AC NEWSLETTER 1
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จดหมายข่่าวโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ

ปีี ที่่� 23 ฉบัับเดืือนสิิ งหาคม - กัันยายน พ.ศ.2563

พิิธีีมอบประกาศนีียบััตรและรางวััลเรีียนดีี ครั้้�งที่่� 65 นัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษาปีีที่่� 6 รุ่� ่นที่่� 134
และนัักเรีียนระดัับชั้้�นมัธั ยมศึึกษา EP-M.6 รุ่� ่นที่่� 13 ปีี ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562

ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563

พิิธีีสมโภชพระนางมารีี ย์รั์ ับเกีียรติิยกขึ้้�นสวรรค์์ทั้้�งกายและ งานสายสััมพัันธ์์บ้า้ นกัับโรงเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1- 6 ตบลููกยาง “อิินทรีี แดง U-14” อััสสััมชััญ คว้้าแชมป์์
วิิญญาณ วัันเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จพระนางเจ้้าสิิ ริิกิิติ์์�
และ EP-M.1 - 6 ประจํําปีี การศึึกษา 2563
วอลเลย์์บอลกรมพลศึึกษา รุ่่�น 14 ปีี 5 สมััยติิดต่่อกััน
พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพันั ปีี หลวง
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อััสสััมชััญ จััดพิิธีีสมโภชพระนางมารีีย์รั์ ับเกีียรติิยกขึ้้�นสวรรค์ทั้์ ง้� กายและวิิญญาณ วัันเฉลิิมพระชนมพรรษา
สมเด็็จพระนางเจ้้าสิิริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพัันปีี หลวง

เมื่่�อวันั ที่่� 11 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดพิิธีีสมโภชพระนางมารีี ย์รั์ บั เกีียรติิยกขึ้้�นสวรรค์์ทั้้�งกายและ
วิิ ญ ญาณ วััน เฉลิิ ม พระชนมพรรษาสมเด็็ จ พระนางเจ้้า
สิิ ริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพันั ปีี หลวง โดย
มีี บ าทหลวงวิิ นัั ย ฤทธิิ บุุ ญไชย ผู้้�ช่่ ว ยเจ้้า อาวาสอาสน
วิิหารอััสสััมชััญประกอบวจนพิิธีีกรรม ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เป็็ นประธานใน
พิิธีี พร้้อมด้้วย ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ/

หััวหน้้าสำำ�นัักผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน พลเรืื อ
เอกประพฤติิพร อัักษรมััต นายกสมาคมอััสสััมชััญ ดร.ชาติิชาย
นรเศรษฐาภรณ์์ นายกสมาคมผู้้�ปกครองและครูู โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ คณะผู้้�บริิหาร ตััวแทนผู้้�ปกครอง ครูู และนัักเรีี ยน
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 และ EP-M.3 ร่่ วมงาน ณ ห้้องประชุุม
Louis-Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร Saint Louis-Marie
Memorial Building โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ

อบรมคุุณธรรมนัักเรีียนคาทอลิิก และติิวเข้้มพระคััมภีีร์์

เมื่่�อวันั ที่่� 21 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 งานอภิิบาล ฝ่่าย
กิิจกรรม โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดการอบรมนัักเรีี ยนคาทอลิิกระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปีี ที่่� 4-6 และ EP-M.4-6 ในตารางกิิจกรรม
วัันศุุกร์์ คาบคุุณธรรม จริิ ยธรรม โดยได้้รัับเกีียรติิจากบาทหลวง
ยอแซฟวิินัยั ฤทธิิบุุญไชย ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาสอาสนวิิหารอััสสััมชััญ
เป็็ นวิิทยากรให้้การอบรมกัับนักั เรีี ยนคาทอลิิกเพื่่�อภาวนาและ

เตรีี ยมจิิตใจในการเรีี ยน ณ วััดน้้อย ชั้้�น10 อาคารอััสสััมชััญ 2003
สำำ�หรัั บนัักเรีี ยนคาทอลิิ กระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-3 และ
EP-M.1-3 ได้้มีีการจััดติิวเข้้มพระคััมภีีร์์ เพื่่�อใช้้ในการทดสอบ
ความรู้้�พระคััมภีีร์์ของนัักเรีี ยนคาทอลิิก ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563
ณ ห้้องประชุุม Conference EP ตึึกกอลมเบต์์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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พิิธีีมอบประกาศนีียบััตรและรางวััลเรีียนดีี ครั้้�งที่่� 65 นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 รุ่่�นที่่� 134 และ EP-M.6 รุ่่�น
ที่่� 13 ปีี ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562

เมื่่�อวันั ที่่� 23 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดพิิธีีมอบประกาศนีียบััตรและรางวััลเรีี ยนดีี ครั้้�งที่่� 65 นัักเรีี ยน
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 รุ่่�นที่่� 134 และ EP-M.6 รุ่่�นที่่� 13 ปีี
ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562 โดยมีี ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�
อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญประธานพิิธีี พร้้อมด้้วยคณะ

ภราดา ผู้้�แทนสมาคมอััสสััมชััญ ผู้้�แทนสมาคมผู้้�ปกครองและ
ครูู โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ คณะผู้้�ร่่วมบริิ หาร คณะครูู และนัักเรีี ยน
ร่่ วมพิิธีี ณ หอประชุุม Louis Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร
Saint Louis Marie Memorial Building โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
กรุุงเทพมหานคร

งานสายสััมพัันธ์บ้้์ านกัับโรงเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1- 6 และ EP-M.1 - 6 ประจํําปีี การศึึกษา 2563

เมื่่�อวันั ที่่� 29 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดงานสายสััมพัันธ์์บ้า้ นกัับโรงเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่�
1- 6 และ EP-M.1 - 6 ประจํําปีี การศึึกษา 2563 โดยแบ่่งออกเป็็ น
สองรอบ รอบเช้้าระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4-6 และ EP-M. 4-6
เวลา : 09.30 -11.00 น. รอบบ่่ายระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-3 และ
EP-M. 1-3 เวลา : 13.30 -15.00 น. โดยให้้ผู้้�ปกครองได้้พบกัับ

คุุณครูู ประจำำ�ชั้้�นและคุุณครูู ผู้้�ช่่วยประจำำ�ชั้้�น ในห้้องเรีี ยนของ
แต่่ละระดัับชั้้�น เพื่่�อปรึึกษาหารืื อและร่่วมมืือกัันระหว่่างโรงเรีี ยน
กัับผู้้�ปกครองในการช่่วยเหลืือดูแู ลนัักเรีี ยน และวางแนวทางใน
การเรีี ยนให้้สอดรัับการเปลี่่�ยนแปลงยุุค New Normal อย่่างมีี
ประสิิ ทธิิภาพ พร้้อมทั้้�งรัับผลการทดสอบกลางภาคเรีี ยนที่่�
1/2563 ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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เข้้าร่่วมประชุุมผู้้บ� ริิหาร และรัับรางวััลโรงเรีียนเอกชนที่่�มีีคะแนน O-NET สููงกว่่าค่่าเฉลี่่�ย ระดัับประเทศ
ปีี การศึึกษา 2562

เมื่่�อวันั ที่่� 25 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 มิิสณััฏฐีี เจริิ ญเกีียรติิ
บวร หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เข้้าร่่ วมประชุุมผู้้�
บริิ หารโรงเรีี ยนเอกชนในกรุุงเทพมหานคร เรื่่� อง ยกระดัับคุุณภาพ
การศึึกษาในสถานการณ์์แพร่่ ระบาดของโรคติิดต่่อเชื้้�อไวรััส
โคโรนา 2019 (COVID19) และรัับรางวััลโรงเรีี ยนเอกชนที่่�มีี
คะแนนรายสาระสูู ง กว่่ า ค่่ า เฉลี่่� ย ระดัับป ระเทศทุุกสาระ

จากการทดสอบทางการศึึกษาระดัับชาติิขั้้�นพื้้�นฐาน (O-NET) ปีี
การศึึกษา 2562 ในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 และระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 จาก ดร.อรรถพล ตรึึกตรอง เลขาธิิการคณะ
กรรมการส่่ งเสริิ มการศึึกษาเอกชน จััดโดย สำำ�นัักงานคณะ
กรรมการส่่ งเสริิ มการศึึกษาเอกชน เมื่่� อวันั ที่่� 25 สิิ งหาคม
พ.ศ.2563 ณ โรงแรมมณเฑีียร ริิ เวอร์์ไซด์์ กรุุงเทพมหานคร

เปิิ ดโลกทััศน์ท์ างการศึึกษาและอาชีีพเพิ่่�มทางเลืือกที่่ห� ลากหลาย

เมื่่�อวันั ที่่� 25 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 งานแนะแนว ร่่ วม
กัับกลุ่่� ม สาระฯวิิ ท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี (งานสอน
คอมพิิวเตอร์์) ได้้เรีี ยนเชิิญทีีมอาจารย์์ธนัชั จิิรวารศิิริิกุุล และ
อาจารย์์แกมกาญน์์ ศุุภบรรพดา จากสาขาวิิชา Digital Design
& Technology วิิทยาลััยสหวิิทยาการ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี มาเปิิ ดโลกทััศน์์ทางการศึึกษาและอาชีีพ
ั กั เรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4-5 แผนการเรีี ยนวิิทย์ ์ –
ให้้กับนั

ดิิจิิทัลั และเทคโนโลยีี และ ศิิลป์์ – อาร์์ ตแอนด์์ดีีไซต์์ เพื่่�อ
เป็็ นการเปิิ ดโลกทััศน์์ในการศึึกษาต่่อและช่่วยเพิ่่ม� ทางเลืือกใน
การประกอบอาชีีพที่่�หลากหลายในอนาคตให้้แก่่นักั เรีี ยน ณ
ห้้องปฏิิบัติั ิการคอมพิิวเตอร์์ Lap Computer 2 ชั้้�น 5 อาคาร
Saint Louis-Marie Memorial Building โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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อััสสััมชััญ ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่�สอง และชมเชย HKIMO-BANGKOK

เมื่่อวั
� นั ที่่� 11 กรกฎาคม พ.ศ.2563 กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�
คณิิตศาสตร์์ ส่่งนัักเรีี ยนเข้้าร่่ วมการแข่่งขัันคณิิตศาสตร์์วิชิ าการ
นานาชาติิ รายการ HKIMO-BANGKOK (HONG KONG TNTERNNATIONALMATHEMATICALOLYMPIAD) ณ อาคารยููทาวเวอร์์
ชั้้�น 9 ถ.ศรีีนคริินทร์์ สวนหลวง กรุุงเทพฯ ผลการแข่่งขัันมีีดังั นี้้�
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดับั ที่่� 2 ได้้แก่่
1. กฤษฏ์์ อรุุณคีีรีีโรจน์์ ม.2/1 เลขประจำำ�ตััว 52828
2. ณััฏฐ์์ ปิิ ยะโอสถสรรค์์ ม.3/1 เลขประจำำ�ตััว 52193

3. สุุขภััท อภิิชาติิมงคล ม.3/2 เลขประจำำ�ตััว 52100
4. ชวิินธร ดุุลยสุุข ม.3/2 เลขประจำำ�ตััว 52152
รางวััลชมเชย ได้้แก่่
1. ณภััทร จัันทรนิิภา ม.3/1 เลขประจำำ�ตััว 52498
2. กรวิิชญ์์ บััวเกษ ม.3/2 เลขประจำำ�ตััว 52496
3. ภููเบศ เอื้้อนั
� นั ตา ม.3/1 เลขประจำำ�ตััว 52282
4. สิิรวิิชญ์์ เล็็กพิทิ ยา ม.3/1 เลขประจำำ�ตััว 52366
คุุณครููผู้้�ดูแู ล มาสเตอร์์พงษ์์ณริิน เกตุุสม

มอบรางวััลกิิจกรรมการประกวดจััดบอร์์ดนิิเทศในหััวข้้อจิิตตารมณ์นั์ ักบุุญหลุุยส์์ มารีี กรีีญอง เดอ มงฟอร์์ต

เมื่่�อวันั ที่่� 21 สิิ งหาคม พ.ศ.2563 งานอภิิบาล ฝ่่าย
กิิจกรรมโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้จัดั การมอบรางวััลกิิจกรรมการ
ประกวดจััดบอร์์ ดนิิ เทศในหััว ข้้อจิิตตารมณ์์ นัักบุุ ญหลุุยส์์
มารีี กรีี ญอง เดอ มงฟอร์์ต ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-6 และ
EP-M.1-6 โดยมีีนักั เรีี ยนและตััวแทนครูู รัับรางวััล ณ บริิ เวณ
หน้้าอนุุสาวรีี ย์แ์ ม่่พระอััสสััมชััญ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญผลการ
ประกวดจััดบอร์์ดนิิเทศแต่่ละดัับชั้้�นในหััวข้้อจิิตตารมณ์์นักบุุ
ั ญ
หลุุยส์์ มารีี กรีี ญอง เดอ มงฟอร์์ต

ระดัับชั้้�น ม.1 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1/8
ระดัับชั้้�น ม.2 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 2/8
ระดัับชั้้�น ม.3 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3/4
ระดัับชั้้�น ม.4 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4/4
ระดัับชั้้�น ม.5 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5/9
ระดัับชั้้�น ม.6 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/4
ระดัับชั้้�น EP-M.1-3 ได้้แก่่ EP-M.1/3
ระดัับชั้้�น EP-M.4-6 ได้้แก่่ EP-M.5/3
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ฝ่่ายโปรแกรมภาษาอัังกฤษ มอบรางวััล STEM INOVATION ปีี การศึึกษา 2562

เมื่่�อวันั ที่่� 21 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 มาสเตอร์์ไพฑููรย ์์
ท้้วมกร หััวหน้้าฝ่่ายโปรแกรมภาษาอัังกฤษ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
มอบรางวััล STEM INOVATION ปีี การศึึกษา 2562 ให้้กับั
นัักเรีี ยนระดัับชั้้�น EP-M. 1 - ระดัับชั้้�น EP-M. 5 ที่่�ได้้รัับรางวััล
ณ บริิ เวณลานอนุุสาวรีี ย์พ์ ระแม่่มารีี ย์ ์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
โดยมีีนักั เรีี ยนที่่�ได้้รัับรางวััลดัังนี้้�
ระดัับชั้�้น EP-M. 1
รางวััลชนะเลิิศ : Wind Turbine Powered House ห้้อง EP- M.1/3
1.ด.ช.จิิรััฏฐ์์ ด่่านโชคอนัันต์์กร
2.ด.ชพิิวรรธน์์ ประเสริิ ฐยิ่่ง� สุุข
3.ด.ช.เจษฎ์์ จณะวััตร
4.ด.ช.ธิิติิสรรค์์ อ่่วมอิ่่ม�
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�ง : Solar Oven ห้้อง EP- M.1/3
1.ด.ช.ชยุุต กอสุุราษฎร์์
2.ณฐนนท์์ กิิตติิพิพัิ ฒั น์์ภูติู ิ
3.ภููริิธกร
กู้้�ชิิงชััย
ระดัับชั้�้น EP-M. 2
รางวััลชนะเลิิศ : Robotic Hand ห้้อง EP- M.2/3
1.ด.ช.ภาคิิน เลิิศสุุกิิตติิพงศา
2.ด.ช.กฤตภาส วีีระตานานนท์์
3.ด.ช.ศุุภฤกษ์์ โพธิิรัังสีี
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่� ง : Future Board Boat ห้้อง
EP- M.2/3
1.ด.ช.กรเดช ชาญไพบููรณ์์รััตน์์
2.ด.ช.จิิรััฎฐ์์ ไพศาลมหาสมบััติิ
3.ด.ช.รััฐนัันท์์ บุุญยะผลานัันท์์
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับสอง : Solar Power Car ห้้อง EP- M.2/3

1.ด.ช.ภวััต ภาณุุวััฒน์์สุุข
2.ด.ช.ปรวิิทย์ ์ หมื่่น� ศรีี
3.ด.ช.ชััยภััทร รััตนวรรณวอมล
ระดัับชั้้�น EP-M. 3
รางวััลชนะเลิิศ Recycled Materials Boat ห้้อง EP- M.3/2
1.ด.ช.สุุรวิิช วงศ์์ศิริิ ิ กุุล
2.ด.ช.พีีรวิิชญ์์ ธนาดลพิิพัฒั น์์
3.ด.ช.ภููรีี โชคอำำ�นวยเดช
4.ด.ช.จิิรภััทร วีีรเวทปราการ
5.ด.ช.พีีรภััทร ทองนาคะ
ระดัับชั้้�น EP-M. 4
รางวััลชนะเลิิศ Mini Fridge ห้้อง EP- M.4/2
1.นายวรบดิินทร์์ แพรวไพบููลย์์
2.นายชาญอาจ เต็็มสุุนทร
3.นายณััฐภััทร ผลโกศล
4.นายชััยนัันท์์ สกุุลเสาวภาคย์์กุุล
5.นายรััชพล พััฒนสุุข
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�ง Pneumatic Lift ห้้อง EP- M.4/2
1.นายภููริินทร์์ วนาศรีี วิไิ ล
2.นายพััทณเศรษฐ์์ เกษมโกสิินทร์์
3.นายวีีรวิิชญ์์ ศิิริิรัตั นวิิทย์ ์
4.นายเพชร ฉััตรศิิริินพคุุณ
5.นายเมธาสิิทธ์์ บััณฑิิตวราพงศ์์
ระดัับชั้้�น EP-M. 5
รางวััลชนะเลิิศ Bottle Crusher ห้้อง EP- M.5/2
1.นายเสฎฐนัันท์์ พงศ์์กุุศลจิิตต์์
2.นายพงศภััค ตุุลาภรณ์์
3.นายบััญญััติิ กรไพศาล
4.นายทััตตพันั ธ์์ สระบััว
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นัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญได้้รัับรางวััลการแข่่งขัันกีีฬาหมากล้้อม กีีฬาระหว่่างโรงเรีียน ประจำำ�ปีี 2563

โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ส่่ งนัักเรีี ยนร่่ วมการแข่่งขัันกีีฬา
หมากล้้อมกีีฬาระหว่่างโรงเรีี ยน ประจำำ�ปีี 2563 ระหว่่างวััน
ที่่� 12-15 กัันยายน พ.ศ.2563 ณ อาคารกีีฬานิิมิิบุุตร สนาม
กีีฬาแห่่งชาติิ จััดโดย สำำ�นัักการกีีฬา กรมพลศึึกษา กระทรวง
การท่่องเที่่�ยวและกีีฬา
ผลการแข่่ งขัันรุ่� ่นอายุุ 18 ปีีชาย
- ประเภท บุุคคลชาย ได้้รางวััลเหรีี ยญทองแดง

เด็็กชายปััญญา เจนพิิทักษ์
ั ์ ม.3/4 เลขประจำำ�ตััว 52497
- ประเภท ทีีมชาย ได้้รางวััลเหรีี ยญทอง ได้้แก่่
นายเผยเจีีย เจิ้้�ง EP-M.5/1 เลขประจำำ�ตััว 50636
นายเมธาสิิ ทธิ์์� บััณฑิิตวราพงศ์์ EP-M.5/2 เลขประจำำ�ตััว 50972
นายอครพล บุุญกล่ำำ�� EP-M.4/1 เลขประจำำ�ตััว 54449
และได้้รางวััลถ้้วยรวมรุ่่�นอายุุ 18 ปีี ชาย

กิิจกรรม “Young Entrepreneur” เรีียนรู้้�ทัักษะการทำำ�ธุุรกิิจด้้วยบอร์์ดเกมส์์

เมื่่� อวั ั น ที่่� 1 กัั น ยายน พ.ศ.2563 ร้้ า นฮัั บบีี
HUB.B.BOARDGAMER และคณะบริิ หารธุุรกิิจ มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลพระนคร ร่่ วมกัับกลุ่่�มสาระฯ การงาน
อาชีีพ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรม “Young Entrepreneur”
เรีี ยนรู้้�ทัักษะการทำำ�ธุุรกิิจด้้วยบอร์์ ดเกมส์์ เพื่่�อสนัับสนุุนให้้
นัักเรีี ยนเกิิดความรู้้�ความเข้้าใจด้้านการบริิ หารการจััดการธุุรกิิจ

อย่่างมีีคุุณภาพและส่่งเสริิ มทัักษะการแข่่งขัันทางธุุรกิิจ และยััง
ปลููกฝัังแนวความคิิดในการเป็็ นผู้้�ประกอบการยุุคดิิ จิิทัลั ใน
อนาคต ด้้วยกิิจกรรมเกม Start Up โดยได้้รัับเกีียรติิจา
กมิิ สณััฏฐีี เจริิ ญเกีี ยรติิ บวร หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ กล่่าวเปิิ ด
กิิจกรรมและมอบของที่่�ระลึึก ณ ห้้องประชุุม Auditorium ชั้้�น
9 อาคาร 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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กิิจกรรมวัันภาษาไทยแห่่งชาติิและวัันสุุนทรภู่่�

เมื่่�อวันั ที่่� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มสาระการเรีี ยน
รู้้�ภาษาไทย โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมวัันภาษาไทยแห่่ง
ชาติิ เพื่่�ออนุุรัักษ์ก์ ารใช้้ภาษาไทยในช่่วงเช้้ามีีการกล่่าวถึึงความ
สำำ�คััญของวัันภาษาไทยแห่่งชาติิ โดยมิิสนิิธิิมา คุุณะดิิลก ปิ่่� น
สลััก การแข่่งขัันตอบปััญหาวัันภาษาไทยแห่่งชาติิ/วัันสุุนทรภู่่�

ของนัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1- 3 และ EP-M.1-3 การ
แข่่งขัันประกวดคััดลายมืือ และการแข่่งขัันการจััดป้้ ายนิิ เทศ
ความสำำ�คััญของวัันภาษาไทยแห่่งชาติิ ประวััติิและผลงานของ
สุุนทรภู่่� นัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1- 6 และ EP-M.1-6
ณ ใต้้อ าคาร ฟ.ฮีี แ ลร์์ โรงเรีี ยนอััส สัั ม ชััญ เขตบางรัั ก
กรุุงเทพมหานคร

กิิจกรรมบริิจาคโลหิิตประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 ครั้้�งที่่� 1

เมื่่อวั
� นั ที่่� 2 กัันยายน พ.ศ. 2563 กลุ่่ม� สาระการเรีี ยนรู้้�
สัังคมศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม ฝ่่ายวิิชาการ สภานัักเรีียน ฝ่่าย
ปกครอง โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่ วมกัับภาควิิชาเวชศาสตร์์การ
ธนาคารเลืือด คณะแพทยศาสตร์์ศิิริิราชพยาบาล มหาวิิทยาลััย
มหิิดล จััดกิิจกรรมบริิ จาคโลหิิตประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 ครั้้�งที่่� 1
โดยมีีคณะครูู นัักเรีี ยนที่่มี� อี ายุุ 18 ปีี และมีีน้ำำ��หนััก 48 กิิโลกรััม

ขึ้้�นไป ส่่วนนัักเรีี ยนที่่มี� อี ายุุต่ำำ�กว่
� า่ 18 ปีี ต้้องมีีหนัังสืือยินิ ยอม
จากผู้้�ปกครองร่่วมกัันบริิจาคโลหิิตซึ่่�งมีีผู้ที่้� ผ่่� า่ นคุุณสมบััติสุุข
ิ ภาพ
สมบููรณ์์พร้้อมที่่จ� ะบริิ จาคโลหิิต จำำ�นวน 44 คน ได้้โลหิิตจำำ�นวน
44 ถุุง ถุุงละ 450 ซีีซีี การบริิ จาคโลหิิตในครั้้�งนี้้� ณ ห้้องประชุุม
Auditorium ชั้้�น 9 โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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มอบโยเกิิร์์ตนมพาสเจอร์์ไรซ์์เข้้มข้้นผสมเนื้้�อผลไม้้

เมื่่�อระหว่่างวัันที่่� 6 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 ผู้้�แทน คุุณ
ภููมิินทร์์ ธีีระนุุสรณ์์กิิจ อััสสััมชนิิก เลขประจำำ�ตััว 36509 รุ่่�น
AC 107 ผู้้�ช่่วยกรรมการ ผู้้�อำำ�นวยการใหญ่่ฝ่่ายต่่างประเทศ
สายงานนำำ�เข้้าและจััดจำำ�หน่่าย บริิ ษัทั เคซีีจีี คอร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กััด
(KCG Corporation) มอบโยเกิิร์์ตนมพาสเจอร์์ ไรซ์์เข้้มข้้น
ผสมเนื้้� อผลไม้้ แหล่่งของแคลเซีี ยม โยเกิิร์์ต Bauer Sahne
บาว่่าชาเน่่ มีี 4 รสชาติิ นำำ�เข้้าจากประเทศเยอรมัันนีี มููลค่่า
137,200 บาท (หนึ่่�งแสนสามหมื่่�นเจ็็ดพัันสองร้้อยบาทถ้้วน)

ั ณครูู นัักเรีี ยน และบุุคลากร ของโรงเรีี ยน
เพื่่�อแจกจ่่ายให้้กับคุุ
ได้้รัับประทาน โดยมีีมาสเตอร์์วรรณรััชต์์ สองศรีี ยนต์์ หััวหน้้า
ฝ่่ายบริิ หารทั่่ว� ไป พร้้อมด้้วยมาสเตอร์์ วีีรวััฒน์์ สุุวรรณศร
หััวหน้้าฝ่่ายกิิจกรรม มิิสนงลัักษณ์์ สีี นิิลแท้้ ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าฝ่่าย
วิิชาการ มิิสวิิไล รััตนพลทีี หััวหน้้างานหลัักสููตรและการเรีี ยน
การสอน มิิ สวาสนา เวศนานนท์์ ครูู งานโภชนาการและ
บุุคลากร AC Canteen เป็็ นผู้้�แทนรัับมอบ ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร

AC CANTEEN ชวนชิิม Friday Recommend Menu

เมื่่�อวันั ที่่� 27 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 มิิสวาสนา เวศนา
นนท์์ ครูู งานโภชนาการ พร้้อมด้้วย“เชฟโต้้ง” กฤช ประเทืือง
สุุข เชฟประจำำ� AC Canteen และบุุคลากร AC Canteen ได้้เชิิญ
ตััวแทนคณะครูู และตััวแทนนัักเรีี ยนชิิ มเมนูู ใหม่่สุุ ดพิิเศษ
Friday Recommend Menu และให้้คะแนน สำำ�หรัับเมนููใหม่่
Friday Recommend Menu ประกอบด้้วย ราเมน ซุุปกระดููกหมูู
, ชิิลลี่่� ด็็อก, พาสต้้าซอสเพสโต้้ อกไก่่ย่า่ ง และเมล่่อน ชููครีี ม

โดยเมนูู ราเมน ซุุปกระดููกหมูู, ชิิลลี่่� ด็็อก จำำ�หน่่ายในวัันศุุกร์์
ที่่� 11 และ วัันศุุกร์์ที่่� 18 กัันยายน และเมนููด็อก
็ , พาสต้้าซอส
เพสโต้้ อกไก่่ย่า่ ง, เมล่่อน ชููครีี ม จำำ�หน่่ายในวัันศุุกร์์ที่่� 18 และ
วัันศุุกร์์ที่่� 25 กัันยายน เมนููใหม่่สุุ ดพิิเศษ Friday Recommend
Menu จะแนะนำำ�และให้้ได้้ลิ้้�มรสชาติิในทุุกวัันศุุกร์์ เมนููละ 2
สััปดาห์์
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มอบนมถั่่�วเหลืืองแบ่่งปัั นความรัักสู่่น้้อ
� งๆ โรงเรีียนวััดสวนพลูู

เมื่่อวั
� นั ที่่� 27 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 งานกิิจกรรม/สััมพัันธ์์
ชุุมชน ฝ่่ายกิิจกรรม ร่่ วมกัับชมรมอััศวิินแห่่ งศีีลมหาสนิิ ท
โรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ และมูู ล นิิ ธิิ บ ราเดอร์์ ห ลุุยส์์ ชาแนล
จััดกิิจกรรมสััมพัันธ์์ชุุมชน ซึ่่�งเป็็ นอีีกหนึ่่�งกิิจกรรม ที่่�นำำ�หลััก
ธรรมคำำ�สอนของศาสนาคริิ สต์์มาพััฒนาจิิตใจ รัักและแบ่่งปััน

ให้้กับั ผู้้�อื่่น� และยัังสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดี่� ีร่่วมกัันกัับชุุมชน โดย
คณะครูู งานกิิจกรรม/สััมพัันธ์์ชุุมชน ฝ่่ายกิิจกรรม และนัักเรีี ยน
ชมรมอััศวิินแห่่ งศีีลมหาสนิิ ท ได้้ส่่งมอบนมกล่่องให้้น้อ้ งๆ
นัักเรีี ยนโรงเรีี ยนวััดสวนพลูู เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร

มอบอุุปกรณ์ก์ ารเรีียน เครื่่�องเขีียน หนัังสืือแบบเรีียน แบ่่งปัั นความรัักสู่่น้้อ
� งๆ โรงเรีียนวััดม่่วงแค

เมื่่อวั
� นั ที่่� 10 กัันยายน พ.ศ. 2563 งานกิิจกรรม/สััมพัันธ์์
ชุุมชน ฝ่่ายกิิจกรรม ร่่ วมกัับชมรมอััศวิินแห่่ งศีีลมหาสนิิ ท
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ มููลนิิธิิบราเดอร์์หลุุยส์์ ชาแนล และธนาคาร
กรุุงเทพ จััดกิิจกรรมสััมพัันธ์์ชุุมชน ซึ่่�งเป็็ นอีีกหนึ่่�งกิิจกรรม ที่นำำ�
่�
หลัักธรรมคำำ�สอนของศาสนาคริิ สต์์มาพััฒนาจิิตใจ รัักและแบ่่ง

ปัันให้้กับั ผู้้�อื่่�น และยัังสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีร่่วมกัันกัับชุุมชน
โดยคณะครูู งานกิิจกรรม/สััมพัันธ์์ชุุมชน ฝ่่ายกิิจกรรม และ
นัักเรีี ยนชมรมอััศวิินแห่่ งศีี ลมหาสนิิ ท ได้้รวบรวมส่่ งมอบ
อุุปกรณ์์การเรีี ยน เครื่่� องเขีียน หนัังสืื อแบบเรีี ยน นมถั่่ว� เหลืือง
ที่่�ได้้รัับจากผู้้�มีีน้ำำ��ใจดีีคณะผู้้�ใหญ่่ ธนาคารกรุุงเทพ
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ชมรมอััศวิินแห่่งศีีลมหาสนิิท โรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่่วมกัันเฝ้้ าศีีลและสวดสายประคำำ�พระเมตตาร่่วมกััน

เมื่่�อวันั ที่่� 20 สิิงหาคม 2563 ชมรมอััศวิินแห่่งศีีลมหา พััฒนาจิิตใจ ณ วััดน้้อย ชั้้�น 12 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยน
สนิิท โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่ วมกัันเฝ้้าศีีลและสวดสายประคำำ�พระ อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
เมตตาร่่ วมกััน อีีกหนึ่่�งในกิิจกรรมชมรม ที่่�นำำ�หลัักศาสนามา
กิิจกรรมฉลองแม่่พระบัังเกิิด

เมื่่�อวันั ที่่� 8 กัันยายน พ.ศ. 2563 คณะครูู คำำ�สอนและ
นัักเรีี ยนคาทอลิิก โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่วมกัันจััดกิิจกรรมฉลองแม่่
พระบัังเกิิด โดยได้้รัับเกีียรติิจากมาสเตอร์์ วีีรวััฒน์์ สุุวรรณศร
หััวหน้้าฝ่่ายกิิจกรรมมาร่่วมเป็็ นเกีียรติิในงาน คณะครููและนัักเรีี ยน
คาทอลิิกทุุกคนร่่วมกัันสวดภาวนาถวายตััว ถวายบ้้านและ ครอบครััว

ร่่วมกัันมอบดอกไม้้ที่เ่� ตรีียมมาจากบ้้านถวายให้้กับั แม่่พระ ดอกไม้้
ที่เ่� ตรีี ยมมา สื่่�อแทนตััวเองที่ม่� อบถวายไว้้ในความดููแลคุ้้�มครองของ
แม่่พระ หลัังกิิจกรรมทุุกคนร่่วมกัันรัับประทานเค้้กเพื่่�อฉลองวััน
เกิิดแม่่พระร่่วมกััน ณ วััดน้้อย ชั้้�น 10 อาคารอััสสััมชััญ 2003

12 AC NEWSLETTER
สมาคมอััสสััมชััญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
นายกสมาคมอััสสััมชััญ ร่่วมคณะสมาพัันธ์ส์ มาคมศิิษย์เ์ ก่่าคณะเซนต์ค์ าเบีียลเเห่่งประเทศไทย
เมื่่�อวันั พฤหััสที่่� 17 กัันยายน พ.ศ. 2563 พลเรืื อเอก
ประพฤติิพร อัักษรมััต นายกสมาคมอััสสััมชััญ ร่่วมคณะสมาพัันธ์์
สมาคมศิิษย์์เก่่าคณะเซนต์์คาเบีียลเเห่่งประเทศไทย 14 โรงเรีี ยน
ในเครืื อ) รัับเสด็็จฯ สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระ
เทพรััตนราชสุุดาเจ้้าฟ้้ามหาจัักรีีสิิริินธร มหาวชิิราลงกรณวร
ราชภัักดีสิี ิริิกิจิ การิิณีีพีรี ยพััฒนรััฐสีีมาคุุณนากรปิิ ยชาติิ สยามบรม
ราชกุุมารีี ทอดพระเนตรนิิทรรศการในโอกาสฉลอง ๑๐๐ ปีี
โรงเรีี ยนเซนต์์คาเบีียล
คณะกรรมการอำำ�นวยการ สมาคมอััสสััมมชััญ เข้้าคารวะและรัับฟัั งข้้อแนะนำำ�จาก
ภราดา ดร. เดชาชััย ศรีีพิจิ ารณ์์
เมื่่อวั
� นั พุุธที่่� 26 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการ
อำำ�นวยการ สมาคมอััสสััมมชััญ ชุุดวาระปีี 2563 -2565 โดย พลเรืื อ
เอก ประพฤติิพร อัักษรมััต นายกสมาคมฯ คุุณวัันชััย ศุุภพยััคฆ์์
คุุณสงวน รััถการโกวิิท คุุณศัักดิ์์�ชัยั จิิราธิิวัฒั น์์ อุุปนายกสมาคมฯ
และคุุณยงยุุทธ ธีีระวิิทยภิิญโญ เลขาธิิการสมาคมฯ เข้้าคารวะและ
รัับฟังั ข้้อแนะนำำ�จากภราดา ดร. เดชาชััย ศรีีพิจิ ารณ์์ ประธานมููลนิิธิิ
คณะเซนต์์คาเบรีี ยลแห่่ งประเทศไทย ณ อาคารมููลนิิ ธิิคณะ
เซนต์์คาเบรีี ยลแห่่งประเทศไทย ซอยทองหล่่อ25

ร่่วมแสดงความยิินดีี และพบปะพููดคุุยกัับน้้องๆ นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 รุ่่�นที่่� 134
นัักเรีียนหลัักสููตรโปรแกรม ภาษาอัังกฤษ EP-M.6 รุ่่�นที่่� 13
อััสสััมชััญ และคณะกรรมการสมาคมอััสสััมชััญร่่ วมแสดงความ
ยิินดีี และพบปะพููดคุุยกัับน้อ้ งๆนัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี
ที่่� 6 รุ่่�นที่่� 134 และนัักเรีี ยนหลัักสููตรโปรแกรม ภาษาอัังกฤษ
EP-M.6 รุ่่�นที่่� 13 ที่่�ได้้ตั้้�งใจศึึกษาเล่่าเรีี ยนด้้วยความวิิริิยะ
อุุตสาหะ จนจบหลัักสููตร ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย ใน
พิิธีีมอบประกาศนีียบััตรและรางวััลเรีี ยนดีี ครั้้�งที่่� 65 ประจํําปีี การ
ศึึกษา 2562 ของนัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 รุ่่�นที่่� 134
และนัักเรีี ยนหลัักสููตรโปรแกรม ภาษาอัังกฤษ EP-M.6 รุ่่�นที่่� 13
ซึ่่�งปีี นี้้�มีี นายคณิิน งามปฏิิพัทธ์
ั พ์ งศ์์อสช 49144 นายอิินทััชชีีพ
ทรงสุุข (EP) อสช 48983 ได้้รับั รางวััลเรีี ยนดีี Diploma 4.00 ณ
เมื่่�อวันั อาทิิตย์ที่์ ่� 23 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 สมาคม หอประชุุม Louis – Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร Saint
อััสสััมชััญ โดยพลเรืื อเอก ประพฤติิพร อัักษรมััต นายกสมาคม Louis – Marie Memorial Building โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
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ชมรมอััศวิินแห่่งศีีลมหาสนิิท และนัักเรีียนต่่างความเชื่่�อร่่วมเดิินรููป 14 ภาค
เมื่่�อวันั ที่่� 3 กัันยายน พ.ศ. 2563 ชมรมอััศวิินแห่่งศีีล
มหาสนิิท งานอภิิบาล ฝ่่ายกิิจกรรม คณะครูู และนัักเรีี ยนต่่าง
ความเชื่่�อร่่วมเดิินรูู ป 14 ภาค ระลึึกถึึงเส้้นทางพระมหาทรมาน
ของพระเยซูู เจ้้า ความรัักที่่�พระเยซูู มีีต่่อมนุุษย์์โดยทรงยอม
สิ้้�นพระชนม์์บนไม้้กางเขน ณ วััดน้้อย โรงเรีี ยนอััสสััมชััญชั้้�น
12 โดยเริ่่� มเดิินจาก วััดน้้อย ชั้้�น 10 ไปยััง สวนพรรณไม้้ ชั้้�น12
และร่่ วมนมััสการศีีลมหาสนิิทร่่วมกััน ขอบคุุณภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการที่่�อนุุญาตใช้้สถานที่่�สวดภาวนาครั้้�งนี้้�

ร่่วมงานสวดพระอภิิธรรมบิิดามิิสนุุกููล เกตุุแก้้ว
เมื่่�อวันั ที่่� 8 กัันยายน พ.ศ.2563 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒ น์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ พร้้ อ มด้้ว ย
ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าสำำ�นััก
ผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน และ คณะครูู ร่่ วม
งานและเป็็ นเจ้้าภาพสวดพระอภิิธรรม คุุณชั้้�น เกตุุแก้้ว บิิดา
มิิสนุุกููล เกตุุแก้้ว ณ วััดอ่่างทอง อ.กระทุ่่�มแบน จ.สมุุทรสาคร
ในนามของโรงเรีี ย นอััส สััม ชััญ ขอแสดงความเสีี ย ใจกัับ
มิิสนุุกููล เกตุุแก้้ว ในการสูู ญเสีี ยบิิดาอัันเป็็ นที่่�รััก

ฉีีดพ่่นยากำำ�จััดยุุงลายและแมลง
เมื่่�อวันั ที่่� 5 กัันยายน พ.ศ. 2563 งานอาคารสถาน
ที่่� ฝ่่ายบริิ หารทั่่ว� ไป โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ฉีี ดพ่่นยาเพื่่�อกำำ�จัดั
ยุุงลายและแมลงต่่าง ๆ เพื่่�อความปลอดภััยสำำ�หรัับนัักเรีี ยน
และคุุณครูู โดยฉีี ดพ่่นยาภายในบริิ เวณโรงเรีี ยน และบริิ เวณ
จุุดเสี่่� ยงที่่�จะเกิิดการกำำ�เนิิ ดของยุุงลาย ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
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อบรมพนัักงาน AC Canteen
เมื่่� อวันั ที่่� 1 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 งานโภชนาการ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดประชุุมและอบรมให้้กับั พนัักงาน AC
Canteen เกี่่�ยวกัับระเบีียบ และ หน้้าที่่�, การบริิ การ, สุุขาภิิบาล
อาหารโดยมีีคุุณปรีี ชา ชุุณหชััชวาล (เชฟ) และคุุณปััทมนัันท์์
ธนสุุวิิ ม ลวงษ์์ เป็็ นวิิ ท ยากร ณ ห้้ อ งประชุุม 901 ชั้้�น 9
อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
ทั้้�งนี้้�ได้้เน้้นเรื่่� องความสะอาด ความปลอดภััย และการปฏิิบัติั ิ
ตามมาตรการป้้ องกััน COVID-19 ของทางโรงเรีี ยนอย่่าง
เคร่่ งครััดด้้วย
อบรมลููกเสืือกองร้้อยพิิเศษโรงเรีียนอััสสััมชััญ
เมื่่�อวันั ที่่� 22 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 งานลููกเสืื อ โรงเรีี ยน
ั ูกเสืื อกองร้้อย
อััสสััมชััญจััดอบรมความรู้้�ทางลููกเสืื อให้้กับลู
พิิเศษสุุรสีี ห์์โดยมีีวัตถุุป
ั ระสงค์์ เพื่่�อให้้ลููกเสืื อกองร้้อยพิิเศษมีี
ทัักษะทางด้้านลููกเสืื อ เพื่่�อให้้ลููกเสืื อสามารถเป็็ นผู้้�ช่่วยผู้้�กำำ�กับั
ลููกเสืื อในฐานะต่่าง ๆ ของลููกเสืื อ และเพื่่�อให้้ลููกเสืื อมีีจิิต
สาธารณะรู้้�จัักช่่วยเหลืือผู้้�อื่่�น ซึ่่� งได้้รัับเกีียรติิจาก มิิสพึึงพิิศ
บุุญชููเลิิศรััตน์์ หััวหน้้าระดัับ ชั้้�น ม.2 เป็็ นประธานการอบรม
ครั้้�งนี้้� พร้้อมด้้วย อ.สุุรชาย แทบประสิิ ทธิ์์� เป็็ นวิิทยากร และ
ผู้้�กำำ�กัับคืือ ม.ศรััณย์์ สีี นิิลแท้้ ม.วััฒนา เอี่่�ยมอิินทร์์ และ
มิิสอรวรานัันท์์ ทอดสนิิท เป็็ นวิิทยากรผู้้�ช่่วย ดููแลตลอดการ
อบรม ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
ปฐมนิิเทศการใช้้ห้้องสมุุดของนัักเรีียน ม.1 และ EP-M.1
งานศููนย์์วิิทยบริิ การ สำำ�นัักผู้้�อำำ�นวยการ จััดปฐมนิิเทศ
การใช้้ห้้องสมุุด มาร์์ ติิน เดอ ตููสร์์ (Martin de Tours Liary)
ั กั เรีี ยน ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 และ EP-M.1 เพื่่�อ
ให้้กับนั
ให้้นัักเรีี ยนสามารถใช้้บริิการของห้้องสมุุดได้้เต็็มศัักยภาพ
โดยแบ่่งออกเป็็ น วัันที่่� 9 กรกฏาคม 2563 สำำ�หรัับนักั เรีี ยนระดัับ
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 กลุ่่�ม1 (เลขที่่�คี่่�) วัันที่่� 16 กรกฏาคม พ.ศ.2563
นัักเรีี ยนระดัับมัธั ยมศึึกษาปีี ที่่� 1 กลุ่่�ม 2 (เลขที่่�คู่่�) และวัันที่่� 14
สิิ งหาคม พ.ศ.2563 นัักเรีี ยน EP-M.1 ณ ห้้องสมุุด มาร์์ ติิน เดอ
ตููสร์์ (Martin de Tours Liary) ชั้้�น 3 และ ชั้้�น 4 อาคารนัักบุุญ
หลุุยส์์-มารีี ย์ ์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
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สััมมนาเชิิงปฏิิบััติิการ หััวข้้อ สารสนเทศและความสำำ�เร็็จของฝ่่าย

เมื่่�อวันั ที่่� 19 สิิ งหาคม พ.ศ.2563 งานทรััพยากรมนุุษย์์
สำำ�นัักผู้้�อำำ�นวยการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดสััมมนาเชิิงปฏิิบัติั ิ
ั ณครูู
การ หััวข้้อ สารสนเทศและความสำำ�เร็็ จของฝ่่าย ให้้กับคุุ
ที่่�เป็็ นคณะกรรมการของฝ่่าย และคณะกรรมการสารสนเทศ
ของโรงเรีี ยน โดยมีี ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการ

โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เป็็ นวิิทยากร เพื่่�อนำำ�ข้อมู
้ ูลของแต่่ละฝ่่าย
มาจััดทำำ�สารสนเทศของฝ่่าย เพื่่�อนำำ�ไปใช้้ให้้เกิิ ดประโยชน์์
สูู งสุุดในการนำำ�สารสนเทศไปใช้้ในส่่ วนของโรงเรีี ยนต่่อไป
ณ ห้้องประชุุม 901 ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ

อบรมเชิิงปฎิิบััติิการเรื่่�อง การพััฒนาและจััดทำำ�เครื่่�องมืือประกัันคุุณภาพภายในโรงเรีียน

เมื่่�อวันั ที่่� 15 -16 กัันยายน พ.ศ. 2563 งานประกััน
คุุณภาพศึึกษา โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดอบรมเชิิ งปฎิิ บัติั ิการ
เรื่่� อง การพััฒนาและจััดทำำ�เครื่่� องมืือประกัันคุุณภาพภายใน
ั วั หน้้าฝ่่าย ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าฝ่่าย หััวหน้้างาน
โรงเรีี ยน ให้้กับหั
หััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ ผู้้�ช่่วยหััวหน้้ากลุ่่�มสาระฯ หััวหน้้าระดัับ

ชั้้�น ผู้้�ช่่วยหััวหน้้าระดัับชั้้�น และคุุณครูู ที่่�เกี่่�ยวข้้อง โดยได้้รัับ
เกีียรติิจาก มิิสดรุุณีี ขัันโท นัักวิิชาการฝ่่ายการศึึกษา มููลนิิ ธิิ
คณะเซนต์์คาเบรีี ยลแห่่ งประเทศ เป็็ นวิิทยากรในการอบรม
ณ ห้้องประชุุม 901 ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
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อบรมภายในคุุณครููกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�สัังคมศึึกษาฯ กัับทีีมที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจเคมิิคอลส์์ เอสซีีจีี (SCG Chemicals)

เมื่่�อวันั ที่่� 19 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 กลุ่่ม� สาระการเรีี ยน
รู้้�สัังคมศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้จัดั
ั ณครูู กลุ่่�มสาระฯ เนื่่�องด้้วย ปีี การศึึกษา
อบรมภายในให้้กับคุุ
2563 กลุ่่ม� สาระการเรีี ยนรู้้�สัังคมศึึกษาฯ ได้้รัับมอบหมายให้้
รัับผิดิ ชอบด้้านสิ่่�งแวดล้้อม โดยเฉพาะโครงการคััดแยกขยะ โดย
ได้้รัับเกีียรติิจาก คุุณเฉลิิมพล ฮุุนพงษ์์สิิมานนท์์ Circular
Economy Business Director และทีีมงาน จาก ธุุรกิิจเคมิิคอลส์์

เอสซีีจีี อััสสััมชนิิก รุ่่�น 107 และทีีมงาน เป็็ นวิิทยากร ให้้ความ
รู้้�และคำำ�ปรึึกษา โดยมีีมิสิ สุุปรีี ยา เอกอิินทร์์ หััวหน้้ากลุ่่ม� สาระ
การเรีี ยนรู้้�สัังคมศึึกษา ศาสนาและวััฒนธรรม พร้้อมด้้วยคณะครูู
กลุ่่ม� สาระการเรีี ยนรู้้�สัังคมศึึกษา ฯ เข้้าร่่ วมอบรม ณ ห้้อง Video
Conference 1 ชั้้�น 3 ห้้องสมุุดมาร์์ตินิ เดอ ตููรส์์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร

โรงเรีียนอััสสััมชััญร่่วมการประชุุมเชิิงอภิิปรายตามโครงการลดการติิดเชื้้�อเอชไอวีีรายใหม่่สู่่เ� ป้้ าหมายที่่�เป็็ นศููนย์์
ระดัับพื้้�นที่่�เขต ประจำำ�ปีี 2563

เมื่่�อวันั ที่่� 8 กัันยายน พ.ศ.2563 กลุ่่�มสาระการเรีี ยน
รู้้�สุุขศึึกษาและ พลศึึกษา ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่ วม
กัับฝ่่ายสิ่่� งแวดล้้อมและสุุขาภิิบาล สำำ�นัักงานเขตบางรััก โดย
มีีมิิสณััฏฐีี เจริิ ญเกีียรติิบวร หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ กล่่าวต้้อนรัับ
และมอบของที่่�ระลึึกแก่่ ดร.ภััคภร สงวนศัักดิ์์� ผู้้�อำำ�นวยการ
สำำ�นัักงานเขตบางรััก เป็็ นประธานในพิิธีีเปิิ ดการประชุุมเชิิง
อภิิปรายตามโครงการลดการติิ ดเชื้้� อเอชไอวีีรายใหม่่สู่่� เป้้ า
หมายที่่�เป็็ นศููนย์์ระดัับพื้้�นที่่�เขต ประจำำ�ปีี 2563 ได้้รัับเกีียรติิ
จากนายสมชาติิ ทาแกง นางสาวปฏิิญญา สุุริิวงศ์์ตำำ�แหน่่ง
เจ้้าหน้้าที่่�งานทั่่ว� ไป จากศููนย์์วิิจัยั โรคเอดส์์ สภากาชาดไทย

เป็็ นวิิทยากร เพื่่�อให้้ความรู้้� และสร้้ างทัักษะเรื่่� องเอดส์์ และ
โรคติิดต่่อทางเพศสััมพัันธ์์ในเยาวชน ให้้เยาวชนยุุคใหม่่ห่่าง
ไกลเอดส์์ ทั้้�งนี้้�มีีนักั เรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4-6 จำำ�นวน
60 คน คณะครูู กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�สุุขศึึกษาและ พลศึึกษา
จำำ�นวน 12 คน และคุุณครูู สนัับสนุุนการสอน จำำ�นวน 8 คน
รวมทั้้�ง สิ้้� น 80 คน คณะผู้้�บริิ ห าร และเจ้้า หน้้า ที่่� ฝ่่ ายสิ่่� ง
แวดล้้อมและสุุขาภิิบาล สำำ�นัักงานเขตบางรััก เข้้าร่่ วม ณ ห้้อง
ประชุุม Auditorium ชั้้�น 9 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุงเทพมหานคร
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ตบลููกยาง “อิินทรีีแดง U-18” อััสสััมชััญ คว้้ารองชนะเลิิศวอลเลย์บ์ อลกรมพลศึึกษา
รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 18 ปีี ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563

สรุุปผลการแข่่งขัันกีี ฬาวอลเลย์์บอลกีี ฬาระหว่่าง
โรงเรีี ย น ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 รุ่่� น อายุุไม่่ เ กิิ น 18 ปีี
ระหว่่างวัันที่่� 3 -12 สิิ งหาคม 2563 ณ ศููนย์์เยาวชนเฉลิิมพระ
เกีียรติิฯ เทศบาลนครนนทบุุรีี
วัันที่่� 3 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดแรก สาย เอ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนกีีฬานครนนท์์วิิทยา ๖
2-1 เซต (26-24, 10-25, 15-7 คะแนน)
วัันที่่� 4 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดที่่�สอง สาย เอ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนโรงเรีี ยนบางพลีีราษฎร์์
บารุุง จ.สมุุทรปราการ 2-0 เซต (25-11, 25-3 คะแนน)
วัันที่่� 7 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดที่่�สาม สาย เอ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนทุ่่�งศุุขลาพิิทยา “กรุุงไทย
อนุุเคราะห์์” จ.ชลบุุรีี 2-0 เซต (25-20, 25-13 คะแนน)
วัันที่่� 8 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบสอง นััดแรก สาย อีี
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนเทศบาล 1 (เยี่่�ยมเกษ
สุุวรรณ) จ.สมุุทรปราการ 2-0 เซต (25-22, 25-17 คะแนน)

วัันที่่� 9 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบสอง นััดที่่�สอง สาย อีี
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนขามทะเลสอวิิทยา
จ.นครราชสีี มา 2-0 เซต (25-19, 25-22 คะแนน)
วัันที่่� 10 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบก่่อนรองชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนกีีฬาเทศบาลนครสวรรค์์
จ.นครสวรรค์์ 2-0 เซต (25-10, 25-12 คะแนน)
วัันที่่� 11 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบรองชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนทุ่่�งศุุขลาพิิทยา “กรุุงไทย
อนุุเคราะห์์” จ.ชลบุุรีี 3-0 เซต (25-19, 25-13, 25-15
คะแนน)
วัันที่่� 12 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบชิิ งชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนขามทะเลสอวิิทยา
จ.นครราชสีี มา 2-3 เซต (25-21, 20-25, 22-25, 25-12,
11-15 คะแนน)
ได้้รัับรางวััลรองชนะเลิิศวอลเลย์์บอลกีีฬาระหว่่างโรงเรีี ยน
ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 18 ปีี
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ตบลููกยาง “อิินทรีีแดง U-16” อััสสััมชััญ คว้้ารองชนะเลิิศวอลเลย์บ์ อลกรมพลศึึกษา
รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563

สรุุปผลการแข่่งขัันกีีฬาวอลเลย์์บอลกีีฬาระหว่่าง
โรงเรีี ยน ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี ระหว่่าง
วัันที่่� 11-21 สิิงหาคม 2563
ณ ศููนย์์เยาวชนเฉลิิมพระเกีียรติิฯ เทศบาลนครนนทบุุรีี
วัันที่่� 13 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดแรก สาย เอ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนกีีฬา อบจ. จ.ร้้อยเอ็็ด 2-0
เซต (25-19, 26-24 คะแนน)
วัันที่่� 15 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดที่่ส� อง สาย เอ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนเทศบาล1(เยี่่ย� มเกษมสุุวรรณ
) จ.สมุุทรปราการ 2-0 เซต (25-15, 27-25 คะแนน)
วัันที่่� 16 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบสอง นััดแรก สาย อีี
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนสามโคก จ.ปทุุมธานีี 2-0
เซต (25-15, 25-10 คะแนน)
วัันที่่� 17 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบสอง นััดที่่ส� อง สาย อีี

โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนขามทะเลสอวิิทยา
จ.นครราชสีีมา 2-0 เซต (25-17, 25-15 คะแนน)
วัันที่่� 18 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบก่่อนรองชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนวัังนํ้้�าเย็็นวิิทยาคม
จ.สระแก้้ว 2-0 เซต (25-15, 25-17 คะแนน)
วัันที่่� 19 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบรองชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนสระบุุรีีวิทิ ยาคม 3-0 เซต
(25-15, 25-22, 25-21 คะแนน)
วัันที่่� 21 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบชิิงชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนกีีฬา อบจ.ร้้อยเอ็็ด 1-3 เซต
(17-25, 20-25, 28-26, 20-25 คะแนน)
คว้้ารางวััลรองชนะเลิิศการแข่่งขัันกีีฬาวอลเลย์์บอลกีีฬา
ระหว่่างโรงเรีี ยน ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี
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ตบลููกยาง “อิินทรีีแดง U-14” อััสสััมชััญ คว้้าแชมป์์วอลเลย์บ์ อลกรมพลศึึกษา
รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี 5 สมััยติิดต่่อกััน

สรุุปผลการแข่่งขัันกีี ฬาวอลเลย์์บอลกีี ฬาระหว่่าง
โรงเรีี ยน ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 14 ปีี ระหว่่าง
วัันที่่� 21-30 สิิ งหาคม 2563 ณ ศููนย์์เยาวชนเฉลิิมพระเกีียรติิฯ
เทศบาลนครนนทบุุรีี จัังหวััดนนทบุุรีี
วัันที่่� 24 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดแรก สาย เอ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนเทศบาล1 (เยี่่ย� มเกษม
สุุวรรณ) จ.สมุุทรปราการ 2-0 เซต (25-11, 25-18 คะแนน)
วัันที่่� 25 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก ที่่ส� อง สาย เอ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนทุ่่ง� ศุุขลาพิิทยา “กรุุงไทย
อนุุเคราะห์์” จ.ชลบุุรีี 2-0 เซต (25-17, 25-12 คะแนน)
วัันที่่� 26 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบสอง นััดแรก สาย อีี
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนแม่่วงก์์พิทิ ยาคม 2-0 เชต
(25-13, 25-13 คะแนน)

วัันที่่� 27 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบสอง นััดที่่ส� อง สาย อีี
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนสระบุุรีีวิทิ ยาคม 1-2 เซต
(20-25, 25-23, 14-16 คะแนน)
วัันที่่� 28 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบสาม
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนขามทะเลสอวิิทยา 2-1 เซต
(26-28, 25-18, 25-11 คะแนน)
วัันที่่� 29 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบรองชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนประชาบำำ�รุุง 3-0 เซต
(25–21, 25-16, 25-10 คะแนน)
วัันที่่� 30 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบชิิงชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนสระบุุรีีวิทิ ยาคม จ.สระบุุรีี
3-2 เซท (11-25, 25-16, 22-25, 25-20, 15-8) คว้้าแชมป์์
วอลเลย์์บอลกรมพลศึึกษา รุ่่�น 14 ปีี 5 สมััยติิดต่่อกััน
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“อิินทรีีแดง U-18” อััสสััมชััญ คว้้าแชมป์์วอลเลย์บ์ อลเยาวชน PEA ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย
ครั้้�งที่่� 16 ประจํําปีี 2563 รอบคััดเลืือกตััวแทนภาคนครหลวง เป็็ นสมััยที่่� 3 ติิดต่่อกััน

สรุุปผลการแข่่งขัันวอลเลย์์บอลเยาวชน PEA ชิิงชนะ
เลิิศแห่่งประเทศไทย ครั้้�งที่่� 16 (ปีี ที่่� 36) ประจํําปีี 2563 ชิิงถ้้วย
พระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี
รอบคััดเลืือกตัวั แทนภาคนครหลวง ระหว่่างวัันที่่� 24 - 30
สิิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงยิิมยามาฮ่่าเทศบาลนครสมุุทรปราการ
จ.สมุุทรปราการ
วัันที่่� 24 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดแรก สาย เอ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนรััตนโกสิิ นทร์์สมโภช
บางขุุนเทีียน 3-0 เซต (25-6, 25-9, 25-5 คะแนน)
วัันที่่� 25 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดที่่ส� อง สาย เอ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ วิิทยาลััยพณิิ ชยการบางนา 3-0 เซต
(25-7, 25-7, 25-1 คะแนน)
วัันที่่� 28 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบสอง
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนอำำ�นวยวิิทย์ ์ 3-0 เซต (25-5,
25-5, 25-7 คะแนน)

วัันที่่� 29 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบรองชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนนวมิินทราชิินููทิิศ หอวััง
จ.นนทบุุรีี 3-0 เซต (25-18, 25-15, 25-22 คะแนน)
วัันที่่� 30 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 รอบชิิงชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนเทศบาล1(เยี่่ย� มเกษสุุวรรณ
) 3-0 เซต (25-19, 25-14, 25-15 คะแนน)
รางวััลนัักกีีฬายอดเยี่่ย� มชาย
ได้้แก่่ผู้เ้� ล่่นหมายเลข 2 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ นายปััญญา บุุตร
สััมฤทธิ์์�
รางวััลผู้้�ฝึึกสอนยอดเยี่่ย� มชาย
ได้้แก่่ผู้้�ฝึึกสอนโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ มาสเตอร์์สนั่่น� อ้้นเกตุุ
รัับรางวััลชนะเลิิศ พร้้อมได้้สิิทธิ์์� เข้้าแข่่งขัันรอบชิิงชนะเลิิศ
ประเทศไทย ระหว่่างวัันที่่� 10-17 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สนาม
กีีฬากลางจัังหวััดพระนครศรีี อยุุธยา
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ทำำ�บุุญหอพัักนักั กีีฬาฟุุตบอล เนื่่�องในโอกาสวัันแม่่ 12 สิิงหาคม
เมื่่�อวันั ที่่� 12 สิิ งหาคม พ.ศ. 2563 นัักกีีฬาฟุุตบอล
โครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และทีีมงานสต๊๊าฟโค้้ช
พร้้อมด้้วยผู้้�ปกครอง ร่่ วมกัันเป็็ นเจ้้าภาพทำำ�บุุญ เพื่่�อพระราช
กุุศลเนื่่�องในโอกาสวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาสมเด็็จพระนางเจ้้า
สิิ ริิกิิติ์์� พระบรมราชิินีีนาถ พระบรมราชชนนีีพันั ปีี หลวง และ
วัันแม่่ 12 สิิงหาคม ณ หอพัักนักกี
ั ฬี าฟุุตบอล โครงการอััสสััมชััญ
แคมปััส พระราม 2 ต.พัันท้้ายนรสิิงห์์ อ.เมืือง จ.สมุุทรสาคร

ครอบครััวหะริินสุุต มอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่นัักกีีฬาที่่�ดีีของโรงเรีียนอััสสััมชััญ
เมื่่�อวันั ที่่� 21 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 คุุณภููมินิ ทร์์ หะริิ น
สุุต ผู้้�แทนครอบครััวหะริิ นสุุต มอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่ของ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เพื่่�อเข้้ากองทุุนหะริิ นสุุต เพื่่�อให้้โรงเรีี ยน
มอบทุุนการศึึกษาให้้แก่่นักกี
ั ีฬาที่่�ดีีของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ใน
โอกาสครบรอบวัันคล้้ายวัันเกิิ ดของ คุุณอำำ�พล หะริิ นสุุต
(ล่่วงลัับไปแล้้ว) ซึ่่�งตรงกัับวันั ที่่� 16 สิิงหาคม ตามเจตนารมณ์์
ของครอบครััว จำำ�นวน 60,000.- บาท (หกหมื่่น� บาทถ้้วน) โดยมีี
ภราดา ดร. ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
พร้้อมด้้วยภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษาโรงเรีี ยน ร่่ วมรัับ
มอบ ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรัักกรุุ งเทพมหานคร
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1 เหรีียญเงิิน การแข่่งขัันฮอกกี้้�น้ำำ�แข็็ง Thailand Youth Ice Hockey
	ขอแสดงความยิินดีีกับั นายอชิิรวััฒน์์ ทองอิิน นัักเรีี ยน
ชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3/8 เลขที่่� 6 เลขประจำำ�ตััว 52160 สัังกััดทีีม
Bangkok Warriors Boys. ที่่�สามารถคว้้ารางวััลรองชนะเลิิศ
อัันดัับ 1 เหรีี ยญเงิิน การแข่่งขัันฮอกกี้้� น้ำำ��แข็็ง รายการชิิงแชมป์์
เยาวชนแห่่งประเทศไทย ประจำำ�ปีี 2563 (Thailand Youth Ice
Hockey Championship 202 ระหว่่างวัันที่่� 11-14 กัันยายน
พ.ศ. 2563 สนามแข่่งขััน Chaingmai ice arena จัังหวััด
เชีียงใหม่่
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“อิินทรีีแดง U-16 “ อััสสััมชััญ ร่่วงฟุุตบอลกรมพลศึึกษา 16 ปีี ก ปีี 2563

สรุุปผลการแข่่งขัันฟุุตบอลระหว่่างโรงเรีี ยน รุ่่�นอายุุ
ไม่่เกิิน 16 ปีี ประเภท ก. ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 ชิิ งถ้้วย
พระราชทาน สมเด็็จพระเจ้้าลููกเธอ เจ้้าฟ้้าสิิริิวัณั ณวรีี นารีี รััตน
ราชกััญญา ณ สนามกีีฬาเฉลิิมพระเกีียรติิฯ คลอง 6 จ.ปทุุมธานีี
วัันที่่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดแรก
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนสุุรศัักดิ์์�มนตรีี 4-1 ประตูู
วัันที่่� 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดที่่ส� อง
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ลูกู โทษตััดสิิน โรงเรีี ยนเทพศิิริินทร์์
3-5 ประตูู (หลัังจากเสมอในเวลา 1-1 ประตูู)
วัันที่่� 26 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดที่่ส� าม
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนกรุุงเทพคริิ สเตีียน 0-1 ประตูู

ตกไปเล่่นถ้้วย ข (ดิิวิชั่่ิ น� 2)ในฤดููกาลหน้้า
สรุุปตารางคะแนน สาย บีี
โรงเรีี ยน สุุรศัักดิ์์�มนตรีี แข่่ง 3 มีี 6 แต้้ม
โรงเรีี ยนกรุุงเทพคริิ สเตีียน แข่่ง 3 มีี 6 แต้้ม
โรงเรีี ยนเทพศิิริินทร์์ แข่่ง 3 มีี 3แต้้ม
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แข่่ง 3 มีี 3แต้้ม
สรุุปการเข้้ารอบของสาย บีี
สุุรศัักดิ์์�มนตรีี เข้้ารอบเป็็ นที่่� 1 ของสาย
กรุุงเทพคริิ สเตีียนวิิทยาลััยเข้้ารอบเป็็ นที่่� 2 ของสาย
อััสสััมชััญ ตกชั้้�น ไปเล่่น ประเภท ข ในปีี การศึึกษา 2564
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สรุุปผลการแข่่งขัันฟุุตบอลระหว่่างโรงเรีี ยน รุ่่�นอายุุ
ไม่่เกิิน 18 ปีี ประเภท ก. ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 ชิิ งถ้้วย
พระราชทาน สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพ
รััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ณ สนามศุุภชลาศััย สนาม
กีีฬาแห่่งชาติิ ปทุุมวััน กรุุงเทพฯ
วัันที่่� 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดแรก
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนท่่าข้้ามพิิทยาคม ชลบุุรีี 1-3
ประตูู
วัันที่่� 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดที่่ส� อง
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนวััดสุุทธิิวราราม 4-1 ประตูู

วัันที่่� 14 สิิงหาคม พ.ศ. 2563 รอบแรก นััดที่่ส� าม
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนกีีฬาเทศบาลนครราชสีีมา 2-1
ประตูู
วัันที่่� 10 กัันยายน พ.ศ. 2563 รอบ 8 ทีีมสุุดท้้าย
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะลููกจุุดโทษตััดสิิ น โรงเรีี ยนวชิิราลััย
จ.เชีียงใหม่่ 4-2 ประตูู (หลัังจากเสมอในเวลา 0-0 ประตูู)
วัันที่่� 15 กัันยายน พ.ศ. 2563 รอบรองชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนสวนกุุหลาบวิิทยาลััย 0-2 ประตูู
คว้้ารองชนะเลิิศอัันดัับสอง ร่่ วมกัับทีีมโรงเรีี ยนสวนกุุหลาบ
วิิทยาลััย จ.ชลบุุรีี

สแกน QRCode เพื่่�อดููติิดตามข่่าวสาร การแข่่งขัันกีีฬาทีีมโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้้ที่่�
แฟนเพจโครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/
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“อิินทรีีแดง” U-13 คว้้าแชมป์์บาสเกตบอล”ออมสิิน-เจีียระไนเพชร 2020

สรุุปผลการแข่่งขัันบาสเกตบอล “ออมสิิ น-เจีียระไนเพชร
2020” ครั้้�งที่่� 2 ประจำำ�ปีี 2563 ระหว่่างวัันที่่� 12 สิิงหาคม – 9
กัันยายน พ.ศ. 2563 ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรีี ยนสาย
ปััญญารัังสิิ ต
รุ่� ่นอายุุ 13 ปีี ชาย คว้้ารางวััลชนะเลิิศ
รอบแรก
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนประชาอุุทิิศ (จัันทาบ
อนุุสรณ์์) 123-18 คะแนน
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ Bangkok Rookies 41-27 คะแนน
รอบรองชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญธนบุุรีี 51-30
คะแนน
รอบชิิงชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ Bangkok Rookies 58-36 คะแนน
คณะผู้้จั� ัดทำำ�
ที่่�ปรึึกษา

รุ่� ่นอายุุ 15 ปีี ชาย คว้้ารางวััลชนะเลิิศอัันดับั สาม
รอบแรก
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนสาธิิต มศว.
ประสานมิิตร 70-20 คะแนน
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ KOB Academy Chonburi 110-38
คะแนน
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนนนทบุุรีี วิทิ ยาลััย 65-44
คะแนน
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนกรุุงเทพคริิ สเตีียนวิิทยาลััย
79-73 คะแนน
รอบรองชนะเลิิศ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญธนบุุรีี 50-54
คะแนน

ผู้้ช่่� วยบรรณาธิิการ
สกนธวััฒน์์

ม.ชาญชััย

ภราดาวิิริิยะ

ฉัันทวโรดม

กองบรรณาธิิการ

ภราดากุุลชาติิ

จัันทะโชโต

ม.กายสิิทธิ์์�

ร่่มไมล์์

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม

มิิสณััฎฐีี

เจริิญเกีียรติิบวร

ม.ชาญชััย

ศรีีนิิยม

มิิสณวรา

ใจสุุวรรณ์์

ม.โอภาส

ธิิราศัักดิ์์�

มิิสณวรา

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�

ม.กายสิิทธิ์์�

ม.โสภณ	สกุุลเรืือง

มิิสณวรา
ร่่มไมล์์

ร่่มไมล์์

ใจสุุวรรณ์์

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม
มิิสณวรา

ร่่มไมล์์

ศรีีนิิยม

ถ่่ายภาพ

ภราดา ดร.ศัักดา

ใจสุุวรรณ์์

มิิสเรวดีี	ฉายสุุวรรณ

โรงเรี ยนอัสสัมชัญ
เลขที่่� 26 ถนนเจริิ ญกรุุง เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 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

