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จดหมายข่่าวโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ

ปีี ที่่� 23 ฉบัับเดืือนตุุลาคม - พฤศจิิกายน พ.ศ.2563

อััสสัั มชััญ คว้้ าแชมป์์ 9 รายการ การแข่่ งขัันหุ่่�นยนต์์ พัฒ
ั นาศัักยภาพเยาวชนไทยด้้ านหุ่่�นยนต์์
Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020

ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563

พิิธีีมอบเกีียรติิบัตั รนัักเรีี ยนดีีเด่่นด้้านวิิชาการ
ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562

งาน Open House หลัักสูู ตรและการเรีี ยนการสอน
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้้น

อิินทรีี แดง U-13 อััสสััมชััญ คว้้าแชมป์์การแข่่งขััน
THAI BASKETBALL INVITATION (TBI 2020)
รุ่่�น 13 ปีี
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พิิธีีถวายราชสัักการะเนื่่�องในวัันคล้า้ ยวัันสวรรคตพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร
ชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
(รัั ช กาลที่่� 9 วััน ที่่� 13 ตุุ ล าคม) เพื่่� อน้้ อ มรํําลึึ ก ถึึ ง
พระมหากรุุ ณาธิิ คุุณต่่อปวงชนชาวไทย และเพื่่�อเผยแพร่่
ั กั เรีี ยนตลอดจน
พระเกีี ยรติิคุุณของพระองค์์ท่่านให้้กับนั
เป็็ นการแสดงความจงรัักภัักดีีและสํํานึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ
อัันล้้นพ้้นของพระมหากษััตริิย์นั์ กั พััฒนา ผู้้�ทรงงานหนััก และ
ตรากตรํําพระวรกายมายาวนาน 70 ปีี โดยมีีภราดากุุลชาติิ
จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้�อำำ�นวยการ/
หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน พร้้อมด้้วยคณะกรรมการที่่ปรึ
� ึ กษา
ผู้้�อำำ�นวยการ ผู้้�แทนครููอาวุุโส ผู้้�แทนนัักเรีี ยน พนัักงาน คณะครูู
นัั ก เรีี ยนระดัับชั้้� น มััธ ยมศึึ ก ษาปีี ที่่� 2 และ EP–M.2
เมื่่อวั
� นั ที่่� 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ร่่ วมในพิิธีี ณ หอประชุุม Louis–Marie Grand Hall ชั้้�น 6
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เป็็ นประธานในพิิธีีถวายราช อาคารSaint Louis–Marie Memorial Building โรงเรีี ยน
สัักการะเนื่่�องในวัันคล้้ายวัันสวรรคตพระบาทสมเด็็จพระบรม อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
นิิทรรศการเฉลิิมพระเกีียรติิ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร (รััชกาลที่่� ๙)
	ศููนย์์วิิทยบริิ การ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดนิิ ทรรศการ
เฉลิิ มพระเกีี ยรติิ พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิ เบศร
มหาภููมิพิ ลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร (รััชกาลที่่� ๙) ให้้
แก่่นักั เรีี ยน คณะครูู และบุุคลากร เข้้าร่่ วมชม เพื่่�อน้อ้ มรำำ�ลึกึ
ถึึงพระมหากรุุ ณาธิิคุุณต่่อปวงชนชาวไทย และเพื่่�อเผยแพร่่
พระเกีียรติิคุณ
ุ ของพระองค์์ท่า่ น ตลอดจนเป็็ นการแสดงความ
จงรัักภัักดีีและสำำ�นึึกในพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ อัันล้้นพ้้น ระหว่่าง
วัันที่่� 28 กัันยายน - 9 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ณ ชั้้�น 3 ห้้องสมุุด
มาร์์ติิน เดอ ตููรส์์ อาคารนัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint LouisMarie Memorial Building) โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพฯ
พิิธีีมิิสซาบููชาขอบพระคุุณโอกาสฉลองวัันคล้า้ ยวัันเกิิด ครบรอบอายุุ 87 ปีี ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม
เมื่่� อวั ัน ที่่� 26 พฤศจิิ ก ายน พ.ศ.2563 โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญจััดพิิธีีมิิสซาบููชาขอบพระคุุณโอกาสฉลองวัันคล้้าย
วัันเกิิด ครบรอบ 87 ปีี ภราดาริิ ยะ ฉัันทวโรดม โดยมีีบาทหลวง
ยอห์์น บััปติิสต์์ สมเกีียรติิ ตรีี นิิกร อุุปสังั ฆราชอััครสัังฆมณฑล
กรุุ งเทพฯ เป็็ นประธานโมทนาคุุณพระเจ้้าฉลองวัันคล้้ายวัันเกิิด
ภราดาหลุุยส์์ วิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษาโรงเรีี ยน/ประธาน
มููลนิิธิิบราเดอร์์หลุุยส์์ ชาแนล โดยมีีอัสั สััมชนิิก แขกผู้้�มีเี กีียรติิ
คณะครูู และนัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 ร่่ วมพิิธีี ณ หอ
ประชุุม Louis-Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุุญหลุุยส์์มารีี ย์ ์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
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เยาวชนดีีเด่่นประจำำ�ปีี 2563 ด้า้ นคุุณธรรม จริิยธรรม

เมื่่�อวันั ที่่� 21 กัันยายน พ.ศ. 2563 นายเสฏฐนัันท์์ ธิิติิ
ธรรมศัักดิ์์� เลขประจำำ�ตัวั 49868 ชั้้�น ม.6/10 แผนการเรีี ยนศิิลป์์
ภาษาจีีน ได้้รัับคัดั เลืือกให้้เป็็ นต้้นแบบเยาวชนดีีเด่่นประจำำ�ปีี
2563 ด้้านคุุณธรรมจริิ ยธรรม โควต้้า ดารา และนัักแสดง
จััดโดยสมาคมคนของแผ่่นดิิน จััดโครงการส่่งเสริิ มเยาวชนดีี
เด่่น เนื่่�องในวัันเยาวชนแห่่งชาติิ ประจำำ�ปีี 2563 ณ วิิทยาลััย
เทคโนโลยีีทักั ษิิณาบริิ หารธุุรกิิจ เพื่่�อส่่งเสริิ มเด็็กและเยาวชน
บุุคคลต้้นแบบที่่�ทำ�ำ ความดีี และสมควรที่่�รับั เกีียรติิบัตั ร ยกย่่อง
เชิิ ดชูู เกีี ยรติิ อีี กทั้้�งเพื่่�อเป็็ นที่่�ยอมรัั บต่่อสัังคมในด้้านการ
่ งั คม
มีีคุณ
ุ ธรรม จริิ ยธรรม และยัังเป็็ นตััวอย่่างที่่�ดีีต่อสั
รางวััล Best Technique Award การแข่่งขััน THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION 2020

	ขอแสดงความยิินดีี กัับ ทีีม CORGIISGOD โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ ที่่�ได้้รัับรางวััล Best Technique Award ในการ
แข่่งขััน THAILAND CANSAT-ROCKET COMPETITION
2020 จััดโดย องค์์การพิิพิิธภัณ
ั ฑ์์วิิทยาศาสตร์์ แห่่ งชาติิ
(อพวช.) ร่่ วมกัับ สถาบัันเทคโนโลยีีป้้องกัันประเทศ (สทป.)
โดยจะแข่่งขัันรอบชิิงชนะเลิิศ ระหว่่างวัันที่่� 7-9 ตุุลาคม
พ.ศ. 2563 ณ องค์์การพิิพิิธภัณ
ั ฑ์์วิิทยาศาสตร์์ แห่่ งชาติิ
(อพวช.)
ทีีม CORGIISGOD ประกอบด้้วย
1. นายชโยดม วงศ์์บุญ
ุ สิิน เลขประจำำ�ตัวั 50939 ม.5/1
2. นายศีีลวััต	 ฤกษ์์พิศุิ ทธิ์์
ุ � เลขประจำำ�ตัวั 54656 ม.6/3 4. นายภวััต	 งามดีีวิไิ ลศัักดิ์์� เลขประจำำ�ตัวั 50120 ม.6/2
3. นายธนภััทร	ฉััตรมีีบุญ
ุ
เลขประจำำ�ตัวั 50225 ม.6/3 คุุณครูู ผู้ค้� วบคุุมทีีม : ม.พชร ภููมิิประเทศ
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับสอง ค่่ายอบรมเชิิงปฏิิบััติิการและแข่่งขัันในโครงการ Thai Science Camp ครั้้�งที่่� 12

นายไชยรััตน์์ การุุ ญะกิิจ นัักเรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5/4
ได้้เป็็ นตััวแทนผ่่านการคััดเลืือกเข้้าค่่ายอบรมเชิิงปฏิิบัติั ิการ
และเข้้าแข่่งขัันในโครงการ Thai Science Camp ครั้้�งที่่� 12
โดยมูู ลนิิ ธิิ ส่่งเสริิ มโอลิิ มปิิ กวิิชาการ (สอวน.) ร่่ วมกัับ
สมาคมวิิทยาศาสตร์์ ในพระบรมราชููปถัมั ภ์์ และองค์์การ
พิิพิิธภัณ
ั ฑ์์วิิทยาศาสตร์์ แห่่ งชาติิ ในพระราชดำำ�ริิสมเด็็จ
พระกนิิ ษฐาธิิ ราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรัั ตนราชสุุ ดา
สยามบรมราชกุุมารีี ระหว่่างวัันที่่� 12-19 กัันยายน พ.ศ. 2563
โดยผลการแข่่งขััน ได้้รับั รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2 ในการ
ประกวดโครงงานแห่่งทศวรรษ
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การเตรีียมตััวบุุตรหลานเข้า้ มหาวิิทยาลััยหลัักสููตรอิินเตอร์์
เมื่่�อวันั ที่่� 3 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ฝ่่ายโปรแกรมภาษาอัังกฤษ
ร่่ วมกัับงานแนะแนว โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดประชุุมสำำ�หรัับ
ปกครองนัักเรีี ยนโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เรื่่� อง การเตรีี ยมตััวบุุตร
หลานเข้้ามหาวิิทยาลััยหลัักสูู ตรอิินเตอร์์ โดยมีีคุุณภานุุ วัฒั น์์
สััจจะวิิริิยะกุุล จาก สถาบััน ignite by OnDemand/อััสสััมชนิิก
รุ่่� น 121 เป็็ นวิิทยากรบรรยาย ณ ห้้องประชุุม Auditorium ชั้้�น 9
อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
สััมภาษณ์นั์ ักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญแผนกประถม เพื่่�อเข้า้ เรีียนแผนการเรีียน Digital and Technology
เมื่่�อวันั ที่่� 14 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดสััมภาษณ์์และเสนอแฟ้้มผลงานของนัักเรีี ยนโรงเรีี ยนอััส
สััมชััญแผนกประถม เพื่่�อเข้้าเรีี ยนชั้้�น ม.1 ปีี การศึึกษา 2564
ในแผนการเรีี ยน Digital and Technology (ห้้องเรีี ยนเน้้นดิิจิทัิ ลั
และเทคโนโลยีี ตามแนวทาง STEAM Education) ณ ห้้อง
สมุุ ด มาร์์ ติิ น เดอ ตูู ร ส์์ โรงเรีี ย นอััส สััม ชััญ เขตบางรัั ก
กรุุ งเทพฯ

ค่่ายบููรณาการคณิิตศาสตร์์ – วิิทยาศาสตร์์ Gifted
ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมค่่ายบููรณา
การคณิิตศาสตร์์ –วิิทยาศาสตร์์ Gifted ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีี ที่่� 1-3 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ โดยมีีวัตถุ
ั ุประสงค์์เพื่่�อมุ่่�งเน้้น
ทัักษะกระบวนการทางด้้านคณิิ ตศาสตร์์ และวิิทยาศาสตร์์
สำำ�หรัับนักั เรีี ยนหลัักสููตร Gifted ระหว่่างวัันที่่� 12-14 ตุุลาคม
พ.ศ. 2563 ณ อำำ�เภอไทรโยค จัังหวััดกาญจนบุุรีี
พิิธีีมอบเกีียรติิบััตรนัักเรีียนดีีเด่่นด้า้ นวิิชาการ ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562
เมื่่�อวันั ที่่� 14 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดพิิธีีมอบเกีียรติิบัตั รนัักเรีี ยนดีีเด่่นด้้านวิิชาการ ประจำำ�ปีี
การศึึกษา 2562 มีี ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ/หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่าย
ธุุรการ-การเงิิน เป็็ นประธานในพิิธีี พร้้อมด้้วยกรรมการที่่�
ปรึึ กษาผู้้�อำำ�นวยการ ผู้้�แทนสมาคมอััสสััมชััญ ผู้้�แทนสมาคม
ผู้้�ปกครองและครููฯ คณะครูู ผู้้�ปกครอง และนัักเรีี ยนร่่วมงาน
ณ ห้้องประชุุม Louis - Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุุญ
หลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
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แข่่งขัันตอบปัั ญหาวิิชาการ กิิจกรรม ACADEMIC WAR สงครามแห่่งปัั ญญา
ตอบปัั ญหาวิิชาการ ครั้้�งที่่� 2

ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ส่่ งนัักเรีี ยนเข้้าร่่ วม
แข่่งขัันตอบปัั ญหาวิิชาการ กิิ จกรรม ACADEMIC WAR
สงครามแห่่ งปัั ญญา ตอบปัั ญหาวิิ ช าการ ครั้้� งที่่� 2
ณ สนามสอบโรงแรมเอเชีีย (BTS ราชเทวีี) จััดโดย TCASter
ร่่ วมกัับ นิิ สิิตจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ระหว่่างวัันที่่� 24-25
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563
สรุุปผลการแข่่ งขัันได้้ ดังั นี้้�
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้�วิ้ ทิ ยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
ตอบปััญหาวิิชาการ วิิชาวิิทยาศาสตร์์
1. นายวิิวรรษธร	ฐิิตสิิริิวิทย์
ิ ์ ม. 6/1 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเพชร วิิชาฟิิ สิิ กส์์
2. นายพงศ์์วชิิระ	สัังข์์แก้้ว
ม.6/1 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญทอง วิิชาเคมีี
3. นายภคิิณ	นัันทะสุุ ขเกษม ม. 6/3 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญเงิิน วิิชาฟิิ สิิ กส์์
4. นายธนภััทร	ฉััตรมีีบุุญ
ม. 6/3 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญทองแดง วิิชาฟิิ สิิ กส์์
5. นายอรรถกฤต	กิิติิศุุภกร
ม. 6/3 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเพชร วิิชาชีีววิิทยา
6. นายฐิิติิพันั ธ์์	รุุจนเวสน์์
ม. 5/2 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญทองแดง วิิชาฟิิ สิิ กส์์
7. นายสััณห์์หฤษฎ์์ เลี้้�ยงประเสริิ ฐ ม. 5/2 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญทองแดง วิิชาฟิิ สิิ กส์์
8. คุุณาพััฒน์์ 	ประภััสสรชััยกุุล ม. 5/4 ได้้รัับรางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญทองแดง วิิชาฟิิ สิิ กส์์
คุุณครูู ที่่�ปรึึกษา : มิิสจุุฑาวรรณ ตรีี ชัยั

กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้�้ ภาษาต่่ างประเทศ
ตอบปััญหาวิิชาการ วิิชาภาษาอัังกฤษ
1. นายปิิ ยภพ
พาณิิ ชผล
ม. 6/1 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเพชร
2. นายวิิวรรษธร	ฐิิตสิิริิวิทย์
ิ ์ ม. 6/1 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญทอง
3. นายชาคริิ ต	ตรงวรานนท์์ ม. 6/1 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญทอง
4. เบญจพรหม
ณ ลำำ�พูนู
ม. 6/10 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั รรางวััลระดัับเหรีี ยญทอง
5. นายณััฐวุุฒิิ
ไพศาลวิิโรจน์์รัักษ์์ ม. 6/1 ได้้รัับรางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญเงิิน
6. นายชััชกร	ทััศนธารากร ม. 5/4 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร เข้้าร่่ วมกิิจกรรม
คุุณครูู ที่่�ปรึึกษา : มาสเตอร์์ ชาติิพัฒั น์์ ทองเจริิ ญกิิจ
กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้�้ ภาษาไทย
ตอบปััญหาวิิชาการ วิิชาภาษาไทย
1. นายเตโช	ชิินพงศ์์พาณิิ ชย์ ์ ม. 6/1 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญเงิิน
2. นายสรามาศ
คล่่องการ
ม. 6/1 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร รางวััลระดัับเหรีี ยญเงิิน
3. นายปุุญญกััญจน์์	ลักั ษณาทรััพย์์ ม. 6/2 ได้้รัั บ รางวััล
เกีียรติิบัตั ร เข้้าร่่ วมกิิจกรรม
คุุณครูู ที่่�ปรึึกษา : มิิสนิิธิิมา คุุณะดิิลก ปิ่่� นสลััก
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อััสสััมชััญ คว้า้ แชมป์์ การแข่่งขัันหุ่่�นยนต์์ Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020

โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ส่่ งนัักเรีี ยนเข้้าร่่ วมการแข่่งขััน
หุ่่�นยนต์์พัฒั นาศัักยภาพเยาวชนไทยด้้านหุ่่�นยนต์์ ครั้้�งที่่� 1
Thailand Robot & Robotic Olympiad 2020 ณ โรงเรีี ยน
หนองบััว อ.หนองบััว จ.นครสวรรค์์ ระหว่่างวัันที่่� 20-22
พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 จััดการแข่่งขัันภายใต้้การประสานงาน
ของโรงเรีี ยนหนองบััว ชมรมครูู หุ่่�นยนต์์ไทย เอ็็มรีี พลัับบริิค
ซััพพลาย และภาคีีเครืื อข่่ายด้้านหุ่่�นยนต์์ เป็็ นการแข่่งขัันหุ่่�น
ยนต์์อัตั โนมััติิและหุ่่�นยนต์์บังั คัับมืือ อิิ งกติิ กาสากลของ
International Robotic Olympiad และ International Robot
Olympiad
ผลการแข่่งขัันของโรงเรีียนอััสสััมชััญ มีีดังั นี้้�
รางวััลชนะเลิิศ (รวม 9 รายการ)
1.Hand Generator Robot horse Short Distance Run
Competition
ธนพััฒน์์	วัชั รปราณีีนุุรัักษ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53175
ภััทรชััย วานิิชประเสริิ ฐพร ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53087
2. Robot horse Relay Competition
ศราวิิน	ดำำ�รงรััตน์นุ์ ุวงศ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 55905
ศิิริิศาสตร์์	อนันั ตศัักดิ์์�
ม.2/9 เลขประจำำ�ตัวั 53049
3. Hand Generator Tog of War Competition
ปรััญชััย เยี่่ย� มอมร
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53072
ชวรรณ เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 52951
4. Hand generator Worm Robot Short Distance Run
Competition
ปรััญชััย เยี่่ย� มอมร
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53072
ธนพััฒน์์	วัชั รปราณีีนุุรัักษ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53175
5. Hand Generator Worm Robot Appearance Short
Design Competition
จัันทรรััตน์	ช
์ ะเอมจัันทร์์
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53177
ศิิริิศาสตร์์	อนันั ตศัักดิ์์�
ม.2/9 เลขประจำำ�ตัวั 53049
6. Water Polo Robot game
จิิรัฏั ฐ์์	ด่า่ นโชคอนัันต์์กร EP-M. 2/2 เลขประจำำ�ตัวั 53077
ภััทรชััย วานิิชประเสริิ ฐพร ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53087

7. Hand generator Two legs Robot short Distance Run
Competition
ศราวิิน	ดำำ�รงรััตน์นุ์ ุวงศ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 55905
ชวรรณ เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 52951
8. Environmental Protection Sea Surface Sweeper
Robot Game
จัันทรรััตน์	ช
์ ะเอมจัันทร์์
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53177
จิิรัฏั ฐ์์	ด่า่ นโชคอนัันต์์กร EP-M. 2/2 เลขประจำำ�ตัวั 53077
9. Transporter Robot
ปรััญชััย เยี่่ย� มอมร
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53072
ภััทรชััย วานิิชประเสริิ ฐพร ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53087
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 (รวม 7 รายการ)
1. Robot Dragon Boat Race
จัันทรรััตน์	ช
์ ะเอมจัันทร์์
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53177
ปรััญชััย เยี่่ย� มอมร
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53072
2. Water Polo Robot Game
จัันทรรััตน์	ช
์ ะเอมจัันทร์์
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53177
ปรััญชััย เยี่่ย� มอมร
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53072
3. Robot Horse Relay Competition
จิิรััฏฐ์์	ด่า่ นโชคอนัันต์์กร EP-M. 2/2 เลขประจำำ�ตัวั 53077
ภััทรชััย วานิิชประเสริิ ฐพร ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53087
4. Hand Generator 2 legs Robot Short Distance Run
Competition
จัันทรรััตน์	ช
์ ะเอมจัันทร์์
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53177
ศิิริิศาสตร์์	อนันั ตศัักดิ์์�
ม.2/9 เลขประจำำ�ตัวั 53049
5. Hand Generator Worm Robot Short Distance Run
Competition
ชวรรณ เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 52951
ศราวิิน 	ดำำ�รงรััตน์นุ์ ุวงศ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 55905
6. Hand Generator Robot Elephants Power
ปรััญชััย เยี่่ย� มอมร
ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53072
ชวรรณ เทพหััสดิิน ณ อยุุธยา ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 52951
7. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming horizontal style
ธนพััฒน์์	วัชั รปราณีีนุุรัักษ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53175
ศิิริิศาสตร์์	อนันั ตศัักดิ์์�
ม.2/9 เลขประจำำ�ตัวั 53049
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2 (รวม 2 รายการ)
1. Hand Generator Robot Fish Short Distance Swimming Horizon Style
ภััทรชััย วานิิชประเสริิ ฐพร ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53087
ศราวิิน	ดำำ�รงรััตน์นุ์ ุวงศ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 55905
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2. Hand Generator Robot Ladder Climbing Competition
ศราวิิน	ดำำ�รงรััตน์นุ์ ุวงศ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 55905
ธนพััฒน์์	วัชั รปราณีีนุุรัักษ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53175
นอกจากนี้้� โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้รับถ้
ั ว้ ยรางวััลชนะเลิิศ
ของนายพุุฒิพิ งศ์์ ปุุณณกัันต์์ รััฐมนตรีี ว่า่ การกระทรวงดิิจิทัิ ลั ฯ
รางวััลชนะเลิิศ สัังกััดสำำ�นักั งานคณะกรรมการศึึกษาเอกชน
ระดัับ มััธยมศึึกษาตอนต้้นสถานศึึกษาดีีเด่่น ด้้านการส่่งเสริิ ม
กิิ จกรรมการเรีี ยนรู้้�ด้้านหุ่่�นยนต์์ (ผลรวมรางวััลชนะเลิิ ศ
อัันดัับที่่� 1 จากโรงเรีี ยนสัังกััดสำำ�นักั งานศึึกษาเอกชน) และ
ได้้รัับถ้ว้ ยรางวััลชนะเลิิศ ของพลเอกประยุุทธ์์ จัันทร์์โอชา
2. Hand Generator Robot Canoe Competition
ธนพััฒน์์	วัชั รปราณีีนุุรัักษ์์ ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53175 นายกรััฐมนตรีี : สถานศึึกษาดีีเด่่น ด้้านการส่่งเสริิ มกิิจกรรม
จิิรัฏั ฐ์์	ด่า่ นโชคอนัันต์์กร EP-M. 2/2 เลขประจำำ�ตัวั 53077 การเรีี ยนรู้้�ด้้านหุ่่�นยนต์์ (สรุุ ปผลการแข่่งขััน : ผลรวมรางวััล
ชนะเลิิศ อัันดัับที่่� 1)
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 3 รวม 2 รายการ
1. Hand Generator Robot Canoe Competition
ภััทรชััย วานิิชประเสริิ ฐพร ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53087
จิิรัฏั ฐ์์	ด่า่ นโชคอนัันต์์กร EP-M. 2/2 เลขประจำำ�ตัวั 53077
รางวััลแห่่งชาติิ Thai Awards ประจำำ�ปีี 2563 ประเภทบุุคคล สาขาเยาวชนตััวอย่่างดีีเด่่น
โล่่ประทานสมเด็็จพระญาณสัังวร สมเด็็จพระสัังฆราช สกลมหาสัังฆปริินายก
เมื่่�อวันั ที่่� 1 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 เด็็กชายปรััญชััย
เยี่่ย� มอมรนัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่�่ 2/8 เลขประจำำ�ตัวั
53072 ได้้รัับรางวััลแห่่งชาติิ Thai Awards ประจำำ�ปีี 2563
รางวััลประเภทบุุคคล สาขาเยาวชนตััวอย่่างดีีเด่่น โล่่ประทาน
สมเด็็จพระญาณสัังวร สมเด็็จพระสัังฆราช สกลมหาสัังฆปริิ นายก ในโครงการปณิิธานความดีี งานประทานรางวััลไทย
บุุคคลแห่่งชาติิ ณ ศููนย์์ประชุุม สถาบัันวิิจัยั จุุฬาภรณ์์ หลัักสี่่�
กรุุ งเทพมหานคร
งาน Open House หลัักสููตรและการเรีียนการสอน
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนต้น้
เมื่่�อวันั ที่่� 7 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดงาน Open House หลัักสููตรและการเรีี ยนการสอนระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาตอนต้้น (หลัักสูู ตรสถานศึึกษาและหลัักสูู ตร
English Program) สํําหรัับผู้้�ปกครอง การแถลงนโยบายและ
แนวปฏิิบัติั ิโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ปีี การศึึกษา 2564 โดย ภราดา
ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการ ชี้้� แจงแนวทางการจััด
การเรีี ยนการสอน ฝ่่ายวิิชาการปีี การศึึกษา 2564 โดยมิิสณััฏฐีี
เจริิ ญเกีียรติิบวร หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ และมาสเตอร์์ไพฑููรย์์
ท้้วมกร หััวหน้้าฝ่่ายโปรแกรมภาษาอัังกฤษ และแนะนำำ� รุ่่� น 134 ณ ห้้องประชุุม Louis-Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร
แผนการเรีี ยนกัับอ าชีี พ ในอนาคต โดยคุุ ณ อััค รนัั น ท์์ นัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)
ฐิิตสิิริิวิทย์
ิ ์ ผู้้�ปกครองนัักเรีี ยน ม.6/1 , EP-M.1/3 และนายศิิ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
วา รุ่่� งเรืื องมณีีรััตน์์ อััสสััมชนิิก 49386 ประธานสภานัักเรีี ยน
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งานแนะแนว ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีียนอััสสััมชััญ จััดแนะแนวการศึึกษาต่่อ
และการเข้า้ เยี่่�ยมสถานประกอบการสำำ�หรัับนัักเรีียนชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย
และการบริิ การ เข้้าเยี่่�ยมชม สถาบััน Le CORDON BLEU
DUSIT เพื่่�อเป็็ นข้้อมููลในการวางเป้้าหมายชีีวิิตด้า้ นการศึึกษา
ของนัักเรีี ยน โดยมีีมิิสปฐมา สิิ มะวััฒนา ครูู แนะแนว เป็็ นผู้้�ดููแล
นัักเรีี ยนเข้้าเยี่่�ยมชม ณ โรงเรีี ยนสอนการประกอบอาหาร
เลอ กอร์์ดอง เบลอ ดุุสิิต เขตดุุสิิต กรุุ งเทพฯ
	วััน ที่่� 26 พฤศจิิ ก ายน พ.ศ. 2563 งานแนะแนว
โรงเรีี ยนอัั ส สัั ม ชัั ญ ร่่ วมกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย เทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าธนบุุรีี จััดกิิจกรรมแนะแนวการศึึกษาต่่อในระดัับ
มหาวิิทยาลััย ให้้แก่่นักั เรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 ที่่�มีคี วาม
สนใจ ณ ห้้องประชุุม Louis - Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร
นัั ก บุุ ญ หลุุ ย ส์์ - มารีี ย์์ โรงเรีี ยนอัั ส สัั ม ชัั ญ เขตบางรัั ก
	วััน ที่่� 3 พฤศจิิ ก ายน พ.ศ. 2563 นััก เรีี ย นชั้้�น ม.4 กรุุ งเทพมหานคร
เข้้าเยี่่ย� มชมสถานที่่�จริิ ง งานก่่อสร้้างรถไฟฟ้้าฟ้้าสายสีี ส้ม้ ช่่วง 	วัันที่่� 26 พฤศจิิ กายน พ.ศ. 2563 นัักเรีี ยน ระดัับชั้้�น
ศููนย์์วัฒั นธรรมฯ-มีีนบุุรีี(สุุ วิินทวงศ์์) ของการรถไฟฟ้้าขนส่่ ง ม.4 EP-M.4 ม.6 และ EP-M.6 ที่่�สนใจ เข้้าร่่ วมกิิจกรรมเยี่่ย� ม
มวลชนแห่่งประเทศไทย เพื่่�อไปดููการทำำ�งานจริิ งและเป็็ นแรง ชมมหาวิิทยาลััย Open House มหาวิิทยาลััยรัังสิิ ต เพื่่�อเป็็ นข้้อมูลู
ิ า้ นการศึึกษา ของนัักเรีี ยน โดยมีีมิิส
บัันดาลใจสำำ�หรัั บการศึึ กษาต่่ อและการประกอบอาชีี พใน ในการวางเป้้าหมายชีีวิตด้
อนาคต โดยมีีมิิสปฐมา สิิ มะวััฒนา ครูู แนะแนว เป็็ นผู้้�ดููแล ภััควิิภา แย้้มศรีี และมิิสปฐมา สิิ มะวััฒนา ครูู แนะแนว เป็็ น
ผู้้�ดููแลนัักเรีี ยนเข้้าเยี่่ย� มชม
นัักเรีี ยนเข้้าเยี่่ย� มชม
	วััน ที่่� 13 พฤศจิิ ก ายน พ.ศ. 2563 นััก เรีี ย นชั้้�น ม.4 	วัันที่่� 27 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 แนะแนวการศึึกษาต่่อ
EP-M.4 ม.6 และ EP-M.6 เข้้าเยี่่ย� มชมการเรีี ยนการสอน (Open คณะแพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิ ดล
House) วิิทยาลััยนานาชาติิมหาวิิทยาลััยมหิิดล ศาลายา เพื่่�อเป็็ น สำำ�หรัับนักั เรีี ยนชั้้�น ม.ปลาย ที่่�สนใจ โดยมีีนักั ศึึกษา คณะ
ข้้อมููลในการวางเป้้าหมายชีีวิตด้
ิ า้ นการศึึกษา โดยมีีมิิสภััควิิภา แพทยศาสตร์์ โรงพยาบาลรามาธิิบดีี มหาวิิทยาลััยมหิิ ดล นำำ�
แย้้มศรีี และมิิ สปฐมา สิิ มะวััฒนา ครูู แนะแนว เป็็ นผู้้�ดููแล โดย นศ.พ.รามิิ ล ไพจิิ ตโรจนา (AC 132) นศ.พ.กัันต์์ธร
นัักเรีี ยนเข้้าเยี่่ย� มชม ณ วิิทยาลััยนานาชาติิมหาวิิทยาลััยมหิิ ดล สุุ จิิรััตนวิิมล (AC 134) นศ.พ.ธนดล อััศวเทวาเกีียรติิ (AC 134)
มาให้้คำ�ำ แนะนำำ�และแนวทางกัับนักั เรีี ยน ณ ห้้องประชุุม 901
ศาลายา จ.นครปฐม
	วัันที่่� 16 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 มิิสณััฏฐีี เจริิ ญเกีียรติิบวร อาคารอััส สัั ม ชััญ 2003 โรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ เขตบางรัั ก
หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ นำำ�คณะครูู งาน กรุุ งเทพฯ
แนะแนวและนัักเรีี ยนชั้้�น ม.4 เข้้าเยี่่�ยมชมการเรีี ยนการสอน 	วัันที่่� 27 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 นัักเรีี ยนชั้้�น ม.5 และ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณ EP-M.5 เข้้าเยี่่ย� มชม บริิ ษัทั วัันไทย อุุตสาหกรรมการอาหาร
ำ �ำ ซึ่่�งเป็็ นส่่ วนหนึ่่�งของกิิจกรรมแนะแนว
ทหารลาดกระบััง เพื่่�อเป็็ นข้้อมููลในการวางเป้้าหมายชีีวิิตด้า้ น จำำ�กัดั หรืื อ บะหมี่่�ยำ�ยำ
การศึึกษา ของนัักเรีี ยนที่่�สนใจศึึกษาต่่อด้า้ นวิิศวกรรมศาสตร์์ อาชีีพ โดยมีีคุณุ กิิติิพศ ชาญถาวรกิิจ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
	วัันที่่� 17 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 นัักเรีี ยนชั้้�น ม.5 และ (เป็็ นผุ้้�ปกครองนัักเรีี ยนอััสสััมชััญ) ให้้การต้้อนรัับ ในการเยี่่ย� ม
EP-M.5 เข้้าเยี่่�ยมชม โรงงานไฟฟ้้าสระยายโสม จำำ�กัดั และ ชมนสถานประกอบการในครั้้�งนี้้� เพื่่�อให้้นักั เรีี ยนได้้สัมั ผััสการ
โรงงานไฟฟ้้าขุุนพััดเพ็็ง จำำ�กัดั (เป็็ นโรงงานไฟฟ้้าชีีวภาพ) ซึ่่�ง ทำำ�งานของสถานประกอบการจริิ ง และเป็็ นแนวทางในการ
เป็็ นบริิ ษัทย่
ั อ่ ยของ บริิ ษัทั เพาเวอร์์โซลููชั่่น� เทคโนโลยีี จำำ�กัดั ศึึ ก ษาและประกอบอาชีี พ ต่่ อ ไปในอนาคต มีี มิิ ส อาทิิ ต ยา
(มหาชน) ดร.พระนาย กัังวาลรััตน์์ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร/ จัันทร์์เพ็็ง ครูู แนะแนว เป็็ นผู้้�ดููแลนัักเรีี ยนเข้้าเยี่่ย� มชม
CEO ผู้้�ปกครองนัักเรีี ยนอััสสััมชััญ ให้้ความอนุุเคราะห์์ในการ 	วัันที่่� 30 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 จััดกิิจกรรมแนะแนวการ
เยี่่ย� มชม กิิจกรรมนี้้�เป็็ นส่่ วนหนึ่่�งของกิิจกรรมแนะแนวอาชีีพ ศึึ ก ษา ให้้กัับนััก เรีี ย นชั้้�น ม.3, EP-M.3 ที่่� ส นใจทางด้้า น
เพื่่�อให้้นักั เรีี ยนได้้สัมั ผััสการทำำ�งานของสถานประกอบการจริิ ง วิิทยาศาสตร์์ สุุขภาพ โดยมีี นายจุุ ลภััทร โภไคยพุุฒิินัันท์์
และเป็็ นแนวทางในการศึึกษาและประกอบอาชีี พต่่อไปใน (AC 134) และรุ่่�นพี่่�จากวิิทยาลััยแพทยศาสตร์์ นานาชาติิจุุฬา
อนาคต มีีมิิสปฐมา สิิ มะวััฒนา ครูู แนะแนว เป็็ นผู้้�ดููแลนัักเรีี ยน ภรณ์์ มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์ มาให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสาขาวิิชา
ต่่าง ๆ มีี มิิสสุุ ภาวดีี เหลี่่�ยวเจริิ ญ และมิิสศรีี ประภา ไชยานนท์์
เข้้าเยี่่ย� มชม
	วัันที่่� 24 พฤศจิิ กายน พ.ศ. 2563 นัักเรีี ยน ระดัับชั้้�น ดููแล ณ ห้้องประชุุม 901 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยน
ม.4, EP-M.4 ที่่�สนใจ เข้้าร่่ วมกิิจกรรมเยี่่ย� มชมด้้านอาหาร เชฟ อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
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มอบธงรางวััลห้้องเรีียนดีีเด่่น ภาคเรีียนที่่� 1 ปีี การศึึกษา 2563
วีีรวััฒน์์ สุุ วรรณศร หััวหน้้าฝ่่ายกิิจกรรม เป็็ นผู้้�มอบธงรางวััล
ให้้แ ก่่ ห้้อ งเรีี ย นที่่� ช นะเลิิ ศ ในแต่่ ล ะระดัับชั้้�น ณ บริิ เ วณ
ลานแดง โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
ห้้องเรีี ยนดีีเด่่นแต่่ละระดัับชั้้�นประกอบด้้วย
- ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1/1
- ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 2 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 2/1
- ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3/6
- ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4/7
- ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5/3
- ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 ได้้แก่่ มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/2
เมื่่�อวันั ที่่� 16 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่่ายปกครอง - ระดัับชั้้�น EP-M. 1-3 ได้้แก่่ EP-M. 1/2
โรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ จััด พิิ ธีี ม อบธงรางวััล มอบธงรางวััล - ระดัับชั้้�น EP-M. 4-6 ได้้แก่่ EP-M. 5/3
ห้้องเรีี ยนดีีเด่่น ภาคเรีี ยนที่่� 1 ปีี การศึึกษา 2563 โดยมีี มาสเตอร์์
กิิจกรรม “จัับเข่่าคุุย” ชมรม Economic Business
เมื่่� อวันั ที่่� 5 พฤศจิิ กายน พ.ศ. 2563 คุุ ณสงวน
รััถการโกวิิท (อััสสััมชนิิก 22277) อุุปนายกสมาคมอััสสััมชััญ
พร้้อมด้้วย คุุณอาทิิตย์ ์ ชุุณหชััชราชััย AC 115 อััสสััมชนิิก
35699 กรรมการบริิ ษัทั บิ๊๊�ก คาเมร่่ า คอร์์ ปอเรชั่่น� จำำ�กัดั
(มหาชน) กรรมการบริิ หาร บริิ ษัทั บิ๊๊ก� ไอทีีคอร์์ปอเรชั่่น� จำำ�กัดั
และที่่ปรึ
� ึ กษารััฐมนตรีี ว่า่ การกระทรวงพลัังงาน นายสนธิิรัตน์
ั ์
สนธิิจิิรวงศ์์ ร่่ วมเป็็ นวิิทยากรบรรยาย กิิจกรรม “จัับเข่่าคุุย”
ด้้านการประกอบธุุรกิิจเศรษฐกิิจในสถานการปัั จจุุบันั และ
อนาคต กัับน้อ้ งนัักเรีี ยนชมรม Economic Business โดยมีีมิสิ
นิิ ศ าชล จััน ทร์์ ค งฉาย เป็็ นครูู ที่่� ปรึึ ก ษา ณ ห้้อ ง Video
Conference 2 ชั้้�น 3 ห้้องสมุุดมาร์์ติิน เดอ ตููรส์์ อาคารนัักบุุญ
หลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
ชมรม AC Gundam ระดัับชั้้�น ม.ต้น้ จััดประกวดแข่่งขััน การต่่อ model gundam
Building )โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
ผลการแข่่งขัันมีีดังั นี้้�
รางวััลชนะเลิิศ ได้้แก่่ ด.ช. แมททิิว ไทเลอร์์ ลีี ชั้้�น ม.3/4
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1 ได้้แก่่
ด.ช. บวรทััศ สีี เดชา ม.1/4
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2 ได้้แก่่
ด.ช. ธนเนตร แก้้วตัันดีี ม.3/6
รางวััลชมเชย ได้้แก่่ ด.ช. สรภััส ชััยกิิจพััฒนา ม.1/1
และ ด.ช. ปุุริิมปรััชญ์์ อยู่่�เย็็น ม.2/5
นอกจากนี้้� ได้้รัั บ เกีี ย รติิ จ าก คุุ ณ จำำ� เริิ ญ พะศรีี
เมื่่� อวั นั ที่่� 5 พฤศจิิ ก ายน พ.ศ.2563 ชมรม AC
Gundam ระดัับชั้้�นม.ต้้น โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดแข่่งขัันการ ผู้้�ชนะเลิิศการประกวด Gunpla Builder worldcup 2020
ต่่อ model gundam ขึ้้�น โดยจััดพิิธีีมอบรางวััลให้้กับั ผู้้�ที่่�ชนะ (ประเทศไทย) รุ่่�น open B เป็็ นวิิทยากร มาเล่่าประสบการณ์์
การแข่่งขัันในระดัับต่่าง ๆ ณ ห้้องสมุุดมาร์์ติิน เดอ ตููรส์์ ชั้้�น และให้้ความรู้้�กัับบุุคคลที่่�สนใจ เกี่่�ยวกัับการสร้้างสรรค์์งาน
3 อาคารนัักบญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis-Marie Memorial model gundam ในกิิจกรรมครั้้�งนี้้�ด้ว้ ย
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ปฏิิบัติั ิธรรมครููศาสนาพุุทธ

เมื่่�อวันั ที่่� 15 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานอภิิบาล ฝ่่ายกิิจกรรม
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมปฏิิบัติั ิธรรมครูู ศาสนาพุุทธ
(กลุ่่�มที่่� 1) โดยมีี พระครููปลัดั สััมพิิพัฒั นธีีราจารย์์ ผู้้�ช่ว่ ยเจ้้าอาวาส
วััดยานนาวา และ พระมหาอดิิศักั ดิ์์� อภิิปญฺฺโญ ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส
วััดบรมสถล เป็็ นพระวิิทยากรฝึึกอบรมปฏิิบัติั ธิ รรม และบรรยาย

ธรรม ณ หอประชุุม Louis-Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร
นัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรัักกรุุ งเทพฯ
สำำ�หรัับครูู ศาสนาพุุทธ (กลุ่่�มที่่� 2) ฝึึกอบรมปฏิิบัติั ธิ รรม โดยทีีม
พระวิิทยากรฝึึกอบรม ระหว่่างวัันที่่� 16-18 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
ณ วััดปััญญานัันทาราม อำำ�เภอคลองหลวง จัังหวััดปทุุมธานีี

ครููศาสนาคริิสต์์ เข้า้ เงีียบฟื้้�นฟููจิิตใจ
เมื่่�อวันั ที่่� 15 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานอภิิบาล ฝ่่ายกิิจกรรม
ั ณุ ครูู
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมเข้้าเงีียบฟื้้� นฟููจิิตใจ ให้้กับคุ
ศาสนาคริิ สต์์ โดยมีี บาทหลวงวิินัยั ฤทธิิบุญุ ไชย ผู้้�ช่่วยเจ้้าอาวาส
อาสนวิิหารอััสสััมชััญ และ ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษา
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เป็็ นวิิทยากร ณ วััดน้้อยแม่่พระรัับสาร ชั้้�น 10
อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ

ศึึกษาการอนุุรัักษ์สิ่่์ ง� แวดล้อ้ มและการเพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว ณ สวนอุุดมการ์์เด้น้
เมื่่�อวันั ที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 คุุณครูู กลุ่่�มสาระ
การเรีี ยนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดกิิจกรรมส่่ งเสริิ มความรู้้�และประสบการณ์์เกี่่�ยวกัับการ
อนุุรัักษ์์สิ่่� งแวดล้้อมและการเพิ่่ม� พื้้�นที่่�สีีเขีียว โดยนำำ�คณะครูู
เข้้าศึึกษาการอนุุรัักษ์์สิ่่� งแวดล้้อมและการเพิ่่ม� พื้้�นที่่�สีีเขีียว ณ
สวนอุุ ด มการ์์ เ ด้้น ศูู น ย์์ฝึึ กอบรมราชบุุ รีี ต. ดอนคลััง
อ. ดำำ�เนิินสะดวก จ. ราชบุุรีี มีี อาจารย์์อุุดม ฐิิตวัฒั นะสกุุล
ผู้้�ปลููกเลี้้�ยงไม้้ประดัับเป็็ นอาชีีพหลัักยาวนานกว่่า 20 ปีี อดีีต
นายกสมาคมไม้้ประดัับแห่่งประเทศไทย คอลััมนิิสต์์ ไม้้ใบ
ทำำ�เงิิน คมชััดลึึก-คมชััดลึึกออนไลน์์ เป็็ นวิิทยากร
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อบรม เรื่่�อง ความพร้้อมใจร่่วมมืือต่่อการประสานงานในองค์ก์ รและทีีมเวิิร์์ค

เมื่่�อวันั ที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานทรััพยากรมนุุษย์์
สํํานัักผู้้�อํํานวยการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดอบรมพััฒนาเฉพาะ
ทาง สํําหรัับคณะครูู บุุคลากรทางการ ศึึกษา และเจ้้าหน้้าที่่�
โดยบุุคลากรทางการศึึกษาและเจ้้าหน้้าที่่� จััดอบรม เรื่่� อง ความ
พร้้อมใจร่่ วมมืือต่่อการประสานงานในองค์์กรและทีีมเวิิร์์ค

โดยได้้รัับเกีียรติิจาก ดร.อภิิชาต อิินทรวิิศิิษฐ์์ ผู้้�อำำ�นวยการ
ภาควิิชาสื่่�อสารอย่่างสร้้างสรรค์์ บััณฑิิตวิทิ ยาลััยบริิ หารธุุรกิิจ
มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ เป็็ นวิิทยากร ณ ห้้อง Auditorium ชั้้�น
9 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพฯ

อบรม เรื่่�อง การจััดการสิ่่�งแวดล้อ้ ม
เมื่่�อวันั ที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานทรััพยากรมนุุษย์์
สํํานัักผู้้�อํํานวยการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดอบรมพััฒนาเฉพาะ
ทาง สํําหรัับคณะครูู บุคุ ลากรทางการ ศึึกษา และเจ้้าหน้้าที่่� โดย
กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�สัังคมศึึกษา กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�การงาน
อาชีีพ จััดอบรม เรื่่� อง การจััดการสิ่่�งแวดล้้อม มีี คุุณวรรณสิิงห์์
ประเสริิ ฐกุุล พิิธีีกรรายการทางโทรทััศน์์ นัักเขีียน ผู้้�ผลิิต
รายการสารคดีี เป็็ นวิิทยากร ณ ห้้อง Video-Conference ชั้้�น 3
ห้้องสมุุดมาร์์ติิน เดอ ตููรส์์ อาคารนัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint
Louis-Marie Memorial Building) โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขต
บางรััก กรุุ งเทพฯ
กลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้� วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (คอมพิิวเตอร์์) จััดอบรมการเขีียนโปรแกรม Python
เมื่่�อวันั ที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานทรััพยากรมนุุษย์์
สํํานัักผู้้�อํํานวยการ โรงเรีียนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมอบรมพััฒนา
เฉพาะทาง สํําหรัับคณะครูู บุุคลากรทางการศึึกษา และเจ้้าหน้้าที่่�
โดย กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้� วิิทยาศาสตร์์ และเทคโนโลยีี
(คอมพิิวเตอร์์ ) จััดอบรมการเขีี ยนโปรแกรม Python มีี
คุุณอิิมรอน เหล็็มแอ และทีีมงานจาก บริิ ษัทั คอนส์์โรโบติิกส์์
จำำ�กัดั ณ ห้้องปฏิิบัติั กิ ารคอมพิิวเตอร์์ ชั้้�น 5 อาคารนัักบุุญหลุุยส์์
-มารีี ย์ ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building) โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
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สมาคมอััสสััมชััญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
“จตุุรมิิตร ล้ว้ นรู้้�รัักสามััคคีี” ถวายบัังคมพระบรมฉายาลัักษณ์์
พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร
สวนกุุหลาบวิิทยาลััย อััสสััมชััญ เทพศิิริินทร์์ จััดขบวน
นัักเรีี ยนเกืือบพันั คนถวายบัังคมและราชสัักการะพระบรม
ฉายาลััก ษณ์์ พ ระบาทสมเด็็ จ พระบรมชนกาธิิ เ บศร
มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร เนื่่�องในวััน
คล้้ายวัันสวรรคตรััชกาลที่่� 9 วัันที่่� 13 ตุุลาคม ภาคีี 4 โรงเรีี ยน
จึึงได้้ร่่วมใจจััดกิิจกรรม “จตุุรมิิตร ล้้วนรู้้�รัักสามััคคีี” โดย
มีีนายกสมาคมทั้้�ง 4 สมาคม พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิ หาร ศิิษย์์
เก่่ า นััก เรีี ย นเก่่ า บุุ ค ลากร และนััก เรีี ย นปัั จ จุุ บั ัน ของ 4
โรงเรีี ยนในเครืื อจตุุรมิิตรนำำ�ทีีมจััดกิิจกรรม “จตุุรมิิตร ล้้วน
รู้้�รัักสามััคคีี” ถวายบัังคมพระบรมฉายาลัักษณ์์พระบาท
สมเด็็จ พระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
เมื่่�อวันั ที่่� 12 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 สมาคมศิิษย์์เก่่า 4 บรมนาถบพิิ ต ร ณ ถนนหน้้า พระลาน เขตพระนคร
โรงเรีี ยนประกอบด้้ ว ย กรุุ งเทพคริิ สเตีี ย นวิิ ท ยาลััย กรุุ งเทพฯ
มอบเงิินสนัับสนุุนการแข่่งขัันให้้กัับชมรม SPACE AC โรงเรีียนอััสสััมขััญ
เมื่่�อวันั ที่่� 5 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 พลเรืื อเอกประพฤติิพร
อัักษรมััต นายกสมาคมอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วยคณะกรรมการ
สมาคมอััสสััมชััญ มอบเงิิน 117,113.97 บาท และ คุุณประยุุทธ์์
เก่่งลืือชััยบุุตร AC2513 (รุ่่� น87) ประธานกองทุุนเพื่่�อโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ พร้้อมด้้วยคณะกรรมการกองทุุนเพื่่�อโรงเรีี ยนอััส
สััมชััญมอบเงิิน 206,118.30 บาท เพื่่�อสนัับสนุุนการแข่่งขััน
ั มรม SPACE AC โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ซึ่่� งเข้้าร่่ วม
ให้้กับช
แข่่งขััน Thailand Can-Sat Rocket ในรอบชิิงชนะเลิิศ ระหว่่าง
วัันที่่� 7-9 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ณ องค์์การพิิพิธภั
ิ ณั ฑ์์วิทิ ยาศาสตร์์
แห่่งชาติิ (อพวช.) จัังหวััดปทุุมธานีี โดยมีีภราดา ดร.ศัักดา หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน มิิสณััฏฐีี เจริิ ญเกีียรติิบวร หััวหน้้า
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ภราดากุุลชาติิ ฝ่่ายวิิชาการ คณะครูู และนัักเรีี ยนชมรม SPACE AC ร่่ วม
จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้�อำำ�นวยการ/ รัับมอบ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ปรัับปรุุงสถานที่่�เพิ่่�มพื้้�นที่่�สีีเขีียว

เมื่่�อวันั ที่่� 8 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ร่่ วมกัับ สมาคมอััสสััมชััญ จััดปรัับแต่่งภููมิทัิ ศั น์์ภายในโรงเรีี ยน
ด้้วยการเพิ่่ม� พื้้�นที่่�สีีเขีียวภายในโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ โดยได้้รัับ
ความอนุุเคราะห์์จาก ว่่าที่่� ร.ต. อาจารย์์ ดร.สุุรพงษ์์ โกสิิยะจิินดา
อััสสััมชิิกดีีเด่่น เลขประจำำ�ตัวั 16878 มอบพัันธุ์์�ไม้้เพื่่�อใช้้ปรัับ
ภููมิิทัศั น์์ พร้้อมด้้วย คุุณกััมพล ตัันสััจจา อััสสััมชนิิกดีีเด่่น เลข
ประจำำ�ตัวั 19148 เจ้้าของสวนนงนุุ ช เป็็ นที่่�ปรึึกษาและนำำ�
บุุคลากรมาช่่วยในการปรัับแต่่งสถานที่่� โดยมีี ภราดาวิิริิยะ
ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษาโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พลเรืื อเอกประพฤติิ
พร อัักษรมััต นายกสามคมอััสสััมชััญ ให้้การต้้อนรัับและดููแล
ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
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งานเลี้้�ยงวัันชมรมอััสสััมชนิิกดีีเด่่น

เมื่่�อวันั ที่่� 26 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ชมรมอััสสััมชนิิก
ดีีเด่่น ร่่ วมกัับสมาคมอััสสััมชััญ จััดงานเลี้้�ยงวัันชมรมอััสสััม
ชนิิกดีีเด่่น พร้้อมกัับร่่วมอวยพรวัันเกิิด ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม
ครบรอบ 87 ปีี โดยมีี พลเรืื อเอกประพฤติิพร อัักษรมััต นายก

สมาคมอััสสััมชััญ (AC 22439) พร้้อมด้้วยคณะกรรมการ
สมาคมอััสสััมชััญเป็็ นประธารการจััดงานเลี้้�ยง นายปิิ ยะบุุตร
ชลวิิจารณ์์ อััสสััมชนิิกดีีเด่่น 20314 ประธารชมรมอััสสััมชนิิก
ดีีเด่่น กล่่าวถึึงวััถตุุประสงค์์การจััดงาน ภายในงานมีีการปาฐกถา
พิิเศษ โดยอััสสััมชนิิ กดีีเด่่น ได้้แก่่ ดร.พิิเชฐ ดุุรงคเวโรจน์์
อััสสััมชนิิกดีีเด่่น 23595 กล่่าวถึึง “การศึึกษาและนวตกรรมของ
ไทย”, ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััส
สััมชััญ กล่่าวถึึง “การบริิ หารและความคาดหวัังทางการศึึกษา
ของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ”, ดร.วีีรชััย วงศ์์บุญุ สิิน อััสสััมชนิิก และ
ผู้้�ปกครอง (AC 23001 รุ่่�น 93) กล่่าวถึึง “Assumption New
Education Model”, ศ.ดร.นพ. ประสิิทธ์์ วััฒนาภา อััสสััมชนิิกดีี
เด่่น 23974 กล่่าวถึึง “ความภาคภููมิใิ จของชาวอััสสััมชััญ ที่่มี� ส่ี ่วน
สำำ�คัญั ในการช่่วยป้้องกัันการแพร่่ ระบาดของไวรััสโควิิด-19 ใน
ประเทศไทย” ณ ห้้องประชุุ ม Auditorium ชั้้�น 9 อาคาร
อััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ

สมาคมผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ประชุุมใหญ่่สามััญประจำำ�ปีี สมาคมผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ครั้้�งที่่� 1/2563
เมื่่� อวั ัน ที่่� 15 พฤศจิิ ก ายน พ.ศ. 2563 สมาคม
ผู้้�ปกครองและครูู โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดให้้มีีการประชุุม
ใหญ่่ สามััญประจำำ�ปีี ครั้้� งที่่� 1/2563 โดยมีี ดร.ชาติิ ชาย
นรเศรษฐาภรณ์์ นายกสมาคมผู้้�ปกครองและครูู ฯ พร้้ อม
ด้้วยคณะกรรมการคณะครูู และสมาชิิกได้้เข้้าร่่ วมประชุุม
โดยพร้้ อมเพรีี ยงกัันณ ห้้องประชุุ ม Louis-Marie Grand
Hall ชั้้�น 6 อาคาร Saint Louis-Marie Memorial Building
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
โครงการสุุภาพบุุรุุษอััสสััมชััญ ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 และ EP- M.1
เมื่่�อวันั 29 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานปกครองระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 และ EP-M.1 จััดโครงการสุุ ภาพบุุรุุษ
อััสสััมชััญ (ปลููกต้้นกล้้า เอ.ซีี .) สำำ�หรัับนักั เรีี ยนระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 และ EP-M.1 ได้้รัับเกีียรติิจาก ภราดา ดร.
ทัักษบุุตร ไกรประสิิ ทธิ์์� ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
แผนกประถม บรรยายหััวข้้อสุุภาพบุุรุุษอััสสััมชััญ (ปลููกต้้น
กล้้า เอซีี) ณ หอประชุุม Louis-Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร
นัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis-Marie Memorial Building)
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
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อบรม OneNote class notebooks
เมื่่�อวันั ที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานทรััพยากรมนุุษย์์
สํํานัักผู้้�อํํานวยการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมอบรม
พััฒนาเฉพาะทาง สํําหรัับคณะครูู บุุคลากรทางการ ศึึกษา
และเจ้้า หน้้ า ที่่� โดย กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�ภาษาไทย
คณิิ ตศาสตร์์ วิิทยาศาสตร์์ ฯ ศิิลปะ ภาษาต่่างประเทศ จััด
อบรม OneNote class notebooks มีี ดร.สุุ พจน์์ ศรีี นุุตพงษ์์
และทีีมงานจาก บริิ ษัทั ไมโครซอฟท์์(ประเทศไทย) จํํากััด
เป็็ นวิิทยากร ณ ห้้องปฏิิบัติั ิการคอมพิิวเตอร์์ ชั้้�น 5 อาคาร
ฟ.ฮีีแลร์์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
อบรม เรื่่�อง จิิตวิิทยาการดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียนยุุคปัั จจุุบัันในโรงเรีียนมััธยมศึึกษา
เมื่่�อวันั ที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานทรััพยากรมนุุษย์์
สํํานัักผู้้�อํํานวยการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดอบรมพััฒนาเฉพาะ
ทาง สํําหรัับคณะครูู บุุคลากรทางการ ศึึกษา และเจ้้าหน้้าที่่�
โดย กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�สัังคมศึึกษาฯ การงานอาชีีพ งาน
แนะแนว บุุคลากรฝ่่ายวิิชาการ จััดอบรม เรื่่� อง จิิตวิทิ ยาการ
ดููแลช่่วยเหลืือ นัักเรีี ยนยุุคปัั จจุุบันั ในโรงเรีี ยนมััธยมศึึกษา
มีี ผศ.ดร.นิิ ภ า พงศ์์วิิ รัั ตน์์ นายกสมาคมแนะแนวแห่่ ง
ประเทศไทย เป็็ นวิิทยากร ณ ห้้อง Video Conference ชั้้�น 3
ห้้องสมุุดมาร์์ติิน เดอ ตููรส์์ อาคารนัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint
Louis-Marie Momorial Building)โรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ
เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
คุุณครููกลุ่่ม� สาระการเรีียนรู้้�สุุขศึึกษาฯ อบรม เรื่่�อง สมรรถภาพและนัันทนาการ
เมื่่�อวันั ที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานทรััพยากรมนุุษย์์
สํํานัักผู้้�อํํานวยการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดอบรมพััฒนาเฉพาะ
ทาง สํําหรัับคณะครูู บุุคลากรทางการ ศึึกษาและเจ้้าหน้้าที่่�
โดยกลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�สุุขศึกึ ษาฯ จััดอบรม เรื่่� อง สมรรถภาพ
และนัันทนาการ มีี ว่่าที่่�ร้้อยตรีี นรภััทร แย้้มสรวล บุุคลากร
จาก กรมพลศึึกษาเป็็ นวิิทยากร ณ ห้้องประชุุม 10/1 ชั้้�น 10
อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยน อััสสััมชััญ เขตบางรัั ก
กรุุ งเทพฯ
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อบรม เรื่่�อง ระบบการคััดเลืือกบุุคคลเข้า้ ศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษา
เมื่่�อวันั ที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานทรััพยากรมนุุษย์์
สํํานัักผู้้�อํํานวยการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดอบรมพััฒนาเฉพาะ
ทาง สํําหรัับคณะครูู บุุคลากรทางการ ศึึกษา และเจ้้าหน้้าที่่�
โดย งานแนะแนว และบุุคลากรฝ่่ายวิิชาการ จััดอบรม เรื่่� อง
ระบบการคััดเลืือกบุุคคลเข้้าศึึกษาในสถาบัันอุุดมศึึกษา มีี
ดร.พีีระพงศ์์ ตริิ ยเจริิ ญ ผู้้�ช่่วยเลขาธิิ การที่่�ประชุุมอธิิ การบดีี
แห่่งประเทศไทย(ทปอ.) เป็็ นวิิทยากร ณ ห้้อง Pre-Function
ชั้้�น 6 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพฯ
อบรมครููต่่างชาติิ ภาคเรีียนที่่� 1 ปีี การศึึกษา 2563
เมื่่�อวันั ที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 งานทรััพยากรมนุุ ษย์์
สํํานัักผู้้�อํํานวยการ ร่่ วมกัับ โปรแกรมภาษาอัังกฤษ โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ จััดอบรมคุุณครูู ต่า่ งชาติิ ภาคเรีี ยนที่่� 1 ปีี การศึึกษา 2563
ณโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
- เวลา 09.00-12.00 น. อบรม เรื่่� อง Classroom Action
Research ให้้กับั คุุณครูู สังั กััด English Program, คุุณครูู ENS,
คุุณครูู ฟิิลิิปปิินส์์ และคุุณครูู Bell โดยได้้รัับเกีียรติิจาก Assoc.
Prof. Dr. Suwattana Eamorphan เป็็ นวิิทยากร ณ ห้้องประชุุม 901
ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003
- เวลา 13.00-16.00 น. อบรม เรื่่� อง Revision of Rules/
Regulation/Standard to improve English Program ให้้กับั คุุณครูู
สัังกััด English Program โดยได้้รัับเกีียรติิจาก มาสเตอร์์ไพฑููรย์์
ท้้วมกร หััวหน้้าฝ่่ายโปรแกรมภาษาอัังกฤษ และ Mr. Steven Raine
(Academic Manager) เป็็ นวิิทยากร ณ ห้้องประชุุม 901 ชั้้�น 9
อาคารอััสสััมชััญ 2003

- เวลา 13.00-16.00 น. อบรม เรื่่� อ ง Lesson Planning
Developing differentiated student-centered learning
objective using Bloom’s Taxonomies ให้้กับั คุุณครูู ENS, คุุณครูู
ฟิิ ลิิ ปปิิ นส์์ และคุุ ณ ครูู Bell โดยได้้ รัั บ เกีี ย รติิ จ าก
Assistant Professor Dr. Richard Lynch เป็็ นวิิทยากร ณ ชั้้�น 1
อาคารกอลมเบต์์

อบรมพนัักงาน เรื่่�อง สุุขาภิิบาลอาหาร สิ่่�งแวดล้อ้ มและการดัับเพลิิงเบื้้�องต้น้
เมื่่� อวันั ที่่� 19 ตุุ ลาคม พ.ศ. 2563 ฝ่่ายบริิ หารทั่่ว� ไป
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดอบรมพนัักงาน ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563
เกี่่� ย วกัับสุุ ข าภิิ บ าลอาหาร สิ่่� ง แวดล้้อ มและการดัับ เพลิิ ง
เบื้้�องต้้น โดยมีี บุุคลากรสาธารณสุุข ศููนย์์สี่่� พระยา มาให้้ความ
รู้้�เรื่่� อง “สุุ ขาภิิบาลอาหาร และสิ่่� งแวดล้้อม” สถานีี ดับั เพลิิง
บางรััก สำำ�นักั ป้้องกัันและบรรเทาสาธารณภััย กรุุ งเทพมหานคร
การอบรมเกี่่�ยวกัับ “การดัับเพลิิงขั้้�นต้้น” และทีีมงานกู๊๊�ดวิิลล์์
มาให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับ “การบริิ การประทัับใจ/การปรุุ งอาหาร/
ต้้นทุุนอาหาร” ณโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
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การทดสอบวััดทัักษะในการใช้้ภาษาอัังกฤษนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-6 และ EP-M.1-6

	วัันที่่� 27 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�ภาษา
ต่่างประเทศ ฝ่่ายวิิชาการ ร่่ วมกัับ สถาบััน iStudy Education
Language school จััดการสอบวััดทัักษะในการใช้้ภาษาอัังกฤษ
นัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 - 6 โดยจะนํําผลมาใช้้ในการ
พััฒนาการจััดการเรีี ยนการสอน และเป็็ นส่่วนหนึ่่�งของคะแนน
เก็็บวิชิ าภาษาอัังกฤษพื้้�นฐาน โดยใช้้ข้อ้ สอบ SLEP Test ของ
องค์์กร ETS สหรััฐอเมริิ กา ซึ่่�งทางสถาบััน iStudy เป็็ นผู้้�ดํําเนิิน
การสอบ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร

	วัันที่่� 30 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ฝ่่ายโปรแกรมภาษาอัังกฤษ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดทดสอบวััดทัักษะการใช้้ภาษาอัังกฤษ
นัักเรีี ยน EP-M.1 – EP-M.5 เป็็ นการสอบวััดระดัับทักั ษะภาษา
อัังกฤษ (CEFR) 3 ทัักษะ คืือ ทัักษะการฟััง การอ่่าน และการ
เขีียน สำำ�หรัับระดัับ EP-M.6 จะเป็็ นแบบทดสอบ Pre-TOEFL
ซึ่่�งการทดสอบนี้้� ได้้ใช้้ข้อ้ สอบมาตรฐานขององค์์กร ETS ผู้้�ออก
ข้้อสอบวััดระดัับภาษาอัังกฤษ โดยใช้้สถานที่่�สอบในห้้องเรีี ยน
ของตนเอง
	วัันที่่� 6 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่่ายโปรแกรมภาษาอัังกฤษ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดทดสอบวััดทัักษะการใช้้ภาษาอัังกฤษ
นัักเรีี ยน EP-M.1 – EP-M.5 จะสอบทัักษะที่่� 4 คืือ ทัักษะการพููด
ใช้้สถานที่่�ห้อ้ งสมุุด ชั้้�น 4 iStudy เป็็ นโครงการทุุนอเมริิ กา ที่่�
จััดให้้กัับนัักเรีี ยนที่่�มีีผลการสอบตามเกณฑ์์ที่่�ทางสถาบััน
กำำ�หนดซึ่่�งการสอบในครั้้�งนี้้� โดยนัักเรีี ยนอััสสััมชััญระดัับ EPM.3-4 และ EP-M.5 มีีผลการสอบตามเกณฑ์์ที่่�ทางสถาบััน
กำำ�หนด ก็็จะได้้รัับทุนุ เช่่นเดีียวกััน

อบรมการใช้้เครื่่�องคิิดเลขให้้กัับนัักเรีียน ม.4/1ถึึง ม.4/3

เมื่่�อวันั ที่่� 13 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 กลุ่่�มสาระการ
เรีี ยนรู้้�คณิิตศาสตร์์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดอบรมการใช้้เครื่่� อง
ั กั เรีี ยนชั้้�น ม.4/1ถึึง ม.4/3 โดยได้้รัับเกีียรติิจาก
คิิดเลขให้้กับนั
วิิ ท ยากร บริิ ษั ัท คาสิิ โ อ ประเทศไทย เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า ง
ประสบการณ์์ในการเรีี ยนวิิชาคณิิตศาสตร์์และวิิชาที่่เ� กี่่�ยวข้้อง
และต่่อยอดสำำ�หรัั บการเรีี ยนในคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ ใน
อนาคต ณ ห้้องประชุุม 901 ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
ทดสอบความรู้้�พระคััมภีีร์์ โรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่�อวันั ที่่� 16 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ฝ่่ายกิิจกรรม โรง
เรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้ทำ�ำ การทดสอบแข่่งขัันวััดความรู้้� พระคััมภีีร์์
ตามคำำ�บอกเล่่าของหนัังสืื อกิิจการอััครสาวก ของนัักเรีี ยน
คาทอลิิกระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-6 และ EP-M. 1-6 โดย
ได้้รัับเกีียรติิจาก ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ/
หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุ รการ-การเงิิน ให้้
โอวาทและเปิิ ดซองข้้อสอบ ณ หอประชุุม Louis-Marie Grand
Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุุญหลุุยส์์-มารีี ย์ ์ (Saint Louis-Marie
Memorial Building) โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
การทดสอบครั้้� งนี้้� ทำำ� การทดสอบพร้้ อ มกััน ในโรงเรีี ย น
คาทอลิิกทั่่ว� ทั้้�งสัังฆมณฑลกรุุงเทพฯ โดยแผนกพระคััมภีีร์์ ฝ่่าย
งานอภิิบาล อััครสัังฆมณฑลกรุุ งเทพ
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ธนาคารกรุุงเทพ ส่่งมอบบััตรนัักเรีียน ม.1 และ ม.4 ปีี การศึึกษา 2563

ฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่ วมกัับ ธนาคาร
กรุุ ง เทพ จััด ส่่ ง มอบบััต รประจำำ�ตั ัว นััก เรีี ย น ระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 และ EP-M.1 ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4
และ EP-M.4 ปีี การศึึกษา 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ตาม
โครงการความร่่ วมมืือโครงการ SMART STUDENT CARD
& SMART BILL PAYMENT เป็็ นการพััฒนาระบบร่่ วมกััน
ระหว่่างธนาคารกรุุ งเทพ กัับ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ระหว่่างวัันที่่�
6 -13 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพฯ
การขึ้้�นทะเบีียนกองประจำำ�การ และนำำ�ปลด
นัักศึึกษาวิิชาทหารปีี ที่่� 3 ปีี การศึึกษา 2563

	วัันที่่� 5 พฤศจิิ กายน พ.ศ. 2563 มาสเตอร์์ ชาติิกล้้า
บุุญชมภูู หััวหน้้างานลููกเสืือ และรัักษาดิินแดน ได้้ดำ�ำ เนิินการ
ขึ้้�นทะเบีียนกองประจำำ�การ และนำำ�ปลดนัักศึึกษาวิิชาทหาร ปีี
ที่่� 3 ปีี การศึึกษา 2563 ณ ห้้องประชุุม Auditorium ชั้้�น 9
อาคารอััส สัั ม ชััญ 2003 โรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ เขตบางรัั ก
กรุุ งเทพฯ
		

กิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพเดิิน-วิ่่ง� 100 รอบ ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563

กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�สุุ ขศึึ ก ษาและพลศึึ ก ษา
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมส่่งเสริิ มสุุ ขภาพเดิิน-วิ่่ง� 100
รอบประจำำ� ปีี การศึึ ก ษา 2563 ให้้แ ก่่ นััก เรีี ย น ครูู และ
ผู้้�ปกครองที่่�สนใจในการดููแลสุุ ขภาพ โดยจััดให้้เดิินหรืื อวิ่่ง�
บริิ เวณภายในโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ซึ่่�งกิิจกรรมนี้้�จัดั ขึ้้�นระหว่่าง
วัันที่่� 9 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ถึึง 7 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ
บริิ เวณโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
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เจ้้าภาพสวดพระอภิิธรรม คุุณพ่่อชััยรัักษ์์ ผลประมููล บิิดามิิสวรรณศิิริิ ผลประมููล
เมื่่�อวันั ที่่� 6 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา สกนธ
วััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย ภราดาดร.
ทัักษบุุตรไกรประสิิ ทธิ์์� ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญแผนก
ประถม ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ/หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การ
เงิิน คณะครูู และแขกผู้้�มีีเกีียรติิ ร่่ วมงานและเป็็ นเจ้้าภาพสวด
พระอภิิธรรม คุุณพ่่อชััยรัักษ์์ ผลประมููล บิิดามิิสวรรณศิิริิ
ผลประมููล ณ วััดสุุ ทธาราม ถนนเจริิ ญนคร 46 (ซอยตากสิิ น
19) เขตคลองสาน กรุุ งเทพฯ ในนามของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ขอแสดงความเสีี ย ใจในการสูู ญ เสีี ย บิิ ด าอััน เป็็ นที่่� รัั ก กัับ
มิิสวรรณศิิริิ ผลประมููล มา ณ โอกาสนี้้�
เจ้้าภาพสวดพระอภิิธรรม คุุณแม่่ขยาย ขำำ�สิิน มารดามาสเตอร์์ถิิรวััฒน์์ ขำำ�สิิน
เมื่่�อวันั ที่่� 5 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ภราดา ดร. ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้ อมด้้วย
ภราดา ดร. ทัักษบุุตร ไกรประสิิ ทธิ์์� ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญแผนกประถม คณะครูู โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญแผนกประถม และแขกผู้้�มีีเกีียรติิ ร่่ วมงานและเป็็ น
เจ้้าภาพสวดพระอภิิธรรมคุุณแม่่ขยาย ขำำ�สิิน มารดามาสเตอร์์
ถิิรวััฒน์์ ขำำ�สิิน ณ วััดเทวสุุ นทร ถ.วิิภาวดีี-รัังสิิ ต แขวง
ลาดยาว เขตจตุุ จััก ร กรุุ ง เทพฯ ในนามของโรงเรีี ย น
อััสสััมชััญขอแสดงความเสีี ยใจในการสูู ญเสีี ยมารดาอัันเป็็ น
ที่่�รัักกัับมาสเตอร์์ถิิรวััฒน์์ ขำำ�สิิน มา ณ โอกาสนี้้�
เจ้้าภาพสวดพระอภิิธรรม คุุณแม่่ภาวดีี ศรีีสุุข มารดามาสเตอร์์ภููริิพัันธ์์ โชติิหิิรััญธนนนท์์
เมื่่�อวันั ที่่� 17 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ภราดากุุลชาติิ
จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าสำำ�นัักผู้้�อำำ�นวยการ/
หััวหน้้าฝ่่ายธุุ รการ-การเงิิน โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย
คณะครูู โรงเรีี ยนอััส สัั ม ชัั ญ และนัั ก กีี ฬ าบาสเกตบอล
โครงการนััก กีี ฬ าทุุ น ร่่ ว มงานและเป็็ นเจ้้า ภาพสวดพระ
อภิิธรรมคุุณแม่่ภาวดีี ศรีี สุุข มารดามาสเตอร์์ ภููริิพันั ธ์์ โชติิ
หิิ รััญธนนนท์์ ณ วััดชมนิิมิิตร ศาลาร่่ วมศรััทธา ซอยสุุ ขสวััสดิ์์�
74 ถนนสุุ ขสวััสดิ์์� ตำำ�บลบางครุุ อำำ�เภอพระประแดงจัังหวััด
สมุุทรปราการ ในนามของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ขอแสดงความ
เสีี ยใจในการสูู ญเสีี ยมารดาอัันเป็็ นที่่�รัักกัับมาสเตอร์์ ภููริิพันั ธ์์
โชติิหิิรััญธนนนท์์ มา ณ โอกาสนี้้�
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นัักเรีียนอััสสััมชััญคว้า้ เหรีียญทอง และเหรีียญทองแดง การแข่่งขัันฮอกกี้้�น้ำำ�แข็็ง
รายการ 2020 Bangkok Ice Hockey League (BIHL)
การแข่่งขัันจะเป็็ นการพบกัันทุุกทีีม เพื่่�อจัดั ลำำ�ดับั (Rank) และ
ทำำ�การจััดเป็็ น Division ดัังนี้้�
1. Elite Division (Rank 1-3)
2. Division 1 (Rank 4-6)
3. Division 2 (Rank 7-9)
โดยในแต่่ละ Division จะทำำ�การแข่่งขัันเพื่่�อชิิงเหรีี ยญ
ทอง, เหรีี ยญเงิินและเหรีี ยญทองแดง ในแต่่ละสาย
ผลการแข่่งขัันของนัักเรีี ยนอััสสััมชััญที่่�ได้้เข้้าร่่ วมแข่่งขัันใน
ครั้้�งนี้้�
- เด็็กชายอชิิรวััฒน์์ ทองอิิน ชั้้�น ม.3/8 เลขประจำำ�ตัวั 52160
การแข่่งขัันฮอกกี้้�น้ำ� �ำ แข็็ง BIHL ปีี 2020 จััดขึ้้�นระหว่่าง นัักกีีฬาฮอกกี้้�น้ำ� �ำ แข็็งทีีม Lion State ได้้รัับรางวััลเหรีี ยญทอง
วัันที่่� 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึึง 1 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 มีีทีีมที่่� ใน Division 1
เข้้าร่่ วมแข่่งขัันทั้้�งหมด 9 ทีีม ในรุ่่� น Open ซึ่่�งมีีนักั กีีฬาที่่�มีีอายุุ - นายปััณณ์์ หงษ์์สวััสดิ์์� ชั้้�น EP M.6/2 เลขประจำำ�ตัวั 52699
ตั้้�งแต่่ 14 ปีี เป็็ นต้้นไป โดยมีีทั้้�งนัักกีีฬาไทยและต่่างชาติิที่่� นัักกีีฬาฮอกกี้้�น้ำ� �ำ แข็็งทีีม Thunder ได้้รับั รางวััลเหรีี ยญทองแดง
พำำ�นักั อยู่่�ในประเทศไทยมารวมกัันอยู่่�ในทีีมต่่างๆ สำำ�หรัับ ใน Elite Division
อััสสััมชััญ ลงนามเซ็็นสััญญาเสื้้�อผ้า้ กีีฬาแบรนด์์ VERSUS
เมื่่�อวันั ที่่� 6 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ลงนามสััญญา
บัันทึึกข้้อตกลงสนัับสนุุ นโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ปีี การศึึกษา
2563 กัับ แบรนด์์เสื้้� อผ้า้ กีี ฬาVERSUS โดย คุุณทรงเดช
พรนภดล ประธาน บริิ ษัทั เวอร์์ ซุุส สปอร์์ ต กรุ๊๊� ป จำำ�กัดั เป็็ น
ผู้้�ลงนาม โดยมีีภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ
/หััว หน้้า สำำ�นััก ผู้้�อำำ� นวยการ/หััว หน้้า ฝ่่ ายธุุ ร การ-การเงิิ น
พร้้อมด้้วย มาสเตอร์์วีรี วััฒน์์ สุุ วรรณศร หััวหน้้าฝ่่ายกิิจกรรม
และมาสเตอร์์ ธงไชย มุุขพันั ธ์์ หััวหน้้างานกีี ฬา ร่่ วมเป็็ น
สัักขีี พยาน ณ ห้้องประชุุ มผู้้�อำำ�นวยการ ชั้้�น M2 อาคาร
อััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
นัักฟุุตบอลที่่�ผ่่านการคััดเลืือกในโครงการเตรีียมนัักกีีฬาฟุุตบอลเยาวชนเพื่่�อพััฒนาสู่่ร� ะดัับอาชีีพ
โครงการเตรีี ยมนัักกีีฬาฟุุตบอลเยาวชนเพื่่�อพัฒั นาสู่่�ระดัับ
อาชีีพ (Excellent center) ประจำำ�ปีี 2563
1. นายชาณััตย์ ์ ชนะชััยไพบููลย์์ เลขประจำำ�ตัวั 57980 ม.4/9
2. นายรชต จัันทร์์เหลา เลขประจำำ�ตัวั 57984 ม.4/9
3. นายชนศรณ์์ แก้้วยศ เลขประจำำ�ตัวั 58008 ม.4/9
โดยมีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อ การวางรากฐานและพััฒนาฟุุตบอลไทย
ทั้้�งระบบให้้มีคี วามเข้้มแข็็งและยั่่ง� ยืืน ตามโครงการ “สานฝััน
ฟุุตบอลไทยไปฟุุตบอลโลก” ของการกีีฬาแห่่งประเทศไทย จึึง
ได้้จัดั โครงการเตรีี ยมนัักกีีฬาฟุุตบอลเยาวชนเพื่่�อพัฒั นาสู่่�
ระดัับอาชีีพ (Excellent center) ประจำำ�ปีี 2563 จำำ�นวน 40 คน
	ขอแสดงความยิินดีี กัับนัักกีี ฬาทุุ นประเภทฟุุตบอล มีีกำ�ำ หนดการฝึึกซ้้อม ณ อััลไพน์์ฟุุตบอลแคมป์์ เทรนนิ่่� ง
โครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ที่่�ผ่า่ นการคััดเลืือกใน จ.เชีียงใหม่่ ระหว่่างวัันที่่� 1-15 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
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อิินทรีีแดง อััสสััมชััญ U-14 คว้า้ แชมป์์ บาสเกตบอล CP-เจีียระไนเพชร 2020

	ผลการแข่่งขัันบาสเกตบอลนัักเรีี ยน “CP เจีียระไนเพชร
2020” รุ่่� นอายุุ 14 และ 16 ปีี ชาย ระหว่่างวัันที่่� 7 กัันยายน พ.ศ.
2563 ถึึง 11 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สนามบาสเกตบอลโรงเรีี ยน
สายปััญญารัังสิิต
รอบชิิงชนะเลิิศ วัันที่่� 11 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
รุ่� ่นอายุุ 14 ปีี ชาย
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนสตรีี วิทิ ยา2 74 : 60 คะแนน

คว้้ารางวััลชนะเลิิศ
นัักกีีฬายอดเยี่่ย� ม (MVP) ได้้แก่่ เด็็กชาย ธีีโมทีี แดน ไฮน์์ส
รุ่� ่นอายุุ 16 ปีี ชาย
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ แพ้้ โรงเรีี ยนกรุุ งเทพคริิ สเตีียนวิิทยาลััย
42 : 52 คะแนน
ได้้รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 1

ยััดห่่วง “อิินทรีีแดง U-18” อััสสััมชััญ ทีีม A คว้า้ อัันดัับสาม การแข่่งขััน
THAI BASKETBALL INVITATION (TBI 2020)

	ผลการแข่่งขัันบาสเกตบอล ไทยบาสเกตบอล อิินวิิเตชั่่น�
(TBI 2020) ในรุ่่� น 18 ปีี ระหว่่างวัันที่่� 12 กัันยายน-15 ธัันวาคม
พ.ศ. 2563 ณ สนามวิิทยาลััยเทคโนโลยีีปััญญาภิิวัฒั น์์
รอบ 4 ทีีมสุุดท้้าย (แบบพบกัันหมด)
วัันที่่� 11 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ทีีม A ชนะ โรงเรีี ยนกรุุ งเทพคริิ สเตีียน
วิิทยาลััย 53:45 คะแนน
วัันที่่� 17 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ทีีม A แพ้้ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญธนบุุรีี ทีีม A

60:66 คะแนน
วัันที่่� 18 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ทีีม A แพ้้ โรงเรีี ยนนนทบุุรีีวิทิ ยาลััย ทีีม A
71:74 คะแนน
ผลการแข่่งขัันทีีมบาสเกตบอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ รุ่่�น 18 ปีี
ได้้รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับที่่� 2
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ยััดห่่วง “อิินทรีีแดง U-13” อััสสััมชััญ คว้า้ แชมป์์การแข่่งขััน
THAI BASKETBALL INVITATION (TBI 2020) ในรุ่่�น 13 ปีี

สรุุ ปผลการแข่่งขัันบาสเกตบอลไทยบาสเกตบอลอิิน
วิิเตชั่่น� (TBI 2020) ในรุ่่�น 13 ปีี ระหว่่างวัันที่่� 12 กัันยายน
-15 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ทุุกวัันเสาร์์และอาทิิตย์ ์ ณ สนาม
บาสเกตบอลโรงเรีี ยนวััดน้้อยนพคุุณ
รอบแรก สาย D
วัันที่่� 17 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ DRAGONS Junior 51 : 15 คะแนน
วัันที่่� 18 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ Saint Gabriel’s College 59 : 9
คะแนน
รอบ 8 ทีีม
วัันที่่� 25 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนเบญจมราชนุุสรณ์์ 52 : 17
คะแนน

รอบ 4 ทีีมสุุดท้้าย (แข่่งแบบพบกัันหมด)
วัันที่่� 31 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ DRAGONS Junior 39 : 34 คะแนน
วัันที่่� 1 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญธนบุุรีี 30 : 12
คะแนน
วัันที่่� 7 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนกรุุ งเทพคริิ สเตีียนวิิทยาลััย
54 : 25 คะแนน
คว้้ารางวััลชนะเลิิ ศการแข่่ งขััน THAI BASKETBALL
INVITATION (TBI 2020) ในรุ่่� น 13 ปีี

22 AC NEWSLETTER

อััสสััมชััญ คว้า้ แชมป์์วอลเลย์บ์ อลเยาวชน PEA รอบชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย ประจำำ�ปีี 2563
	ทีี มวอลเลย์์บอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ คว้้าแชมป์์ถ้้วย
พระราชทานสมเด็็ จ พระกนิิ ษ ฐาธิิ ร าชเจ้้า กรมสมเด็็ จ
พระเทพรััตนราชสุุ ดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี ในการแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลเยาวชน PEA ชิิ งชนะเลิิ ศแห่่ งประเทศไทย
ครั้้� งที่่� 16 (ปีี ที่่� 36) ประจำำ� ปีี 2563 รอบชิิ ง ชนะเลิิ ศ
ประเทศไทย ระหว่่างวัันที่่� 10-17 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 ณ สนาม
กีีฬากลางจัังหวััดพระนครศรีี อยุธุ ยาสรุุ ปผลการแข่่งขััน
รอบแรก สาย เอ
วัันที่่� 10 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนด่่านช้้างวิิทยา 3-0 เซต
(25-19, 25-21, 25-14 คะแนน)
วัันที่่� 11 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนขามทะเลสอวิิทยา 3-2
เซต (25-13, 21-25, 25-19, 20-25, 15-10 คะแนน)
วัันที่่� 12 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนนวมิินทราชููทิิศ มััชฉิิม
3-0 เซต (30-28, 25-15, 25-19 คะแนน)
รอบสอง สาย อีี
วัันที่่� 13 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 นััดแรก
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนอบจ.สงขลาพิิทยานุุสรณ์์
จ.สงขลา 3-0 เซต (25- , 25-, 25- คะแนน)
วัันที่่� 14 ตุุลาคม พ.ศ. 2563 นััดที่่�สอง
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนกีีฬา อบจ.พิิษณุุโลก 3-2
เซต (25-22, 25-20, 23-25, 24-26, 15-8 คะแนน)

รอบก่่ อนรองชนะเลิิศ
วัันที่่� 15 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนท่่าข้้ามพิิทยาคม จ.ชลบุุรีี
3-1 เซต (25-20 , 25-20, 23-25, 25-22 คะแนน)
รอบรองชนะเลิิศ
วัันที่่� 16 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ ชนะ โรงเรีี ย นเมืื อ งพลพิิ ท ยาคม
จ.ขอนแก่่น 3-0 เซต (25-13 , 25-16, 25-16 คะแนน)
รอบชิิงชนะเลิิศ
วัันที่่� 17 ตุุลาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนนวมิินทราชููทิิศ มิิชฌิิม
จ.นครสวรรค์์ 3-0 เซต (25-20, 25-13, 25-21 คะแนน)
รางวััลผู้้�เล่่นตบยอดเยี่่ย� มได้้แก่่ นายปััญญา บุุตรสััมฤทธิ์์�
รางวััลผู้้�เล่่นเซตยอดเยี่่ย� มได้้แก่่ นายจัักกฤษณ์์ สุุ ขวงค์์
รางวััลผู้้�เล่่นทรงคุุณค่่าได้้แก่่ นายจัักรกริิ ช ถนอมน้้อย
รางวััลผู้้�ฝึึกสอนยอดเยี่่ย� มได้้แก่่ มาสเตอร์์สนั่่น� อ้้นเกตุุ
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ทีีมวอลเลย์บ์ อลอััสสััมชััญ จัับมืือ สโมสรปริ้้�นซ์์ ส่่งทีีมสู้้�ศึึกวอลเลย์บ์ อลเยาวชนสู่่อ� าชีีพ
SAT Volleyball Academy League 2021

เมื่่�อวันั ที่่� 24 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เป็็ นประธาน
ลงนามบัันทึึ กความร่่ วมมืื อทางกีี ฬา ระหว่่างสโมสรกีี ฬา
อาชีีพปริ้้� นซ์์และทีีมวอลเลย์์บอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ มีีนาย
สัักกะพงษ์์ บุุญมีี ผู้้�จััดการทีีมวอลเลย์์บอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ลงนามร่่ วมกัับ นายเกรีี ยงกมล ฐานะ ประธานสโมสรกีีฬา
อาชีีพปริ้้� นซ์์ ในการส่่ งทีีมเข้้าร่่ วมการแข่่งขััน วอลเลย์์บอล
เยาวชนสู่่�อาชีีพ รายการ SAT Volleyball Academy League

2021 ระหว่่างวัันที่่� 20-26 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ณ MCC
HALL เดอะมอลล์์บางกะปิิ ในนาม “สโมสรปริ้้� นซ์์ อััสสััมชััญ
วีีซีี” โดยมีี ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ นายคณิิ ศร ผ่่องสุุ วรรณ กรรมการบริิ หาร
สโมสรฯ พ.ต.ท.อดิิศัยั สุุ ภัทั โรภาสพงศ์์ ผู้้�จััดการทีีมอะคาเด
มีีสโมสรฯ แขกผู้้�มีีเกีียรติิ และนัักกีีฬา ร่่ วมงาน ณ ห้้องประชุุม
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ

งาน “รัับน้อ้ งส่่งพี่่� ครอบครััว ACVB สััมพัันธ์”์

เมื่่�อวันั ที่่� 8 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ทีีมวอลเลย์์บอลโรง
เรีี ยนอััสสััมชััญ (ACVB) จััดงาน “รัับน้อ้ งส่่ งพี่่� ครอบครััว
ACVB สััมพัันธ์์” เลี้้�ยงส่่งนัักวอลเลย์์บอลรุ่่� นที่่� 1 และต้้อนรัับ
นัักวอลเลย์์บอลรุ่่�นที่่� 7 ของครอบครััววอลเล่่ย์บอ
์ ลโรงเรีี ยน

อััสสััมชััญ และสรุุ ปผลงานที่่�ผ่า่ นมา โดยรัับเกีียรติิจาก ภราดา
ดร.เดชาชััย ศรีี พิิจารณ์์ อธิิการเจ้้าคณะเซนต์์คาเบรีี ยลแขวง
ประเทศไทย เป็็ นประธานในงาน พร้้อมด้้วย ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ภราดาวิิริิยะ
ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษาโรงเรีี ยน ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต
หััว หน้้า สำำ�นััก ผู้้�อำำ� นวยการ/หััว หน้้า ฝ่่ ายธุุ ร การ-การเงิิ น
ภราดาทััก ษบุุ ต ร ไกรประสิิ ทธิ์์� ผู้้�อำำ� นวยการโรงเรีี ย น
อััสสััมชััญแผนกประถม และภราดาภููวริิ นทร์์ เขมรััชต์อ์ นนต์์
รองผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญแผนกประถม พลเรืื อเอก
ประพฤติิพร อัักษรมััต นายกสมาคมอััสสััมชััญ ผู้้�แทนกองทุุน
เพื่่�อโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ผู้้�แทนจากสมาคมผู้้�ปกครอง และ
ตััวแทนครูู โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และครอบครััวผู้้�ปกครอง ร่่ วม
งานเลี้้�ยง ณ ห้้องประชุุม Auditorium ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ
2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ

สแกน QRCode เพื่่�อดููติดิ ตามข่่าวสาร การแข่่งขัันกีีฬาทีีมโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้ที่่้ �
แฟนเพจโครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/
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Prince Assumption VC คว้า้ แชมป์์การแข่่งขััน SAT Volleyball Academy League 2021

สรุุ ปผลการแข่่งขัันกีีฬาวอลเลย์์บอลเยาวชนสู่่�อาชีีพ
รายการ SAT Volleyball Academy League 2021 ระหว่่าง
วัันที่่� 20 – 26 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ณ เอ็็มซีี ซีี ฮอลล์์
เดอะมอลล์์ บางกะปิิ กรุุ งเทพฯ ทีีมวอลเลย์์บอลโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เข้้าร่่ วมการแข่่งขััน ในนามทีีม สโมสร Prince
Assumption VC
รอบแรก สาย บีี
- วัันที่่� 20 พฤศจิิกายน 2563
สโมสรปริ้้� นซ์์ อััสสััมชััญ วีีซีี ชนะ พิิษณุุโลก วีีซีี 3:0 เซต
(25-16, 25-19, 25-19 คะแนน)
- วัันที่่� 21 พฤศจิิกายน 2563
สโมสรปริ้้� นซ์์ อััสสััมชััญ วีีซีี ชนะ ไดมอนด์์ ฟู้้�ด วีีซีี 3:0 เซต
(25-17, 25-23, 25-18 คะแนน)
คณะผู้้�จััดทำ�ำ
ที่่�ปรึึกษา

- วัันที่่� 23 พฤศจิิกายน 2563
สโมสรปริ้้� นซ์์ อััสสััมชััญ วีีซีี ชนะ แอร์์ฟอร์์ซ 3:0 เซต (2513, 25-20, 25-16 คะแนน)
รอบก่่ อนรองชนะเลิิศ
- วัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2563
สโมสรปริ้้� นซ์์ อััสสััมชััญ วีีซีี ชนะ เอเชีีย จีีเอส สมุุทรสาคร
3:1 เซต (23-25, 25-21, 25-23, 25-16 คะแนน)
รอบรองชนะเลิิศ
- วัันที่่� 25 พฤศจิิกายน 2563
สโมสรปริ้้� นซ์์ อััสสััมชััญ วีีซีี ชนะ นครราชสีี มา เดอะมอลล์์
วีีซีี 3:0 เซต (25-23 25-19, 25-23 คะแนน)
รอบชิิงชนะเลิิศ
- วัันที่่� 26 พฤศจิิกายน 2563
สโมสร ปริ้้� นซ์์ อััสสััมชััญ วีีซีี ชนะ เกาะกููดคาบาน่่า 3:1 เซต
(25-11, 25-15, 21-25, 26-24 คะแนน)
รางวััลยอดเยี่่ย� ม : ทีีมสโมสรปริ้้� นซ์์ อััสสััมชััญ วีีซีี
รางวััลผู้้�ฝึึกสอนยอดเยี่่ย� ม : มาสเตอร์์สนั่่น� อ้้นเกตุุ
รางวััลหััวตบหััวเสายอดเยี่่ย� ม : นายปััญญา บุุตรสััมฤทธิ์์�
รางวััลผู้้�เล่่ นทรงคุุณค่่ า : นายจัักรกริิ ช ถนอมน้้อย
รางวััลบอลเร็็วยอดเยี่่ย� ม : นายสุุ วรรณภัักดีี เพ็็ชรทวีี
รางวััลตััวรัับอิิสระยอดเยี่่ย� ม : นายณฐกร เหลืืองวััฒนวิิไล

ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ

ถ่่ายภาพ

ภราดา ดร.ศัักดา

สกนธวััฒน์์

ม.ชาญชััย

ภราดาวิิริิยะ

ฉัันทวโรดม

กองบรรณาธิิการ

ม.กายสิิทธิ์์�

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.โสภณ	สกุุลเรืือง

มิิสณวรา
ร่่มไมล์์

ร่่มไมล์์

ใจสุุวรรณ์์

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม
มิิสณวรา

ร่่มไมล์์

ศรีีนิิยม

ใจสุุวรรณ์์

มิิสเรวดีี	ฉายสุุวรรณ

โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เลขที่่� 26 ถนนเจริิ ญกรุุ ง เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ 10500 โทรศััพท์์ 0-2630-7111-20 โทรสาร 0-2237-7769
Website http://www.assumption.ac.th
Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Youtube http://www.youtube.com/AssumptionCollege1885
Line@Official : ASSUMPTION1885

