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จดหมายข่่าวโรงเรียนอัสัสมัชัญั

AC NEWSLETTER
ปีีทีี่� 23 ฉบับััเดือันตุุลาคม - พฤศจิกายน พ.ศ.2563

อัสัสัมชััญ คว้้าแชัมป์์ 9 รายการ การแข่่งข่นัหุ่่่นยนต์์พัฒันาศัักยภาพัเยาว้ชันไทยด้้านหุ่่่นยนต์์ 
Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020

พิธีีมอับัเกียรติุบัตัุรนกัเรียนดีเด่นดา้นวชิัาการ 

ปีระจำาปีีการศึกษา 2562

งาน Open House หลกัสูตุรและการเรียนการสอัน

ระดบััชัั�นมธัียมศึกษาตุอันตุน้

อิันที่รีแดง U-13 อัสัสมัชัญั ควา้แชัมป์ีการแข่่งข่นั 

THAI BASKETBALL INVITATION (TBI 2020) 

รุ่น 13 ปีี

ป์ระจำำาปี์การศึักษา 2563
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พิิธีีถวายราชสัักการะเน่ื่�องในื่วันื่คล้า้ยวันื่สัวรรคตพิระบาทสัมเด็็จพิระบรมชนื่กาธิีเบศร มหาภููมิพิล้อดุ็ล้ยเด็ช
มหาราช บรมนื่าถบพิิตร

 เมื�อัวนัทีี่� 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศกัดา  สกนธีวฒัน์
 ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญั เป็ีนปีระธีานในพิธีีถวายราชั
สกัการะเนื�อังในวนัคลา้ยวนัสวรรคตุพระบัาที่สมเดจ็พระบัรม

นิื่ทรรศการเฉลิ้มพิระเกียรติ พิระบาทสัมเด็็จพิระบรมชนื่กาธิีเบศร มหาภููมิพิล้อดุ็ล้ยเด็ชมหาราช
บรมนื่าถบพิิตร (รัชกาล้ที� ๙)
 ศูนยว์ิที่ยบัริการ โรงเรียนอัสัสัมชัญั จดันิที่รรศการ
เฉลิมพระเกียรติุ พระบัาที่สมเด็จพระบัรมชันกาธิีเบัศร  
มหาภูมิพลอัดุลยเดชัมหาราชั บัรมนาถบัพิตุร (รัชักาลทีี่� ๙) ให้
แก่นกัเรียน คณะครู และบุัคลากร เข่า้ร่วมชัม เพื�อันอ้ัมรำาลึก
ถึงพระมหากรุณาธิีคุณตุ่อัปีวงชันชัาวไที่ย และเพื�อัเผู้ยแพร่
พระเกียรติุคุณข่อังพระอังคท่์ี่าน ตุลอัดจนเป็ีนการแสดงความ
จงรักภกัดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิีคุณอันัลน้พน้ ระหวา่ง
วนัทีี่� 28 กนัยายน - 9 ตุุลาคม พ.ศ. 2563  ณ  ชัั�น 3 หอ้ังสมุด
มาร์ติุน เดอั ตูุรส์ อัาคารนกับุัญหลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis- 
Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก 
กรุงเที่พฯ

ชันกาธิีเบัศร มหาภูมิพลอัดุลยเดชัมหาราชั บัรมนาถบัพิตุร           
( รัชักาลทีี่�  9  ว ันทีี่�  13 ตุุลาคม) เพื�อัน้อัมรำาลึกถึง                                                      
พระมหากรุณาธิีคุณตุ่อัปีวงชันชัาวไที่ย และเพื�อัเผู้ยแพร่         
พระเกียรติุคุณข่อังพระอังคท่์ี่านให้กบัันกัเรียนตุลอัดจน
เป็ีนการแสดงความจงรักภกัดีและสำานึกในพระมหากรุณาธิีคุณ
อันัลน้พน้ข่อังพระมหากษตัุริยน์กัพฒันา ผูู้ท้ี่รงงานหนกั และ
ตุรากตุรำาพระวรกายมายาวนาน 70 ปีี โดยมีภราดากลุชัาติุ   
จนัที่ะโชัโตุ รอังผูู้อ้ั ำานวยการ/หวัหนา้สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ/
หวัหนา้ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน  พร้อัมดว้ยคณะกรรมการทีี่�ปีรึกษา
ผูู้อ้ั ำานวยการ ผูู้แ้ที่นครูอัาวโุส ผูู้แ้ที่นนกัเรียน พนกังาน คณะครู
นักเรียนระดับัชัั� นมัธียมศึกษาปีีทีี่�  2 และ EP–M.2  
ร่วมในพิธีี ณ หอัปีระชุัม Louis–Marie Grand Hall  ชัั�น 6  
อัาคารSaint Louis–Marie Memorial Building โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

พิิธีีมิสัซาบูชาขอบพิระคุณโอกาสัฉล้องวันื่คล้า้ยวันื่เกิด็ ครบรอบอายุ 87 ปีี ภูราด็าวิริยะ ฉันื่ทวโรด็ม

 เ มื� อัว ันทีี่�  26 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 โรงเ รียน 
อัสัสมัชัญัจดัพิธีีมิสซาบูัชัาข่อับัพระคุณโอักาสฉลอังวนัคลา้ย
วนัเกิด ครบัรอับั 87 ปีี ภราดาริยะ ฉนัที่วโรดม  โดยมีบัาที่หลวง
ยอัห์น บัปัีติุสตุ ์สมเกียรติุ ตุรีนิกร อุัปีสงัฆราชัอัคัรสงัฆมณฑล
กรุงเที่พฯ เป็ีนปีระธีานโมที่นาคุณพระเจา้ฉลอังวนัคลา้ยวนัเกิด
ภราดาหลุยส์ วริิยะ ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีรึกษาโรงเรียน/ปีระธีาน    
มูลนิธิีบัราเดอัร์หลุยส์ ชัาแนล โดยมีอัสัสมัชันิก แข่กผูู้มี้เกียรติุ 
คณะครู และนกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 3 ร่วมพธีิี  ณ หอั
ปีระชุัม Louis-Marie Grand Hall  ชัั�น 6 อัาคารนกับุัญหลุยส์-     
มารีย ์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ
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เยาวชนื่ดี็เด็�นื่ปีระจำาปีี 2563 ด็า้นื่คุณธีรรม จริยธีรรม

รางวัล้ Best Technique Award การแข�งขันื่ THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2020

 เมื�อัวนัทีี่� 21 กนัยายน พ.ศ. 2563 นายเสฏฐนนัที่ ์             ธิีติุ
ธีรรมศกัดิ�  เลข่ปีระจำาตุวั 49868 ชัั�น ม.6/10 แผู้นการเรียนศิลป์ี
ภาษาจีน ไดรั้บัคดัเลือักใหเ้ป็ีนตุน้แบับัเยาวชันดีเด่นปีระจำาปีี  
2563 ดา้นคุณธีรรมจริยธีรรม โควตุา้ ดารา และนกัแสดง                
จดัโดยสมาคมคนข่อังแผู้น่ดิน  จดัโครงการส่งเสริมเยาวชันดี
เด่น  เนื�อังในวนัเยาวชันแห่งชัาติุ ปีระจำาปีี 2563 ณ วทิี่ยาลยั
เที่คโนโลยทีี่กัษิณาบัริหารธุีรกิจ   เพื�อัส่งเสริมเดก็และเยาวชัน
 บุัคคลตุน้แบับัทีี่�ที่ำาความดี และสมควรทีี่�รับัเกียรติุบัตัุร ยกยอ่ัง
เชิัดชูัเกียรติุ อีักที่ั�งเพื�อัเป็ีนทีี่�ยอัมรับัตุ่อัสังคมในดา้นการ                 
มีคุณธีรรม จริยธีรรม และยงัเป็ีนตุวัอัยา่งทีี่�ดีตุ่อัสงัคม

 ข่อัแสดงความยนิดี กบัั ทีี่ม CORGIISGOD โรงเรียน
อัสัสมัชัญั ทีี่�ไดรั้บัรางวลั Best Technique Award ในการ
แข่่งข่นั  THAILAND  CANSAT-ROCKET  COMPETITION 
2020 จดัโดย อังค์การพิพิธีภณัฑ์วิที่ยาศาสตุร์แห่งชัาติุ                    
(อัพวชั.) ร่วมกบัั สถาบันัเที่คโนโลยป้ีีอังกนัปีระเที่ศ (สที่ปี.) 
โดยจะแข่่งข่นัรอับัชิังชันะเลิศ ระหว่างวนัทีี่� 7-9 ตุุลาคม        
พ.ศ. 2563 ณ อังค์การพิพิธีภณัฑ์วิที่ยาศาสตุร์แห่งชัาติุ                    
(อัพวชั.)
ทีี่ม CORGIISGOD ปีระกอับัดว้ย
1. นายชัโยดม วงศบุ์ัญสิน เลข่ปีระจำาตุวั 50939 ม.5/1
2. นายศีลวตัุ ฤกษพ์ศุิที่ธิี�  เลข่ปีระจำาตุวั 54656 ม.6/3
3. นายธีนภทัี่ร ฉตัุรมีบุัญ เลข่ปีระจำาตุวั 50225 ม.6/3

4. นายภวตัุ งามดีวไิลศกัดิ�  เลข่ปีระจำาตุวั 50120 ม.6/2
คุณครูผูู้ค้วบัคุมทีี่ม : ม.พชัร ภูมิปีระเที่ศ

รางวัล้รองชนื่ะเลิ้ศอันื่ดั็บสัอง ค�ายอบรมเชิงปีฏิิบัติการแล้ะแข�งขันื่ในื่โครงการ Thai Science Camp ครัง้ที� 12

 นายไชัยรัตุน ์การุญะกิจ นกัเรียนชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 5/4  
ไดเ้ป็ีนตุวัแที่นผู้า่นการคดัเลือักเข่า้ค่ายอับัรมเชิังปีฏิบัติัุการ
และเข่า้แข่่งข่นัในโครงการ Thai Science Camp ครั� งทีี่� 12    
โดยมูลนิธิีส่งเสริมโอัลิมปิีกวิชัาการ (สอัวน.) ร่วมกับั    
สมาคมวิที่ยาศาสตุร์ในพระบัรมราชูัปีถมัภ ์ และอังคก์าร
พิพิธีภณัฑ์วิที่ยาศาสตุร์แห่งชัาติุ ในพระราชัดำาริสมเด็จ        
พระกนิษฐาธิีราชัเจา้ กรมสมเด็จพระเที่พรัตุนราชัสุดา       
สยามบัรมราชักมุารีระหวา่งวนัทีี่� 12-19 กนัยายน พ.ศ. 2563 
โดยผู้ลการแข่ง่ข่นั ไดรั้บัรางวลัรอังชันะเลิศอันัดบััทีี่� 2 ในการ
ปีระกวดโครงงานแห่งที่ศวรรษ
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 เมื�อัวนัทีี่� 3 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ฝ่่ายโปีรแกรมภาษาอังักฤษ
ร่วมกบัังานแนะแนว โรงเรียนอัสัสัมชัญั จดัปีระชุัมสำาหรับั 
ปีกครอังนกัเรียนโรงเรียนอัสัสัมชัญั เรื�อัง การเตุรียมตุวับุัตุร
หลานเข่า้มหาวิที่ยาลยัหลกัสูตุรอิันเตุอัร์ โดยมีคุณภานุวฒัน ์ 
สจัจะวริิยะกลุ จาก สถาบันั ignite by OnDemand/อัสัสมัชันิก 
รุ่น 121 เป็ีนวทิี่ยากรบัรรยาย ณ หอ้ังปีระชุัม Auditorium ชัั�น 9 
อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

การเตรียมตัวบุตรหล้านื่เขา้มหาวิทยาลั้ยหลั้กสูัตรอินื่เตอร์

สััมภูาษณนั์ื่กเรียนื่โรงเรียนื่อัสัสััมชัญแผนื่กปีระถม เพ่ิ�อเขา้เรียนื่แผนื่การเรียนื่ Digital and Technology

 ฝ่่ายวชิัาการ โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดักิจกรรมค่ายบูัรณา
การคณิตุศาสตุร์ –วทิี่ยาศาสตุร์ Gifted ระดบััชัั�นมธัียมศึกษา
ปีีทีี่� 1-3 โรงเรียนอัสัสมัชัญั โดยมีวตัุถุปีระสงคเ์พื�อัมุ่งเนน้
ที่กัษะกระบัวนการที่างดา้นคณิตุศาสตุร์ และวิที่ยาศาสตุร์ 
สำาหรับันกัเรียนหลกัสูตุร Gifted  ระหวา่งวนัทีี่�  12-14 ตุุลาคม
 พ.ศ. 2563 ณ อัำาเภอัไที่รโยค จงัหวดักาญจนบุัรี

 เมื�อัวนัทีี่� 14 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสัมชัญั          
จดัสมัภาษณ์และเสนอัแฟ้้มผู้ลงานข่อังนกัเรียนโรงเรียนอัสั
สมัชัญัแผู้นกปีระถม เพื�อัเข่า้เรียนชัั�น ม.1 ปีีการศึกษา 2564 
ในแผู้นการเรียน Digital and Technology (หอ้ังเรียนเนน้ดิจิที่ลั
และเที่คโนโลย ีตุามแนวที่าง STEAM Education) ณ หอ้ัง
สมุดมาร์ติุน เดอั ตูุรส์ โรงเรียนอัสัสัมชััญ เข่ตุบัางรัก 
กรุงเที่พฯ

ค�ายบูรณาการคณิตศาสัตร์ – วิทยาศาสัตร์ Gifted

พิิธีีมอบเกียรติบัตรนัื่กเรียนื่ดี็เด็�นื่ด็า้นื่วิชาการ ปีระจำาปีีการศึกษา 2562

 เมื�อัวนัทีี่�  14  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 จดัพิธีีมอับัเกียรติุบัตัุรนกัเรียนดีเด่นดา้นวชิัาการ ปีระจำาปีี    
การศึกษา 2562 มี ภราดากลุชัาติุ   จนัที่ะโชัโตุ รอังผูู้อ้ั ำานวยการ
โรงเรียนอัสัสมัชัญั/หวัหนา้สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ/หวัหนา้ฝ่่าย
ธุีรการ-การเงิน เป็ีนปีระธีานในพิธีี พร้อัมดว้ยกรรมการทีี่�
ปีรึกษาผูู้อ้ั ำานวยการ ผูู้แ้ที่นสมาคมอัสัสมัชัญั ผูู้แ้ที่นสมาคม     
ผูู้ป้ีกครอังและครูฯ คณะครู ผูู้ป้ีกครอัง และนกัเรียนร่วมงาน 
ณ หอ้ังปีระชุัม Louis - Marie Grand Hall  ชัั�น 6 อัาคารนกับุัญ
หลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ
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แข�งขันื่ตอบปัีญหาวิชาการ กิจกรรม ACADEMIC WAR สังครามแห�งปัีญญา 
ตอบปัีญหาวิชาการ ครัง้ที� 2

 ฝ่่ายวิชัาการ โรงเรียนอัสัสัมชััญ ส่งนักเรียนเข่า้ร่วม
แข่่งข่นัตุอับัปัีญหาวิชัาการ กิจกรรม ACADEMIC WAR 
ส ง ค ร า ม แ ห่ ง ปัี ญ ญ า  ตุ อั บั ปัี ญ ห า วิ ชั า ก า ร  ค รั� ง ทีี่�  2  
ณ สนามสอับัโรงแรมเอัเชีัย (BTS ราชัเที่ว)ี จดัโดย TCASter 
ร่วมกบัั นิสิตุจุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลยั ระหว่างวนัทีี่� 24-25 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
สร่ป์ผลการแข่่งข่นัได้้ด้งันี�    
กล่่มสาระการเรียนร้้ว้ทิยาศัาสต์ร์และเทคโนโลยี
ต์อับปั์ญหุ่าว้ชิัาการ ว้ชิัาว้ทิยาศัาสต์ร์
1. นายววิรรษธีร ฐิตุสิริวทิี่ย ์ ม. 6/1 ได้รับัรางวัล  
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเพชัร วชิัาฟิ้สิกส์
2. นายพงศว์ชิัระ สงัข่แ์กว้ ม.6/1 ได้รับัรางวัล  
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญที่อัง วชิัาเคมี
3. นายภคิณ นนัที่ะสุข่เกษม ม. 6/3 ได้รับัรางวลั  
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญเงิน วชิัาฟิ้สิกส์
4. นายธีนภทัี่ร ฉตัุรมีบุัญ ม. 6/3 ได้รับัรางวัล  
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญที่อังแดง วชิัาฟิ้สิกส์
5. นายอัรรถกฤตุ กิติุศุภกร ม. 6/3 ได้รับัรางวัล  
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเพชัร วชิัาชีัววทิี่ยา
6. นายฐิติุพนัธ์ี รุจนเวสน ์ ม. 5/2 ได้รับัรางวัล 
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญที่อังแดง วชิัาฟิ้สิกส์
7. นายสณัห์หฤษฎ์ ์ เลี�ยงปีระเสริฐ ม. 5/2 ได้รับัรางวัล 
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญที่อังแดง วชิัาฟิ้สิกส์
8. คุณาพฒัน ์ ปีระภสัสรชัยักุล ม. 5/4 ไดรั้บัรางวลั 
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญที่อังแดง วชิัาฟิ้สิกส์
คุณครูทีี่�ปีรึกษา : มิสจุฑาวรรณ ตุรีชัยั

กล่่มสาระการเรียนร้้ภาษาต่์างป์ระเทศั 
ต์อับปั์ญหุ่าว้ชิัาการ ว้ชิัาภาษาอังักฤษ
1. นายปิียภพ พาณิชัผู้ล ม. 6/1 ได้รับัรางวัล 
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเพชัร
2. นายววิรรษธีร ฐิตุสิริวทิี่ย ์ ม. 6/1 ได้รับัรางวัล 
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญที่อัง
3. นายชัาคริตุ ตุรงวรานนที่ ์ ม. 6/1 ได้รับัรางวัล 
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญที่อัง
4.  เบัญจพรหม ณ ลำาพนู ม. 6/10 ได้รับัรางวัล 
เกียรติุบัตัุรรางวลัระดบััเหรียญที่อัง
5.  นายณฐัวฒิุ ไพศาลวโิรจนรั์กษ ์ม. 6/1 ไดรั้บัรางวลั
 เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญเงิน
6.  นายชัชัักร ที่ศันธีารากร ม. 5/4 ได้รับัรางวลั 
เกียรติุบัตัุร เข่า้ร่วมกิจกรรม
คุณครูทีี่�ปีรึกษา : มาสเตุอัร์ ชัาติุพฒัน ์ที่อังเจริญกิจ

กล่่มสาระการเรียนร้้ภาษาไทย
ต์อับปั์ญหุ่าว้ชิัาการ ว้ชิัาภาษาไทย
1. นายเตุโชั ชิันพงศพ์าณิชัย ์ม. 6/1 ได้รับัรางวัล 
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญเงิน
2. นายสรามาศ คล่อังการ ม. 6/1 ได้รับัรางวัล 
เกียรติุบัตัุร รางวลัระดบััเหรียญเงิน
3. นายปุีญญกญัจน ์ ลกัษณาที่รัพย ์ ม. 6/2 ได้รับัรางวัล 
เกียรติุบัตัุร เข่า้ร่วมกิจกรรม
คุณครูทีี่�ปีรึกษา : มิสนิธิีมา คุณะดิลก ปิี� นสลกั
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อัสัสััมชัญ ควา้แชมป์ี การแข�งขันื่หุ�นื่ยนื่ต ์Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020

 โรงเรียนอัสัสัมชัญั ส่งนักเรียนเข่า้ร่วมการแข่่งข่นั          
หุ่นยนตุพ์ฒันาศกัยภาพเยาวชันไที่ยดา้นหุ่นยนตุ ์ ครั� งทีี่� 1 
Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 ณ โรงเรียน
หนอังบัวั อั.หนอังบัวั จ.นครสวรรค ์ ระหว่างวนัทีี่� 20-22 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จดัการแข่่งข่นัภายใตุก้ารปีระสานงาน
ข่อังโรงเรียนหนอังบัวั ชัมรมครูหุ่นยนตุไ์ที่ย เอัม็รีพลบัับัริค 
ซพัพลาย และภาคีเครือัข่่ายดา้นหุ่นยนตุ ์ เป็ีนการแข่่งข่นัหุ่น
ยนตุ์อัตัุโนมติัุและหุ่นยนตุ์บังัคบััมือั อิังกติุกาสากลข่อัง            
International  Robotic Olympiad และ International Robot 
Olympiad
ผลการแข่่งข่นัข่อังโรงเรียนอัสัสัมชััญ มดี้งันี�
รางว้ลัชันะเลศิั (รว้ม 9 รายการ)
1.Hand Generator Robot horse Short Distance Run  
Competition
ธีนพฒัน ์ วชััรปีราณีนุรักษ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53175
ภทัี่รชัยั วานิชัปีระเสริฐพร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53087
2. Robot horse Relay Competition
ศราวนิ ดำารงรัตุนนุ์วงศ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 55905
ศิริศาสตุร์ อันนัตุศกัดิ�  ม.2/9 เลข่ปีระจำาตุวั 53049
3. Hand Generator Tog of War Competition
ปีรัญชัยั เยี�ยมอัมร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53072
ชัวรรณ เที่พหสัดิน ณ อัยธุียา ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 52951
4. Hand generator Worm Robot Short Distance Run 
Competition
ปีรัญชัยั เยี�ยมอัมร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53072
ธีนพฒัน ์ วชััรปีราณีนุรักษ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53175
5. Hand Generator Worm Robot Appearance Short 
Design Competition
จนัที่รรัตุน ์ ชัะเอัมจนัที่ร์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53177
ศิริศาสตุร์ อันนัตุศกัดิ�  ม.2/9 เลข่ปีระจำาตุวั 53049
6. Water Polo Robot game
จิรัฏฐ ์ ด่านโชัคอันนัตุก์ร EP-M. 2/2 เลข่ปีระจำาตุวั 53077
ภทัี่รชัยั วานิชัปีระเสริฐพร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53087

7. Hand generator Two legs Robot short Distance Run 
Competition
ศราวนิ ดำารงรัตุนนุ์วงศ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 55905
ชัวรรณ เที่พหสัดิน ณ อัยธุียา ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 52951
8. Environmental Protection Sea Surface Sweeper 
Robot Game
จนัที่รรัตุน ์ ชัะเอัมจนัที่ร์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53177
จิรัฏฐ ์ ด่านโชัคอันนัตุก์ร EP-M. 2/2 เลข่ปีระจำาตุวั 53077
9. Transporter Robot
ปีรัญชัยั เยี�ยมอัมร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53072
ภทัี่รชัยั วานิชัปีระเสริฐพร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53087
รางว้ลัรอังชันะเลศิัอันัด้บัที� 1  (รว้ม 7 รายการ)
1. Robot Dragon Boat Race
จนัที่รรัตุน ์ ชัะเอัมจนัที่ร์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53177
ปีรัญชัยั เยี�ยมอัมร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53072
2. Water Polo Robot Game
จนัที่รรัตุน ์ ชัะเอัมจนัที่ร์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53177
ปีรัญชัยั เยี�ยมอัมร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53072
3. Robot Horse Relay Competition
จิรัฏฐ ์ ด่านโชัคอันนัตุก์ร EP-M. 2/2 เลข่ปีระจำาตุวั 53077
ภทัี่รชัยั  วานิชัปีระเสริฐพร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53087
4. Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run 
Competition
จนัที่รรัตุน ์ ชัะเอัมจนัที่ร์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53177
ศิริศาสตุร์ อันนัตุศกัดิ�  ม.2/9 เลข่ปีระจำาตุวั 53049
5. Hand Generator Worm Robot Short Distance Run  
Competition
ชัวรรณ เที่พหสัดิน ณ อัยธุียา ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 52951
ศราวนิ  ดำารงรัตุนนุ์วงศ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 55905
6. Hand Generator Robot Elephants Power
ปีรัญชัยั เยี�ยมอัมร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53072
ชัวรรณ เที่พหสัดิน ณ อัยธุียา ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 52951
7. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swim-
ming horizontal style
ธีนพฒัน ์ วชััรปีราณีนุรักษ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53175
ศิริศาสตุร์ อันนัตุศกัดิ�  ม.2/9 เลข่ปีระจำาตุวั 53049
รางว้ลัรอังชันะเลศิัอันัด้บัที� 2 (รว้ม 2 รายการ)
1. Hand Generator  Robot Fish Short Distance Swim-
ming Horizon Style
ภทัี่รชัยั วานิชัปีระเสริฐพร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53087
ศราวนิ ดำารงรัตุนนุ์วงศ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 55905
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รางวัล้แห�งชาติ Thai Awards ปีระจำาปีี 2563 ปีระเภูทบุคคล้ สัาขาเยาวชนื่ตัวอย�างดี็เด็�นื่
โล้�ปีระทานื่สัมเด็็จพิระญาณสัังวร สัมเด็็จพิระสัังฆราช สักล้มหาสัังฆปีรินื่ายก

 เมื�อัวนัทีี่� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เด็กชัายปีรัญชัยั         
เยี�ยมอัมรนกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 2/8  เลข่ปีระจำาตุวั
 53072  ไดรั้บัรางวลัแห่งชัาติุ Thai Awards ปีระจำาปีี 2563  
รางวลัปีระเภที่บุัคคล สาข่าเยาวชันตุวัอัยา่งดีเด่น โล่ปีระที่าน
สมเดจ็พระญาณสงัวร สมเดจ็พระสงัฆราชั สกลมหาสงัฆ-
ปีรินายก ในโครงการปีณิธีานความดี งานปีระที่านรางวลัไที่ย
บุัคคลแห่งชัาติุ  ณ ศูนยป์ีระชุัม สถาบันัวจิยัจุฬาภรณ์ หลกัสี� 
กรุงเที่พมหานคร

งานื่ Open House หลั้กสูัตรแล้ะการเรียนื่การสัอนื่
ระดั็บชัน้ื่มัธียมศึกษาตอนื่ตน้ื่

 เมื�อัวนัทีี่�  7  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
จดังาน Open House หลกัสูตุรและการเรียนการสอันระดบััชัั�น
มธัียมศึกษาตุอันตุน้ (หลกัสูตุรสถานศึกษาและหลกัสูตุร 
English Program) สำาหรับัผูู้ป้ีกครอัง  การแถลงนโยบัายและ
แนวปีฏิบัติัุโรงเรียนอัสัสมัชัญั ปีีการศึกษา 2564 โดย ภราดา 
ดร.ศกัดา สกนธีวฒัน์ ผูู้อ้ั ำานวยการ ชีั� แจงแนวที่างการจดั          
การเรียนการสอัน ฝ่่ายวชิัาการปีีการศึกษา 2564 โดยมิสณฏัฐี
เจริญเกียรติุบัวร หวัหนา้ฝ่่ายวชิัาการ และมาสเตุอัร์ไพฑูรย ์
ที่ว้มกร หัวหน้าฝ่่ายโปีรแกรมภาษาอังักฤษ และแนะนำา
แผู้นการเรียนกับัอัาชีัพในอันาคตุ โดยคุณอััครนันที่ ์                          
ฐิตุสิริวทิี่ย ์ ผูู้ป้ีกครอังนกัเรียน ม.6/1 , EP-M.1/3  และนายศิ
วา  รุ่งเรือังมณีรัตุน ์อัสัสมัชันิก 49386 ปีระธีานสภานกัเรียน 

2. Hand Generator Robot Canoe Competition
ธีนพฒัน ์ วชััรปีราณีนุรักษ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53175
จิรัฏฐ ์ ด่านโชัคอันนัตุก์ร EP-M. 2/2 เลข่ปีระจำาตุวั 53077
รางวลัรอังชันะเลิศอันัดบััทีี่� 3 รวม 2 รายการ
1. Hand Generator Robot   Canoe  Competition
ภทัี่รชัยั วานิชัปีระเสริฐพร ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53087
จิรัฏฐ ์ ด่านโชัคอันนัตุก์ร EP-M. 2/2 เลข่ปีระจำาตุวั 53077

2. Hand Generator Robot  Ladder Climbing Competition
ศราวนิ ดำารงรัตุนนุ์วงศ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 55905
ธีนพฒัน ์ วชััรปีราณีนุรักษ ์ ม.2/8 เลข่ปีระจำาตุวั 53175
 นอักจากนี�  โรงเรียนอัสัสมัชัญั ไดรั้บัถว้ยรางวลัชันะเลิศ
 ข่อังนายพฒิุพงศ ์ปุีณณกนัตุ ์รัฐมนตุรีวา่การกระที่รวงดิจิที่ลัฯ
รางวลัชันะเลิศ สงักดัสำานกังานคณะกรรมการศึกษาเอักชัน
ระดบัั มธัียมศึกษาตุอันตุน้สถานศึกษาดีเด่น ดา้นการส่งเสริม
กิจกรรมการเรียนรู้ดา้นหุ่นยนตุ์ (ผู้ลรวมรางวลัชันะเลิศ   
อันัดบััทีี่� 1 จากโรงเรียนสงักดัสำานกังานศึกษาเอักชัน) และ  
ไดรั้บัถว้ยรางวลัชันะเลิศ ข่อังพลเอักปีระยทุี่ธ์ี จนัที่ร์โอัชัา
นายกรัฐมนตุรี : สถานศึกษาดีเด่น ดา้นการส่งเสริมกิจกรรม
การเรียนรู้ดา้นหุ่นยนตุ ์ (สรุปีผู้ลการแข่่งข่นั : ผู้ลรวมรางวลั
ชันะเลิศ อันัดบััทีี่� 1)

รุ่น 134 ณ หอ้ังปีระชุัม Louis-Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคาร
นกับุัญหลุยส์-มารีย ์(Saint Louis-Marie Memorial Building)  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ
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งานื่แนื่ะแนื่ว ฝ่� ายวิชาการ โรงเรียนื่อัสัสััมชัญ จัด็แนื่ะแนื่วการศึกษาต�อ 
แล้ะการเขา้เยี�ยมสัถานื่ปีระกอบการสัำาหรับนัื่กเรียนื่ชัน้ื่มัธียมศึกษาตอนื่ปีล้าย

 ว ันทีี่�  3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักเรียนชัั� น ม.4   
เข่า้เยี�ยมชัมสถานทีี่�จริง งานก่อัสร้างรถไฟ้ฟ้้าฟ้้าสายสีสม้ ช่ัวง
ศูนยว์ฒันธีรรมฯ-มีนบุัรี(สุวินที่วงศ)์ ข่อังการรถไฟ้ฟ้้าข่นส่ง
มวลชันแห่งปีระเที่ศไที่ย เพื�อัไปีดูการที่ำางานจริงและเป็ีนแรง
บันัดาลใจสำาหรับัการศึกษาตุ่อัและการปีระกอับัอัาชีัพใน
อันาคตุ โดยมีมิสปีฐมา สิมะวฒันา ครูแนะแนว เป็ีนผูู้ดู้แล
นกัเรียนเข่า้เยี�ยมชัม
 วนัทีี่�  13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักเรียนชัั� น ม.4  
EP-M.4 ม.6 และ EP-M.6 เข่า้เยี�ยมชัมการเรียนการสอัน (Open 
House) วทิี่ยาลยันานาชัาติุมหาวทิี่ยาลยัมหิดล ศาลายา เพื�อัเป็ีน
ข่อ้ัมูลในการวางเป้ีาหมายชีัวติุดา้นการศึกษา โดยมีมิสภคัวภิา 
แยม้ศรี และมิสปีฐมา สิมะวฒันา ครูแนะแนว เป็ีนผูู้ดู้แล
นกัเรียนเข่า้เยี�ยมชัม ณ วิที่ยาลยันานาชัาติุมหาวทิี่ยาลยัมหิดล 
ศาลายา จ.นครปีฐม
 วนัทีี่� 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มิสณฏัฐี เจริญเกียรติุบัวร
 หัวหน้าฝ่่ายวิชัาการ โรงเรียนอัสัสัมชััญ นำาคณะครู งาน
แนะแนวและนกัเรียนชัั�น ม.4 เข่า้เยี�ยมชัมการเรียนการสอัน 
คณะวศิวกรรมศาสตุร์ สถาบันัเที่คโนโลยพีระจอัมเกลา้เจา้คุณ
ที่หารลาดกระบังั เพื�อัเป็ีนข่อ้ัมูลในการวางเป้ีาหมายชีัวิตุดา้น
การศึกษา ข่อังนกัเรียนทีี่�สนใจศึกษาตุ่อัดา้นวศิวกรรมศาสตุร์ 
 วนัทีี่� 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นกัเรียนชัั�น ม.5 และ 
EP-M.5 เข่า้เยี�ยมชัม โรงงานไฟ้ฟ้้าสระยายโสม จำากดั และ
โรงงานไฟ้ฟ้้าข่นุพดัเพง็ จำากดั (เป็ีนโรงงานไฟ้ฟ้้าชีัวภาพ) ซึ� ง
เป็ีนบัริษทัี่ยอ่ัยข่อัง บัริษทัี่ เพาเวอัร์โซลูชัั�น เที่คโนโลย ีจำากดั 
(มหาชัน) ดร.พระนาย กงัวาลรัตุน ์ปีระธีานเจา้หนา้ทีี่�บัริหาร/
CEO ผูู้ป้ีกครอังนกัเรียนอัสัสมัชัญั ใหค้วามอันุเคราะห์ในการ
เยี�ยมชัม กิจกรรมนี� เป็ีนส่วนหนึ�งข่อังกิจกรรมแนะแนวอัาชีัพ 
เพื�อัใหน้กัเรียนไดส้มัผู้สัการที่ำางานข่อังสถานปีระกอับัการจริง
และเป็ีนแนวที่างในการศึกษาและปีระกอับัอัาชีัพตุ่อัไปีใน
อันาคตุ มีมิสปีฐมา สิมะวฒันา ครูแนะแนว เป็ีนผูู้ดู้แลนกัเรียน
เข่า้เยี�ยมชัม
 วนัทีี่� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักเรียน ระดบััชัั�น  
ม.4, EP-M.4 ทีี่�สนใจ เข่า้ร่วมกิจกรรมเยี�ยมชัมดา้นอัาหาร เชัฟ้

และการบัริการ เข่า้เยี�ยมชัม สถาบันั Le CORDON BLEU 
DUSIT เพื�อัเป็ีนข่อ้ัมูลในการวางเป้ีาหมายชีัวิตุดา้นการศึกษา 
ข่อังนกัเรียน โดยมีมิสปีฐมา สิมะวฒันา ครูแนะแนว เป็ีนผูู้ดู้แล
นักเรียนเข่า้เยี�ยมชัม ณ โรงเรียนสอันการปีระกอับัอัาหาร  
เลอั กอัร์ดอัง เบัลอั ดุสิตุ เข่ตุดุสิตุ กรุงเที่พฯ
 วันทีี่�  26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  งานแนะแนว  
โรงเ รียนอััสสัมชััญ ร่วมกับัมหาวิที่ยาลัย เที่คโนโลยี
พระจอัมเกลา้ธีนบุัรี จดักิจกรรมแนะแนวการศึกษาตุ่อัในระดบัั
มหาวทิี่ยาลยั ใหแ้ก่นกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 6 ทีี่�มีความ
สนใจ  ณ หอ้ังปีระชุัม Louis - Marie Grand Hall  ชัั�น 6  อัาคาร
นักบุัญหลุยส์-มา รีย์ โรง เ รียนอััสสัมชััญ เข่ตุบัางรัก 
กรุงเที่พมหานคร
 วนัทีี่� 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นักเรียน ระดบััชัั�น  
ม.4 EP-M.4 ม.6 และ EP-M.6 ทีี่�สนใจ เข่า้ร่วมกิจกรรมเยี�ยม
ชัมมหาวทิี่ยาลยั Open House มหาวทิี่ยาลยัรังสิตุ เพื�อัเป็ีนข่อ้ัมูล
ในการวางเป้ีาหมายชีัวติุดา้นการศึกษา ข่อังนกัเรียน โดยมีมิส
ภคัวิภา แยม้ศรี และมิสปีฐมา สิมะวฒันา ครูแนะแนว เป็ีน         
ผูู้ดู้แลนกัเรียนเข่า้เยี�ยมชัม
 วนัทีี่� 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึกษาตุ่อั 
คณะแพที่ยศาสตุร์ โรงพยาบัาลรามาธิีบัดี มหาวทิี่ยาลยัมหิดล
 สำาหรับันกัเรียนชัั�น ม.ปีลาย ทีี่�สนใจ โดยมีนกัศึกษา คณะ
แพที่ยศาสตุร์ โรงพยาบัาลรามาธิีบัดี มหาวทิี่ยาลยัมหิดล นำา
โดย นศ.พ.รามิล ไพจิตุโรจนา (AC 132) นศ.พ.กนัตุ์ธีร  
สุจิรัตุนวมิล (AC 134) นศ.พ.ธีนดล อัศัวเที่วาเกียรติุ (AC 134)  
มาใหค้ ำาแนะนำาและแนวที่างกบัันกัเรียน ณ หอ้ังปีระชุัม 901 
อัาคารอััสสัมชััญ 2003 โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตุบัางรัก 
กรุงเที่พฯ
 วนัทีี่� 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 นกัเรียนชัั�น ม.5 และ 
EP-M.5 เข่า้เยี�ยมชัม บัริษทัี่ วนัไที่ย อุัตุสาหกรรมการอัาหาร 
จำากดั หรือั บัะหมี�ย ำาย ำา ซึ� งเป็ีนส่วนหนึ�งข่อังกิจกรรมแนะแนว
อัาชีัพ โดยมีคุณกิติุพศ ชัาญถาวรกิจ รอังกรรมการผูู้จ้ดัการใหญ่
 (เป็ีนผูุ้ป้ีกครอังนกัเรียนอัสัสมัชัญั) ใหก้ารตุอ้ันรับั ในการเยี�ยม
ชัมนสถานปีระกอับัการในครั� งนี�  เพื�อัใหน้กัเรียนไดส้มัผู้สัการ
ที่ำางานข่อังสถานปีระกอับัการจริง และเป็ีนแนวที่างในการ
ศึกษาและปีระกอับัอัาชีัพตุ่อัไปีในอันาคตุ มีมิสอัาทิี่ตุยา   
จนัที่ร์เพง็ ครูแนะแนว เป็ีนผูู้ดู้แลนกัเรียนเข่า้เยี�ยมชัม
 วนัทีี่� 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 จดักิจกรรมแนะแนวการ
ศึกษา ให้กับันักเรียนชัั�น ม.3, EP-M.3 ทีี่�สนใจที่างด้าน
วิที่ยาศาสตุร์สุข่ภาพ โดยมี นายจุลภทัี่ร โภไคยพุฒินันที่ ์  
(AC 134) และรุ่นพี�จากวิที่ยาลยัแพที่ยศาสตุร์นานาชัาติุจุฬา
ภรณ์ มหาวทิี่ยาลยัธีรรมศาสตุร์ มาใหค้วามรู้เกี�ยวกบััสาข่าวชิัา
ตุ่าง ๆ มี มิสสุภาวดี เหลี�ยวเจริญ และมิสศรีปีระภา ไชัยานนที่์
ดูแล ณ ห้อังปีระชุัม 901 อัาคารอัสัสัมชัญั 2003 โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ
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 มอบธีงรางวัล้ห้องเรียนื่ดี็เด็�นื่ ภูาคเรียนื่ที� 1 ปีีการศึกษา 2563

กิจกรรม “จับเข�าคุย” ชมรม Economic Business

 เมื�อัวนัทีี่� 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่่ายปีกครอัง  
โรงเรียนอััสสัมชััญ จัดพิธีีมอับัธีงรางวัลมอับัธีงรางวัล
หอ้ังเรียนดีเด่น ภาคเรียนทีี่� 1 ปีีการศึกษา 2563 โดยมี มาสเตุอัร์

 เมื�อัวนัทีี่� 5 พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 คุณสงวน                  
รัถการโกวทิี่ (อัสัสมัชันิก 22277) อุัปีนายกสมาคมอัสัสมัชัญั
พร้อัมดว้ย คุณอัาทิี่ตุย ์  ชุัณหชัชััราชัยั AC 115 อัสัสมัชันิก 
35699 กรรมการบัริษทัี่ บิั�ก คาเมร่า คอัร์ปีอัเรชัั�น จำากดั                    
(มหาชัน)  กรรมการบัริหาร บัริษทัี่ บิั�ก ไอัทีี่คอัร์ปีอัเรชัั�น จำากดั
และทีี่�ปีรึกษารัฐมนตุรีวา่การกระที่รวงพลงังาน นายสนธิีรัตุน์
สนธิีจิรวงศ ์  ร่วมเป็ีนวทิี่ยากรบัรรยาย กิจกรรม “จบััเข่่าคุย”  
ดา้นการปีระกอับัธุีรกิจเศรษฐกิจในสถานการปัีจจุบันัและ
อันาคตุ  กบัันอ้ังนกัเรียนชัมรม Economic Business โดยมีมิส
นิศาชัล จันที่ร์คงฉาย เป็ีนครูทีี่�ปีรึกษา ณ ห้อัง Video  
Conference 2 ชัั�น 3 หอ้ังสมุดมาร์ติุน เดอั ตูุรส์  อัาคารนกับุัญ
หลุยส์-มารีย ์(Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียน
อัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

วรีวฒัน ์สุวรรณศร หวัหนา้ฝ่่ายกิจกรรม เป็ีนผูู้ม้อับัธีงรางวลั
ให้แก่ห้อังเรียนทีี่�ชันะเลิศ ในแตุ่ละระดับัชัั�น ณ บัริเวณ            
ลานแดง โรงเรียนอัสัสมัชัญั  เข่ตุบัางรัก  กรุงเที่พฯ
หอ้ังเรียนดีเด่นแตุ่ละระดบััชัั�นปีระกอับัดว้ย
- ระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 1 ไดแ้ก่ มธัียมศึกษาปีีทีี่� 1/1
- ระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 2 ไดแ้ก่ มธัียมศึกษาปีีทีี่� 2/1
- ระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 3 ไดแ้ก่ มธัียมศึกษาปีีทีี่� 3/6
- ระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 4 ไดแ้ก่ มธัียมศึกษาปีีทีี่� 4/7
- ระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 5 ไดแ้ก่ มธัียมศึกษาปีีทีี่� 5/3
- ระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 6 ไดแ้ก่ มธัียมศึกษาปีีทีี่� 6/2
- ระดบััชัั�น EP-M. 1-3  ไดแ้ก่ EP-M. 1/2
- ระดบััชัั�น EP-M. 4-6  ไดแ้ก่ EP-M. 5/3

ชมรม AC Gundam ระดั็บชัน้ื่ ม.ตน้ื่ จัด็ปีระกวด็แข�งขันื่ การต�อ model gundam

 เมื�อัวนัทีี่�  5 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 ชัมรม AC           
Gundam ระดบััชัั�นม.ตุน้ โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัแข่่งข่นัการ
ตุ่อั model gundam ขึ่�น โดยจดัพิธีีมอับัรางวลัใหก้บััผูู้ที้ี่�ชันะ
การแข่่งข่นัในระดบััตุ่าง ๆ ณ หอ้ังสมุดมาร์ติุน เดอั ตูุรส์ ชัั�น
 3 อัาคารนกับัญหลุยส์-มารีย ์(Saint Louis-Marie Memorial 

Building )โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ
ผู้ลการแข่่งข่นัมีดงันี�
รางว้ลัชันะเลศิั ไดแ้ก่  ด.ชั. แมที่ทิี่ว ไที่เลอัร์ ลี ชัั�น ม.3/4
รางว้ลัรอังชันะเลศิัอันัด้บัที� 1 ไดแ้ก่
ด.ชั. บัวรที่ศั สีเดชัา ม.1/4
รางว้ลัรอังชันะเลศิัอันัด้บัที� 2 ไดแ้ก่
ด.ชั. ธีนเนตุร แกว้ตุนัดี  ม.3/6
รางว้ลัชัมเชัย ไดแ้ก่ ด.ชั. สรภสั ชัยักิจพฒันา ม.1/1 
และ ด.ชั. ปุีริมปีรัชัญ ์ อัยูเ่ยน็ ม.2/5
 นอักจากนี�  ได้รับัเกียรติุจาก คุณจำาเริญ พะศรี                 
ผูู้ช้ันะเลิศการปีระกวด Gunpla Builder worldcup 2020               
(ปีระเที่ศไที่ย) รุ่น open B เป็ีนวทิี่ยากร มาเล่าปีระสบัการณ์
 และใหค้วามรู้กบัับุัคคลทีี่�สนใจ เกี�ยวกบััการสร้างสรรคง์าน
 model gundam ในกิจกรรมครั� งนี�ดว้ย
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ครูศาสันื่าคริสัต ์เขา้เงียบฟ้่ื้นื่ฟูื้จิตใจ

 เมื�อัวนัทีี่� 15 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานอัภิบัาล ฝ่่ายกิจกรรม

โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดักิจกรรมเข่า้เงียบัฟื้� นฟ้จิูตุใจ ใหก้บััคุณครู

ศาสนาคริสตุ ์โดยมี บัาที่หลวงวนิยั ฤที่ธิีบุัญไชัย ผูู้ช่้ัวยเจา้อัาวาส

อัาสนวหิารอัสัสมัชัญั และ ภราดาวริิยะ  ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีรึกษา

โรงเรียนอัสัสมัชัญั เป็ีนวทิี่ยากร ณ วดันอ้ัยแม่พระรับัสาร ชัั�น 10 

อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

ปีฏิิบัติธีรรมครูศาสันื่าพุิทธี

 เมื�อัวนัทีี่� 15 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานอัภิบัาล ฝ่่ายกิจกรรม 
โรงเรียนอัสัสัมชัญั จดักิจกรรมปีฏิบัติัุธีรรมครูศาสนาพุที่ธี  
(กลุ่มทีี่� 1) โดยมี พระครูปีลดัสมัพิพฒันธีีราจารย ์ผูู้ช่้ัวยเจา้อัาวาส
วดัยานนาวา และ พระมหาอัดิศกัดิ�  อัภิปีญฺฺโญ ผูู้ช่้ัวยเจา้อัาวาส
วดับัรมสถล เป็ีนพระวทิี่ยากรฝึ่กอับัรมปีฏิบัติัุธีรรม และบัรรยาย

ศึกษาการอนุื่รักษสิ์ั�งแวด็ล้อ้มแล้ะการเพิิ�มพ้่ินื่ที�สีัเขียว ณ สัวนื่อุด็มการ์เด็น้ื่

 เมื�อัวนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 คุณครูกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้วิที่ยาศาสตุร์และเที่คโนโลย ี โรงเรียนอัสัสมัชัญั  
จดักิจกรรมส่งเสริมความรู้และปีระสบัการณ์เกี�ยวกบััการ
อันุรักษสิ์�งแวดลอ้ัมและการเพิ�มพื�นทีี่�สีเขี่ยว โดยนำาคณะครู 
เข่า้ศึกษาการอันุรักษสิ์�งแวดลอ้ัมและการเพิ�มพื�นทีี่�สีเขี่ยว ณ 
สวนอุัดมการ์เด้น ศูนย์ฝึ่กอับัรมราชับุัรี ตุ. ดอันคลัง                               
อั. ดำาเนินสะดวก จ. ราชับุัรี มี อัาจารยอุ์ัดม ฐิตุวฒันะสกลุ         
ผูู้ป้ีลูกเลี�ยงไมป้ีระดบััเป็ีนอัาชีัพหลกัยาวนานกวา่ 20 ปีี อัดีตุ
นายกสมาคมไมป้ีระดบััแห่งปีระเที่ศไที่ย คอัลมันิสตุ ์ไมใ้บั
ที่ำาเงิน คมชัดัลึก-คมชัดัลึกอัอันไลน ์เป็ีนวทิี่ยากร

ธีรรม  ณ หอัปีระชุัม Louis-Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคาร         
นกับุัญหลุยส์-มารีย ์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรักกรุงเที่พฯ 
สำาหรับัครูศาสนาพทุี่ธี (กลุ่มทีี่� 2)  ฝึ่กอับัรมปีฏิบัติัุธีรรม โดยทีี่ม
พระวทิี่ยากรฝึ่กอับัรม ระหวา่งวนัทีี่� 16-18 ตุุลาคม  พ.ศ. 2563  
ณ วดัปัีญญานนัที่าราม อัำาเภอัคลอังหลวง จงัหวดัปีทุี่มธีานี  
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อบรม เร่�อง ความพิร้อมใจร�วมม่อต�อการปีระสัานื่งานื่ในื่องคก์รแล้ะทีมเวิร์ค

อบรม เร่�อง การจัด็การสิั�งแวด็ล้อ้ม

 เมื�อัวนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานที่รัพยากรมนุษย ์ 
สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัอับัรมพฒันาเฉพาะ
ที่าง สำาหรับัคณะครูบุัคลากรที่างการ ศึกษา  และเจา้หนา้ทีี่� โดย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อัาชีัพ จดัอับัรม เรื�อัง การจดัการสิ�งแวดลอ้ัม มี คุณวรรณสิงห์
 ปีระเสริฐกุล พิธีีกรรายการที่างโที่รที่ศัน์ นกัเขี่ยน ผูู้ผู้้ลิตุ
รายการสารคดี เป็ีนวทิี่ยากร ณ หอ้ัง Video-Conference ชัั�น 3 
หอ้ังสมุดมาร์ติุน เดอั ตูุรส์ อัาคารนกับุัญหลุยส์-มารีย ์ (Saint 
Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุ
บัางรัก กรุงเที่พฯ

 เมื�อัวนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานที่รัพยากรมนุษย ์            
สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัอับัรมพฒันาเฉพาะ
ที่าง สำาหรับัคณะครู  บุัคลากรที่างการ ศึกษา  และเจา้หนา้ทีี่� 
โดยบุัคลากรที่างการศึกษาและเจา้หนา้ทีี่� จดัอับัรม เรื�อัง ความ
พร้อัมใจร่วมมือัตุ่อัการปีระสานงานในอังคก์รและทีี่มเวิร์ค       

กลุ้�มสัาระการเรียนื่รู้ วิทยาศาสัตร์แล้ะเทคโนื่โล้ยี (คอมพิิวเตอร์) จัด็อบรมการเขียนื่โปีรแกรม Python

 เมื�อัวนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานที่รัพยากรมนุษย ์  
สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดักิจกรรมอับัรมพฒันา
เฉพาะที่าง สำาหรับัคณะครู  บุัคลากรที่างการศึกษา และเจา้หนา้ทีี่�
โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิที่ยาศาสตุร์และเที่คโนโลย ี                         
(คอัมพิวเตุอัร์) จดัอับัรมการเขี่ยนโปีรแกรม Python มี                    
คุณอิัมรอัน เหลม็แอั และทีี่มงานจาก บัริษทัี่ คอันส์โรโบัติุกส์ 
จำากดั ณ หอ้ังปีฏิบัติัุการคอัมพิวเตุอัร์ ชัั�น 5 อัาคารนกับุัญหลุยส์
-มารีย ์  (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรียน           
อัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

โดยไดรั้บัเกียรติุจาก ดร.อัภิชัาตุ อิันที่รวิศิษฐ ์ ผูู้อ้ั ำานวยการ     
ภาควชิัาสื�อัสารอัยา่งสร้างสรรค ์บัณัฑิตุวทิี่ยาลยับัริหารธุีรกิจ 
มหาวทิี่ยาลยัอัสัสมัชัญั เป็ีนวทิี่ยากร ณ หอ้ัง Auditorium ชัั�น 
9 อัาคารอัสัสัมชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ตุบัางรัก 
กรุงเที่พฯ



 12 AC NEWSLETTER

 

 

“จตุรมิตร ล้ว้นื่รู้รักสัามัคคี” ถวายบังคมพิระบรมฉายาลั้กษณ์
พิระบาทสัมเด็็จพิระบรมชนื่กาธิีเบศร มหาภููมิพิล้อดุ็ล้ยเด็ชมหาราช บรมนื่าถบพิิตร

 เมื�อัวนัทีี่� 5 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 พลเรือัเอักปีระพฤติุพร 
อักัษรมตัุ นายกสมาคมอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ยคณะกรรมการ
สมาคมอัสัสมัชัญั  มอับัเงิน 117,113.97 บัาที่ และ คุณปีระยทุี่ธ์ี
  เก่งลือัชัยับุัตุร  AC2513 (รุ่น87) ปีระธีานกอังทุี่นเพื�อัโรงเรียน
อัสัสมัชัญั  พร้อัมดว้ยคณะกรรมการกอังทุี่นเพื�อัโรงเรียนอัสั
สมัชัญัมอับัเงิน 206,118.30 บัาที่  เพื�อัสนบััสนุนการแข่่งข่นั
ใหก้บััชัมรม SPACE AC โรงเรียนอัสัสัมชัญั  ซึ� งเข่า้ร่วม
แข่่งข่นั Thailand Can-Sat Rocket ในรอับัชิังชันะเลิศ  ระหวา่ง
วนัทีี่� 7-9 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อังคก์ารพพิธิีภณัฑว์ทิี่ยาศาสตุร์
แห่งชัาติุ (อัพวชั.) จงัหวดัปีทุี่มธีานี โดยมีภราดา ดร.ศกัดา  
สกนธีวฒัน ์  ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญั ภราดากลุชัาติุ  
จนัที่ะโชัโตุ รอังผูู้อ้ั ำานวยการ/หัวหนา้สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ/

โรงเรียนื่อัสัสััมชัญ ปีรับปีรุงสัถานื่ที�เพิิ�มพ้่ินื่ที�สีัเขียว  เมื�อัวนัทีี่� 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 ร่วมกบัั สมาคมอัสัสมัชัญั จดัปีรับัแตุ่งภูมิที่ศันภ์ายในโรงเรียน
ดว้ยการเพิ�มพื�นทีี่�สีเขี่ยวภายในโรงเรียนอัสัสมัชัญั โดยไดรั้บั
ความอันุเคราะห์จาก วา่ทีี่� ร.ตุ. อัาจารย ์ดร.สุรพงษ ์ โกสิยะจินดา
อัสัสมัชิักดีเด่น เลข่ปีระจำาตุวั 16878 มอับัพนัธ์ุีไมเ้พื�อัใชัป้ีรับั
ภูมิที่ศัน ์พร้อัมดว้ย คุณกมัพล ตุนัสจัจา อัสัสมัชันิกดีเด่น เลข่
ปีระจำาตุวั 19148 เจา้ข่อังสวนนงนุชั เป็ีนทีี่�ปีรึกษาและนำา
บุัคลากรมาช่ัวยในการปีรับัแตุ่งสถานทีี่� โดยมี ภราดาวิริยะ  
ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีรึกษาโรงเรียนอัสัสมัชัญั พลเรือัเอักปีระพฤติุ
พร  อักัษรมตัุ นายกสามคมอัสัสมัชัญั ใหก้ารตุอ้ันรับัและดูแล 
ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

สัมาคมอัสัสััมชัญ ถ.พิระราม 4 เขตคล้องเตย กรุงเทพิมหานื่คร

 เมื�อัวนัทีี่� 12 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 สมาคมศิษยเ์ก่า 4 
โรงเรียนปีระกอับัด้วย กรุงเที่พคริสเตีุยนวิที่ยาลัย                  

มอบเงินื่สันัื่บสันุื่นื่การแข�งขันื่ให้กับชมรม SPACE AC โรงเรียนื่อัสัสััมขัญ

หวัหนา้ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน  มิสณฏัฐี   เจริญเกียรติุบัวร หวัหนา้
ฝ่่ายวิชัาการ คณะครูและนกัเรียนชัมรม SPACE AC ร่วม         
รับัมอับั

สวนกุหลาบัวิที่ยาลยั อัสัสัมชัญั เที่พศิรินที่ร์ จดัข่บัวน
นกัเรียนเกือับัพนัคนถวายบังัคมและราชัสกัการะพระบัรม
ฉายาลักษณ์พระบัาที่สมเด็จพระบัรมชันกาธิีเบัศร                       
มหาภูมิพลอัดุลยเดชัมหาราชั บัรมนาถบัพิตุร  เนื�อังในวนั
คลา้ยวนัสวรรคตุรัชักาลทีี่� 9 วนัทีี่� 13 ตุุลาคม ภาคี 4 โรงเรียน
จึงไดร่้วมใจจดักิจกรรม  “จตุุรมิตุร ลว้นรู้รักสามคัคี” โดย
มีนายกสมาคมที่ั�ง 4 สมาคม พร้อัมดว้ยคณะผูู้บ้ัริหาร ศิษย์
เก่านักเรียนเก่า บุัคลากร และนักเรียนปัีจจุบัันข่อัง 4 
โรงเรียนในเครือัจตุุรมิตุรนำาทีี่มจดักิจกรรม “จตุุรมิตุร ลว้น
รู้รักสามคัคี” ถวายบังัคมพระบัรมฉายาลกัษณ์พระบัาที่
สมเดจ็ พระบัรมชันกาธิีเบัศร มหาภูมิพลอัดุลยเดชัมหาราชั
บัรมนาถบัพิตุร ณ ถนนหน้าพระลาน เข่ตุพระนคร 
กรุงเที่พฯ
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งานื่เลี้ย้งวันื่ชมรมอัสัสััมชนิื่กดี็เด็�นื่

 เมื�อัวนัทีี่� 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ชัมรมอัสัสมัชันิก          
ดีเด่น ร่วมกบััสมาคมอัสัสัมชัญั จดังานเลี�ยงวนัชัมรมอัสัสัม      
ชันิกดีเด่น พร้อัมกบััร่วมอัวยพรวนัเกิด ภราดาวริิยะ  ฉนัที่วโรดม
ครบัรอับั 87 ปีี โดยมี พลเรือัเอักปีระพฤติุพร อักัษรมตัุ นายก

ปีระชุมใหญ�สัามัญปีระจำาปีีสัมาคมผูป้ีกครองแล้ะครูโรงเรียนื่อัสัสััมชัญ
ครัง้ที� 1/2563

 เ มื�อัว ันทีี่�  15 พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 สมาคม                 
ผูู้ป้ีกครอังและครูโรงเรียนอัสัสัมชัญั  จดัให้มีการปีระชุัม
ใหญ่สามญัปีระจำาปีี ครั� งทีี่� 1/2563 โดยมี ดร.ชัาติุชัาย    
นรเศรษฐาภรณ์ นายกสมาคมผูู้ป้ีกครอังและครูฯ พร้อัม
ดว้ยคณะกรรมการคณะครู และสมาชิักไดเ้ข่า้ร่วมปีระชุัม
โดยพร้อัมเพรียงกนัณ ห้อังปีระชุัม Louis-Marie Grand 
Hall ชัั�น 6 อัาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building 
โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

 
โครงการสุัภูาพิบุรุษอัสัสััมชัญ ระดั็บชัน้ื่มัธียมศึกษาปีีที� 1 แล้ะ EP- M.1

 เมื�อัวนั 29 ตุุลาคม พ.ศ. 2563  งานปีกครอังระดบััชัั�น

มธัียมศึกษาปีีทีี่� 1 และ EP-M.1 จดัโครงการสุภาพบุัรุษ            

อัสัสัมชัญั (ปีลูกตุน้กลา้ เอั.ซี.) สำาหรับันกัเรียนระดบััชัั�น

มธัียมศึกษาปีีทีี่� 1 และ EP-M.1  ไดรั้บัเกียรติุจาก ภราดา ดร. 

ที่กัษบุัตุร ไกรปีระสิที่ธิี�  ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสัมชัญั

แผู้นกปีระถม บัรรยายหวัข่อ้ัสุภาพบุัรุษอัสัสมัชัญั (ปีลูกตุน้

กลา้ เอัซี) ณ หอัปีระชุัม Louis-Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคาร

นกับุัญหลุยส์-มารีย ์(Saint  Louis-Marie Memorial Building) 

โรงเรียนอัสัสมัชัญั  เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

สมาคมอัสัสัมชัญั  (AC 22439) พร้อัมดว้ยคณะกรรมการ           
สมาคมอัสัสัมชัญัเป็ีนปีระธีารการจดังานเลี�ยง นายปิียะบุัตุร       
ชัลวจิารณ์ อัสัสมัชันิกดีเด่น 20314 ปีระธีารชัมรมอัสัสมัชันิก   
ดีเด่น กล่าวถึงวถัตุุปีระสงคก์ารจดังาน ภายในงานมีการปีาฐกถา
พิเศษ โดยอัสัสัมชันิกดีเด่น ไดแ้ก่ ดร.พิเชัฐ ดุรงคเวโรจน์            
อัสัสมัชันิกดีเด่น 23595 กล่าวถึง “การศึกษาและนวตุกรรมข่อัง
ไที่ย”, ภราดา ดร.ศกัดา  สกนธีวฒัน ์ ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสั
สมัชัญั กล่าวถึง “การบัริหารและความคาดหวงัที่างการศึกษา
ข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั”, ดร.วรีชัยั วงศบุ์ัญสิน อัสัสมัชันิก และ
ผูู้ป้ีกครอัง (AC 23001 รุ่น 93) กล่าวถึง “Assumption New   
Education Model”, ศ.ดร.นพ. ปีระสิที่ธ์ี วฒันาภา อัสัสมัชันิกดี
เด่น 23974 กล่าวถึง “ความภาคภูมิใจข่อังชัาวอัสัสมัชัญั ทีี่�มีส่วน
สำาคญัในการช่ัวยป้ีอังกนัการแพร่ระบัาดข่อังไวรัสโควดิ-19 ใน
ปีระเที่ศไที่ย”  ณ ห้อังปีระชุัม Auditorium ชัั�น 9 อัาคาร                  
อัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

สัมาคมผูป้ีกครองแล้ะครูโรงเรียนื่อัสัสััมชัญ
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อบรม OneNote class notebooks

 

 เมื�อัวนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานที่รัพยากรมนุษย ์ 
สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ โรงเรียนอัสัสัมชัญั จดักิจกรรมอับัรม
พฒันาเฉพาะที่าง สำาหรับัคณะครู บุัคลากรที่างการ ศึกษา  
และเจ้าหน้าทีี่�  โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไที่ย 
คณิตุศาสตุร์ วิที่ยาศาสตุร์ฯ ศิลปีะ ภาษาตุ่างปีระเที่ศ จดั
อับัรม OneNote class notebooks มี ดร.สุพจน ์ ศรีนุตุพงษ ์
และทีี่มงานจาก บัริษทัี่ ไมโครซอัฟ้ที่(์ปีระเที่ศไที่ย) จำากดั 
เป็ีนวทิี่ยากร ณ หอ้ังปีฏิบัติัุการคอัมพิวเตุอัร์ ชัั�น 5 อัาคาร 
ฟ้.ฮีีแลร์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

อบรม เร่�อง จิตวิทยาการดู็แล้ช�วยเหล่้อนัื่กเรียนื่ยุคปัีจจุบันื่ในื่โรงเรียนื่มัธียมศึกษา

 เมื�อัวนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานที่รัพยากรมนุษย์

สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัอับัรมพฒันาเฉพาะ

ที่าง สำาหรับัคณะครู  บุัคลากรที่างการ ศึกษาและเจา้หนา้ทีี่� 

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุข่ศึกษาฯ จดัอับัรม เรื�อัง สมรรถภาพ

และนนัที่นาการ มี วา่ทีี่�ร้อัยตุรี นรภทัี่ร แยม้สรวล บุัคลากร

จาก กรมพลศึกษาเป็ีนวทิี่ยากร ณ หอ้ังปีระชุัม 10/1 ชัั�น 10 

อัาคารอัสัสัมชัญั 2003 โรงเรียน อัสัสัมชัญั เข่ตุบัางรัก 

กรุงเที่พฯ

 เมื�อัวนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานที่รัพยากรมนุษย ์ 
สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัอับัรมพฒันาเฉพาะ
ที่าง สำาหรับัคณะครู  บุัคลากรที่างการ ศึกษา  และเจา้หนา้ทีี่�
โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษาฯ การงานอัาชีัพ งาน
แนะแนว บุัคลากรฝ่่ายวชิัาการ จดัอับัรม เรื�อัง จิตุวทิี่ยาการ
ดูแลช่ัวยเหลือั นกัเรียนยคุปัีจจุบันัในโรงเรียนมธัียมศึกษา     
มี ผู้ศ.ดร.นิภา  พงศ์วิรัตุน์ นายกสมาคมแนะแนวแห่ง
ปีระเที่ศไที่ย เป็ีนวทิี่ยากร ณ หอ้ัง Video Conference ชัั�น 3 
หอ้ังสมุดมาร์ติุน เดอั ตูุรส์ อัาคารนกับุัญหลุยส์-มารีย ์(Saint 
Louis-Marie Momorial Building)โรงเรียนอััสสัมชััญ            
เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

คุณครูกลุ้�มสัาระการเรียนื่รู้สุัขศึกษาฯ อบรม เร่�อง สัมรรถภูาพิแล้ะนัื่นื่ทนื่าการ
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อบรม เร่�อง ระบบการคัด็เล่้อกบุคคล้เขา้ศึกษาในื่สัถาบันื่อุด็มศึกษา

 

 เมื�อัวนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานที่รัพยากรมนุษย ์            
สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัอับัรมพฒันาเฉพาะ
ที่าง สำาหรับัคณะครู  บุัคลากรที่างการ ศึกษา  และเจา้หนา้ทีี่�     
โดย งานแนะแนว และบุัคลากรฝ่่ายวิชัาการ จดัอับัรม เรื�อัง 
ระบับัการคดัเลือักบุัคคลเข่า้ศึกษาในสถาบันัอุัดมศึกษา มี 
ดร.พีระพงศ ์  ตุริยเจริญ ผูู้ช่้ัวยเลข่าธิีการทีี่�ปีระชุัมอัธิีการบัดี
แห่งปีระเที่ศไที่ย(ที่ปีอั.) เป็ีนวทิี่ยากร ณ หอ้ัง Pre-Function 
ชัั�น 6 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก 
กรุงเที่พฯ

อบรมครูต�างชาติ ภูาคเรียนื่ที� 1 ปีีการศึกษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 19 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ฝ่่ายบัริหารที่ั�วไปี             
โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัอับัรมพนกังาน ปีระจำาปีีการศึกษา 2563 
เกี�ยวกับัสุข่าภิบัาลอัาหาร สิ� งแวดล้อัมและการดับัเพลิง        
เบืั�อังตุน้ โดยมี บุัคลากรสาธีารณสุข่ ศูนยสี์�พระยา มาใหค้วาม
รู้เรื�อัง “สุข่าภิบัาลอัาหาร และสิ�งแวดลอ้ัม” สถานีดบััเพลิง
บัางรัก สำานกัป้ีอังกนัและบัรรเที่าสาธีารณภยั กรุงเที่พมหานคร
การอับัรมเกี�ยวกบัั “การดบััเพลิงข่ั�นตุน้” และทีี่มงานกู�ดวลิล ์   
มาใหค้วามรู้เกี�ยวกบัั “การบัริการปีระที่บััใจ/การปีรุงอัาหาร/
ตุน้ทุี่นอัาหาร” ณโรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

 เมื�อัวนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานที่รัพยากรมนุษย ์                
สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ ร่วมกบัั โปีรแกรมภาษาอังักฤษ โรงเรียน         
อัสัสมัชัญั จดัอับัรมคุณครูตุ่างชัาติุ ภาคเรียนทีี่� 1 ปีีการศึกษา 2563 
ณโรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ โดยมีรายละเอีัยดดงันี�
- เวลา 09.00-12.00 น.  อับัรม เรื� อัง Classroom Action  
Research ใหก้บัั คุณครูสงักดั English Program, คุณครู ENS, 
คุณครูฟิ้ลิปีปิีนส์ และคุณครู Bell โดยไดรั้บัเกียรติุจาก Assoc. 
Prof. Dr. Suwattana Eamorphan เป็ีนวทิี่ยากร ณ หอ้ังปีระชุัม 901 
ชัั�น 9 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003
- เวลา 13.00-16.00 น. อับัรม เรื� อัง Revision of Rules/ 
Regulation/Standard to improve English Program ใหก้บัั คุณครู
สงักดั English Program โดยไดรั้บัเกียรติุจาก มาสเตุอัร์ไพฑูรย ์
ที่ว้มกร หวัหนา้ฝ่่ายโปีรแกรมภาษาอังักฤษ และ Mr. Steven Raine 
(Academic Manager) เป็ีนวทิี่ยากร ณ หอ้ังปีระชุัม 901 ชัั�น 9         
อัาคารอัสัสมัชัญั 2003

- เวลา 13.00-16.00 น. อับัรม เรื� อัง Lesson Planning  
Developing differentiated student-centered learning  
objective using Bloom’s Taxonomies ใหก้บัั คุณครู ENS, คุณครู
ฟิ้ ลิ ปี ปิี น ส์  แ ล ะ คุ ณ ค รู  B e l l  โ ด ย ไ ด้ รั บั เ กี ย ร ติุ จ า ก  
Assistant Professor Dr. Richard Lynch เป็ีนวทิี่ยากร ณ ชัั�น 1 
อัาคารกอัลมเบัตุ์

อบรมพินัื่กงานื่ เร่�อง สุัขาภิูบาล้อาหาร สิั�งแวด็ล้อ้มแล้ะการดั็บเพิลิ้งเบ้่องตน้ื่
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การทด็สัอบวัด็ทักษะในื่การใช้ภูาษาอังกฤษนัื่กเรียนื่ระดั็บชัน้ื่มัธียมศึกษาปีีที� 1-6 แล้ะ EP-M.1-6

 วนัทีี่� 27 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา     
ตุ่างปีระเที่ศ  ฝ่่ายวชิัาการ  ร่วมกบัั สถาบันั iStudy Education 
Language school จดัการสอับัวดัที่กัษะในการใชัภ้าษาอังักฤษ
นกัเรียนระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 1 - 6 โดยจะนำาผู้ลมาใชัใ้นการ
พฒันาการจดัการเรียนการสอัน และเป็ีนส่วนหนึ�งข่อังคะแนน
เกบ็ัวชิัาภาษาอังักฤษพื�นฐาน โดยใชัข้่อ้ัสอับั SLEP Test ข่อัง
อังคก์ร ETS สหรัฐอัเมริกา ซึ�งที่างสถาบันั iStudy เป็ีนผูู้ด้ ำาเนิน
การสอับั โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พมหานคร         

 

อบรมการใช้เคร่�องคิด็เล้ขให้กับนัื่กเรียนื่ ม.4/1ถึง ม.4/3

 เมื�อัวนัทีี่� 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่มสาระการ
เรียนรู้คณิตุศาสตุร์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัอับัรมการใชัเ้ครื�อัง
คิดเลข่ใหก้บัันกัเรียนชัั�น ม.4/1ถึง ม.4/3 โดยไดรั้บัเกียรติุจาก
วิที่ยากร บัริษัที่ คาสิโอั ปีระเที่ศไที่ย เพื�อัเสริมสร้าง
ปีระสบัการณ์ในการเรียนวชิัาคณิตุศาสตุร์และวชิัาทีี่�เกี�ยวข่อ้ัง
และตุ่อัยอัดสำาหรับัการเรียนในคณะวิศวกรรมศาสตุร์ใน
อันาคตุ ณ หอ้ังปีระชุัม 901 ชัั�น 9 อัาคารอัสัสัมชัญั 2003      
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

 วนัทีี่� 30 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ฝ่่ายโปีรแกรมภาษาอังักฤษ 
โรงเรียนอัสัสัมชัญั จดัที่ดสอับัวดัที่กัษะการใชัภ้าษาอังักฤษ 
นกัเรียน EP-M.1 – EP-M.5  เป็ีนการสอับัวดัระดบััที่กัษะภาษา
อังักฤษ (CEFR) 3 ที่กัษะ คือั ที่กัษะการฟั้ง  การอ่ัาน และการ
เขี่ยน  สำาหรับัระดบัั EP-M.6 จะเป็ีนแบับัที่ดสอับั Pre-TOEFL  
ซึ�งการที่ดสอับันี�ไดใ้ชัข้่อ้ัสอับัมาตุรฐานข่อังอังคก์ร ETS ผูู้อ้ัอัก
ข่อ้ัสอับัวดัระดบััภาษาอังักฤษ โดยใชัส้ถานทีี่�สอับัในหอ้ังเรียน
ข่อังตุนเอัง
 วนัทีี่� 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่่ายโปีรแกรมภาษาอังักฤษ
 โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัที่ดสอับัวดัที่กัษะการใชัภ้าษาอังักฤษ 
นกัเรียน EP-M.1 – EP-M.5 จะสอับัที่กัษะทีี่� 4 คือั ที่กัษะการพดู
 ใชัส้ถานทีี่�หอ้ังสมุด ชัั�น 4  iStudy เป็ีนโครงการทุี่นอัเมริกา ทีี่�
จดัให้กับันักเรียนทีี่�มีผู้ลการสอับัตุามเกณฑ์ทีี่�ที่างสถาบันั
กำาหนดซึ�งการสอับัในครั�งนี�  โดยนกัเรียนอัสัสมัชัญัระดบัั EP-
M.3-4 และ EP-M.5 มีผู้ลการสอับัตุามเกณฑที์ี่�ที่างสถาบันั
กำาหนด กจ็ะไดรั้บัทุี่นเช่ันเดียวกนั

ทด็สัอบความรู้พิระคัมภีูร์ โรงเรียนื่อัสัสััมชัญ  เมื�อัวนัทีี่� 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่่ายกิจกรรม โรง
เรียนอัสัสมัชัญั  ไดท้ี่ ำาการที่ดสอับัแข่ง่ข่นัวดัความรู้ พระคมัภีร์
ตุามคำาบัอักเล่าข่อังหนงัสือักิจการอัคัรสาวก ข่อังนกัเรียน
คาที่อัลิกระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 1-6 และ EP-M. 1-6 โดย    
ไดรั้บัเกียรติุจาก ภราดากลุชัาติุ จนัที่ะโชัโตุ รอังผูู้อ้ั ำานวยการ/
หัวหนา้สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ/หัวหนา้ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน ให้
โอัวาที่และเปิีดซอังข่อ้ัสอับั ณ หอัปีระชุัม  Louis-Marie Grand 
Hall ชัั�น 6 อัาคารนกับุัญหลุยส์-มารีย ์ (Saint Louis-Marie    
Memorial Building) โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ
การที่ดสอับัครั� งนี� ที่ ำาการที่ดสอับัพร้อัมกันในโรงเรียน
คาที่อัลิกที่ั�วที่ั�งสงัฆมณฑลกรุงเที่พฯ โดยแผู้นกพระคมัภีร์ ฝ่่าย
งานอัภิบัาล อัคัรสงัฆมณฑลกรุงเที่พ
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ธีนื่าคารกรุงเทพิ สั�งมอบบัตรนัื่กเรียนื่ ม.1 แล้ะ ม.4 ปีีการศึกษา 2563

 

 ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน โรงเรียนอัสัสมัชัญั ร่วมกบัั ธีนาคาร
กรุงเที่พ จัดส่งมอับับััตุรปีระจำาตุัวนักเรียน ระดับัชัั� น
มธัียมศึกษาปีีทีี่� 1 และ  EP-M.1 ระดบััชัั�นมธัียมศึกษาปีีทีี่� 4  
และ EP-M.4 ปีีการศึกษา 2563 โรงเรียนอัสัสัมชัญั ตุาม
โครงการความร่วมมือัโครงการ SMART STUDENT CARD 
& SMART BILL PAYMENT เป็ีนการพฒันาระบับัร่วมกนั
ระหวา่งธีนาคารกรุงเที่พ กบัั โรงเรียนอัสัสมัชัญั ระหวา่งวนัทีี่�
 6 -13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก
 กรุงเที่พฯ

การข้ึนื่ทะเบียนื่กองปีระจำาการ แล้ะนื่ำาปีล้ด็
นัื่กศึกษาวิชาทหารปีีที� 3 ปีีการศึกษา 2563

 วนัทีี่� 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  มาสเตุอัร์ชัาติุกลา้               
บุัญชัมภู หวัหนา้งานลูกเสือั และรักษาดินแดน ไดด้ำาเนินการ
ขึ่�นที่ะเบีัยนกอังปีระจำาการ และนำาปีลดนกัศึกษาวชิัาที่หาร ปีี
ทีี่� 3 ปีีการศึกษา 2563 ณ ห้อังปีระชุัม Auditorium ชัั�น 9  
อัาคารอััสสัมชััญ 2003 โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตุบัางรัก 
กรุงเที่พฯ

กิจกรรมสั�งเสัริมสุัขภูาพิเดิ็นื่-วิ�ง 100 รอบ ปีระจำาปีีการศึกษา 2563

 ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เ รี ย น รู้ สุ ข่ ศึ ก ษ า แ ล ะ พ ล ศึ ก ษ า  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดักิจกรรมส่งเสริมสุข่ภาพเดิน-วิ�ง 100 
รอับัปีระจำาปีีการศึกษา 2563 ให้แก่นักเรียน ครู และ 
ผูู้ป้ีกครอังทีี่�สนใจในการดูแลสุข่ภาพ โดยจดัใหเ้ดินหรือัวิ�ง 
บัริเวณภายในโรงเรียนอัสัสมัชัญั ซึ�งกิจกรรมนี�จดัขึ่�นระหวา่ง
วนัทีี่� 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ถึง 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ 
บัริเวณโรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ
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เจ้าภูาพิสัวด็พิระอภิูธีรรม คุณพิ�อชัยรักษ ์ผล้ปีระมูล้ บิด็ามิสัวรรณศิริ ผล้ปีระมูล้

 เมื�อัวนัทีี่� 6 ตุุลาคม พ.ศ.  2563  ภราดา ดร.ศกัดา  สกนธี
วฒัน ์ ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ย ภราดาดร. 
ที่กัษบุัตุรไกรปีระสิที่ธิี�  ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญัแผู้นก
ปีระถม ภราดากลุชัาติุ  จนัที่ะโชัโตุ รอังผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียน
อัสัสมัชัญั/หวัหนา้สำานกัผูู้อ้ั ำานวยการ/หวัหนา้ฝ่่ายธุีรการ-การ
เงิน  คณะครู และแข่กผูู้มี้เกียรติุ  ร่วมงานและเป็ีนเจา้ภาพสวด
พระอัภิธีรรม คุณพอ่ัชัยัรักษ ์  ผู้ลปีระมูล  บิัดามิสวรรณศิริ   
ผู้ลปีระมูล  ณ  วดัสุที่ธีาราม  ถนนเจริญนคร 46 (ซอัยตุากสิน
 19)  เข่ตุคลอังสาน กรุงเที่พฯ ในนามข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั
ข่อัแสดงความเสียใจในการสูญเสียบิัดาอัันเป็ีนทีี่� รักกับั           
มิสวรรณศิริ  ผู้ลปีระมูล  มา ณ โอักาสนี�

เจ้าภูาพิสัวด็พิระอภิูธีรรม คุณแม�ขยาย ขำาสิันื่ มารด็ามาสัเตอร์ถิรวัฒนื่ ์ขำาสิันื่

 เมื�อัวนัทีี่� 5 พฤศจิกายน พ.ศ.  2563  ภราดา ดร. ศกัดา
สกนธีวฒัน์ ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสัมชัญั  พร้อัมดว้ย
ภราดา ดร. ที่กัษบุัตุร ไกรปีระสิที่ธิี�  ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียน 
อัสัสมัชัญัแผู้นกปีระถม คณะครูโรงเรียนอัสัสมัชัญั  โรงเรียน
อัสัสมัชัญัแผู้นกปีระถม และแข่กผูู้มี้เกียรติุ  ร่วมงานและเป็ีน
เจา้ภาพสวดพระอัภิธีรรมคุณแม่ข่ยาย  ข่ ำาสิน มารดามาสเตุอัร์
ถิรวฒัน์  ข่ ำาสิน  ณ วดัเที่วสุนที่ร ถ.วิภาวดี-รังสิตุ แข่วง
ลาดยาว เข่ตุจตุุจักร  กรุงเที่พฯ  ในนามข่อังโรงเรียน                 
อัสัสมัชัญัข่อัแสดงความเสียใจในการสูญเสียมารดาอันัเป็ีน
ทีี่�รักกบััมาสเตุอัร์ถิรวฒัน ์ ข่ ำาสิน มา ณ โอักาสนี�

เจ้าภูาพิสัวด็พิระอภิูธีรรม คุณแม�ภูาวดี็ ศรีสุัข มารด็ามาสัเตอร์ภููริพัินื่ธี ์โชติหิรัญธีนื่นื่นื่ท์

 เมื�อัวนัทีี่� 17 พฤศจิกายน พ.ศ.  2563 ภราดากุลชัาติุ      
จนัที่ะโชัโตุ รอังผูู้อ้ั ำานวยการ/หัวหน้าสำานักผูู้อ้ั ำานวยการ/
หวัหนา้ฝ่่ายธุีรการ-การเงิน โรงเรียนอัสัสัมชัญั  พร้อัมดว้ย
คณะครูโรงเรียนอััสสัมชััญ และนักกีฬาบัาสเกตุบัอัล
โครงการนักกีฬาทุี่น ร่วมงานและเป็ีนเจ้าภาพสวดพระ
อัภิธีรรมคุณแม่ภาวดี ศรีสุข่ มารดามาสเตุอัร์ภูริพนัธ์ี โชัติุ
หิรัญธีนนนที่ ์ ณ วดัชัมนิมิตุร ศาลาร่วมศรัที่ธีา ซอัยสุข่สวสัดิ�
 74 ถนนสุข่สวสัดิ�  ตุ ำาบัลบัางครุ อัำาเภอัพระปีระแดงจงัหวดั
สมุที่รปีราการ ในนามข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั ข่อัแสดงความ
เสียใจในการสูญเสียมารดาอันัเป็ีนทีี่�รักกบััมาสเตุอัร์ภูริพนัธ์ี
โชัติุหิรัญธีนนนที่ ์มา ณ โอักาสนี�
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นัื่กเรียนื่อัสัสััมชัญควา้เหรียญทอง แล้ะเหรียญทองแด็ง การแข�งขันื่ฮอกกีน้ื่ำาแข็ง
รายการ 2020 Bangkok Ice Hockey League (BIHL)

 การแข่่งข่นัฮีอักกี�นำ� าแข่ง็ BIHL ปีี 2020 จดัขึ่�นระหวา่ง
วนัทีี่� 9 กรกฎ์าคม พ.ศ. 2563 ถึง 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 มีทีี่มทีี่�
เข่า้ร่วมแข่่งข่นัที่ั�งหมด 9 ทีี่ม ในรุ่น Open ซึ�งมีนกักีฬาทีี่�มีอัายุ
ตุั�งแตุ่ 14 ปีีเป็ีนตุน้ไปี โดยมีที่ั�งนกักีฬาไที่ยและตุ่างชัาติุทีี่�
พ ำานกัอัยูใ่นปีระเที่ศไที่ยมารวมกนัอัยูใ่นทีี่มตุ่างๆ สำาหรับั

การแข่่งข่นัจะเป็ีนการพบักนัทุี่กทีี่ม เพื�อัจดัลำาดบัั (Rank) และ
ที่ำาการจดัเป็ีน Division ดงันี�
1. Elite Division (Rank 1-3)
2. Division 1 (Rank 4-6)
3. Division 2 (Rank 7-9)
 โดยในแตุ่ละ Division จะที่ำาการแข่่งข่นัเพื�อัชิังเหรียญ
ที่อัง, เหรียญเงินและเหรียญที่อังแดง ในแตุ่ละสาย
ผู้ลการแข่่งข่นัข่อังนกัเรียนอัสัสมัชัญัทีี่�ไดเ้ข่า้ร่วมแข่่งข่นัใน
ครั� งนี�
- เดก็ชัายอัชิัรวฒัน ์ที่อังอิัน ชัั�น ม.3/8 เลข่ปีระจำาตุวั 52160 
นกักีฬาฮีอักกี�นำ�าแข่ง็ทีี่ม Lion State ไดรั้บัรางวลัเหรียญที่อัง 
ใน Division 1
- นายปัีณณ์ หงษส์วสัดิ�  ชัั�น EP M.6/2 เลข่ปีระจำาตุวั 52699 
นกักีฬาฮีอักกี�นำ�าแข่ง็ทีี่ม Thunder ไดรั้บัรางวลัเหรียญที่อังแดง
 ใน Elite Division

อัสัสััมชัญ ล้งนื่ามเซ็นื่สััญญาเส้่ัอผา้กีฬาแบรนื่ด็ ์VERSUS
 เมื�อัวนัทีี่� 6 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศกัดา 
สกนธีวฒัน์ ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสัมชัญั ลงนามสัญญา
บันัทึี่กข่อ้ัตุกลงสนับัสนุนโรงเรียนอัสัสัมชัญั ปีีการศึกษา 
2563 กบัั แบัรนด์เสื�อัผู้า้กีฬาVERSUS  โดย คุณที่รงเดชั        
พรนภดล ปีระธีาน บัริษทัี่ เวอัร์ซุส สปีอัร์ตุ กรุ�ปี จำากดั เป็ีน
ผูู้ล้งนาม โดยมีภราดากุลชัาติุ  จนัที่ะโชัโตุ รอังผูู้อ้ั ำานวยการ
/หัวหน้าสำานักผูู้อ้ั ำานวยการ/หัวหน้าฝ่่ายธุีรการ-การเงิน 
พร้อัมดว้ย มาสเตุอัร์วรีวฒัน ์สุวรรณศร หวัหนา้ฝ่่ายกิจกรรม
 และมาสเตุอัร์ธีงไชัย มุข่พนัธ์ี หัวหน้างานกีฬา ร่วมเป็ีน 
สักขี่พยาน  ณ ห้อังปีระชุัมผูู้อ้ั ำานวยการ ชัั�น M2 อัาคาร        
อัสัสัมชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

นัื่กฟุื้ตบอล้ที�ผ�านื่การคัด็เล่้อกในื่โครงการเตรียมนัื่กกีฬาฟุื้ตบอล้เยาวชนื่เพ่ิ�อพัิฒนื่าสูั�ระดั็บอาชีพิ

 ข่อัแสดงความยินดีกับันักกีฬาทุี่นปีระเภที่ฟุ้ตุบัอัล 
โครงการนกักีฬาทุี่นโรงเรียนอัสัสมัชัญั ทีี่�ผู้า่นการคดัเลือักใน

โครงการเตุรียมนกักีฬาฟุ้ตุบัอัลเยาวชันเพื�อัพฒันาสู่ระดบัั
อัาชีัพ (Excellent center) ปีระจำาปีี 2563
1. นายชัาณตัุย ์ ชันะชัยัไพบูัลย ์ เลข่ปีระจำาตุวั  57980 ม.4/9
2. นายรชัตุ  จนัที่ร์เหลา เลข่ปีระจำาตุวั  57984 ม.4/9
3. นายชันศรณ์  แกว้ยศ  เลข่ปีระจำาตุวั 58008 ม.4/9
โดยมีวตัุถุปีระสงคเ์พื�อั การวางรากฐานและพฒันาฟุ้ตุบัอัลไที่ย
ที่ั�งระบับัใหมี้ความเข่ม้แข่ง็และยั�งยนื ตุามโครงการ “สานฝั่น
ฟ้ตุุบัอัลไที่ยไปีฟ้ตุุบัอัลโลก” ข่อังการกีฬาแห่งปีระเที่ศไที่ย จึง
ไดจ้ดัโครงการเตุรียมนกักีฬาฟุ้ตุบัอัลเยาวชันเพื�อัพฒันาสู่
ระดบััอัาชีัพ (Excellent center) ปีระจำาปีี 2563 จำานวน 40 คน 
มีกำาหนดการฝึ่กซ้อัม ณ อัลัไพน์ฟุ้ตุบัอัลแคมป์ี เที่รนนิ�ง 
จ.เชีัยงใหม่ ระหวา่งวนัทีี่� 1-15 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
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อินื่ทรีแด็ง อัสัสััมชัญ U-14 ควา้แชมป์ี บาสัเกตบอล้ CP-เจียระไนื่เพิชร 2020

 ผู้ลการแข่่งข่นับัาสเกตุบัอัลนกัเรียน “CP เจียระไนเพชัร 
2020” รุ่นอัาย ุ14 และ 16 ปีี ชัาย ระหวา่งวนัทีี่� 7 กนัยายน พ.ศ. 
2563 ถึง 11 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามบัาสเกตุบัอัลโรงเรียน
สายปัีญญารังสิตุ
รอับชิังชันะเลศิั วนัทีี่� 11 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 
ร่่นอัาย่ 14 ปี์ ชัาย
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนสตุรีวทิี่ยา2  74 : 60 คะแนน

ควา้รางวลัชันะเลิศ
นกักีฬายอัดเยี�ยม (MVP) ไดแ้ก่ เดก็ชัาย ธีีโมทีี่ แดน ไฮีนส์
ร่่นอัาย่ 16 ปี์ ชัาย
โรงเรียนอัสัสัมชัญั แพ ้ โรงเรียนกรุงเที่พคริสเตีุยนวิที่ยาลยั  
42 : 52 คะแนน
ไดร้างวลัรอังชันะเลิศอันัดบััทีี่� 1

ยัด็ห�วง “อินื่ทรีแด็ง U-18” อัสัสััมชัญ ทีม A ควา้อันื่ดั็บสัาม การแข�งขันื่ 
THAI BASKETBALL INVITATION (TBI 2020)

 ผู้ลการแข่่งข่นับัาสเกตุบัอัล ไที่ยบัาสเกตุบัอัล อิันวเิตุชัั�น
 (TBI 2020) ในรุ่น 18 ปีี ระหวา่งวนัทีี่� 12 กนัยายน-15 ธีนัวาคม
 พ.ศ. 2563 ณ สนามวทิี่ยาลยัเที่คโนโลยปัีีญญาภิวฒัน์
รอับ 4 ทมีส่ด้ท้าย (แบับัพบักนัหมด)
วนัทีี่� 11 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ทีี่ม A ชันะ โรงเรียนกรุงเที่พคริสเตีุยน
วทิี่ยาลยั 53:45 คะแนน
วนัทีี่� 17 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ทีี่ม A แพ ้โรงเรียนอัสัสมัชัญัธีนบุัรี ทีี่ม A 

60:66 คะแนน
วนัทีี่� 18 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ทีี่ม A แพ ้โรงเรียนนนที่บุัรีวทิี่ยาลยั ทีี่ม A 
71:74 คะแนน
ผู้ลการแข่่งข่นัทีี่มบัาสเกตุบัอัลโรงเรียนอัสัสมัชัญั รุ่น 18 ปีี    
ไดร้างวลัรอังชันะเลิศอันัดบััทีี่� 2
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ยัด็ห�วง “อินื่ทรีแด็ง U-13” อัสัสััมชัญ ควา้แชมป์ีการแข�งขันื่
 THAI BASKETBALL INVITATION (TBI 2020) ในื่รุ�นื่ 13 ปีี

 สรุปีผู้ลการแข่่งข่นับัาสเกตุบัอัลไที่ยบัาสเกตุบัอัลอิัน

วเิตุชัั�น (TBI 2020) ในรุ่น 13 ปีี ระหวา่งวนัทีี่� 12 กนัยายน 

-15 ธีนัวาคม พ.ศ. 2563 ทุี่กวนัเสาร์และอัาทิี่ตุย ์  ณ สนาม

บัาสเกตุบัอัลโรงเรียนวดันอ้ัยนพคุณ

รอับแรก สาย D

วนัทีี่� 17 ตุุลาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ DRAGONS Junior  51 : 15 คะแนน

วนัทีี่� 18 ตุุลาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ Saint Gabriel’s College  59 : 9  

คะแนน

รอับ 8 ทมี

วนัทีี่� 25 ตุุลาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนเบัญจมราชันุสรณ์ 52 : 17 

คะแนน

รอับ 4 ทมีส่ด้ท้าย (แข่่งแบับัพบักนัหมด)

วนัทีี่� 31 ตุุลาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ DRAGONS Junior  39 : 34 คะแนน

วนัทีี่� 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ  โรงเรียนอัสัสมัชัญัธีนบุัรี 30 : 12 

คะแนน

วนัทีี่� 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนกรุงเที่พคริสเตีุยนวทิี่ยาลยั 

54 : 25 คะแนน

ควา้รางวลัชันะเลิศการแข่่งข่นั THAI BASKETBALL  

INVITATION (TBI 2020) ในรุ่น 13 ปีี
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อัสัสััมชัญ ควา้แชมป์ีวอล้เล้ยบ์อล้เยาวชนื่ PEA รอบชิงชนื่ะเลิ้ศแห�งปีระเทศไทย ปีระจำาปีี 2563

 ทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลโรงเรียนอัสัสัมชัญั ควา้แชัมป์ีถว้ย
พระราชัที่านสมเด็จพระกนิษฐาธิีราชัเจ้า กรมสมเด็จ           
พระเที่พรัตุนราชัสุดาฯ สยามบัรมราชักมุารี ในการแข่่งข่นั
วอัลเลยบ์ัอัลเยาวชัน PEA ชิังชันะเลิศแห่งปีระเที่ศไที่ย       
ครั� งทีี่�  16  (ปีีทีี่�  36)  ปีระจำาปีี 2563 รอับัชิังชันะเลิศ
ปีระเที่ศไที่ย ระหวา่งวนัทีี่� 10-17 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สนาม
กีฬากลางจงัหวดัพระนครศรีอัยธุียาสรุปีผู้ลการแข่่งข่นั
รอับแรก  สาย เอั
วนัทีี่� 10 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ โรงเรียนด่านชัา้งวิที่ยา 3-0 เซตุ 
(25-19, 25-21, 25-14 คะแนน)
วนัทีี่� 11 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ  โรงเรียนข่ามที่ะเลสอัวทิี่ยา  3-2 
เซตุ (25-13, 21-25, 25-19, 20-25, 15-10 คะแนน)
วนัทีี่� 12 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนอัสัสัมชัญั  ชันะ โรงเรียนนวมินที่ราชูัทิี่ศ มชััฉิม  
3-0 เซตุ (30-28, 25-15, 25-19 คะแนน)
รอับสอัง สาย อีั
วนัทีี่� 13 ตุุลาคม พ.ศ. 2563  นดัแรก
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ โรงเรียนอับัจ.สงข่ลาพิที่ยานุสรณ์
 จ.สงข่ลา  3-0 เซตุ (25- , 25-, 25- คะแนน)
วนัทีี่� 14 ตุุลาคม พ.ศ. 2563  นดัทีี่�สอัง
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ โรงเรียนกีฬา อับัจ.พิษณุโลก  3-2 
เซตุ (25-22, 25-20, 23-25, 24-26, 15-8 คะแนน)

รอับก่อันรอังชันะเลศิั
วนัทีี่� 15 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ โรงเรียนท่ี่าข่า้มพิที่ยาคม จ.ชัลบุัรี
 3-1 เซตุ (25-20 , 25-20, 23-25, 25-22 คะแนน)
รอับรอังชันะเลศิั
วนัทีี่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ โรงเรียนเมือังพลพิที่ยาคม 
จ.ข่อันแก่น 3-0 เซตุ (25-13 , 25-16, 25-16 คะแนน)
รอับชิังชันะเลศิั
วนัทีี่� 17 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ชันะ โรงเรียนนวมินที่ราชูัทิี่ศ มิชัฌิิม 
จ.นครสวรรค ์3-0 เซตุ (25-20, 25-13, 25-21 คะแนน)
รางวลัผูู้เ้ล่นตุบัยอัดเยี�ยมไดแ้ก่ นายปัีญญา บุัตุรสมัฤที่ธิี�
รางวลัผูู้เ้ล่นเซตุยอัดเยี�ยมไดแ้ก่ นายจกักฤษณ์ สุข่วงค์
รางวลัผูู้เ้ล่นที่รงคุณค่าไดแ้ก่ นายจกัรกริชั ถนอัมนอ้ัย
รางวลัผูู้ฝึ้่กสอันยอัดเยี�ยมไดแ้ก่ มาสเตุอัร์สนั�น อัน้เกตุุ
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ทีมวอล้เล้ยบ์อล้อัสัสััมชัญ จับม่อ สัโมสัรปีริน้ื่ซ์ สั�งทีมสูัศึ้กวอล้เล้ยบ์อล้เยาวชนื่สูั�อาชีพิ 
SAT Volleyball Academy League 2021

 เมื�อัวนัทีี่� 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศกัดา 
สกนธีวฒัน์ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสัมชัญั เป็ีนปีระธีาน        
ลงนามบันัทึี่กความร่วมมือัที่างกีฬา ระหว่างสโมสรกีฬา        
อัาชีัพปีริ�นซ์และทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลโรงเรียนอัสัสัมชัญั มีนาย    
สกักะพงษ ์ บุัญมี ผูู้จ้ดัการทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลโรงเรียนอัสัสมัชัญั
ลงนามร่วมกบัั นายเกรียงกมล  ฐานะ ปีระธีานสโมสรกีฬา   
อัาชีัพปีริ�นซ์ ในการส่งทีี่มเข่า้ร่วมการแข่่งข่นั วอัลเลยบ์ัอัล
เยาวชันสู่อัาชีัพ รายการ SAT Volleyball  Academy League 

สัแกนื่ QRCode เพ่ิ�อดู็ติด็ตามข�าวสัาร การแข�งขันื่กีฬาทีมโรงเรียนื่อัสัสััมชัญ ได็ที้�
แฟื้นื่เพิจโครงการนัื่กกีฬาทุนื่โรงเรียนื่อัสัสััมชัญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/

2021 ระหวา่งวนัทีี่� 20-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ MCC 
HALL เดอัะมอัลลบ์ัางกะปิี ในนาม “สโมสรปีริ�นซ์ อัสัสมัชัญั
วีซี” โดยมี ภราดากุลชัาติุ  จนัที่ะโชัโตุ รอังผูู้อ้ั ำานวยการ          
โรงเรียนอัสัสมัชัญั นายคณิศร ผู้อ่ังสุวรรณ กรรมการบัริหาร
สโมสรฯ พ.ตุ.ที่.อัดิศยั สุภทัี่โรภาสพงศ ์ ผูู้จ้ดัการทีี่มอัะคาเด
มีสโมสรฯ  แข่กผูู้มี้เกียรติุ และนกักีฬา ร่วมงาน ณ หอ้ังปีระชุัม
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ

งานื่ “รับนื่อ้งสั�งพีิ� ครอบครัว ACVB สััมพัินื่ธี”์

 เมื�อัวนัทีี่� 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลโรง
เรียนอัสัสัมชัญั (ACVB) จดังาน “รับันอ้ังส่งพี� ครอับัครัว 
ACVB สมัพนัธ์ี” เลี�ยงส่งนกัวอัลเลยบ์ัอัลรุ่นทีี่� 1 และตุอ้ันรับั
นกัวอัลเลยบ์ัอัลรุ่นทีี่� 7 ข่อังครอับัครัววอัลเล่ยบ์ัอัลโรงเรียน

อัสัสมัชัญั และสรุปีผู้ลงานทีี่�ผู้า่นมา โดยรับัเกียรติุจาก ภราดา
ดร.เดชัาชัยั  ศรีพิจารณ์ อัธิีการเจา้คณะเซนตุค์าเบัรียลแข่วง
ปีระเที่ศไที่ย เป็ีนปีระธีานในงาน พร้อัมดว้ย ภราดา ดร.ศกัดา
สกนธีวฒัน์ ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสัมชัญั ภราดาวิริยะ  
ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีรึกษาโรงเรียน ภราดากลุชัาติุ จนัที่ะโชัโตุ 
หัวหน้าสำานักผูู้อ้ั ำานวยการ/หัวหน้าฝ่่ายธุีรการ-การเงิน  
ภราดาที่ักษบุัตุร ไกรปีระสิที่ธิี�  ผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียน               
อัสัสมัชัญัแผู้นกปีระถม  และภราดาภูวรินที่ร์  เข่มรัชัตุอ์ันนตุ์
รอังผูู้อ้ั ำานวยการโรงเรียนอัสัสมัชัญัแผู้นกปีระถม พลเรือัเอัก
ปีระพฤติุพร  อักัษรมตัุ นายกสมาคมอัสัสมัชัญั ผูู้แ้ที่นกอังทุี่น
เพื�อัโรงเรียนอัสัสัมชัญั ผูู้แ้ที่นจากสมาคมผูู้ป้ีกครอัง และ
ตุวัแที่นครูโรงเรียนอัสัสมัชัญั  และครอับัครัวผูู้ป้ีกครอัง ร่วม
งานเลี�ยง ณ หอ้ังปีระชุัม Auditorium ชัั�น 9 อัาคารอัสัสมัชัญั
 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตุบัางรัก กรุงเที่พฯ
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โรงเรียนอัสัสมัชัญั

เลข่ทีี่� 26 ถนนเจริญกรุง เข่ตุบัางรัก 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 Line@Official : ASSUMPTION1885

Prince Assumption VC ควา้แชมป์ีการแข�งขันื่ SAT Volleyball Academy League 2021

 สรุปีผู้ลการแข่่งข่นักีฬาวอัลเลยบ์ัอัลเยาวชันสู่อัาชีัพ 
รายการ SAT Volleyball Academy League 2021 ระหวา่ง
วนัทีี่� 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ เอั็มซีซี ฮีอัลล ์
เดอัะมอัลล ์ บัางกะปิี กรุงเที่พฯ ทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลโรงเรียน   
อัสัสมัชัญั เข่า้ร่วมการแข่่งข่นั ในนามทีี่ม สโมสร Prince 
Assumption VC
รอับแรก สาย บีั
- วนัทีี่� 20 พฤศจิกายน 2563
สโมสรปีริ�นซ์ อัสัสมัชัญั วซีี ชันะ พิษณุโลก วซีี 3:0 เซตุ 
(25-16, 25-19, 25-19 คะแนน)
- วนัทีี่� 21 พฤศจิกายน 2563
สโมสรปีริ�นซ์ อัสัสมัชัญั วซีี ชันะ ไดมอันด ์ฟู้้ด วซีี  3:0 เซตุ
(25-17, 25-23, 25-18 คะแนน)

- วนัทีี่� 23 พฤศจิกายน 2563
สโมสรปีริ�นซ์ อัสัสมัชัญั วซีี  ชันะ แอัร์ฟ้อัร์ซ 3:0 เซตุ (25-
13, 25-20, 25-16 คะแนน)
รอับก่อันรอังชันะเลศิั
- วนัทีี่� 24 พฤศจิกายน 2563
สโมสรปีริ�นซ์ อัสัสมัชัญั วซีี ชันะ  เอัเชีัย จีเอัส สมุที่รสาคร
 3:1 เซตุ (23-25, 25-21, 25-23, 25-16 คะแนน)
รอับรอังชันะเลศิั
- วนัทีี่� 25 พฤศจิกายน 2563
สโมสรปีริ�นซ์ อัสัสมัชัญั วซีี  ชันะ นครราชัสีมา เดอัะมอัลล์
วซีี 3:0 เซตุ (25-23 25-19, 25-23 คะแนน)
รอับชิังชันะเลศิั
- วนัทีี่� 26 พฤศจิกายน 2563
สโมสร ปีริ�นซ์ อัสัสมัชัญั วซีี ชันะ เกาะกดูคาบัาน่า 3:1 เซตุ
(25-11, 25-15, 21-25, 26-24 คะแนน)

รางว้ลัยอัด้เยี�ยม : ทีี่มสโมสรปีริ�นซ์ อัสัสมัชัญั วซีี
รางว้ลัผ้้ฝึึกสอันยอัด้เยี�ยม : มาสเตุอัร์สนั�น อัน้เกตุุ
รางว้ลัหัุ่ว้ต์บหัุ่ว้เสายอัด้เยี�ยม : นายปัีญญา บุัตุรสมัฤที่ธิี�
รางว้ลัผ้้เล่นทรงค่ณค่า : นายจกัรกริชั ถนอัมนอ้ัย
รางว้ลับอัลเร็ว้ยอัด้เยี�ยม : นายสุวรรณภกัดี เพช็ัรที่วี
รางว้ลัต์วั้รับอัสิระยอัด้เยี�ยม : นายณฐกร เหลือังวฒันวไิล

คณะผูจั้ด็ทำา
ที�ปีรึกษา
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์
ภราดาวิิริยะ ฉัันทวิโรดม      
ภราดากุลชาติิ จัันทะโชโติ
มิสณััฎฐีี เจัริญเกียรติิบวิร                 
ม.โอภาส ธิิราศัักดิ�      
ม.วัรรณรัชต์์	 สองศรียนต์์         
ม.ไพฑููรย์	 ท้วิมกร
ม.วีัรวััฒน์	 สุวิรรณัศัร
บรรณาธิีการบริหาร      

ม.โสภณั สกุลเรือง
บรรณาธิีการ
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์

 

ผูช้�วยบรรณาธิีการ
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
กองบรรณาธิีการ
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสณวัรา	 ใจสุวัรรณ์
มิสพิิชชาอร ณ	นคร
มิสสิรินุช เอี�ยมเขีียวิ
พิิสูัจนื่อั์กษร
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสณวัรา	 ใจสุวัรรณ์
มิสเรวิดี ฉัายสุวิรรณั

ถ�ายภูาพิ
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์
ม.โสภณั สกุลเรือง
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสณวัรา	 ใจสุวัรรณ์
มิสพิชชาอร	 ณ	นคร
นักเรียนชมรม  NETAC
รูปีเล้�ม
มิสณวัรา	 ใจสุวัรรณ์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม


