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จดหมายข่่าวโรงเรียนอัสัสมัชัญั

AC NEWSLETTER
ปีีทีี่� 23 ฉบับััเดือันสิงหาคม - กันัยายน พ.ศ.2563

พิธีิีมอบประกาศนีียบัตรและรางวัลัเรียนีดี ีครั�งที่ี� 65 นัีกเรียนีระดีบัชัั้�นีมธัียมศึกษาปีที่ี� 6 ร่�นีที่ี� 134 
และนัีกเรียนีระดีบัชัั้�นีมธัียมศึกษา EP-M.6 ร่�นีที่ี� 13 ปี ประจำำาปีการศึกษา 2562

พิธีีสมโภชัพระนางมารียรั์บัเกีัยรติิยกัข้่�นสวรรคท์ี่ั�งกัายและ

วญิญาณ วนัเฉลิมพระชันมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้สิริกิัติิ�  

พระบัรมราชิันีนาถ พระบัรมราชัชันนีพนัปีีหลวง 

งานสายสมัพนัธ์ีบัา้นกับััโรงเรียนระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1- 6 

และ EP-M.1 - 6 ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563

ติบัลูกัยาง “อิันที่รีแดง U-14” อัสัสมัชัญั ควา้แชัมป์ี

วอัลเลยบ์ัอัลกัรมพลศ้กัษา ร่่น 14 ปีี 5 สมยัติิดต่ิอักันั 

ประจำำาปีการศึกษา 2563
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อััสสัมชััญ จััดพิิธีีสมโภชัพิระนางมารีย์รั์บเกีีย์รติิย์กีข้ึ้�นสวรรค์ทั์ั้�งกีาย์และวิญญาณ วันเฉลิมพิระชันมพิรรษา
สมเด็จัพิระนางเจั�าสิริกิีติิ ์พิระบรมราชิันีนาถ พิระบรมราชัชันนีพัินปีีหลวง

 เมื�อัวนัทีี่� 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั
จดัพธีิีสมโภชัพระนางมารียรั์บัเกีัยรติิยกัข้่�นสวรรคท์ี่ั�งกัายและ
วิญญาณ วันเฉลิมพระชันมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า 
สิริกิัติิ�  พระบัรมราชิันีนาถ  พระบัรมราชัชันนีพนัปีีหลวง โดย
มีบัาที่หลวงวินัย ฤที่ธิีบ่ัญไชัย ผูู้ ้ช่ัวยเจ้าอัาวาสอัาสน 
วิหารอัสัสัมชััญปีระกัอับัวจนพิธีีกัรรม ภราดา ดร.ศกััดา  
สกันธีวฒัน ์ผูู้อ้ัาํนวยกัารโรงเรียนอัสัสมัชัญั เป็ีนปีระธีานใน
พิธีี พร้อัมดว้ย ภราดากัล่ชัาติิ จนัที่ะโชัโติ รอังผูู้อ้ัาํนวยกัาร/

หวัหนา้สาํนกััผูู้อ้ัาํนวยกัาร/หวัหนา้ฝ่่ายธ่ีรกัาร-กัารเงิน พลเรือั
เอักัปีระพฤติิพร อักััษรมตัิ นายกัสมาคมอัสัสมัชัญั ดร.ชัาติิชัาย
นรเศรษฐาภรณ์ นายกัสมาคมผูู้ป้ีกัครอังและครูโรงเรียน 
อัสัสมัชัญั คณะผูู้บ้ัริหาร ติวัแที่นผูู้ป้ีกัครอัง ครู และนกััเรียน
ชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 3 และ EP-M.3 ร่วมงาน  ณ หอ้ังปีระช่ัม 
Louis-Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคาร Saint Louis-Marie 
Memorial Building โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พฯ

อับรมคุ์ณธีรรมนักีเรีย์นค์าทั้อัลิกี และติิวเขึ้�มพิระคั์มภีร์

 เมื�อัวนัทีี่� 21 สิงหาคม  พ.ศ. 2563 งานอัภิบัาล ฝ่่าย
กิัจกัรรม โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดักัารอับัรมนกััเรียนคาที่อัลิกัระดบัั
ชัั�นมธัียมศ้กัษาติอันปีีทีี่� 4-6 และ EP-M.4-6 ในติารางกิัจกัรรม
วนัศ่กัร์  คาบัค่ณธีรรม จริยธีรรม โดยไดรั้บัเกีัยรติิจากับัาที่หลวง
ยอัแซฟวนิยั ฤที่ธิีบ่ัญไชัย ผูู้ช่้ัวยเจา้อัาวาสอัาสนวหิารอัสัสมัชัญั
 เป็ีนวิที่ยากัรใหก้ัารอับัรมกับัันกััเรียนคาที่อัลิกัเพื�อัภาวนาและ

เติรียมจิติใจในกัารเรียน ณ วดันอ้ัย ชัั�น10 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 
สาํหรับันักัเรียนคาที่อัลิกัระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1-3 และ  
EP-M.1-3 ไดมี้กัารจดัติิวเข่ม้พระคมัภีร์ เพื�อัใชัใ้นกัารที่ดสอับั
ความรู้พระคมัภีร์ข่อังนกััเรียนคาที่อัลิกั ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563  
ณ  หอ้ังปีระช่ัม Conference EP ต้ิกักัอัลมเบัติ ์โรงเรียนอัสัสมัชัญั
เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พมหานคร
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พิิธีีมอับปีระกีาศนีย์บัติรและรางวัลเรีย์นดี ค์รั�งทีั้� 65 นักีเรีย์นระดับชัั�นมัธีย์มศ้กีษาปีีทีั้� 6 รุ�นทีั้� 134 และ EP-M.6 รุ�น
ทีั้� 13 ปีี ปีระจัำาปีีกีารศ้กีษา 2562

งานสาย์สัมพัินธีบ์�านกัีบโรงเรีย์นระดับชัั�นมัธีย์มศ้กีษาปีีทีั้� 1- 6 และ EP-M.1 - 6 ปีระจัำาปีีกีารศ้กีษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
จดัพิธีีมอับัปีระกัาศนียบัตัิรและรางวลัเรียนดี ครั� งทีี่� 65 นกััเรียน
ระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 6 ร่่นทีี่� 134 และ  EP-M.6 ร่่นทีี่� 13 ปีี 
ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา  2562  โดยมี ภราดา ดร.ศกััดา สกันธีวฒัน ์ ผูู้ ้
อัาํนวยกัารโรงเรียนอัสัสัมชัญัปีระธีานพิธีี  พร้อัมดว้ยคณะ

ภราดา  ผูู้แ้ที่นสมาคมอัสัสมัชัญั  ผูู้แ้ที่นสมาคมผูู้ป้ีกัครอังและ
ครูโรงเรียนอัสัสมัชัญั คณะผูู้ร่้วมบัริหาร คณะครู และนกััเรียน 
ร่วมพธีิี  ณ หอัปีระช่ัม Louis Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคาร 
Saint Louis Marie Memorial Building โรงเรียนอัสัสัมชัญั 
กัร่งเที่พมหานคร

 เมื�อัวนัทีี่� 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั  
จดังานสายสัมพนัธ์ีบัา้นกับััโรงเรียนระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 
1- 6 และ EP-M.1 - 6 ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563   โดยแบ่ังอัอักัเป็ีน
สอังรอับั  รอับัเชัา้ระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 4-6  และ EP-M. 4-6  
เวลา : 09.30 -11.00 น. รอับับ่ัายระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1-3  และ
 EP-M. 1-3 เวลา : 13.30 -15.00 น.  โดยใหผูู้้ป้ีกัครอังไดพ้บักับัั

ค่ณครูปีระจาํชัั�นและค่ณครูผูู้ช่้ัวยปีระจาํชัั�น ในหอ้ังเรียนข่อัง
แต่ิละระดบััชัั�น เพื�อัปีร้กัษาหารือัและร่วมมือักันัระหวา่งโรงเรียน
กับััผูู้ป้ีกัครอังในกัารช่ัวยเหลือัดูแลนกััเรียน และวางแนวที่างใน
กัารเรียนใหส้อัดรับักัารเปีลี�ยนแปีลงยค่ New Normal อัยา่งมี
ปีระสิที่ธิีภาพ  พร้อัมที่ั�งรับัผู้ลกัารที่ดสอับักัลางภาคเรียนทีี่� 
1/2563 ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พมหานคร
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 เมื�อัวนัทีี่� 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563  มิสณฏัฐี เจริญเกีัยรติิ
บัวร หวัหนา้ฝ่่ายวชิัากัาร โรงเรียนอัสัสมัชัญั  เข่า้ร่วมปีระช่ัมผูู้ ้
บัริหารโรงเรียนเอักัชันในกัร่งเที่พมหานคร เรื�อัง ยกัระดบััค่ณภาพ
กัารศ้กัษาในสถานกัารณ์แพร่ระบัาดข่อังโรคติิดต่ิอัเชืั�อัไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID19)  และรับัรางวลัโรงเรียนเอักัชันทีี่�มี
คะแนนรายสาระสูงกัว่าค่าเฉลี�ยระดับัปีระเที่ศท่ี่กัสาระ   

เขึ้�าร�วมปีระชุัมผู้้�บริหาร และรับรางวัลโรงเรีย์นเอักีชันทีั้�มีค์ะแนน O-NET ส้งกีว�าค์�าเฉลี�ย์ ระดับปีระเทั้ศ 
ปีีกีารศ้กีษา 2562

จากักัารที่ดสอับัที่างกัารศ้กัษาระดบััชัาติิข่ั�นพื�นฐาน (O-NET) ปีี
กัารศ้กัษา 2562 ในระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 3 และระดบััชัั�น
มธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 6 จากั ดร.อัรรถพล ติร้กัติรอัง เลข่าธิีกัารคณะ
กัรรมกัารส่งเสริมกัารศ้กัษาเอักัชัน  จดัโดย สาํนกัังานคณะ
กัรรมกัารส่งเสริมกัารศ้กัษาเอักัชัน เมื�อัวนัทีี่� 25 สิงหาคม  
พ.ศ.2563  ณ โรงแรมมณเฑีียร ริเวอัร์ไซด ์ กัร่งเที่พมหานคร

เปิีดโลกีทัั้ศนท์ั้างกีารศ้กีษาและอัาชีัพิเพิิ�มทั้างเลือักีทีั้�หลากีหลาย์

 เมื�อัวนัทีี่� 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งานแนะแนว ร่วม
กัับักัล่่มสาระฯวิที่ยาศาสติร์และเที่คโนโลยี (งานสอัน
คอัมพิวเติอัร์) ไดเ้รียนเชิัญทีี่มอัาจารยธ์ีนชัั จิรวารศิริกัล่ และ 
อัาจารยแ์กัมกัาญน ์ ศ่ภบัรรพดา  จากัสาข่าวชิัา Digital Design 
& Technology วทิี่ยาลยัสหวทิี่ยากัาร มหาวทิี่ยาลยัเที่คโนโลยี
พระจอัมเกัลา้ธีนบ่ัรี   มาเปิีดโลกัที่ศันท์ี่างกัารศ้กัษาและอัาชีัพ
ให้กับัันกััเรียนชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 4-5 แผู้นกัารเรียนวิที่ย ์ – 

ดิจิที่ลัและเที่คโนโลย ี และ ศิลป์ี – อัาร์ติแอันดดี์ไซติ ์  เพื�อั
เป็ีนกัารเปิีดโลกัที่ศันใ์นกัารศ้กัษาต่ิอัและช่ัวยเพิ�มที่างเลือักัใน
กัารปีระกัอับัอัาชีัพทีี่�หลากัหลายในอันาคติใหแ้ก่ันกััเรียน ณ 
หอ้ังปีฏิบัติัิกัารคอัมพิวเติอัร์  Lap Computer 2 ชัั�น 5 อัาคาร  
Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรียนอัสัสัมชัญั  
เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พมหานคร
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อััสสัมชััญ ได�รับรางวัลรอังชันะเลิศอัันดับทีั้�สอัง และชัมเชัย์ HKIMO-BANGKOK

 เมื�อัวนัทีี่� 11 กัรกัฎาคม พ.ศ.2563 กัล่่มสาระกัารเรียนรู้
คณิติศาสติร์ ส่งนกััเรียนเข่า้ร่วมกัารแข่่งข่นัคณิติศาสติร์วชิัากัาร
นานาชัาติิ รายกัาร HKIMO-BANGKOK (HONG KONG TNTERN-
NATIONAL MATHEMATICAL OLYMPIAD)  ณ  อัาคารยทูี่าวเวอัร์
ชัั�น 9 ถ.ศรีนครินที่ร์ สวนหลวง กัร่งเที่พฯ ผู้ลกัารแข่่งข่นัมีดงันี�
รางวัลัรองชั้นีะเลศิอนัีดีบัที่ี� 2 ได้ีแก� 
1. กัฤษฏ ์ อัร่ณคีรีโรจน ์ม.2/1  เลข่ปีระจาํติวั 52828 
2. ณฏัฐ ์ ปิียะโอัสถสรรค ์ม.3/1 เลข่ปีระจาํติวั 52193 

3. ส่ข่ภทัี่  อัภิชัาติิมงคล ม.3/2 เลข่ปีระจาํติวั 52100 
4. ชัวนิธีร  ด่ลยส่ข่ ม.3/2  เลข่ปีระจาํติวั 52152
รางวัลัชั้มเชั้ย ได้ีแก�
1. ณภทัี่ร  จนัที่รนิภา ม.3/1 เลข่ปีระจาํติวั 52498
2. กัรวชิัญ ์ บัวัเกัษ ม.3/2 เลข่ปีระจาํติวั 52496
3. ภูเบัศ  เอืั�อันนัติา ม.3/1 เลข่ปีระจาํติวั 52282
4. สิรวชิัญ ์ เลก็ัพทิี่ยา ม.3/1 เลข่ปีระจาํติวั 52366
ค่ณครูผูู้ดู้แล มาสเติอัร์พงษณ์ริน  เกัต่ิสม

มอับรางวัลกิีจักีรรมกีารปีระกีวดจััดบอัร์ดนิเทั้ศในหัวขึ้�อัจิัติติารมณนั์กีบุญหลุย์ส ์มารี กีรีญอัง เดอั มงฟอัร์ติ

 เมื�อัวนัทีี่� 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 งานอัภิบัาล ฝ่่าย
กิัจกัรรมโรงเรียนอัสัสมัชัญั ไดจ้ดักัารมอับัรางวลักิัจกัรรมกัาร
ปีระกัวดจัดบัอัร์ดนิเที่ศในหัวข่อ้ัจิติติารมณ์นักับ่ัญหล่ยส์  
มารี กัรีญอัง เดอั มงฟอัร์ติ ระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1-6 และ 
EP-M.1-6 โดยมีนกััเรียนและติวัแที่นครูรับัรางวลั  ณ บัริเวณ
หนา้อัน่สาวรียแ์ม่พระอัสัสัมชัญั  โรงเรียนอัสัสัมชัญัผู้ลกัาร
ปีระกัวดจดับัอัร์ดนิเที่ศแต่ิละดบััชัั�นในหวัข่อ้ัจิติติารมณ์นกัับ่ัญ
หล่ยส์ มารี กัรีญอัง เดอั มงฟอัร์ติ

ระดบััชัั�น ม.1 ไดแ้ก่ั มธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1/8
ระดบััชัั�น ม.2 ไดแ้ก่ั มธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 2/8
ระดบััชัั�น ม.3 ไดแ้ก่ั มธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 3/4
ระดบััชัั�น ม.4 ไดแ้ก่ั มธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 4/4
ระดบััชัั�น ม.5 ไดแ้ก่ั มธัียมศ้กัษาปีีทีี่�  5/9
ระดบััชัั�น ม.6 ไดแ้ก่ั มธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 6/4
ระดบััชัั�น EP-M.1-3 ไดแ้ก่ั EP-M.1/3
ระดบััชัั�น EP-M.4-6 ไดแ้ก่ั EP-M.5/3
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ฝ่� าย์โปีรแกีรมภาษาอัังกีฤษ มอับรางวัล STEM INOVATION ปีีกีารศ้กีษา 2562

 เมื�อัวนัทีี่�  21  สิงหาคม  พ.ศ. 2563  มาสเติอัร์ไพฑูีรย ์
ที่ว้มกัร หวัหนา้ฝ่่ายโปีรแกัรมภาษาอังักัฤษ โรงเรียนอัสัสมัชัญั
มอับัรางวลั STEM INOVATION ปีีกัารศ้กัษา 2562 ใหก้ับัั
นกััเรียนระดบััชัั�น EP-M. 1 - ระดบััชัั�น EP-M. 5  ทีี่�ไดรั้บัรางวลั
ณ บัริเวณลานอัน่สาวรียพ์ระแม่มารีย ์ โรงเรียนอัสัสัมชัญั   
เข่ติบัางรักั  กัร่งเที่พมหานคร
โดยมีนกััเรียนทีี่�ไดรั้บัรางวลัดงันี�    
    ระดีบัชัั้�นี EP-M. 1
รางวลัชันะเลิศ : Wind Turbine Powered House  หอ้ัง EP- M.1/3
1.ด.ชั.จิรัฏฐ ์   ด่านโชัคอันนัติก์ัร
2.ด.ชัพิวรรธีน ์   ปีระเสริฐยิ�งส่ข่
3.ด.ชั.เจษฎ ์       จณะวตัิร
4.ด.ชั.ธิีติิสรรค ์   อ่ัวมอิั�ม
รางวลัรอังชันะเลิศอันัดบััหน้�ง : Solar Oven    หอ้ัง EP- M.1/3
1.ด.ชั.ชัยต่ิ        กัอัส่ราษฎร์
2.ณฐนนที่ ์       กิัติติิพพิฒันภู์ติิ
3.ภูริธีกัร           กัูชิ้ังชัยั
    ระดีบัชัั้�นี EP-M. 2
รางวลัชันะเลิศ : RNobotic Hand    หอ้ัง EP- M.2/3
1.ด.ชั.ภาคิน    เลิศส่กิัติติิพงศา
2.ด.ชั.กัฤติภาส    วรีะติานานนที่์
3.ด.ชั.ศ่ภฤกัษ ์   โพธิีรังสี
รางวลัรอังชันะเลิศอันัดบััหน้� ง : Future Board Boat ห้อัง  
EP- M.2/3
1.ด.ชั.กัรเดชั    ชัาญไพบูัรณ์รัติน์
2.ด.ชั.จิรัฎฐ ์   ไพศาลมหาสมบัติัิ
3.ด.ชั.รัฐนนัที่ ์   บ่ัญยะผู้ลานนัที่์
รางวลัรอังชันะเลิศอันัดบััสอัง : Solar Power Car   หอ้ัง EP- M.2/3

1.ด.ชั.ภวตัิ        ภาณ่วฒันส่์ข่
2.ด.ชั.ปีรวทิี่ย ์   หมื�นศรี
3.ด.ชั.ชัยัภทัี่ร    รัตินวรรณวอัมล
    ระดีบัชัั้�นี EP-M. 3
รางวลัชันะเลิศ  RNecycled Materials Boat หอ้ัง EP- M.3/2
1.ด.ชั.ส่รวชิั    วงศศิ์ริกัล่
2.ด.ชั.พรีวชิัญ ์   ธีนาดลพิพฒัน์
3.ด.ชั.ภูรี        โชัคอัาํนวยเดชั
4.ด.ชั.จิรภทัี่ร    วรีเวที่ปีรากัาร
5.ด.ชั.พรีภทัี่ร    ที่อังนาคะ
    ระดีบัชัั้�นี EP-M. 4
รางวลัชันะเลิศ  Mini Fridge หอ้ัง EP- M.4/2
1.นายวรบัดินที่ร์    แพรวไพบูัลย์
2.นายชัาญอัาจ    เติม็ส่นที่ร
3.นายณฐัภทัี่ร    ผู้ลโกัศล
4.นายชัยันนัที่ ์   สกัล่เสาวภาคยก์ัล่
5.นายรัชัพล    พฒันส่ข่
รางวลัรอังชันะเลิศอันัดบััหน้�ง  Pneumatic Lift หอ้ัง EP- M.4/2
1.นายภูรินที่ร์    วนาศรีวไิล
2.นายพทัี่ณเศรษฐ ์   เกัษมโกัสินที่ร์
3.นายวรีวชิัญ ์   ศิริรัตินวทิี่ย์
4.นายเพชัร        ฉตัิรศิรินพค่ณ
5.นายเมธีาสิที่ธ์ี    บัณัฑิีติวราพงศ์
    ระดีบัชัั้�นี EP-M. 5
รางวลัชันะเลิศ  Bottle Crusher  หอ้ัง EP- M.5/2
1.นายเสฎฐนนัที่ ์   พงศก์ัศ่ลจิติติ์
2.นายพงศภคั    ต่ิลาภรณ์
3.นายบัญัญติัิ    กัรไพศาล
4.นายที่ตัิติพนัธ์ี   สระบัวั
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 นักีเรีย์นโรงเรีย์นอััสสัมชััญได�รับรางวัลกีารแขึ้�งขัึ้นกีีฬาหมากีล�อัม กีีฬาระหว�างโรงเรีย์น ปีระจัำาปีี 2563

 โรงเรียนอัสัสมัชัญั ส่งนกััเรียนร่วมกัารแข่่งข่นักีัฬา
หมากัลอ้ัมกีัฬาระหวา่งโรงเรียน  ปีระจาํปีี 2563   ระหวา่งวนั
ทีี่� 12-15 กันัยายน พ.ศ.2563   ณ  อัาคารกีัฬานิมิบ่ัติร  สนาม
กีัฬาแห่งชัาติิ  จดัโดย สาํนกัักัารกีัฬา  กัรมพลศ้กัษา  กัระที่รวง
กัารท่ี่อังเทีี่�ยวและกีัฬา
ผลการแข่�งข่นัีร่�นีอาย่ 18 ปีชั้าย
    -  ปีระเภที่ บ่ัคคลชัาย  ไดร้างวลัเหรียญที่อังแดง

 เดก็ัชัายปัีญญา  เจนพิที่กััษ ์ม.3/4  เลข่ปีระจาํติวั 52497
    -  ปีระเภที่ ทีี่มชัาย ไดร้างวลัเหรียญที่อัง ไดแ้ก่ั
นายเผู้ยเจีย  เจิ�ง EP-M.5/1 เลข่ปีระจาํติวั 50636
นายเมธีาสิที่ธิี�   บัณัฑิีติวราพงศ ์EP-M.5/2  เลข่ปีระจาํติวั 50972
นายอัครพล  บ่ัญกัลํ�า EP-M.4/1 เลข่ปีระจาํติวั  54449
และไดร้างวลัถว้ยรวมร่่นอัาย ่18 ปีีชัาย

กิีจักีรรม “Young Entrepreneur” เรีย์นร้�ทัั้กีษะกีารทั้ำาธุีรกิีจัด�วย์บอัร์ดเกีมส์

 เ มื� อั ว ัน ทีี่�  1  กััน ย า ย น  พ . ศ . 2 5 6 3  ร้ า น ฮัับั บีั 
HUB.B.BOARNDGAMERN และคณะบัริหารธ่ีรกิัจ มหาวทิี่ยาลยั
เที่คโนโลยีราชัมงคลพระนคร ร่วมกับัักัล่่มสาระฯ กัารงาน
อัาชีัพ โรงเรียนอัสัสมัชัญั  จดักิัจกัรรม “Young  Entrepreneur”  
เรียนรู้ที่กััษะกัารที่าํธ่ีรกิัจดว้ยบัอัร์ดเกัมส์ เพื�อัสนบััสน่นให้
นกััเรียนเกิัดความรู้ความเข่า้ใจดา้นกัารบัริหารกัารจดักัารธ่ีรกิัจ

อัยา่งมีค่ณภาพและส่งเสริมที่กััษะกัารแข่่งข่นัที่างธ่ีรกิัจ และยงั
ปีลูกัฝั่งแนวความคิดในกัารเป็ีนผูู้ป้ีระกัอับักัารย่คดิจิที่ลัใน
อันาคติ  ดว้ยกิัจกัรรมเกัม  Start  Up  โดยไดรั้บัเกีัยรติิจา
กัมิสณัฏฐี เจริญเกีัยรติิบัวร หัวหน้าฝ่่ายวิชัากัาร กัล่าวเปิีด
กิัจกัรรมและมอับัข่อังทีี่�ระล้กั ณ  หอ้ังปีระช่ัม Auditorium ชัั�น
 9  อัาคาร 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั   เข่ติบัางรักั  กัร่งเที่พมหานคร
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กิีจักีรรมวันภาษาไทั้ย์แห�งชัาติิและวันสุนทั้รภ้�

 เมื�อัวนัทีี่� 29 กัรกัฎาคม พ.ศ. 2563 กัล่่มสาระกัารเรียน
รู้ภาษาไที่ย โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดักิัจกัรรมวนัภาษาไที่ยแห่ง
ชัาติิ  เพื�อัอัน่รักัษก์ัารใชัภ้าษาไที่ยในช่ัวงเชัา้มีกัารกัล่าวถ้งความ
สาํคญัข่อังวนัภาษาไที่ยแห่งชัาติิ โดยมิสนิธิีมา ค่ณะดิลกั ปิี� น
สลกัั กัารแข่่งข่นัติอับัปัีญหาวนัภาษาไที่ยแห่งชัาติิ/วนัส่นที่รภู่

กิีจักีรรมบริจัาค์โลหิติปีระจัำาปีีกีารศ้กีษา 2563 ค์รั�งทีั้� 1

 เมื�อัวนัทีี่� 2 กันัยายน พ.ศ. 2563 กัล่่มสาระกัารเรียนรู้
สงัคมศ้กัษา ศาสนาและวฒันธีรรม  ฝ่่ายวชิัากัาร  สภานกััเรียน ฝ่่าย
ปีกัครอัง  โรงเรียนอัสัสมัชัญั ร่วมกับััภาควชิัาเวชัศาสติร์กัาร
ธีนาคารเลือัด คณะแพที่ยศาสติร์ศิริราชัพยาบัาล มหาวทิี่ยาลยั
มหิดล จดักิัจกัรรมบัริจาคโลหิติปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563 ครั�งทีี่� 1  
โดยมีคณะครู นกััเรียนทีี่�มีอัาย ่18 ปีีและมีนํ�าหนกัั 48 กิัโลกัรัม  

ข่อังนกััเรียนระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1- 3 และ EP-M.1-3 กัาร
แข่่งข่นัปีระกัวดคดัลายมือั และกัารแข่่งข่นักัารจดัป้ีายนิเที่ศ
ความสาํคญัข่อังวนัภาษาไที่ยแห่งชัาติิ ปีระวติัิและผู้ลงานข่อัง
ส่นที่รภู่ นกััเรียนระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1- 6 และ EP-M.1-6  
ณ ใติ้อัาคาร ฟ.ฮีัแลร์ โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ติบัางรักั 
กัร่งเที่พมหานคร

ข้่�นไปี  ส่วนนกััเรียนทีี่�มีอัายต่ิ ํ�ากัวา่ 18 ปีี  ติอ้ังมีหนงัสือัยนิยอัม
จากัผูู้ป้ีกัครอังร่วมกันับัริจาคโลหิติซ้�งมีผูู้ที้ี่�ผู้า่นค่ณสมบัติัิส่ข่ภาพ
สมบูัรณ์พร้อัมทีี่�จะบัริจาคโลหิติ จาํนวน 44 คน  ไดโ้ลหิติจาํนวน
 44 ถ่ง  ถ่งละ 450  ซีซี   กัารบัริจาคโลหิติในครั�งนี�   ณ หอ้ังปีระช่ัม
 Auditorium ชัั�น 9 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พมหานคร
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มอับโย์เกิีร์ตินมพิาสเจัอัร์ไรซ์์เขึ้�มขึ้�นผู้สมเนื�อัผู้ลไม�

AC CANTEEN ชัวนชิัม Friday Recommend Menu

 เมื�อัระหวา่งวนัทีี่� 6  สิงหาคม พ.ศ. 2563 ผูู้แ้ที่น ค่ณ
ภูมินที่ร์  ธีีระน่สรณ์กิัจ  อัสัสมัชันิกั เลข่ปีระจาํติวั 36509 ร่่น 
AC 107 ผูู้ช่้ัวยกัรรมกัาร ผูู้อ้ัาํนวยกัารใหญ่ฝ่่ายต่ิางปีระเที่ศ  
สายงานนาํเข่า้และจดัจาํหน่าย  บัริษทัี่ เคซีจี คอัร์ปีอัเรชัั�น จาํกัดั
(KCG  Corporation)  มอับัโยเกิัร์ตินมพาสเจอัร์ไรซ์เข่ม้ข่น้
ผู้สมเนื�อัผู้ลไม ้ แหล่งข่อังแคลเซียม โยเกิัร์ติ  Bauer Sahne   
บัาว่าชัาเน่ มี 4 รสชัาติิ นาํเข่า้จากัปีระเที่ศเยอัรมนันี มูลค่า 
137,200 บัาที่  (หน้�งแสนสามหมื�นเจด็พนัสอังร้อัยบัาที่ถว้น)  

 เมื�อัวนัทีี่� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563 มิสวาสนา เวศนา
นนที่ ์ครูงานโภชันากัาร พร้อัมดว้ย“เชัฟโติง้” กัฤชั ปีระเทืี่อัง
ส่ข่ เชัฟปีระจาํ AC Canteen และบ่ัคลากัร AC Canteen ไดเ้ชิัญ
ติวัแที่นคณะครู และติวัแที่นนักัเรียนชิัมเมนูใหม่ส่ดพิเศษ 
Friday RNecommend Menu และใหค้ะแนน สาํหรับัเมนูใหม่ 
Friday RNecommend Menu ปีระกัอับัดว้ย ราเมน ซ่ปีกัระดูกัหมู
, ชิัลลี�  ดอ็ักั, พาสติา้ซอัสเพสโติ ้อักัไก่ัยา่ง และเมล่อัน ชูัครีม

เพื�อัแจกัจ่ายใหก้ับััค่ณครู  นกััเรียน  และบ่ัคลากัร ข่อังโรงเรียน
ไดรั้บัปีระที่าน   โดยมีมาสเติอัร์วรรณรัชัติ ์สอังศรียนติ ์หวัหนา้
ฝ่่ายบัริหารที่ั�วไปี พร้อัมดว้ยมาสเติอัร์วีรวฒัน์  ส่วรรณศร 
หวัหนา้ฝ่่ายกิัจกัรรม มิสนงลกััษณ์ สีนิลแที่ ้ ผูู้ช่้ัวยหวัหนา้ฝ่่าย
วชิัากัาร มิสวไิล  รัตินพลทีี่ หวัหนา้งานหลกััสูติรและกัารเรียน
กัารสอัน มิสวาสนา เวศนานนที่์ ครูงานโภชันากัารและ
บ่ัคลากัร AC Canteen เป็ีนผูู้แ้ที่นรับัมอับั ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พมหานคร

 โดยเมนู ราเมน ซ่ปีกัระดูกัหมู, ชิัลลี�  ดอ็ักั จาํหน่ายในวนัศ่กัร์
ทีี่� 11 และ วนัศ่กัร์ทีี่� 18 กันัยายน และเมนูดอ็ักั, พาสติา้ซอัส
เพสโติ ้อักัไก่ัยา่ง, เมล่อัน ชูัครีม จาํหน่ายในวนัศ่กัร์ทีี่� 18 และ
วนัศ่กัร์ทีี่� 25 กันัยายน เมนูใหม่ส่ดพิเศษ Friday RNecommend 
Menu จะแนะนาํและใหไ้ดลิ้�มรสชัาติิในท่ี่กัวนัศ่กัร์ เมนูละ 2 
สปัีดาห์
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มอับอุัปีกีรณก์ีารเรีย์น เค์รื�อังเขีึ้ย์น หนังสือัแบบเรีย์น แบ�งปัีนค์วามรักีส้�น�อังๆ โรงเรีย์นวัดม�วงแค์

 เมื�อัวนัทีี่� 10 กันัยายน พ.ศ. 2563  งานกิัจกัรรม/สมัพนัธ์ี
ช่ัมชัน  ฝ่่ายกิัจกัรรม  ร่วมกับััชัมรมอัศัวินแห่งศีลมหาสนิที่  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั มูลนิธิีบัราเดอัร์หล่ยส์ ชัาแนล และธีนาคาร
กัร่งเที่พ จดักิัจกัรรมสมัพนัธ์ีช่ัมชัน ซ้�งเป็ีนอีักัหน้�งกิัจกัรรม ทีี่�นาํ
หลกััธีรรมคาํสอันข่อังศาสนาคริสติม์าพฒันาจิติใจ รักัและแบ่ัง

ปัีนใหก้ับััผูู้อื้ั�น และยงัสร้างความสมัพนัธ์ีทีี่�ดีร่วมกันักับััช่ัมชัน 
โดยคณะครูงานกิัจกัรรม/สัมพนัธ์ีช่ัมชัน  ฝ่่ายกิัจกัรรม และ
นักัเรียนชัมรมอัศัวินแห่งศีลมหาสนิที่ ไดร้วบัรวมส่งมอับั
อ่ัปีกัรณ์กัารเรียน เครื�อังเขี่ยน หนงัสือัแบับัเรียน นมถั�วเหลือัง  
ทีี่�ไดรั้บัจากัผูู้มี้นํ�าใจดีคณะผูู้ใ้หญ่ ธีนาคารกัร่งเที่พ

มอับนมถั�วเหลือังแบ�งปัีนค์วามรักีส้�น�อังๆ โรงเรีย์นวัดสวนพิล้

 เมื�อัวนัทีี่� 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563  งานกิัจกัรรม/สมัพนัธ์ี
ช่ัมชัน  ฝ่่ายกิัจกัรรม ร่วมกับััชัมรมอัศัวินแห่งศีลมหาสนิที่  
โรงเรียนอััสสัมชััญ และมูลนิธิีบัราเดอัร์หล่ยส์ ชัาแนล  
จดักิัจกัรรมสมัพนัธ์ีช่ัมชัน ซ้�งเป็ีนอีักัหน้�งกิัจกัรรม ทีี่�นาํหลกัั
ธีรรมคาํสอันข่อังศาสนาคริสติม์าพฒันาจิติใจ รักัและแบ่ังปัีน

ใหก้ับััผูู้อื้ั�น และยงัสร้างความสมัพนัธ์ีทีี่�ดีร่วมกันักับััช่ัมชัน โดย
คณะครูงานกิัจกัรรม/สมัพนัธ์ีช่ัมชัน  ฝ่่ายกิัจกัรรม และนกััเรียน
ชัมรมอัศัวินแห่งศีลมหาสนิที่ ไดส่้งมอับันมกัล่อังให้นอ้ังๆ
นกััเรียนโรงเรียนวดัสวนพลู  เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พมหานคร
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ชัมรมอััศวินแห�งศีลมหาสนิทั้ โรงเรีย์นอััสสัมชััญ ร�วมกัีนเฝ่� าศีลและสวดสาย์ปีระค์ำาพิระเมติติาร�วมกัีน

กิีจักีรรมฉลอังแม�พิระบังเกิีด

 เมื�อัวนัทีี่� 8 กันัยายน พ.ศ. 2563 คณะครูคาํสอันและ
นกััเรียนคาที่อัลิกั โรงเรียนอัสัสมัชัญั ร่วมกันัจดักิัจกัรรมฉลอังแม่
พระบังัเกิัด โดยไดรั้บัเกีัยรติิจากัมาสเติอัร์วีรวฒัน์ ส่วรรณศร 
หวัหนา้ฝ่่ายกิัจกัรรมมาร่วมเป็ีนเกีัยรติิในงาน คณะครูและนกััเรียน
คาที่อัลิกัท่ี่กัคนร่วมกันัสวดภาวนาถวายติวั ถวายบัา้นและ ครอับัครัว

 เมื�อัวนัทีี่� 20 สิงหาคม 2563 ชัมรมอัศัวนิแห่งศีลมหา
สนิที่ โรงเรียนอัสัสมัชัญั ร่วมกันัเฝ้่าศีลและสวดสายปีระคาํพระ
เมติติาร่วมกันั อีักัหน้�งในกิัจกัรรมชัมรม ทีี่�นาํหลกััศาสนามา

พฒันาจิติใจ ณ วดันอ้ัย ชัั�น 12 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียน
อัสัสมัชัญั เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พฯ

 ร่วมกันัมอับัดอักัไมที้ี่�เติรียมมาจากับัา้นถวายใหก้ับััแม่พระ ดอักัไม้
ทีี่�เติรียมมา สื�อัแที่นติวัเอังทีี่�มอับัถวายไวใ้นความดูแลค่ม้ครอังข่อัง
แม่พระ  หลงักิัจกัรรมท่ี่กัคนร่วมกันัรับัปีระที่านเคก้ัเพื�อัฉลอังวนั
เกิัดแม่พระร่วมกันั  ณ  วดันอ้ัย ชัั�น 10 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003
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นาย์กีสมาค์มอััสสัมชััญ ร�วมค์ณะสมาพัินธีส์มาค์มศิษย์เ์กี�าค์ณะเซ์นติค์์าเบีย์ลเเห�งปีระเทั้ศไทั้ย์

 เมื�อัวนัพธ่ีทีี่� 26  สิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกัรรมกัาร
อัาํนวยกัาร สมาคมอัสัสมัมชัญั ช่ัดวาระปีี 2563 -2565 โดย พลเรือั
เอักั ปีระพฤติิพร อักััษรมตัิ นายกัสมาคมฯ ค่ณวนัชัยั ศ่ภพยคัฆ์ ์
ค่ณสงวน รัถกัารโกัวทิี่ ค่ณศกััดิ�ชัยั จิราธิีวฒัน ์อ่ัปีนายกัสมาคมฯ
 และค่ณยงยท่ี่ธี ธีีระวทิี่ยภิญโญ เลข่าธิีกัารสมาคมฯ เข่า้คารวะและ
รับัฟังข่อ้ัแนะนาํจากัภราดา ดร. เดชัาชัยั  ศรีพจิารณ์  ปีระธีานมูลนิธิี
คณะเซนติค์าเบัรียลแห่งปีระเที่ศไที่ย ณ  อัาคารมูลนิธิีคณะ
เซนติค์าเบัรียลแห่งปีระเที่ศไที่ย ซอัยที่อังหล่อั25

ร�วมแสดงค์วามยิ์นดี และพิบปีะพ้ิดคุ์ย์กัีบน�อังๆ นักีเรีย์นระดับชัั�นมัธีย์มศ้กีษาปีีทีั้� 6 รุ�นทีั้� 134 
นักีเรีย์นหลักีส้ติรโปีรแกีรม ภาษาอัังกีฤษ EP-M.6 รุ�นทีั้� 13

 เมื�อัวนัอัาทิี่ติยที์ี่�  23 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สมาคม 
อัสัสมัชัญั โดยพลเรือัเอักั ปีระพฤติิพร อักััษรมตัิ นายกัสมาคม

    สมาค์มอััสสัมชััญ ถ.พิระราม 4 เขึ้ติค์ลอังเติย์ กีรุงเทั้พิมหานค์ร

 เมื�อัวนัพฤหสัทีี่� 17 กันัยายน พ.ศ. 2563 พลเรือัเอักั 
ปีระพฤติิพร อักััษรมตัิ นายกัสมาคมอัสัสมัชัญั ร่วมคณะสมาพนัธ์ี
สมาคมศิษยเ์ก่ัาคณะเซนติค์าเบีัยลเเห่งปีระเที่ศไที่ย 14 โรงเรียน
ในเครือั) รับัเสดจ็ฯ  สมเดจ็พระกันิษฐาธิีราชัเจา้ กัรมสมเดจ็พระ
เที่พรัตินราชัส่ดาเจา้ฟ้ามหาจกััรีสิรินธีร มหาวชิัราลงกัรณวร
ราชัภกััดีสิริกิัจกัาริณีพรียพฒันรัฐสีมาค่ณนากัรปิียชัาติิ สยามบัรม
ราชักัม่ารี ที่อัดพระเนติรนิที่รรศกัารในโอักัาสฉลอัง ๑๐๐ ปีี
โรงเรียนเซนติค์าเบีัยล

ค์ณะกีรรมกีารอัำานวย์กีาร สมาค์มอััสสัมมชััญ เขึ้�าค์ารวะและรับฟังขึ้�อัแนะนำาจัากี 
ภราดา ดร. เดชัาชััย์  ศรีพิิจัารณ์

อัสัสมัชัญั และคณะกัรรมกัารสมาคมอัสัสมัชัญัร่วมแสดงความ
ยนิดี และพบัปีะพดูค่ยกับัันอ้ังๆนกััเรียนระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีี
ทีี่� 6 ร่่นทีี่� 134 และนกััเรียนหลกััสูติรโปีรแกัรม ภาษาอังักัฤษ 
EP-M.6 ร่่นทีี่� 13 ทีี่�ไดต้ิั�งใจศ้กัษาเล่าเรียนดว้ยความวิริยะ 
อ่ัติสาหะ จนจบัหลกััสูติร ระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาติอันปีลาย ใน
พธีิีมอับัปีระกัาศนียบัตัิรและรางวลัเรียนดี ครั�งทีี่� 65 ปีระจาํปีีกัาร
ศ้กัษา 2562 ข่อังนกััเรียนระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 6 ร่่นทีี่� 134 
และนกััเรียนหลกััสูติรโปีรแกัรม ภาษาอังักัฤษ EP-M.6 ร่่นทีี่� 13 
ซ้�งปีีนี� มี นายคณิน งามปีฏิพทัี่ธ์ีพงศอ์ัสชั 49144 นายอิันที่ชััชีัพ
ที่รงส่ข่ (EP) อัสชั 48983 ไดรั้บัรางวลัเรียนดี Diploma 4.00 ณ  
หอัปีระช่ัม  Louis – Marie Grand  Hall  ชัั�น 6  อัาคาร  Saint  
Louis – Marie  Memorial  Building  โรงเรียนอัสัสมัชัญั
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ชัมรมอััศวินแห�งศีลมหาสนิทั้ และนักีเรีย์นติ�างค์วามเชืั�อัร�วมเดินร้ปี 14 ภาค์

 เมื�อัวนัทีี่� 3 กันัยายน พ.ศ. 2563 ชัมรมอัศัวนิแห่งศีล
มหาสนิที่ งานอัภิบัาล ฝ่่ายกิัจกัรรม คณะครู และนกััเรียนต่ิาง
ความเชืั�อัร่วมเดินรูปี 14 ภาค ระล้กัถ้งเสน้ที่างพระมหาที่รมาน
ข่อังพระเยซูเจา้ ความรักัทีี่�พระเยซูมีต่ิอัมน่ษยโ์ดยที่รงยอัม
สิ�นพระชันมบ์ันไมก้ัางเข่น  ณ วดันอ้ัย โรงเรียนอัสัสมัชัญัชัั�น 
12  โดยเริ�มเดินจากั วดันอ้ัย ชัั�น 10 ไปียงั สวนพรรณไม ้ ชัั�น12
 และร่วมนมสักัารศีลมหาสนิที่ร่วมกันั ข่อับัค่ณภราดา ดร.ศกััดา
 สกันธีวฒัน ์ผูู้อ้ัาํนวยกัารทีี่�อัน่ญาติใชัส้ถานทีี่�สวดภาวนาครั�งนี�

ร�วมงานสวดพิระอัภิธีรรมบิดามิสนุก้ีล เกีตุิแกี�ว

 เมื�อัวนัทีี่� 8 กันัยายน พ.ศ.2563 ภราดา ดร.ศกััดา  
สกันธีวฒัน์ ผูู้อ้ัาํนวยกัารโรงเรียนอััสสัมชััญ พร้อัมด้วย
ภราดากั่ลชัาติิ  จนัที่ะโชัโติ รอังผูู้อ้ัาํนวยกัาร/หัวหน้าสํานกัั
ผูู้อ้ัาํนวยกัาร/หัวหน้าฝ่่ายธ่ีรกัาร-กัารเงิน และ คณะครู ร่วม
งานและเป็ีนเจา้ภาพสวดพระอัภิธีรรม ค่ณชัั�น เกัต่ิแกัว้ บิัดา
มิสน่กัูล เกัต่ิแกัว้ ณ วดัอ่ัางที่อัง อั.กัระท่่ี่มแบัน จ.สม่ที่รสาคร
ในนามข่อังโรงเรียนอััสสัมชััญ ข่อัแสดงความเสียใจกัับั 
มิสน่กัูล  เกัต่ิแกัว้ ในกัารสูญเสียบิัดาอันัเป็ีนทีี่�รักั

 
ฉีดพิ�นย์ากีำาจััดยุ์งลาย์และแมลง

 เมื�อัวนัทีี่� 5 กันัยายน พ.ศ. 2563 งานอัาคารสถาน
ทีี่� ฝ่่ายบัริหารที่ั�วไปี โรงเรียนอัสัสัมชัญั ฉีดพ่นยาเพื�อักัาํจดั
ย่งลายและแมลงต่ิาง ๆ  เพื�อัความปีลอัดภยัสําหรับันักัเรียน
และค่ณครู โดยฉีดพ่นยาภายในบัริเวณโรงเรียน และบัริเวณ
จ่ดเสี�ยงทีี่�จะเกิัดกัารกัาํเนิดข่อังยง่ลาย ณ โรงเรียนอัสัสัมชัญั
เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พฯ
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อับรมพินักีงาน AC Canteen

 

 เมื�อัวนัทีี่� 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งานโภชันากัาร  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัปีระช่ัมและอับัรมใหก้ับััพนกัังาน AC 
Canteen เกีั�ยวกับััระเบีัยบั และ หนา้ทีี่�, กัารบัริกัาร, ส่ข่าภิบัาล
อัาหารโดยมีค่ณปีรีชัา ช่ัณหชัชััวาล (เชัฟ) และค่ณปัีที่มนนัที่ ์
ธีนส่วิมลวงษ์ เป็ีนวิที่ยากัร ณ ห้อังปีระช่ัม 901 ชัั� น 9  
อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พฯ
 ที่ั�งนี� ไดเ้นน้เรื�อังความสะอัาด ความปีลอัดภยั และกัารปีฏิบัติัิ
ติามมาติรกัารป้ีอังกันั COVID-19 ข่อังที่างโรงเรียนอัย่าง
เคร่งครัดดว้ย

อับรมล้กีเสือักีอังร�อัย์พิิเศษโรงเรีย์นอััสสัมชััญ

 งานศูนยว์ิที่ยบัริกัาร สาํนกััผูู้อ้ัาํนวยกัาร จดัปีฐมนิเที่ศ
กัารใชัห้้อังสม่ด  มาร์ติิน เดอั ตูิสร์  (Martin de Tours Liary) 
ให้กับัันกััเรียน ระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1 และ EP-M.1 เพื�อั
ให้นักัเรียนสามารถใชั้บัริกัารข่อังห้อังสม่ดได้เติ็มศกััยภาพ 
โดยแบ่ังอัอักัเป็ีน วนัทีี่� 9 กัรกัฏาคม 2563 สาํหรับันกััเรียนระดบัั
มธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1 กัล่่ม1 (เลข่ทีี่�คี�) วนัทีี่� 16 กัรกัฏาคม พ.ศ.2563 
นกััเรียนระดบััมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 1 กัล่่ม 2 (เลข่ทีี่�คู่) และวนัทีี่� 14 
สิงหาคม พ.ศ.2563 นกััเรียน EP-M.1 ณ ห้อังสม่ด มาร์ติิน เดอั
ตูิสร์ (Martin de Tours Liary) ชัั�น 3 และ ชัั�น 4 อัาคารนกัับ่ัญ
หล่ยส์-มารีย ์โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พฯ

 เมื�อัวนัทีี่� 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563 งานลูกัเสือั โรงเรียน
อัสัสัมชัญัจดัอับัรมความรู้ที่างลูกัเสือัให้กับััลูกัเสือักัอังร้อัย
พเิศษส่รสีห์โดยมีวตัิถ่ปีระสงค ์เพื�อัใหลู้กัเสือักัอังร้อัยพเิศษมี
ที่กััษะที่างดา้นลูกัเสือั เพื�อัใหลู้กัเสือัสามารถเป็ีนผูู้ช่้ัวยผูู้ก้ัาํกับัั
ลูกัเสือัในฐานะต่ิาง ๆ ข่อังลูกัเสือั  และเพื�อัให้ลูกัเสือัมีจิติ
สาธีารณะรู้จกััช่ัวยเหลือัผูู้อื้ั�น ซ้� งไดรั้บัเกีัยรติิจากั มิสพ้งพิศ  
บ่ัญชูัเลิศรัติน ์ หวัหนา้ระดบัั ชัั�น ม.2  เป็ีนปีระธีานกัารอับัรม
ครั� งนี�  พร้อัมดว้ย อั.ส่รชัาย แที่บัปีระสิที่ธิี�   เป็ีนวทิี่ยากัร และ
ผูู้ก้ัาํกับััคือั  ม.ศรัณย ์  สีนิลแที่ ้  ม.วฒันา เอีั�ยมอิันที่ร์ และ  
มิสอัรวรานนัที่ ์ที่อัดสนิที่  เป็ีนวทิี่ยากัรผูู้ช่้ัวย ดูแลติลอัดกัาร
อับัรม ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พมหานคร

ปีฐมนิเทั้ศกีารใชั�ห�อังสมุดขึ้อังนักีเรีย์น ม.1 และ EP-M.1
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สัมมนาเชิังปีฏิิบัติิกีาร หัวขึ้�อั สารสนเทั้ศและค์วามสำาเร็จัขึ้อังฝ่� าย์

  เมื�อัวนัทีี่� 19 สิงหาคม พ.ศ.2563 งานที่รัพยากัรมน่ษย์
 สาํนกััผูู้อ้ัาํนวยกัาร โรงเรียนอัสัสัมชัญั จดัสัมมนาเชิังปีฏิบัติัิ
กัาร หวัข่อ้ั สารสนเที่ศและความสาํเร็จข่อังฝ่่าย ให้กับััค่ณครู
ทีี่�เป็ีนคณะกัรรมกัารข่อังฝ่่าย และคณะกัรรมกัารสารสนเที่ศ
ข่อังโรงเรียน โดยมี ภราดา ดร.ศกััดา สกันธีวฒัน์ ผูู้อ้ัาํนวยกัาร

โรงเรียนอัสัสัมชัญั เป็ีนวิที่ยากัร เพื�อันาํข่อ้ัมูลข่อังแต่ิละฝ่่าย
มาจดัที่าํสารสนเที่ศข่อังฝ่่าย เพื�อันาํไปีใชั้ให้เกิัดปีระโยชัน์
สูงส่ดในกัารนาํสารสนเที่ศไปีใชัใ้นส่วนข่อังโรงเรียนต่ิอัไปี 
ณ ห้อังปีระช่ัม 901 ชัั�น 9 อัาคารอัสัสัมชัญั 2003 โรงเรียน 
อัสัสัมชัญั เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พฯ  

อับรมเชิังปีฎิิบัติิกีารเรื�อัง กีารพัิฒนาและจััดทั้ำาเค์รื�อังมือัปีระกัีนคุ์ณภาพิภาย์ในโรงเรีย์น

 เมื�อัวนัทีี่� 15 -16 กันัยายน พ.ศ. 2563 งานปีระกันั
ค่ณภาพศ้กัษา โรงเรียนอัสัสัมชัญั จดัอับัรมเชิังปีฎิบัติัิกัาร
เรื�อัง กัารพฒันาและจดัที่าํเครื�อังมือัปีระกันัค่ณภาพภายใน
โรงเรียน ให้กับััหวัหนา้ฝ่่าย ผูู้ช่้ัวยหวัหนา้ฝ่่าย หัวหนา้งาน 
หวัหนา้กัล่่มสาระฯ ผูู้ช่้ัวยหวัหนา้กัล่่มสาระฯ หวัหนา้ระดบัั

ชัั�น ผูู้ช่้ัวยหวัหนา้ระดบััชัั�น และค่ณครูทีี่�เกีั�ยวข่อ้ัง โดยไดรั้บั
เกีัยรติิจากั มิสดร่ณี  ข่นัโที่ นกััวิชัากัารฝ่่ายกัารศ้กัษา มูลนิธิี
คณะเซนติค์าเบัรียลแห่งปีระเที่ศ เป็ีนวิที่ยากัรในกัารอับัรม 
ณ ห้อังปีระช่ัม 901 ชัั�น 9 อัาคารอัสัสัมชัญั 2003 โรงเรียน
อัสัสัมชัญั เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พฯ
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อับรมภาย์ในคุ์ณค์ร้กีลุ�มสาระกีารเรีย์นร้�สังค์มศ้กีษาฯ กัีบทีั้มทีั้�ปีร้กีษาธุีรกิีจัเค์มิค์อัลส ์เอัสซี์จีั (SCG Chemicals)

 เมื�อัวนัทีี่� 19  สิงหาคม พ.ศ. 2563  กัล่่มสาระกัารเรียน
รู้สงัคมศ้กัษา ศาสนาและวฒันธีรรม   โรงเรียนอัสัสมัชัญั ไดจ้ดั
อับัรมภายในใหก้ับััค่ณครูกัล่่มสาระฯ เนื�อังดว้ย  ปีีกัารศ้กัษา 
2563  กัล่่มสาระกัารเรียนรู้สงัคมศ้กัษาฯ  ไดรั้บัมอับัหมายให้
รับัผู้ดิชัอับัดา้นสิ�งแวดลอ้ัม โดยเฉพาะโครงกัารคดัแยกัข่ยะ โดย
ไดรั้บัเกีัยรติิจากั ค่ณเฉลิมพล ฮ่ันพงษสิ์มานนที่ ์  Circular   
Economy Business Director และทีี่มงาน จากั ธ่ีรกิัจเคมิคอัลส์ 

เอัสซีจี  อัสัสมัชันิกั ร่่น 107 และทีี่มงาน เป็ีนวทิี่ยากัร ใหค้วาม
รู้และคาํปีร้กัษา โดยมีมิสส่ปีรียา เอักัอิันที่ร์ หวัหนา้กัล่่มสาระ
กัารเรียนรู้สงัคมศ้กัษา ศาสนาและวฒันธีรรม พร้อัมดว้ยคณะครู
กัล่่มสาระกัารเรียนรู้สงัคมศ้กัษา ฯ เข่า้ร่วมอับัรม ณ หอ้ัง Video 
Conference 1 ชัั�น 3 หอ้ังสม่ดมาร์ติิน เดอั ตูิรส์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั
เข่ติบัางรักั  กัร่งเที่พมหานคร

 

โรงเรีย์นอััสสัมชััญร�วมกีารปีระชุัมเชิังอัภิปีราย์ติามโค์รงกีารลดกีารติิดเชืั�อัเอัชัไอัวีราย์ใหม�ส้�เปี� าหมาย์ทีั้�เป็ีนศ้นย์์
ระดับพืิ�นทีั้�เขึ้ติ ปีระจัำาปีี 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 8 กันัยายน พ.ศ.2563  กัล่่มสาระกัารเรียน
รู้ส่ข่ศ้กัษาและ พลศ้กัษา ฝ่่ายวชิัากัาร โรงเรียนอัสัสมัชัญั ร่วม
กับััฝ่่ายสิ�งแวดลอ้ัมและส่ข่าภิบัาล สาํนกัังานเข่ติบัางรักั  โดย
มีมิสณฏัฐี เจริญเกีัยรติิบัวร หวัหนา้ฝ่่ายวชิัากัาร กัล่าวติอ้ันรับั
และมอับัข่อังทีี่�ระล้กัแก่ั  ดร.ภคัภร  สงวนศกััดิ�  ผูู้อ้ัาํนวยกัาร
สาํนกัังานเข่ติบัางรักั   เป็ีนปีระธีานในพิธีีเปิีดกัารปีระช่ัมเชิัง
อัภิปีรายติามโครงกัารลดกัารติิดเชืั�อัเอัชัไอัวีรายใหม่สู่เป้ีา
หมายทีี่�เป็ีนศูนยร์ะดบััพื�นทีี่�เข่ติ ปีระจาํปีี 2563  ไดรั้บัเกีัยรติิ
จากันายสมชัาติิ  ที่าแกัง  นางสาวปีฏิญญา   ส่ริวงศต์ิาํแหน่ง
เจา้หนา้ทีี่�งานที่ั�วไปี จากัศูนยว์ิจยัโรคเอัดส์ สภากัาชัาดไที่ย  

เป็ีนวิที่ยากัร เพื�อัให้ความรู้และสร้างที่กััษะเรื�อังเอัดส์และ
โรคติิดต่ิอัที่างเพศสัมพนัธ์ีในเยาวชัน ใหเ้ยาวชันยค่ใหม่ห่าง
ไกัลเอัดส์ ที่ั�งนี� มีนกััเรียนระดบััชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 4-6 จาํนวน
 60 คน คณะครูกัล่่มสาระกัารเรียนรู้ส่ข่ศ้กัษาและ พลศ้กัษา
จาํนวน 12 คน และค่ณครูสนบััสน่นกัารสอัน จาํนวน 8 คน 
รวมที่ั� งสิ�น 80 คน คณะผูู้บ้ัริหาร และเจ้าหน้าทีี่� ฝ่่ายสิ� ง
แวดลอ้ัมและส่ข่าภิบัาล สาํนกัังานเข่ติบัางรักั  เข่า้ร่วม ณ หอ้ัง
ปีระช่ัม Auditorium ชัั�น 9 โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ติบัางรักั
กัร่งเที่พมหานคร
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ติบล้กีย์าง “อิันทั้รีแดง U-18” อััสสัมชััญ ค์ว�ารอังชันะเลิศวอัลเลย์บ์อัลกีรมพิลศ้กีษา 
รุ�นอัายุ์ไม�เกิีน 18 ปีี ปีระจัำาปีีกีารศ้กีษา 2563

 สร่ปีผู้ลกัารแข่่งข่นักีัฬาวอัลเลยบ์ัอัลกีัฬาระหว่าง
โรงเรียน ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563 ร่่นอัาย่ไม่เกิัน 18 ปีี 
ระหว่างวนัทีี่� 3 -12 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยเ์ยาวชันเฉลิมพระ
เกีัยรติิฯ เที่ศบัาลนครนนที่บ่ัรี
วัันีที่ี� 3 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีแรก สิาย เอ
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะ โรงเรียนกีัฬานครนนที่ว์ิที่ยา ๖ 
2-1 เซติ (26-24, 10-25, 15-7 คะแนน)
วัันีที่ี� 4 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีที่ี�สิอง สิาย เอ
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะ โรงเรียนโรงเรียนบัางพลีราษฎร์
บัาร่ง จ.สม่ที่รปีรากัาร 2-0 เซติ (25-11, 25-3 คะแนน)
วัันีที่ี� 7 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีที่ี�สิาม สิาย เอ
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะ โรงเรียนท่่ี่งศ่ข่ลาพิที่ยา “กัร่งไที่ย
อัน่เคราะห์” จ.ชัลบ่ัรี 2-0 เซติ (25-20, 25-13 คะแนน)
วัันีที่ี� 8 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบสิอง นัีดีแรก สิาย อี
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะ โรงเรียนเที่ศบัาล 1 (เยี�ยมเกัษ
ส่วรรณ) จ.สม่ที่รปีรากัาร 2-0 เซติ (25-22, 25-17 คะแนน)

วัันีที่ี� 9 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบสิอง นัีดีที่ี�สิอง สิาย อี
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะ โรงเรียนข่ามที่ะเลสอัวิที่ยา 
จ.นครราชัสีมา 2-0 เซติ (25-19, 25-22 คะแนน)
วัันีที่ี� 10 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบก�อนีรองชั้นีะเลิศ
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะ โรงเรียนกีัฬาเที่ศบัาลนครสวรรค ์
จ.นครสวรรค ์2-0 เซติ (25-10, 25-12 คะแนน)
วัันีที่ี� 11 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบรองชั้นีะเลิศ
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะ โรงเรียนท่่ี่งศ่ข่ลาพิที่ยา “กัร่งไที่ย
อัน่เคราะห์” จ.ชัลบ่ัรี 3-0 เซติ (25-19, 25-13, 25-15 
คะแนน)
วัันีที่ี� 12 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบชิั้งชั้นีะเลิศ
โรงเรียนอัสัสัมชัญั แพ ้โรงเรียนข่ามที่ะเลสอัวิที่ยา 
จ.นครราชัสีมา 2-3 เซติ (25-21, 20-25, 22-25, 25-12, 
11-15 คะแนน)
ไดรั้บัรางวลัรอังชันะเลิศวอัลเลยบ์ัอัลกีัฬาระหว่างโรงเรียน 
ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563 ร่่นอัายไ่ม่เกิัน 18 ปีี
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ติบล้กีย์าง “อิันทั้รีแดง U-16” อััสสัมชััญ ค์ว�ารอังชันะเลิศวอัลเลย์บ์อัลกีรมพิลศ้กีษา 
รุ�นอัายุ์ไม�เกิีน 16 ปีี ปีระจัำาปีีกีารศ้กีษา 2563

 สร่ปีผู้ลกัารแข่่งข่นักีัฬาวอัลเลยบ์ัอัลกีัฬาระหวา่ง
โรงเรียน ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563 ร่่นอัายไ่ม่เกิัน 16 ปีี ระหวา่ง
วนัทีี่� 11-21 สิงหาคม 2563
ณ ศูนยเ์ยาวชันเฉลิมพระเกีัยรติิฯ เที่ศบัาลนครนนที่บ่ัรี
วันัีที่ี� 13 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีแรก สิาย เอ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนกีัฬา อับัจ. จ.ร้อัยเอัด็ 2-0 
เซติ (25-19, 26-24 คะแนน)
วันัีที่ี� 15 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีที่ี�สิอง สิาย เอ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนเที่ศบัาล1(เยี�ยมเกัษมส่วรรณ
) จ.สม่ที่รปีรากัาร 2-0 เซติ (25-15, 27-25 คะแนน)
วันัีที่ี� 16 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบสิอง นัีดีแรก สิาย อี
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนสามโคกั จ.ปีท่ี่มธีานี 2-0 
เซติ (25-15, 25-10 คะแนน)
วนัีที่ี� 17 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบสิอง นัีดีที่ี�สิอง สิาย อี

โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนข่ามที่ะเลสอัวทิี่ยา 
จ.นครราชัสีมา 2-0 เซติ (25-17, 25-15 คะแนน)
วันัีที่ี� 18 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบก�อนีรองชั้นีะเลศิ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนวงันํ�าเยน็วทิี่ยาคม 
จ.สระแกัว้ 2-0 เซติ (25-15, 25-17 คะแนน)
วันัีที่ี� 19 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบรองชั้นีะเลศิ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนสระบ่ัรีวทิี่ยาคม 3-0 เซติ 
(25-15, 25-22, 25-21 คะแนน)
วันัีที่ี� 21 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบชิั้งชั้นีะเลศิ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั แพ ้โรงเรียนกีัฬา อับัจ.ร้อัยเอัด็ 1-3 เซติ 
(17-25, 20-25, 28-26, 20-25 คะแนน)
ควา้รางวลัรอังชันะเลิศกัารแข่่งข่นักีัฬาวอัลเลยบ์ัอัลกีัฬา
ระหวา่งโรงเรียน ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563 ร่่นอัายไ่ม่เกิัน 16 ปีี
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ติบล้กีย์าง “อิันทั้รีแดง U-14” อััสสัมชััญ ค์ว�าแชัมป์ีวอัลเลย์บ์อัลกีรมพิลศ้กีษา 
รุ�นอัายุ์ไม�เกิีน 14 ปีี 5 สมัย์ติิดติ�อักัีน

 สร่ปีผู้ลกัารแข่่งข่นักีัฬาวอัลเลยบ์ัอัลกีัฬาระหว่าง
โรงเรียน ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563 ร่่นอัายไ่ม่เกิัน 14 ปีี ระหวา่ง
วนัทีี่� 21-30 สิงหาคม 2563 ณ ศูนยเ์ยาวชันเฉลิมพระเกีัยรติิฯ
เที่ศบัาลนครนนที่บ่ัรี จงัหวดันนที่บ่ัรี
วันัีที่ี� 24 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีแรก สิาย เอ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ  โรงเรียนเที่ศบัาล1 (เยี�ยมเกัษม
ส่วรรณ) จ.สม่ที่รปีรากัาร 2-0 เซติ (25-11, 25-18 คะแนน)
วันัีที่ี� 25 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก ที่ี�สิอง สิาย เอ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ  โรงเรียนท่่ี่งศ่ข่ลาพทิี่ยา “กัร่งไที่ย
อัน่เคราะห์” จ.ชัลบ่ัรี  2-0 เซติ (25-17, 25-12 คะแนน)
วันัีที่ี� 26 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบสิอง นัีดีแรก สิาย อี
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ  โรงเรียนแม่วงกัพ์ทิี่ยาคม  2-0 เชัติ 
(25-13, 25-13 คะแนน)

วันัีที่ี� 27 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบสิอง นัีดีที่ี�สิอง สิาย อี
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  แพ ้ โรงเรียนสระบ่ัรีวทิี่ยาคม 1-2 เซติ 
(20-25, 25-23, 14-16 คะแนน)
วันัีที่ี� 28 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบสิาม
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ โรงเรียนข่ามที่ะเลสอัวทิี่ยา 2-1 เซติ 
(26-28, 25-18, 25-11 คะแนน)  
วันัีที่ี� 29 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบรองชั้นีะเลศิ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ โรงเรียนปีระชัาบัาํร่ง 3-0 เซติ 
(25–21, 25-16, 25-10 คะแนน)
วันัีที่ี� 30 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบชิั้งชั้นีะเลศิ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนสระบ่ัรีวทิี่ยาคม จ.สระบ่ัรี 
3-2 เซที่ (11-25, 25-16, 22-25, 25-20, 15-8) ควา้แชัมป์ี
วอัลเลยบ์ัอัลกัรมพลศ้กัษา ร่่น 14 ปีี  5 สมยัติิดต่ิอักันั
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“อิันทั้รีแดง U-18” อััสสัมชััญ ค์ว�าแชัมป์ีวอัลเลย์บ์อัลเย์าวชัน PEA ชิังชันะเลิศแห�งปีระเทั้ศไทั้ย์ 
ค์รั�งทีั้� 16 ปีระจัำาปีี 2563 รอับคั์ดเลือักีตัิวแทั้นภาค์นค์รหลวง เป็ีนสมัย์ทีั้� 3 ติิดติ�อักัีน

 สร่ปีผู้ลกัารแข่่งข่นัวอัลเลยบ์ัอัลเยาวชัน PEA ชิังชันะ
เลิศแห่งปีระเที่ศไที่ย ครั� งทีี่� 16 (ปีีทีี่� 36) ปีระจาํปีี 2563 ชิังถว้ย
พระราชัที่านสมเดจ็พระกันิษฐาธิีราชัเจา้ กัรมสมเดจ็พระเที่พ
รัตินราชัส่ดาฯ สยามบัรมราชักัม่ารี
รอับัคดัเลือักัติวัแที่นภาคนครหลวง ระหว่างวนัทีี่� 24 - 30 
สิงหาคม พ.ศ.2563  ณ โรงยมิยามาฮ่ัาเที่ศบัาลนครสม่ที่รปีรากัาร
 จ.สม่ที่รปีรากัาร
วันัีที่ี� 24 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก  นัีดีแรก สิาย เอ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนรัตินโกัสินที่ร์สมโภชั
บัางข่น่เทีี่ยน 3-0 เซติ (25-6, 25-9, 25-5 คะแนน)
วันัีที่ี� 25 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก  นัีดีที่ี�สิอง สิาย เอ 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ วทิี่ยาลยัพณิชัยกัารบัางนา 3-0 เซติ 
(25-7, 25-7, 25-1 คะแนน)
วันัีที่ี� 28 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบสิอง
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนอัาํนวยวทิี่ย ์3-0 เซติ (25-5, 
25-5, 25-7 คะแนน)

วันัีที่ี� 29 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบรองชั้นีะเลศิ 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนนวมินที่ราชิันูทิี่ศ หอัวงั 
จ.นนที่บ่ัรี 3-0 เซติ (25-18, 25-15, 25-22 คะแนน) 
วันัีที่ี� 30 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบชิั้งชั้นีะเลศิ 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนเที่ศบัาล1(เยี�ยมเกัษส่วรรณ
) 3-0 เซติ (25-19, 25-14, 25-15 คะแนน) 
รางวัลันัีกกฬีายอดีเยี�ยมชั้าย
ไดแ้ก่ัผูู้เ้ล่นหมายเลข่ 2 โรงเรียนอัสัสมัชัญั นายปัีญญา บ่ัติร
สมัฤที่ธิี�
รางวัลัผ้้ฝึึกสิอนียอดีเยี�ยมชั้าย
ไดแ้ก่ัผูู้ฝ้้่กัสอันโรงเรียนอัสัสมัชัญั มาสเติอัร์สนั�น อัน้เกัต่ิ
รับัรางวลัชันะเลิศ พร้อัมไดสิ้ที่ธิี� เข่า้แข่่งข่นัรอับัชิังชันะเลิศ
ปีระเที่ศไที่ย ระหวา่งวนัทีี่� 10-17 ต่ิลาคม พ.ศ. 2563 ณ สนาม
กีัฬากัลางจงัหวดัพระนครศรีอัยธ่ียา
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ทั้ำาบุญหอัพัิกีนักีกีีฬาฟุติบอัล เนื�อังในโอักีาสวันแม� 12 สิงหาค์ม

 เมื�อัวนัทีี่� 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563 นกัักีัฬาฟ่ติบัอัล
โครงกัารนกัักีัฬาท่ี่นโรงเรียนอัสัสมัชัญั และทีี่มงานสติา๊ฟโคช้ั 
พร้อัมดว้ยผูู้ป้ีกัครอัง ร่วมกันัเป็ีนเจา้ภาพที่าํบ่ัญ เพื�อัพระราชั
กัศ่ลเนื�อังในโอักัาสวนัเฉลิมพระชันมพรรษาสมเดจ็พระนางเจา้
สิริกิัติิ�  พระบัรมราชิันีนาถ พระบัรมราชัชันนีพนัปีีหลวง และ
วนัแม่ 12 สิงหาคม ณ หอัพกัันกัักีัฬาฟ่ติบัอัล โครงกัารอัสัสมัชัญั
แคมปัีส พระราม 2 ติ.พนัที่า้ยนรสิงห์ อั.เมือัง จ.สม่ที่รสาคร

 

 ข่อัแสดงความยนิดีกับัั นายอัชิัรวฒัน ์ที่อังอิัน นกััเรียน
ชัั�นมธัียมศ้กัษาปีีทีี่� 3/8 เลข่ทีี่� 6 เลข่ปีระจาํติวั 52160 สงักัดัทีี่ม
 Bangkok Warriors Boys. ทีี่�สามารถควา้รางวลัรอังชันะเลิศ
อันัดบัั 1 เหรียญเงิน กัารแข่่งข่นัฮัอักักีั�นํ� าแข่ง็ รายกัารชิังแชัมป์ี
เยาวชันแห่งปีระเที่ศไที่ย ปีระจาํปีี 2563 (Thailand Youth Ice 
Hockey Championship 202 ระหว่างวนัทีี่� 11-14 กันัยายน  
พ.ศ. 2563  สนามแข่่งข่นั Chaingmai ice arena จงัหวดั
เชีัยงใหม่

ค์รอับค์รัวหะรินสุติ มอับทุั้นกีารศ้กีษาให�แกี�นักีกีีฬาทีั้�ดีขึ้อังโรงเรีย์นอััสสัมชััญ

 เมื�อัวนัทีี่� 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ค่ณภูมินที่ร์  หะริน
ส่ติ ผูู้แ้ที่นครอับัครัวหะรินส่ติ มอับัท่ี่นกัารศ้กัษาใหแ้ก่ัข่อัง 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เพื�อัเข่า้กัอังท่ี่นหะรินส่ติ เพื�อัใหโ้รงเรียน
มอับัท่ี่นกัารศ้กัษาใหแ้ก่ันกัักีัฬาทีี่�ดีข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั ใน
โอักัาสครบัรอับัวนัคลา้ยวนัเกิัดข่อัง ค่ณอัาํพล หะรินส่ติ  
(ล่วงลบััไปีแลว้) ซ้�งติรงกับััวนัทีี่� 16 สิงหาคม ติามเจตินารมณ์
ข่อังครอับัครัว จาํนวน 60,000.- บัาที่ (หกัหมื�นบัาที่ถว้น) โดยมี
 ภราดา ดร. ศกััดา สกันธีวฒัน ์ ผูู้อ้ัาํนวยกัารโรงเรียนอัสัสมัชัญั 
พร้อัมดว้ยภราดาวริิยะ  ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีร้กัษาโรงเรียน ร่วมรับั
มอับั ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ติบัางรักักัร่งเที่พมหานคร

รางวัลรอังชันะเลิศอัันดับ 1 เหรีย์ญเงิน กีารแขึ้�งขัึ้นฮอักีกีี�นำาแข็ึ้ง Thailand Youth Ice Hockey 
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“อิันทั้รีแดง U-16 “ อััสสัมชััญ ร�วงฟุติบอัลกีรมพิลศ้กีษา 16 ปีี กี ปีี 2563

 สร่ปีผู้ลกัารแข่่งข่นัฟ่ติบัอัลระหวา่งโรงเรียน ร่่นอัาย่
ไม่เกิัน 16 ปีี ปีระเภที่ กั. ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563 ชิังถว้ย
พระราชัที่าน สมเดจ็พระเจา้ลูกัเธีอั เจา้ฟ้าสิริวณัณวรี นารีรัติน
ราชักัญัญา ณ สนามกีัฬาเฉลิมพระเกีัยรติิฯ คลอัง 6 จ.ปีท่ี่มธีานี 
วันัีที่ี� 20 กรกฎาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีแรก
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนส่รศกััดิ�มนติรี 4-1 ปีระตูิ
วันัีที่ี� 31 กรกฎาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีที่ี�สิอง 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  แพลู้กัโที่ษติดัสิน โรงเรียนเที่พศิรินที่ร์  
3-5 ปีระตูิ (หลงัจากัเสมอัในเวลา 1-1 ปีระตูิ)
วันัีที่ี� 26 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีที่ี�สิาม 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  แพ ้โรงเรียนกัร่งเที่พคริสเตีิยน 0-1 ปีระตูิ 

ติกัไปีเล่นถว้ย ข่ (ดิวชิัั�น 2)ในฤดูกัาลหนา้
สิร่ปตารางคะแนีนี สิาย บี
โรงเรียน ส่รศกััดิ�มนติรี แข่่ง 3 มี 6 แติม้
โรงเรียนกัร่งเที่พคริสเตีิยน แข่่ง 3 มี 6 แติม้
โรงเรียนเที่พศิรินที่ร์ แข่่ง 3 มี 3แติม้
โรงเรียนอัสัสมัชัญั แข่่ง 3 มี 3แติม้
สร่ปีกัารเข่า้รอับัข่อังสาย บีั
ส่รศกััดิ�มนติรีเข่า้รอับัเป็ีนทีี่� 1 ข่อังสาย
กัร่งเที่พคริสเตีิยนวทิี่ยาลยัเข่า้รอับัเป็ีนทีี่� 2 ข่อังสาย
อัสัสมัชัญั ติกัชัั�น ไปีเล่น ปีระเภที่ ข่ ในปีีกัารศ้กัษา 2564
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“อิันทั้รีแดง U18 “ อััสสัมชััญ ค์ว�าอัันดับสามร�วม ฟุติบอัลกีรมพิลศ้กีษา 18 ปีี กี ปีี 2563

 สร่ปีผู้ลกัารแข่่งข่นัฟ่ติบัอัลระหวา่งโรงเรียน ร่่นอัาย่
ไม่เกิัน 18 ปีี ปีระเภที่ กั. ปีระจาํปีีกัารศ้กัษา 2563 ชิังถว้ย
พระราชัที่าน สมเดจ็พระกันิษฐาธิีราชัเจา้ กัรมสมเดจ็พระเที่พ
รัตินราชัส่ดาฯ สยามบัรมราชักัม่ารี ณ สนามศ่ภชัลาศยั สนาม
กีัฬาแห่งชัาติิ ปีท่ี่มวนั กัร่งเที่พฯ 
วันัีที่ี� 20 กรกฎาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีแรก
โรงเรียนอัสัสมัชัญั แพ ้โรงเรียนท่ี่าข่า้มพทิี่ยาคม ชัลบ่ัรี  1-3 
ปีระตูิ
วันัีที่ี� 29 กรกฎาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีที่ี�สิอง
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนวดัส่ที่ธิีวราราม 4-1 ปีระตูิ

วันัีที่ี� 14 สิิงหาคม พิ.ศ. 2563 รอบแรก นัีดีที่ี�สิาม
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนกีัฬาเที่ศบัาลนครราชัสีมา  2-1 
ปีระตูิ
วันัีที่ี� 10 กนัียายนี พิ.ศ. 2563 รอบ 8 ที่มีส่ิดีท้ี่าย
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะลูกัจ่ดโที่ษติดัสิน โรงเรียนวชิัราลยั 
จ.เชีัยงใหม่ 4-2 ปีระตูิ (หลงัจากัเสมอัในเวลา 0-0 ปีระตูิ)
วันัีที่ี� 15 กนัียายนี พิ.ศ. 2563 รอบรองชั้นีะเลศิ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั แพ ้โรงเรียนสวนกัห่ลาบัวทิี่ยาลยั 0-2 ปีระตูิ
ควา้รอังชันะเลิศอันัดบััสอัง ร่วมกับััทีี่มโรงเรียนสวนกัห่ลาบั
วทิี่ยาลยั จ.ชัลบ่ัรี

สแกีน QRCode เพืิ�อัด้ติิดติามขึ้�าวสาร กีารแขึ้�งขัึ้นกีีฬาทีั้มโรงเรีย์นอััสสัมชััญ ได�ทีั้�
แฟนเพิจัโค์รงกีารนักีกีีฬาทุั้นโรงเรีย์นอััสสัมชััญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/
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โรงเรียนอัสัสมัชัญั

เลข่ทีี่� 26 ถนนเจริญกัร่ง เข่ติบัางรักั กัร่งเที่พฯ 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

“อิันทั้รีแดง” U-13 ค์ว�าแชัมป์ีบาสเกีติบอัล”อัอัมสิน-เจีัย์ระไนเพิชัร 2020

สร่ปีผู้ลกัารแข่่งข่นับัาสเกัติบัอัล “อัอัมสิน-เจียระไนเพชัร 
2020” ครั� งทีี่� 2 ปีระจาํปีี 2563 ระหวา่งวนัทีี่� 12 สิงหาคม – 9 
กันัยายน พ.ศ. 2563  ณ  สนามบัาสเกัติบัอัลโรงเรียนสาย
ปัีญญารังสิติ
ร่�นีอาย่ 13 ปี ชั้าย คว้ัารางวัลัชั้นีะเลศิ
รอบแรก
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนปีระชัาอ่ัทิี่ศ (จนัที่าบั
อัน่สรณ์) 123-18 คะแนน
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ Bangkok RNookies 41-27 คะแนน
รอบรองชั้นีะเลศิ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนอัสัสมัชัญัธีนบ่ัรี 51-30 
คะแนน
รอบชิั้งชั้นีะเลศิ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ  Bangkok RNookies 58-36 คะแนน

ร่�นีอาย่ 15 ปี ชั้าย คว้ัารางวัลัชั้นีะเลศิอนัีดีบัสิาม
รอบแรก
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนสาธิีติ มศว. 
ปีระสานมิติร 70-20 คะแนน
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ KOB Academy Chonburi 110-38 
คะแนน
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนนนที่บ่ัรีวทิี่ยาลยั 65-44 
คะแนน
โรงเรียนอัสัสมัชัญั แพ ้โรงเรียนกัร่งเที่พคริสเตีิยนวทิี่ยาลยั 
79-73 คะแนน
รอบรองชั้นีะเลศิ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั แพ ้โรงเรียนอัสัสมัชัญัธีนบ่ัรี 50-54 
คะแนน
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