพยาบัาลเซ็นหลุยส์  เข่ตสาที่ร กรุงเที่พมหานคร
ระหวา่งวนัทีี่� 20-21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ณ หอ้ังปีระชุัม  
Auditorium ชัั�น 9 อัาคาร อัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
เข่ตบัางรัก กรุงเที่พมหานคร โดยนกัเรียนเข่า้รับัการตรวจ
สุข่ภาพตามข่ั�นตอันการตรวจมี 5 ข่ั�นตอันดงันี�

ตรวจสุขภิาพิ แลุะเตรียมิคุวามิพิร้อมิ นัักเรียนัมัิธียมิศึึกษาปีิที� 4 ที�สมัิคุรนัักศึึกษาวิชาทหาร

 เมื�อัวนัทีี่� 8-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานลูกเสือัและ
รักษาดินแดน ฝ่่ายกิจกรรม โรงเรียนอัสัสัมชัญั จดัการตรวจ
สุข่ภาพ และจดักิจกรรมฝึ่กการเตรียมความพร้อัมร่างกาย
ให้กบัันกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 4 และ EP-M.4 เพื�อั
การเตรียมร่างกายให้พร้อัมสำาหรับัการสอับัคดัเลือักเป็ีน

1. ลงที่ะเบีัยนทีี่�หนา้ โถงลิฟที่โ์ดยถอัดรอังเที่า้ไวด้า้นนอัก  
จดัแถวตามเลข่ทีี่�หอ้ัง เพื�อัสะดวกในการตรวจสอับัรายชืั�อั
2. ชัั�งนำ�าหนกั วดัส่วนสูง หนา้ปีระตูที่างเข่า้
3. พบัแพที่ยเ์ป็ีนรายบุัคคล มีแพที่ย ์4 ท่ี่าน ใหก้ระจายตรวจได้
เพยีง 1 ท่ี่านเท่ี่านั�น
4. พบัที่นัตแพที่ยเ์ป็ีนรายบุัคคล มีที่นัตแพที่ย ์2 ท่ี่าน
5.วดัสายตา แบับัอ่ัานตวัเลข่ และระบับัคอัมพิวเตอัร์กรณี
นกัเรียนทีี่�สายตามีปัีญหา

นักศึกษาวิชัาที่หาร ปีระจำาปีีการศึกษา 2563 ที่ำาการฝึ่ก
ร่างกาย ปีระกอับัดว้ย การดนัพื�น การลุกนั�ง และการวิ�ง ตาม
เกณฑู์ทีี่�หน่วยบัญัชัาการรักษาดินแดนกำาหนด ซึ� งการรับั
สมคัรสอับัคดัเลือักในวนัทีี่� 25 กรกฎาคม พ.ศ.2563  ณ ศูนย์
การนักศึกษาวิชัาที่หาร เข่ตดินแดง กรุงเที่พมหานคร
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มิอบูถุงยังชีพิ จำานัวนั 300 ชุด สำาหรับูผูป้ิ� วยสามัิญของโรงพิยาบูาลุเลิุดสินั

 

 เมื�อัวนัอังัคารทีี่� 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ภราดาวริิยะ
 ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีรึกษาผูู้อ้ั ำานวยการ/ปีระธีานมลูนิธิีมิบัราเดอัร์
หลุยส์ ชัาแนล ภราดา ดร.ศกัดา สกนธีวฒัน์ ผูู้อ้ั ำานวยการ  
โรงเรียนอัสัสัมชัญั และ พลเรือัเอักปีระพฤติพร อักัษรมตั 
นายกสมาคมอัสัสัมชััญ พร้อัมด้วยคณะกรรมการสมาคม 
อัสัสมัชัญั ร่วมมอับัถุงยงัชีัพ จำานวน 300 ชุัด ภายใตโ้ครงการ

มูลนิธิีมิบัราเดอัร์หลุยส์ ชัาแนลและชัาวอััสสัมชััญเพื�อั            
ช่ัวยเหลือัชุัมชัน เพื�อัเป็ีนข่วญักำาลงัใจใหส้ำาหรับัผูู้ป่้ีวยสามญั
ข่อังโรงพยาบัาลเลิดสิน ในสถานการณ์การระบัาดข่อังไวรัส 
COVID-19 โดยมี คุณนิตยา ภริูพนัธ์ุี รอังผูู้อ้ั ำานวยการดา้นการ
พยาบัาล และ คณะพยาบัาลเป็ีนผูู้แ้ที่นรับัมอับั ณโรงเรียน 
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พมหานคร

สมิาคุมิผูป้ิกคุรองแลุะคุรู โรงเรียนัอัสสัมิชัญ ร�วมิกับูบูริษัท ดี.เอช.เอ. สยามิวาลุา จำากัด มิอบูหนัา้กาก 
Face Shield ให้แก�คุณะคุรู บุูลุคุลุากร แลุะพินัักงานั

 เมื�อัวนัทีี่� 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศกัดา 
สกนธีวฒัน ์ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญั รับัมอับัหนา้กาก
 Face Shield จากผูู้แ้ที่นสมาคมผูู้ป้ีกครอังและครูโรงเรียน
อัสัสัมชัญั และบัริษทัี่ ดี.เอัชั.เอั. สยามวาลา จำากดัเพื�อันำาไปี
มอับัให้แก่คณะครู บุัลคลากรและพนักงาน โรงเรียน 

อัสัสัมชัญั นำาไปีใชัใ้นการปีฏิบัติังานตามมาตรการป้ีอังกนั 
ควบัคุม และคัดกรอังโรคติดเชืั� อัไวรัสโคโรน่า 2019 
(Covid-19) ณ ห้อังที่ำางาน ชัั�น M2 อัาคารอัสัสัมชัญั 2003 
โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พมหานคร
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ผูส้มัิคุรปิระธีานัสภิานัักเรียนัแนัะนัำาตัวพิร้อมิทัง้แถลุงนัโยบูาย ปีิการศึึกษา 2563

 

 เมื�อัวนัทีี่� 14-15 กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  งานสภา
นกัเรียน  ฝ่่ายปีกครอัง โรงเรียนอัสัสัมชัญั ไดเ้ปิีดโอักาสให้
ผูู้ล้งสมคัรรับัเลือักตั�งเป็ีนปีระธีานสภานกัเรียน ปีีการศึกษา 
2563  แนะนำาตวัเอัง  พร้อัมที่ั�งแถลงนโยบัายข่อังตนเอังตาม
ห้อังเรียนแต่ละดบััชัั�น เป็ีนการหาเสียงโดยในปีีการศึกษานี�  
มีผูู้ส้มคัรรับัเลือักตั�ง จำานวน 2 คน ปีระกอับัดว้ย
เบัอัร์ 1 พรรค AC Move On นายอัภิวิชัญ์ โปีษะกฤษณะ  

นกัเรียนชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 6/1  เลข่ปีระจำาตวั 54596
เบัอัร์ 2 พรรค AC69 นายสรัล  ที่อังจนัที่รา  นกัเรียนชัั�น
มธัียมศึกษาปีีทีี่� 6/3 เลข่ปีระจำาตวั 50079
 การเลือักตั�งปีระธีานสภานกัเรียน ปีีการศึกษา 2563  
จะจัดขึ่� นในวนัอัังคารทีี่�  21 และวนัพุธีทีี่�  22 กรกฎาคม   
พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 –08.30 น. ตามห้อังเรียนข่อังแต่ละดบัั
ชัั�น ณ โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พมหานคร

บูรรยากาศึแลุะผลุการเลุ่อกตัง้ปิระธีานัสภิานัักเรียนั ปีิการศึึกษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 21-22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  งานสภา
นักเรียน ฝ่่ายปีกครอัง โรงเรียนอัสัสัมชััญ จดัให้มีการลง
คะแนนเลือักตั� งปีระธีานสภานักเรียนโรงเรียนอัสัสัมชััญ 
ปีระจำาปีีการศึกษา 2563 ตามห้อังเรียนข่อังแต่ละระดบััชัั�น 
เพื�อัส่งเสริมระบัอับัปีระชัาธิีปีไตยในโรงเรียน และฝึ่กให้
นกัเรียนไดแ้สดงบัที่บัาที่การเป็ีนผูู้น้ำาอัยา่งถูกตอ้ังเหมาะสม
 ตามระเบีัยบัข่อังโรงเรียน โดย มีผูู้ส้มคัรรับัเลือักตั�ง จำานวน
 2 คน และมีผู้ลการนบััคะแนนดั�งนี�
 เบัอัร์  1  พรรค AC Move On นายอัภิวิชัญ ์ 
โปีษะกฤษณะ นกัเรียนชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 6/1  เลข่ปีระจำาตวั
 54596 ได ้809 คะแนน
 เบัอัร์ 2 พรรค AC 69  นายสรัล  ที่อังจนัที่รา  นกัเรียน
ชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 6/3 เลข่ปีระจำาตวั 50079 ได ้1,106 คะแนน

ปีระธีานสภานักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญ ปีระจำาปีีการ
ศึกษา2563 ไดแ้ก่ เบัอัร์ 2 พรรค AC 69  นายสรัล  ที่อังจนัที่รา
  นกัเรียนชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 6/3 เลข่ปีระจำาตวั 50079  ซึ� งจะ
มีคำาสั�งแต่งตั�งอัย่างเป็ีนที่างการจากผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียน 
อัสัสัมชัญัในลำาดบััต่อัไปี
 สรุปีจำานวนการมาใชัสิ้ที่ธิี� ข่อังนกัเรียนโรงเรียน 
อัสัสัมชัญัในการเลือักตั�งปีระธีานสภานกัเรียน ปีีการศึกษา 
2563
ผูู้มี้สิที่ธิี� ลงคะแนนเสียเลือักตั�ง   จ ำานวนที่ั�งสิ�น   2,426  คน
มีผูู้ม้าใชัสิ้ที่ธิี� ในการเลือักตั�ง      จ ำานวนที่ั�งสิ�น   2,356  คน
ผูู้ไ้ม่มาใชัสิ้ที่ธิี� ในการเลือักตั�ง    จ ำานวนที่ั�งสิ�น        70  คน
Vote No                                    จ ำานวนที่ั�งสิ�น      319  ใบั
บัตัรเสีย                                     จ ำานวนที่ั�งสิ�น      122  ใบั
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ชมิรมิผูป้ิกคุรองคุาทอลิุก โรงเรียนัอัสสัมิชัญ มิอบูกรอบูรูปิภิาพิไฟฟ้า 
สมิเด็จพิระสันัตะปิาปิาฟรานัซิสปิระมุิขแห�งคุริสตจักรโรมัินัคุาทอลิุก

 เมื�อัวนัทีี่�  10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณสมชัาติ  
สุภาสืบัปีระธีานชัมรมผูู้ป้ีกครอังคาที่อัลิก โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
พร้อัมดว้ยคณะกรรมการ เข่า้มอับัรูปีภาพพร้อัมกรอับัไฟฟ้า
สมเด็จพระสันตะปีาปีาฟรานซิสปีระมุข่แห่งคริสตจักร
โรมนัคาที่อัลิกในโอัหาสเสดจ็มายงัอัาสนวหิารอัสัสมัชัญั และ

โรงเรียนอัสัสมัชัญั  (เมื�อัวนัทีี่� 22 พฤศจิกายนพ.ศ. 2562)  เพื�อั
เป็ีนกำาลังใจ และแสดงความยินดี กับั ภราดาดร.ศักดา  
สกนธีวฒัน ์ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญั ในโอักาสเปิีดปีีการ
ศึกษา 2563  ณ  หอ้ังที่ำางาน ชัั�น M2  อัาคาร อัสัสมัชัญั 2003  
โรงเรียนอัสัสมัชัญัเข่ตบัางรัก  กรุงเที่พมหานคร

 

สมิาคุมินัักบุูญวินัเซนั เดอ ปิอลุ คุณะแมิ�พิระรับูเกียรติยกข้ึนัสวรรคุ ์อาสนัวิหารอัสสัมิชัญ 
มิอบูทุนัการศึึกษานัักเรียนัอัสสัมิชัญ

 เมื�อัวนัทีี่� 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คุณพ่อัฟรังซิส 
เซเวียร์ สมหมาย มธุีรสสุวรรณ  ผูู้ช่้ัวยเจ้าอัาวาสอัาสน 
วิหารอััสสัมชััญ และช่ัวยงานฝ่่ายสังคมอััครสังฆ่มณฑูล
กรุงเที่พฯพร้อัมดว้ย ซิสเตอัร์ปีระภาศรี  พุ่มศิริ  ปีระธีานวิน
เซน เดอั ปีอัล คณะแม่พระรับัเกียรติยกขึ่�นสวรค ์ บุัคลากร
สมาคมนักบุัญวินเซน เดอั ปีอัล คณะแม่พระรับัเกียรติยก 

ขึ่�นสวรค ์อัาสนวิหารอัสัสัมชัญั  มอับัทุี่นการศึกษานกัเรียน
โรงเรียนอัสัสัมชัญั จำานวน 5 ทุี่น ๆละ 2,000 บัาที่ โดยมี 
ภราดาดร.ศกัดาสกนธีวฒัน์ ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสัมชัญั
ผูู้ป้ีกครอังและนักเรียนร่วมรับัมอับั ณ ห้อังปีระชุัมสำานัก 
ผูู้อ้ั ำานวยการ ชัั� น M2 อัาคารอััสสัมชััญ 2003 โรงเรียน 
อัสัสัมชัญัเข่ตบัางรัก  กรุงเที่พมหานคร 
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อบูรมิ เร่�อง ปิระวัติโรงเรียนัอัสสัมิชัญแลุะเหตุการณ ์ร.ศึ. 112

 เมื�อัวนัทีี่� 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียน
รู้สงัคมศึกษา โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัอับัรมภายในใหก้บััคุณครู
กลุ่มสาระฯ สงัคมศึกษา เรื�อัง ปีระวติัศาสตร์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั
และเหตุการณ์ ร.ศ. 112 โดยไดรั้บัเกียรติจาก คุณสงวน รัถการ
โกวิที่ อุัปีนายกสมาคมอัสัสัมชัญั/อัสัสัมชันิกดีเด่น ปีี 2562   
เป็ีนวทิี่ยากร มาใหค้วามรู้ โดยมีวตัถุปีระสงคเ์พื�อัเพิ�มพนูความ
รู้ แลกเปีลี�ยนความคิดเห็น และความรู้ที่างปีระวติัศาสตร์ ณ หอ้ัง
 Video Conference 1 ชัั�น 3 หอ้ังสมุดมาร์ติน เดอั ตูรส์ โรงเรียน
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ

การปิระชุมิโคุรงการคัุดแยกขยะ กับูทีมิที�ปิรึกษาธุีรกิจเคุมิิคุอลุส ์เอสซีจี (SCG Chemicals)

 เมื�อัวนัทีี่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
รักษาสิ�งแวดลอ้ัมและโครงการคดัแยกข่ยะ โรงเรียนอัสัสมัชัญั
ไดจ้ดัการปีระชุัมโครงการคดัแยกข่ยะ โดยไดรั้บัเกียรติจาก  
คุณเฉลิมพล ฮุีนพงษสิ์มานนที่ ์ Circular Economy Business  
Director ธุีรกิจเคมิคอัลส์ เอัสซีจี  อัสัสมัชันิก รุ่น 107 และทีี่ม
งานธุีรกิจเคมิคอัลส์ เอัสซีจี เข่า้ร่วมปีระชุัมและใหค้ ำาปีรึกษา 
โดยมีมาสเตอัร์วรรณรัชัต ์ สอังศรียนต ์ หัวหนา้ฝ่่ายบัริหาร
ที่ั�วไปี มิสสุปีรียา เอักอิันที่ร์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา มิสชิัดชันก เจริญมงคลการ ผูู้ช่้ัวยหวัหนา้กลุ่ม     

สาระฯ มิสนิสาชัลจนัที่ร์คงฉาย เลข่านุการกลุ่มสาระฯ  เข่า้
ร่วมปีระชุัม ดำาเนินโครงการคดัแยกข่ยะ ณ ห้อังปีระชุัม      
ชัั�น10 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก  
กรุงเที่พมหานครการเข่า้ร่วมโครงการคดัแยกข่ยะ ซึ� งเป็ีน
ความร่วมมือัข่อัง 3 อังคก์ร ไดแ้ก่ สมาพนัธ์ีสมาคมศิษยเ์ก่า
สถาบันัในเครือัมูลนิธิีคณะเซนตค์าเบัรียลแห่งปีระเที่ศไที่ย 
(CGA)  ร่วมกบัั SCG และสมาคมอัสัสมัชัญั โดยใหโ้รงเรียน
อัสัสมัชัญั เป็ีนโรงเรียนนำาร่อังข่อังโครงการคดัแยกข่ยะ
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รุ�นัพีิ�พิบูรุ�นันัอ้ง หัวขอ้ “แรงบัูนัดาลุใจในัขณะศึึกษาอยู�ในัโรงเรียนัอัสสัมิชัญ”

อัสสัมิชัญ จัดโคุรงการฉีดวัคุซีนัป้ิองกันัโรคุไขห้วัดใหญ� 4 สายพัินัธุี์

 เมื�อัวนัทีี่� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั
ร่วมกบััสมาคมอัสัสมัชัญั  จดัการบัรรยาย รุ่นพี�พบัรุ่นนอ้ัง หวัข่อ้ั
 “แรงบันัดาลใจในข่ณะศึกษาอัยูใ่นโรงเรียนอัสัสมัชัญั” ใหก้บัั
นกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 4 และ EP – M.4 โดยไดรั้บั
เกียรติจาก พลเรือัเอักปีระพฤติพร อักัษรมตั อัสัสมัชันิก 22439 

นายกสมาคมอัสัสัมชัญั พร้อัมดว้ย คุณสงวน รัถการโกวิที่  
อัสัสัมชันิก 22277 อุัปีนายกสมาคมฯ เป็ีนวิที่ยากรบัรรยาย  
ณ หอ้ังปีระชุัม  Louis - Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคารนกับุัญ
หลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis - Marie Memorial Building)  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พมหานคร

 เมื�อัวนัทีี่� 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานสุข่อันามยั ฝ่่าย
บัริหารที่ั�วไปี โรงเรียนอัสัสมัชัญั ร่วมกบัั โรงพยาบัาลพญาไที่ 
3  จดัโครงการฉีดวคัซีนป้ีอังกนัโรคไข่ห้วดัใหญ่ 4 สายพนัธ์ุี ให้
แก่นกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษา ไดแ้ก่ ไวรัสไข่ห้วดัใหญ่สาย
พนัธ์ุี A 2 สายพนัธ์ุี (A/H1N1 และ A/H3N2) และไวรัสไข่ห้วดั
ใหญ่สายพนัธ์ุี B 2 สายพนัธ์ุี (สายพนัธ์ุี B Victoria และ B 
Tamagata) สำาหรับันกัเรียนและคุณครูทีี่�สนใจ ณ บัริเวณชัั�นล่าง
ตึก ฟ.ฮีีแลร์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ โดยจะฉีด
วคัซีนอีักครั�ง ในวนัทีี่� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563
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การรับูสมัิคุรสอบูคัุดเลุ่อกนัักศึึกษาวิชาทหาร ชัน้ัปีิที� 1 นัักเรียนัโรงเรียนัอัสสัมิชัญ

งานัปิระชาสัมิพัินัธีถ์�ายภิาพินัักเรียนัเพ่ิ�อเก็บูเป็ินัฐานัขอ้มูิลุ ปีิการศึึกษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563   มาสเตอัร์ชัาติกลา้
บุัญชัมพู งานลูกเสือัและรักษาดินแดน ฝ่่ายกิจกรรม ไดน้ำา
นกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 4 และ EP-M.4 เข่า้รับัที่ำาการ
สอับัคดัเลือักเป็ีนนกัศึกษาวชิัาที่หาร ชัั�นปีีทีี่� 1 ปีระจำาปีีการศึกษา
 2563 โดยมีการที่ดสอับัสมรรถภาพร่างกาย ปีระกอับัดว้ย การ
ดนัพื�น 2 นาทีี่ การลุกนั�ง 2 นาทีี่ และการวิ�ง 800 เมตร ตามเกณฑู์

ทีี่�หน่วยบัญัชัาการรักษาดินแดนกำาหนด ณ ศนูยก์ารนกัศึกษา
วชิัาที่หาร เข่ตดินแดง กรุงเที่พมหานคร โดยผู้ลการสอับัคดัเลือัก
เป็ีนนกัศึกษาวิชัาที่หาร ชัั�นปีีทีี่� 1 ปีระจำาปีีการศึกษา 2563  
จะปีระกาศในวนัทีี่� 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และรับัรายงานตวั 
ผูู้ผู้้า่นการคดัเลือักเป็ีนนกัศึกษาวชิัาที่หาร ชัั�นปีีทีี่� 1 วนัทีี่� 18-21 
สิงหาคม พ.ศ. 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 งานปีระชัาสมัพนัธ์ี
 ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน ที่ำาการถ่ายภาพนกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษา
ปีีทีี่� 1 EP-M.1 และนกัเรียนใหม่แที่รกชัั�นเพื�อัเกบ็ัเป็ีนฐานข่อ้ัมูล

ในปีีการศึกษา 2563 ณ  หอ้ัง pre-function ชัั�น 6 อัาคารอัสัสมัชัญั
 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรัก กรุงเที่พมหานคร
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“อินัทรีแดง” U-16 ดุ อัด สุรศัึกดิม์ินัตรี 4-1 ปิระตู ฟุตบูอลุกรมิพิลุศึึกษา 16 ปีิ ก ปีิ 2563 นััดเปิิดสนัามิ

 ผู้ลการแข่่งข่นัฟุตบัอัลระหว่างโรงเรียน รุ่นอัายไุม่
เกิน 16 ปีี ปีระเภที่ ก. ปีระจำาปีีการศึกษา 2563 ชิังถ้วย
พระราชัที่าน สมเดจ็พระเจา้ลูกเธีอั เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตน
ราชักญัญา ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอัง 6  จ.ปีทุี่มธีานี
(โดยฝ่่ายจดัการแข่่งข่นั งดผูู้เ้ข่า้ชัม จดัการแข่่งข่นัแบับัปิีด) 
รอับัแรกนดัเปิีดสนาม เมื�อัวนัทีี่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ทีี่ม 
“อิันที่รีแดง” โรงเรียนอัสัสมัชัญั (ชุัดเหลือัง) ชันะ โรงเรียน
สุรศกัดิ� มนตรี ไปี 4-1 ปีระตู เกบ็ั 3 แตม้แรกไดส้ำาเร็จ โรงเรียน

“อินัทรีแดง” ตา้นั แชมิป์ิเก�า “ฉลุามิชลุ” ไมิ�ไหว พิ�ายไปิ 1-3 ปิระตู ฟุตบูอลุกรมิพิลุศึึกษา 18 ปีิ ก ปีิ 2563

 ผู้ลการแข่่งข่นัฟุตบัอัลระหวา่งโรงเรียน รุ่นอัายไุม่
เกิน 18 ปีีปีระเภที่ ก. ปีระจำาปีีการศึกษา 2563 ชิังถว้ย
พระราชัที่าน สมเดจ็พระกนิษฐาธิีราชัเจา้ กรมสมเดจ็พระเที่พ
รัตนราชัสุดาฯ สยามบัรมราชักมุารี เมื�อัวนัทีี่� 20 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 ณ สนามสุภชัลาศยั สนามกีฬาแห่งชัาติ ปีทุี่มวนั 
กรุงเที่พฯ 

นดัเปิีดสนาม (โดยฝ่่ายจดัการแข่่งข่นั งดผูู้เ้ข่า้ชัม จดัการ
แข่่งข่นัแบับัปิีด) โรงเรียนอัสัสัมชัญั แพ ้ โรงเรียนท่ี่าข่า้ม
พิที่ยาคม ชัลบุัรี (แชัมป์ีเก่า) 1-3 ปีระตู โดยนดัต่อัไปีข่อังทีี่ม
“อิันที่รีแดง” โรงเรียนอััสสัมชััญ จะพบักับั โรงเรียน 
วดัสุที่ธิีวราราม วนัทีี่� 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น.

อัสัสมัชัญั ไดป้ีระตูจาก ณฐัพสิษบั ์ปุีณญศิริวรรณ หมายเลข่ 
10 นาทีี่ทีี่� 6, 19, 48 และ สหรัฐ จนัที่ร์สง หมายเลข่ 9 นาทีี่ทีี่� 
69 ส่วน สุรศกัดิ� มนตรี ไดป้ีระตูจาก นฤดม นาคราชั หมายเลข่
 9 นาทีี่ทีี่� 63
โดยนดัต่อัไปีข่อังทีี่ม “อิันที่รีแดง” โรงเรียนอัสัสมัชัญั จะพบั
กบัั “ลูกแม่รำาเพย” โรงเรียนเที่พศิรินที่ร์ วนัทีี่� 31 กรกฎาคม 
2563 เวลา 11.00 น.

สแกนั QRCode เพ่ิ�อดูติดตามิข�าวสาร การแข�งขันักีฬาทีมิโรงเรียนัอัสสัมิชัญ ไดที้�
แฟนัเพิจโคุรงการนัักกีฬาทุนัโรงเรียนัอัสสัมิชัญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/
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พิ�ายโทษตัดสินั !! “อินัทรีแดง” อัสสัมิชัญ U-16 แพิลูุ้กโทษตัดสินั “ลูุกแมิ�รำาเพิย” เทพิศิึรินัทร์ 3-5 ปิระตู
 (หลัุงจากเสมิอในัเวลุา 1-1 ปิระตู) ฟุตบูอลุกรมิพิลุศึึกษา 16 ปีิ ก ปีิ 2563 

 ผู้ลการแข่่งข่นัฟตุบัอัลระหวา่งโรงเรียน รุ่นอัายไุม่เกิน
 16 ปีี ปีระเภที่ ก. ปีระจำาปีีการศึกษา 2563 ชิังถว้ยพระราชัที่าน 
สมเดจ็พระเจา้ลกูเธีอั เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัตนราชักญัญา ณ 
สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ คลอัง 6 จ.ปีทุี่มธีานี (โดยฝ่่ายจดัการ
แข่่งข่นั งดผูู้เ้ข่า้ชัม จดัการแข่่งข่นัแบับัปิีด) วนัทีี่� 31 กรกฎาคม 
พ.ศ. 2563 รอับัแรก นดัทีี่�สอัง โรงเรียนอัสัสมัชัญั  แพล้กูโที่ษ
ตดัสิน โรงเรียนเที่พศิรินที่ร์  3-5 ปีระตู(หลงัจากเสมอัในเวลา 
1-1 ปีระตู) โปีรแกรมนดัถดัไปีข่อังทีี่ม “อิันที่รีแดง” โรงเรียน
อัสัสมัชัญั จะพบักบัั “ชังโคม่วงที่อัง” โรงเรียนกรุงเที่พคริสเตียน
วนัทีี่� 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น.

 

เก็บูสามิแตม้ิสำาคัุญ !! “อินัทรีแดง” อัสสัมิชัญ ชนัะ “วัดสุทธิีวรารามิ” 4-1 ปิระตู 
ฟุตบูอลุกรมิพิลุศึึกษา 18 ปีิ ก ปีิ 2563

 ผู้ลการแข่่งข่นัฟุตบัอัลระหว่างโรงเรียน รุ่นอัายไุม่
เกิน 18 ปีี ปีระเภที่ ก. ปีระจำาปีีการศึกษา 2563 ชิังถ้วย
พระราชัที่าน สมเดจ็พระกนิษฐาธิีราชัเจา้ กรมสมเดจ็พระเที่พ
รัตนราชัสุดาฯ สยามบัรมราชักุมารี เมื�อัวนัทีี่� 29 กรกฎาคม  
พ.ศ. 2563 ณ สนามสภชัลาศยั สนามกีฬาแห่งชัาติ ปีทุี่มวนั 
กรุงเที่พฯ 

นดัทีี่�สอัง (โดยฝ่่ายจดัการแข่่งข่นั งดผูู้เ้ข่า้ชัม จดัการแข่่งข่นั
แบับัปิีด) โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะ โรงเรียนวดัสุที่ธิีวราราม 
4-1 ปีระตู โปีรแกรมนัดถดัไปีทีี่ม “อิันที่รีแดง” โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั จะพบักบัั โรงเรียนกีฬาเที่ศบัาลนครราชัสีมา วนัทีี่� 
14 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.
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AC Basketball New Normal

 เมื�อัวนัทีี่� 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามบัาสเกตบัอัล
โรงเรียนอัสัสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ ทีี่มงานได้เก็บั
บัรรยากาศการฝึ่กซ้อัมข่อังนักกีฬาบัาสเกตบัอัล โรงเรียน 
อัสัสัมชัญั ในช่ัวงการแพร่ระบัาดข่อังเชืั�อัไวรัส COVID-19 
ที่ำาใหท้ี่ั�งผูู้ฝึ้่กสอันและนกักีฬา ตอ้ังปีรับัเปีลี�ยนการฝึ่กซอ้ัมไปี
ตามสถานการณ์ โดยคงตอ้ังปีฏิบัติัตามมาตรการการคดักรอัง

ข่อังที่างโรงเรียนอัสัสมัชัญั และก่อันการฝึ่กซอ้ัมนกักีฬาตอ้ัง
ตรวจวดัอุัณหภมิูซำ�าอีักครั� ง พร้อัมที่ั�งใหเ้ตรียมนำ�าดื�มข่อังแต่ละ
คนมาเอัง เพื�อัลดความเสี�ยงในการติดเชืั�อั สำาหรับัรูปีแบับัการ
ฝึ่กซอ้ัมในช่ัวงนี�ที่างผูู้ฝึ้่กสอันไดว้างแผู้นใหน้กักีฬา ซอ้ัมแบับั
มีระยะห่าง (Social Distancing) เนน้ทีี่�สมรรถภาพข่อังกลา้มเนื�อั
 และกำาลงัในช่ัวงแรกก่อัน
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ภิาพิบูรรยากาศึการฝึ้กซ้อมิของทีมิวอลุเลุยบ์ูอลุ “อินัทรีแดง” โรงเรียนัอัสสัมิชัญ ในัช�วง COVID-19 
เพ่ิ�อเตรียมิตัวเขา้ร�วมิการแข�งขันัในัรายการต�าง ๆ ต�อไปิ

 บัรรยากาศการฝึ่กซ้อัมข่อังนักกีฬาวอัลเลย์บัอัล  
โรงเรียนอัสัสัมชััญ ในช่ัวงการแพร่ระบัาดข่อังเชืั�อัไวรัส 
COVID-19 ที่ำาใหท้ี่ั�งผูู้ฝึ้่กสอันและนกักีฬา ตอ้ังปีรับัเปีลี�ยนการ
ฝึ่กซอ้ัมไปีตามสถานการณ์ โดยคงตอ้ังปีฏิบัติัตามมาตรการการ
คดักรอังข่อังที่างโรงเรียนอัสัสัมชัญั และก่อันการฝึ่กซ้อัม

นกักีฬาตอ้ังตรวจวดัอุัณหภมิูซำ�าอีักครั�ง เพื�อัลดความเสี�ยงในการ
ติดเชืั�อั สำาหรับัรูปีแบับัการฝึ่กซอ้ัมในช่ัวงนี� เนน้ทีี่�สมรรถภาพ
ข่อังกลา้มเนื�อั และกำาลงัในช่ัวงแรกก่อัน ณโรงยิมเนเซี�ยม  
มงฟอัร์ต โรงเรียนอัสัสมัชัญัพาณิชัยการ

    

เก็บูตกบูรรยกาศึการอุ�นัเคุร่�องของทีมิฟุตบูอลุโรงเรียนัอัสสัมิชัญ ขอขอบูคุุณ ทีมิฟุตบูอลุโรงเรียนัสวนั
กุหลุาบูวิทยาลัุย, ว.พิาณิชยการราชดำาเนิันั,  โรงเรียนัพัินัทา้ยนัรสิงห์วิทยา
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โรงเรียนอัสัสมัชัญั

เลข่ทีี่� 26 ซอัยเจริญกรุง 40 เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ 10500 โที่รศพัที่ ์0-2630-7111-20 โที่รสาร 0-2237-7769

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

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

ซีเล็ุคุทูนั�า เสริมิพิลัุงให้นัักวอลุเลุยบ์ูอลุอัสสัมิชัญ

 โรงเรียนอัสัสมัชัญั ข่อัข่อับัคุณ บัริษทัี่ ไที่ยยเูนี�ยน
 กรุ�ปี จำากดั (มหาชัน) ทีี่�นำาปีลากระป๋ีอังซีเลค็ทูี่น่า มามอับั
ใหน้กัวอัลเลยบ์ัอัลและบัาสเกตบัอัล ข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั

ในปีีการศึกษา 2563 ซึ�งเมื�อัวนัทีี่� 4 กรกฎาคม 2563 นำาปีลา 
กระป๋ีอังซีเลค็ทูี่น่า จำานวน 100 ลงั มามอับัให ้ โดยมีนกั
วอัลเลยบ์ัอัลโรงเรียนอัสัสมัชัญั เป็ีนผูู้รั้บัมอับั

คุณะผูจั้ดทำา
ที�ปิรึกษา
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์
ภราดาวิิริยะ ฉัันทวิโรดม      
ภราดากุลชาติิ จัันทะโชโติ
มิสณััฎฐีี เจัริญเกียรติิบวิร                 
ม.โอภาส ธิิราศัักดิ�      
ม.วัรรณรัชต์์	 สองศรียนต์์         
ม.ไพฑููรย์	 ท้วิมกร
ม.วีัรวััฒน์	 สุวิรรณัศัร
บูรรณาธิีการบูริหาร      

ม.โสภณั สกุลเรือง
บูรรณาธิีการ
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์

 

ผูช้�วยบูรรณาธิีการ
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
กองบูรรณาธิีการ

ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสวัราภรณ์	 ใจสุวัรรณ์
มิสพิิชชาอร ณ	นคร
มิสสิรินุช เอี�ยมเขีียวิ
พิิสูจนัอั์กษร
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสวัราภรณ์	 ใจสุวัรรณ์
มิสเรวิดี ฉัายสุวิรรณั

ถ�ายภิาพิ
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์
ม.โสภณั สกุลเรือง
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสวัราภรณ์	 ใจสุวัรรณ์
มิสพิชชาอร	 ณ	นคร
นักเรียนชมรม  NETAC
รูปิเลุ�มิ
มิสวัราภรณ์	 ใจสุวัรรณ์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม

ติดตามิข�าวสารของโรงเรียนัอัสสัมิชัญ ไดที้�ช�องทางต�าง ๆ ดังนีั้


