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จดหมายข่่าวโรงเรียนอัสัสมัชัญั

AC NEWSLETTER
ปีีทีี่� 23 ฉบับััเดือัธันัวาคม พ.ศ.2563 - กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ.2564

งานแสดงกตเวทิติาคุุณและมุุทิติาจิติคุรููเกษียีณ ปีีการูศึึกษีา 2563

งานวนัคล้า้ยวนัสถาปีนาโรงเรียนอัสัสมัชัญั 

ครบัรอับั 136 ปีี

ผู้้อ้ั ำานวยกุารแสดงความยนิดี แล้ะใหโ้อัวาที่กุบัันกัุเรียนทีี่�ผู้า่น

กุารคดัเลื้อักุเป็ีนผู้้แ้ที่นภ้มิศาสตร์โอัลิ้มปิีกุวชิัากุาร สอัวน. 

จุฬา. ปีระจำาปีี 2563

อัสัสมัชัญัควา้อันัดบััสอัง วอัล้เล้ยบ์ัอัล้ยวุชัน เอัสโคล่้า

 รุ่นอัายไุม่เกิุน 16 ปีี

ปีรูะจิำาปีีการูศึึกษีา 2563
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 กิิจกิรรมวัันคล้า้ยวัันพระราชสมภพพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกิาธิิเบศ มหาภูมิพล้อดุ็ล้ยเด็ชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกิาล้ท่� 9 วัันชาติ แล้ะวัันพ�อแห�งชาติ

 เมื�อัวนัทีี่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศกัุดา  
สกุนธัวฒัน ์ ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั  เป็ีนปีระธัานใน
พธีิัวนัคล้า้ยวนัพระราชัสมภพพระบัาที่สมเดจ็พระบัรมชันกุา
ธิัเบัศ มหาภ้มิพล้อัดุล้ยเดชัมหาราชั บัรมนาถบัพติร รัชักุาล้ทีี่� 9 
วนัชัาติแล้ะวนัพอ่ัแห่งชัาติ โดยมีภราดากุลุ้ชัาติ จนัที่ะโชัโต รอัง
ผู้้อ้ั ำานวยกุาร หวัหนา้สำานกัุผู้้อ้ั ำานวยกุาร คณะผู้้บ้ัริหาร คณะคร้
นกัุเรียน แล้ะผู้้แ้ที่นผู้้ป้ีกุครอัง เข่า้ร่วมในพิธีั ปีระธัานกุล่้าว
สุนที่รพจน ์  เนื�อังในวนัคล้า้ยวนัเฉลิ้มพระชันมพรรษาข่อัง

พระบัาที่สมเด็จพระบัรมชันกุาธิัเบัศ มหาภ้มิพล้อัดุล้ยเดชั
มหาราชั บัรมนาถบัพติร รัชักุาล้ทีี่� 9 วนัชัาติ แล้ะวนัพอ่ัแห่งชัาติ
จากุนั�นไดร่้วมกุนัข้่�นถวายแจกุนัดอักุไมต่้อัหนา้พระบัรม
ฉายาล้กัุษณ์ รัชักุาล้ทีี่� 9  ผู้้อ้ั ำานวยกุารปีระธัานในพิธีักุล่้าว
ข่อับัคุณผู้้แ้ที่นคุณพ่อัทีี่�ให้เกีุยรติมาร่วมกิุจกุรรมกุบััที่าง
โรงเรียน ผู้้อ้ั ำานวยกุารมอับัข่อังทีี่�ระล้้กุแกุ่ผู้้แ้ที่นคุณพ่อั ณ 
บัริเวณล้านอันุสาวรียเ์จษฏาจารย ์ฟ. ฮีีแล้ร์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร
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 พิธ่ิเสกิถำาระลึ้กิถึงกิารบังเกิิด็ของพระกุิมารเยซูู แล้ะเปิิด็ไฟตน้คริสตม์าส

เขา้อำานวัยพรพระคาร์ดิ็นัล้ ฟรังซิูสเซูเว่ัยร์ เกิร่ยงศักิดิ็ ์โกิวิัทวัาณิิช

 เมื�อัวนัทีี่� 4 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 งานอัภิบัาล้  ฝ่่ายกิุจกุรรม 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัใหมี้พธีิัเสกุถำ�าพระกุมุาร แล้ะเปิีดไฟตน้

 เมื�อัวนัทีี่� 4 ธันัวาคม พ.ศ. 2563  ภราดา ดร.ศกัุดา  
สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ยภราดา
กุลุ้ชัาติ  จนัที่ะโชัโต รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร/หวัหนา้สำานกัุผู้้อ้ั ำานวย
กุาร/หวัหนา้ฝ่่ายธุัรกุาร-กุารเงิน คณะผู้้บ้ัริหาร คณะคร้แล้ะ
นกัุเรียน “ไตรอัสัสมัชัญั”  โรงเรียนอัสัสมัชัญัศ้กุษา โรงเรียน
อัสัสมัชัญัคอันแวนต ์แล้ะโรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่า้อัำานวยพร
พระคาร์ดินลั้ ฟรังซิิสเซิเวยีร์ เกุรียงศกัุดิ�  โกุวทิี่วาณิชั  ปีระมุข่
อัคัรสงัฆมณฑล้กุรุงเที่พฯ เนื�อังในโอักุาสฉล้อังศาสนนาม 
แล้ะข่อัพรเนื�อังในโอักุาสพระคริสตสมภพแล้ะสวสัดีปีีใหม่
 2564   ณ หอ้ังรับัรอัง สำานกัุมิสซิงัคาที่อัลิ้กุ  อัคัรสงัฆมณฑล้
กุรุงเที่พฯ ซิอัยเจริญกุรุง 40 ถนนเจริญกุรุง แข่วงบัางรักุ  
เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร

พิธ่ิร้้อฟ้้นคำามั�นสัญญาแห�งศ่ล้ล้า้งบาปิอย�างสง�า

 เมื�อัวนัอัาทิี่ตยที์ี่� 21 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 งานอัภิบัาล้ 
ฝ่่ายกิุจกุรรม โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดักิุจกุรรมพธีิัรื�อัฟื� นคำามั�น
สัญญาแห่งศีล้ล้า้งบัาปีอัย่างสง่า ให้กุบัันกัุเรียนคาที่อัลิ้กุ 
ไตรอัสัสมัชัญัระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 3  โดยจดัอับัรมเตรียม
จิตใจ รับัศีล้อัภยับัาปี แล้ะซิ้อัมพิธีั กิุจกุรรมนี� จดัร่วมกุบัั 
โรงเรียนอัสัสมัชัญัศ้กุษา โรงเรียนอัสัสมัชัญัคอันแวนต ์แล้ะ
อัาสนวหิารอัสัสมัชัญั โดยมีบัาที่หล้วงปิียะชัาติ มะกุรครรภ ์
เป็ีนปีระธัานในพิธีัมิสซิา เพื�อัใหน้กัุเรียนคาที่อัลิ้กุไดป้ีฏิบัติั
พธีิักุรรมที่างศาสนาทีี่�ตนนบััถือั แล้ะปีฏิบัติัตามกุฏหมายข่อัง
พระศาสนจกัุรในปีระเที่ศไที่ย  ณ อัาสนวหิารอัสัสมัชัญั เข่ต
บัางรักุ กุรุงเที่พฯ

คริสตม์าส เพื�อัระล้้กุถ้งกุารบังัเกิุดพระกุมุารเยซ้ิ ไดรั้บัเกีุยรติจากุ
บัาที่หล้วงเปีโตร ปิียะชัาติ มะกุรครรภ ์งานอัภิบัาล้อัาสนวหิา
รอัสัสมัชัญั  ปีระกุอับัวจนพิธีักุรรม  โดยมีภราดา ดร.ศกัุดา    
สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ยภราดากุลุ้
ชัาติ จนัที่ะโชัโต รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร หวัหนา้สำานกัุผู้้อ้ั ำานวยกุาร  
ผู้้แ้ที่นผู้้ร่้วมบัริหาร ผู้้แ้ที่นคร้  ผู้้แ้ที่นผู้้ป้ีกุครอัง  ผู้้แ้ที่นนกัุเรียน
ปีระธัานสภานกัุเรียน แล้ะผู้้แ้ที่นนกัุกุาร มอับัมาล้ยักุรแด่พระ
กุมุารเยซ้ิ  พร้อัมที่ั�งกุดปุ่ีมเปิีดไฟตน้คริสตม์าส วงดุริยางคบ์ัรรเล้ง
เพล้ง Joy to the World , We wish you a merry Christmas  ร่วมกุนั
ร้อังเพล้งนำาโดยนกัุข่บััร้อังปีระสานเสียง ณล้านอันุสาวรียพ์ระ
แม่มารีย ์ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร
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 เมื�อัวนัทีี่� 2 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน์
 ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั ร่วมแสดงความยนิดี พร้อัมที่ั�งให้

ผูู้อ้ำานวัยกิารแสด็งควัามยินด่็ แล้ะให้โอวัาทกัิบนักิเร่ยนท่�ผู้�านกิารคัด็เล้้อกิเป็ินผูู้แ้ทนภูมิศาสตร์โอลิ้มปิิกิ
วิัชากิาร สอวัน. จุฬา. ปิระจำาป่ิ 2563

แนะนำากิารศึกิษาต�อในระดั็บอุด็มศึกิษา ให้กัิบนักิเร่ยนระดั็บชัน้มัธิยมศึกิษาป่ิท่�6

 เมื�อัวนัทีี่� 7 ธันัวาคม พ.ศ. 2563   คณะกุรรมกุารสภานกัุ
เรียนฯ ร่วมกุบััสมาคมผู้้ป้ีกุครอังแล้ะคร้โรงเรียนอัสัสมัชัญั เชิัญ
วทิี่ยากุรผู้้มี้ปีระสบักุารณ์ในดา้นต่างๆ มาแนะนำากุารศ้กุษาต่อั
ในระดบััอุัดมศ้กุษ ไดรั้บัเกีุยรติจากุ ศ.ดร.เกุษม ช้ัจารุสกุลุ้ รอัง
คณบัดี คณะวิศวกุรรมศาสตร์ จุฬาล้งกุรณ์มหาวิที่ยาล้ยั   
คุณจรัล้ งามวโิรจนเ์จริญ Chief Data Scientist and VP of Data  
Innovation Lab บัริษทัี่ เซิอัร์ทิี่ส จำากุดั  คุณเกุรียงไกุร สุที่ธิันรา
ธัร Founder and Director ข่อัง AI System ใหค้วามร้้ดา้น
วศิวกุรรมศาสตร์   แล้ะวนัทีี่� 8 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 ดร.ทีี่ปีกุร 
จิร์ฐิิติกุลุ้ชัยั  นกัุเศรษฐิศาสตร์ ธันาคารโล้กุ (World Bank) ให้
ความร้้ดา้นเศรษฐิศาสตร์  กุบัันกัุเรียนระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่�
 6  ณ หอ้ังปีระชุัม  Auditorium ชัั�น 9 ต้กุอัสัสมัชัญั 2003    
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร

 เมื�อัวนัทีี่� 4 ธันัวาคม พ.ศ. 2563  คณะกุรรมกุารสภานกัุ
เรียนฯ ร่วมกุบััสมาคมผู้้ป้ีกุครอังแล้ะคร้โรงเรียนอัสัสมัชัญั ได้
รับัเกีุยรติจากุ “ธีัรพฒัน ์เลิ้ศสิริปีระภา”  Food Guru  เจา้ข่อังร้าน
อัาหารญี�ปุ่ีนดงั โคเอันเป็ีนวทิี่ยากุรผู้้มี้ปีระสบักุารณ์ในดา้น
บัริหารธุัรกิุจมาแนะนำากุารศ้กุษาต่อัในระดบััอุัดมศ้กุษา  ใหกุ้บัั
นกัุเรียนระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 6  ณ หอ้ังปีระชุัม  Auditorium 
ชัั�น 9 ต้กุอัสัสัมชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ตบัางรักุ 
กุรุงเที่พมหานคร

แนะนำากิารศึกิษาต�อในระดั็บอุด็มศึกิษาด็า้นวิัศวักิรรมศาสตร์แล้ะเศรษฐศาสตร์ ให้กัิบนักิเร่ยนระดั็บชัน้มัธิยมศึกิษาป่ิท่� 6

โอัวาที่แกุ่นกัุเรียนทีี่�ผู้า่นกุารคดัเลื้อักุเป็ีนผู้้แ้ที่นภ้มิศาสตร์โอัลิ้มปิีกุ
วชิัากุาร สอัวน. ปีระจำาปีี 2563 แล้ะเข่า้ร่วมกุารแข่่งข่นัภ้มิศาสตร์
โอัลิ้มปิีกุระดบััชัาติ ครั�งทีี่� 3 ปีระจำาปีี 2563  ณ  หอ้ังผู้้อ้ั ำานวยกุาร 
ชัั�น M2 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญันกัุเรียนทีี่�ผู้า่น
กุารคดัเลื้อักุเป็ีนผู้้แ้ที่นภ้มิศาสตร์โอัลิ้มวชิัากุาร สอัวน. จุฬาล้งกุรณ์
มหาวทิี่ยาล้ยั ปีระจำาปีี 2563 ไดแ้กุ่ 
นายภ้วศิ   แสงอุัดมเลิ้ศ  เล้ข่ปีระจำาตวั 49833 ชัั�น ม.6/1
นายธีัรังกุร้  เจนใจ    เล้ข่ปีระจำาตวั 50005 ชัั�น ม.6/5
นายกิุตติภ้มิ  วฒิุศกัุดิ�     อัสัสมัชัญันิกุเล้ข่ปีระจำาตวั 49063 (จบัปีีกุาร
ศ้กุษา 2562)
 กุารแข่่งข่นัภ้มิศาสตร์โอัลิ้มปิีกุระดบััชัาติ ครั�งทีี่� 3 ปีระจำาปีี 
2563  ระหวา่งวนัทีี่� 6 – 10 ธันัวาคม พ.ศ. 2563  ณ  ศ้นยภ้์มิศาสตร์
โอัลิ้มปิีกุ สอัวน. โรงเรียนหาดใหญ่วทิี่ยาล้ยั จ.สงข่ล้า
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แนะนำากิารศึกิษาต�อในระดั็บอุด็มศึกิษาด็า้นวิัศวักิรรมศาสตร์แล้ะเศรษฐศาสตร์ ให้กัิบนักิเร่ยนระดั็บชัน้มัธิยมศึกิษาป่ิท่� 6

 กิารติด็ตามแล้ะปิระเมินผู้ล้กิารใช้แผู้นพัฒนาคุณิภาพกิารศึกิษาของโรงเร่ยนอัสสัมชัญ

 เมื�อัวนัทีี่� 7 ธันัวาคม พ.ศ. 2563  อัาจารย ์ดรุณี  ข่นัโที่  พร้อัม
ดว้ย ดร.อัาทิี่ตย ์สอันสุจิตรา   นกัุวชิัากุารจากุฝ่่ายกุารศ้กุษาม้ล้นิธิั
คณะเซินตค์าเบัรียล้แห่งปีระเที่ศไที่ย  ไดม้าติดตามแล้ะปีระเมิน
ผู้ล้กุารใชัแ้ผู้นพฒันาคุณภาพกุารศ้กุษาตามแนวที่างระบับังาน 4 

งาน  ปีระกุอับัดว้ย  งานนโยบัายแล้ะแผู้น  งานนิเที่ศกุารสอันฯ 
งานวจิยั  แล้ะงานปีระกุนัคุณภาพ ข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั   เพื�อั
ที่บัที่วนแผู้นพฒันาคุณภาพกุารศ้กุษา  ตามโครงสร้างกุารบัริหาร
โรงเรียน ปีระเมินผู้ล้กุารดำาเนินงานตามแผู้นพฒันาคุณภาพกุาร
ศ้กุษา ทีี่�กุ ำาหนดรวมที่ั�งกุารปีรับัปีรุงแกุไ้ข่  หรือักุำาหนดแผู้น
พฒันาคุณภาพกุารศ้กุษาใหม่หากุพบัวา่ยทุี่ธัศาสตร์กุล้ยทุี่ธ์ัแล้ะ
มาตรกุารทีี่�กุำาหนดยงัไม่บัรรลุ้เจตนารมณ์ข่อังแผู้นพฒันาคุณภาพ
กุารศ้กุษาอัยา่งมีปีระสิที่ธิัภาพแล้ะมีปีระสิที่ธิัผู้ล้ โดยมีภราดา 
ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ย
ภราดากุุล้ชัาติ จนัที่ะโชัโต รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร หวัหนา้สำานกัุผู้้ ้
อั ำานวยกุาร ผู้้ร่้วมบัริหาร  คณะคร้ทีี่เกีุ�ยวข่อ้ังข่อังแต่ล้ะงาน  
ใหกุ้ารตอ้ันรับั  ณ หอ้ัง Video Conference 1  ภายในหอ้ังสมุด 
มาร์ติน เดอั ต้สร์ (Martin de Tours Liary) ชัั�น 3  อัาคารนกัุบุัญ
หลุ้ยส์-มารีย ์โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร

รางวััล้กิารแข�งขันตอบปัิญหาควัามรู้ทางภาษาแล้ะวััฒนธิรรมฝรั�งเศส

 เมื�อัวนัทีี่� 8 ธันัวาคม 2563 แผู้นกุารเรียนศิล้ป์ี-ภาษาฝ่รั�งเศส
กุลุ่้มสาระกุารเรียนร้้ภาษาต่างปีระเที่ศ  โรงเรียนอัสัสมัชัญั รับัผู้ดิ
ชัอับัโดย มิสพมิล้ณฐัิ พภิทัี่ปัีที่มอัำาพนั ไดน้ำานกัุเรียน ศิล้ป์ี-ภาษา
ฝ่รั�งเศส ระดบััชัั�น ม.5 แล้ะ ม.6 ไปีแข่่งข่นัความร้้ที่างภาษาแล้ะ
วฒันธัรรมฝ่รั�งเศสทีี่�วทิี่ยาล้ยันานาชัาติ  มหาวทิี่ยาล้ยัศิล้ปีากุร
อัาคาร กุสที่. ต้กุ CAT ผู้ล้กุารแข่ง่ข่นัปีรากุฏวา่ โรงเรียนอัสัสมัชัญั
ไดรั้บัรางวลั้ 2 รางวลั้ ดงันี�
1. ธันธัรณ เปีี� ยมวไิล้ นกัุเรียนระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 5/8 เล้ข่
ปีระจำาตวั 57474 ไดร้างวลั้ทีี่� 1 จากุกุารแข่่งข่นัตอับัปัีญหา  
“สุดยอัดแฟนพนัธ์ุัแที่อ้ัาหารฝ่รั�งเศส แล้ะ Luxury Brand” ไดรั้บั
เกีุยรติบัตัร ไดรั้บัเงินรางวลั้ 5,000 บัาที่ แล้ะไดทุ้ี่นกุารศ้กุษา
สำาหรับักุารศ้กุษาระดับัปีริญญาตรีทีี่�วิที่ยาล้ัยนานาชัาติ 
มหาวทิี่ยาล้ยัศิล้ปีากุร10,000 บัาที่
2. เบัญจพรหม ณ ล้ำาพน้ นกัุเรียนระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 6/10 

เล้ข่ปีระจำาตวั 50099 ไดรั้บัรางวลั้ทีี่� 2  จากุกุารจากุกุารแข่่งข่นั  
“คณิตคิดเร็วเป็ีนภาษาฝ่รั�งเศส” ไดรั้บัเกีุยรติบัตัรแล้ะเงินรางวลั้ 
3,000 บัาที่

แนะแนวักิารศึกิษา บริหารธุิรกิิจอินเตอร์ (BBA) จุฬาล้งกิรณิม์หาวิัทยาลั้ย

 เมื�อัวนัทีี่� 9 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 งานแนะแนว ฝ่่ายวชิัากุาร 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดักิุจกุรรมแนะแนวกุารศ้กุษา ใหกุ้บัันกัุเรียน
ชัั�น ม.6 แล้ะ EP-M.6 ทีี่�สนใจที่างดา้นบัริหารธุัรกิุจอิันเตอัร์ (BBA) 
จุฬาล้งกุรณ์มหาวทิี่ยาล้ยั โดยมี นายชุัติภทัี่ร์ เชีั�ยวชัาญ AC 133 
แล้ะรุ่นพี�ใหค้วามร้้เกีุ�ยวกุบััสาข่าวชิัาต่าง ๆ แล้ะเที่คนิคกุารเตรียม
ตวั โดยมี มิสสุภาวดี เหลี้�ยวเจริญ แล้ะมิสภคัวภิา แยม้ศรี เป็ีน 
ผู้้ด้้แล้ ณ หอ้ังปีระชุัม 901 ชัั�น 9 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียน
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ
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รางวััล้เหร่ยญเงิน กิารแข�งขันคอมพิวัเตอร์โอลิ้มปิิกิครัง้ท่� 16

 โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ข่อัแสดงความยนิดีกุบัั นายนภนัต ์
โชัติช่ัวงนภา เล้ข่ปีระจำาตวั 49950  นกัุเรียนชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่�
 6/1  ไดรั้บัรางวลั้เหรียญเงิน กุารแข่่งข่นัคอัมพิวเตอัร์โอัลิ้มปิีกุ
ครั�งทีี่� 16 ระหวา่งวนัทีี่� 28 พฤศจิกุายน – 1 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 
ณ คณะวทิี่ยาศาสตร์ มหาวทิี่ยาล้ยัข่อันแกุ่น โดยมี มิสศิริพร 
อ่ัอันกุล้ำ�า เป็ีนคร้ผู้้ด้้แล้

 
เหร่ยญทองแด็ง ในกิารแข�งขันภูมิศาสตร์โอลิ้มปิิกิระดั็บชาติ ครัง้ท่� 3

 ข่อัแสดงความยนิดีกุบัันายกิุตติภ้มิ วฒิุศกัุดิ�  อัสัสมัชัญันิกุ 
เล้ข่ปีระจำาตวั 49063 (จบัปีีกุารศ้กุษา 2562) โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั ไดรั้บัรางวลั้เหรียญที่อังแดง ในกุารแข่่งข่นัภ้มิศาสตร์
โอัลิ้มปิีกุระดบััชัาติ ครั�งทีี่� 3 ระหวา่งวนัทีี่� 6-10 ธันัวาคม 2563  

ณโรงเรียนหาดใหญ่วทิี่ยาล้ยั อั.หาดใหญ่ จ.สงข่ล้า สำาหรับันาย
ภ้วศิ แสงอุัดมเลิ้ศ เล้ข่ปีระจำาตวั 49833 ชัั�น ม.6/1 แล้ะนายธีัรังกุร้
เจนใจ เล้ข่ปีระจำาตวั 50005 ชัั�น ม.6/5 ไดรั้บัเกีุยรติบัตัรเข่า้ร่วม
กุารแข่่งข่นั ภายใตกุ้ารด้แล้ข่อังกุลุ่้มสาระกุารเรียนร้้สงัคมศ้กุษา

istudy มอบเงินสนับสนุนโรงเร่ยนอัสสัมชัญ

 เมื�อัวนัทีี่� 11 มกุราคม พ.ศ. 2564 คุณกุาญจนาพรรณ   
ศรีเกุษมศิรา ในนาม สถาบันั istudy Education มอับัเงินสนบััสนุน
พฒันาโรงเรียนอัสัสมัชัญั จำานวน 35,000.- บัาที่  (สามหมื�นหา้
พนับัาที่ถว้น) โดยมี ภราดา ดร.ศกัุดา  สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุาร 
เป็ีนผู้้รั้บัมอับั
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รางวััล้อันดั็บท่� 3 รุ�นทั�วัไปิ กิารแข�งขันหุ�นยนต ์North East Robot Challenge 2020

 กุลุ่้มสาระกุารเรียนร้้วิที่ยาศาสตร์แล้ะเที่คโนโล้ย ี 
(เที่คโนโล้ย)ี  ฝ่่ายวชิัากุาร ไดส่้งนกัุเรียนเข่า้ร่วมโครงกุารแข่่งข่นั
หุ่นยนต ์North East Robot Challenge 2020 จดัโดย บัริษทัี่ โรบัอัที่
 แอันด ์อิันโนเวตีฟ เลิ้ร์นนิ�ง จำากุดั ณ คณะวศิวกุรรมศาสตร์ 
มหาวทิี่ยาล้ยั ข่อันแกุ่น อั.เมือัง จ.ข่อันแกุ่น ระหวา่งวนัทีี่� 9-14 
ธันัวาคม พ.ศ. 2563 
ผลการูแข่่งข่นัมุดีงันี�
ปีระเภที่ Logistic Robot
1. รางวลั้อันัดบััทีี่� 3 รุ่นที่ั�วไปี สมาชิักุ ไดแ้กุ่ 
นายภารุจ  เอืั�อัสุดกิุจ ชัั�น ม.4/2 เล้ข่ปีระจำาตวั  51619
นายเข่มชัาติ มุตติศานต ์ ชัั�น ม.4/2 เล้ข่ปีระจำาตวั  51821

 2. เข่า้ร่วมกุารแข่่งข่นั สมาชิักุ ไดแ้กุ่ 
นายณธีัพฒัน ์ ติระพรสนัติ ชัั�น ม.6/3 เล้ข่ปีระจำาตวั  50167
นายศิษฏ ์ สุจิรัตนวมิล้ ชัั�น ม.5/1 เล้ข่ปีระจำาตวั  50690
เดก็ุชัายสิรภพ  วาทิี่นชัยั ชัั�น ม.3/5 เล้ข่ปีระจำาตวั  52213
เดก็ุชัายนรวชิัญ ์ พิบ้ัล้ยว์งศ ์ EP.M.3/2 เล้ข่ปีระจำาตวั  52157
เดก็ุชัายรณพร์ี  บุันนาค ชัั�น ม.2/8 เล้ข่ปีระจำาตวั  52949
เดก็ุชัายภ้รี  ตนัติพาณิชัยก์ุล้้ ชัั�น ม.2/8 เล้ข่ปีระจำาตวั  52787
เดก็ุชัายพศิน  นุ่มกุรรณ์ ชัั�น ม.3/1 เล้ข่ปีระจำาตวั  52422
เดก็ุชัายอัธิัพฒัน ์ พพิฒันค์ณาพร ชัั�น ม.1/8 เล้ข่ปีระจำาตวั  53754
เดก็ุชัายชัวกุาร  แสงเกุยร้กุลุ้ ชัั�น ม.1/8 เล้ข่ปีระจำาตวั  57525
เดก็ุชัายภทัี่รพล้  บุัญเสริมส่ง ชัั�น ม.1/7 เล้ข่ปีระจำาตวั  57516
โดยมี มิสจิรัฐิติ กิุจสมุที่ร์ เป็ีนผู้้ค้วบัคุมด้แล้

พิธ่ิมอบเก่ิยรติบัตรกิารทด็สอบควัามรู้พระคัมภ่ร์”หนังส้อกิิจกิารอัครสาวักิ” แผู้นกิพระคัมภ่ร์ 
ฝ� ายงานอภิบาล้ อัครสังฆมณิฑล้กิรุงเทพฯ ปิระจำาป่ิ ค.ศ. 2020

  เมื�อัวนัทีี่�  16  กุมุภาพนัธ์ั  พ.ศ.  2564   ภราดา ดร.ศกัุดา
 สกุนธัวฒัน ์  ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั มอับัเกีุยรติบัตัร
กุารที่ดสอับัความร้้พระคมัภีร์”หนงัสือักิุจกุารอัคัรสาวกุ”  
แผู้นกุพระคมัภีร์ ฝ่่ายงานอัภิบัาล้ อัคัรสงัฆมณฑล้กุรุงเที่พฯ 

ปีระจำาปีี ค.ศ. 2020  ณ บัริเวณล้านอันุสาวรียคุ์ณพอ่ักุอัล้มเบัต์
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร โดยมีนกัุเรียน
ทีี่�ไดรั้บัเกีุยรติบัตัรดงันี�
1.เดก็ุชัายกุลุ้ธัวชัั  วบ้ิัล้ยกิ์ุจวรกุลุ้  EP-M.2/1  เกีุยรติบัตัร
เหรียญที่อังแล้ะไดค้ะแนนส้งสุดระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 1-3
2.เดก็ุชัายหสัดินที่ร์   ระดมกิุจ    EP-M.1/1    เกีุยรติบัตัร
เหรียญเงิน
3.นายนรเสฏฐิ ์   เศรษฐิสมบัติักุลุ้ EP-M.5/1 เกีุยรติบัตัร
เหรียญเงิน
4.เดก็ุชัายธัารีพฏั    สุที่ธิันนที่ ์   ม.1/3    เกีุยรติบัตัรเหรียญเงิน 
5.นายสิรภพ    จรัสศรี    ม.4/7   เกีุยรติบัตัรเหรียญที่อังแดง
6.นายธันบัดี    กิุจเจริญ    ม.4/8    เกีุยรติบัตัรชัมเชัย
7.นายปีรัชัญ ์   เกุษมที่รัพย ์   EP-M.4/2    เกีุยรติบัตัรชัมเชัย
8.เดก็ุชัายศรัณยพงศ ์โรจนธ์ันพสิฏฐิ ์ ม.2/6  เกีุยรติบัตัร
ชัมเชัย
9.เดก็ุชัายพสิษฐิ ์   ที่รัพยเ์ยน็    EP-M.2/1    เกีุยรติบัตัรชัมเชัย
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มอบรางวััล้ STEM INOVATION ป่ิกิารศึกิษา 2563

 เนื�อังดว้ยโรงเรียนอัสัสมัชัญัไดเ้ล้ง็เห็นถ้งปีระโยชันข์่อัง  
“สะเตม็ศ้กุษา  (STEM Education)” จ้งไดด้ำาเนินกุารโครงกุาร AC 
STEM  INNOVATION ข้่�น  ตั�งแต่ปีีกุารศ้กุษา 2560   เป็ีนตน้มา 
ในปีีกุารศ้กุษา 2563 นี�   โรงเรียนอัสัสมัชัญั แล้ะคณะกุรรมกุาร
ดำาเนินงานโครงกุาร  AC  STEM   INNOVATION  ไดว้างแผู้นใน
กุารที่ำาโครงงาน   STEM   ข่อังนกัุเรียนใหม่ โดยใหบ้้ัรณากุารศิล้ปีะ
แล้ะกุารงานอัาชีัพเข่า้ไปีใน STEM  เป็ีน STEAM   เพื�อัใหน้กัุเรียน
มีจินตนากุารทีี่�หล้ากุหล้าย  นำาไปีส่้กุารสร้างสรรคน์วตักุรรมใหม่
 ๆ ใหมี้ความน่าสนใจมากุข้่�น   ภายใตห้วัข่อ้ั “Innovation For A 
Better World” บัดันี�คณะกุรรมกุารดำาเนินงานโครงกุาร AC STEM  
INNOVATION 2563 ไดต้ดัสินผู้ล้งานนกัุเรียนระดบััม.1-ม.5 เป็ีน
ทีี่�เรียบัร้อัย จ้งรับัเกีุยรติจากุ ภราดา ดร.ศกัุดา  สกุนธัวฒัน ์ ผู้้อ้ั ำานวย
กุารโรงเรียนอัสัสัมชัญั มอับัรางวลั้ให้แกุ่นกัุเรียนทีี่�ชันะกุาร
ปีระกุวดโครงงาน รายล้ะเอีัยดรางวลั้ AC STEM INNOVATION  
ปีีกุารศ้กุษา 2563  แยกุตามระดบััม.1-ม.5 ดงันี�รูะดบัชัั้�น มุ.1
รางวลั้ชันะเลิ้ศ:  หมวกุสำาหรับัคนตาบัอัด  หอ้ัง ม.1/8
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 1:  พดัล้มไอันำ�า  หอ้ัง ม.1/6
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 2:  เครื�อังปีรับัอัากุาศจากุพล้งังานแสง
อัาทิี่ตย ์  หอ้ัง ม.1/1    

รูะดบัชัั้�น มุ.2
รางวลั้ชันะเลิ้ศ:Air chair  หอ้ัง ม.2/1
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 1: ถงักุรอังนำ�าต้ป้ีล้า  หอ้ัง ม.2/5       
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 2:  เครื�อังวดัอุัณหภ้มิแบับัไม่สมัผู้สั
อัจัฉริยะ  หอ้ัง ม.2/8
รูะดบัชัั้�น มุ.3
รางวลั้ชันะเลิ้ศ: ไมกุ้ั�นคดักุรอังโควดิ 19 หอ้ัง ม.3/7
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 1:  โตะ๊อัเนกุปีระสงค ์ หอ้ัง ม.3/2      
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 2:  ARC Wheelchair  หอ้ัง ม.3/9
รูะดบัชัั้�น มุ.4 แผนวทิิย์
รางวลั้ชันะเลิ้ศ: “Infrared Gel”  หอ้ัง ม.4/3
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 1:  Seabin หอ้ัง ม.4/ 1
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 2: Mouse for feet  หอ้ัง ม.4/5
รูะดบัชัั้�น มุ.4 แผนศิึลป์ี
รางวลั้ชันะเลิ้ศ: ถงัข่ยะสานตะกุร้า  หอ้ัง ม.4/7
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 1:  ต้ป้ีล้าอัจัฉริยะ หอ้ัง ม.4/6         
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 2:   เครื�อังรดนำ�าตน้ไมอ้ัตัโนมติั  
หอ้ัง ม.4/6
รูะดบัชัั้�น มุ.5 แผนวทิิย์
รางวลั้ชันะเลิ้ศ: A.I. camera for Attendance System  
หอ้ัง ม.5/1
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 1:  ถุงผู้า้ powerbank พล้งังานแสงอัาทิี่ตย์
หอ้ัง ม.5/5
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 2:  แอัร์ดบัักุลิ้�น  หอ้ัง ม.5/4
รูะดบัชัั้�น มุ.5 แผนศิึลป์ี
รางวลั้ชันะเลิ้ศ:  “กุล้อ้ังฟิล้ม์ favorfilm” หอ้ัง ม.5/8
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 1:  กุระเป๋ีาผู้า้จากุไวนีล้ หอ้ัง ม.5/7
รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 2:เคสโที่รศพัที่มื์อัถือัป้ีอังกุนักุาร
กุระแที่กุ  หอ้ัง ม.5/6

 
มอบเก่ิยรติบัตรแกิ�นักิเร่ยนโรงเร่ยนอัสสัมชัญได็รั้บกิารเผู้ยแพร�กิารแสด็งออกิอากิาศผู้�าน Facebook ของ
มหาวิัทยาลั้ยชานดิ็กิาร์ แควัน้ปัิญจาบ ปิระเทศอินเด่็ย
 ชัมรมโข่นกุระบีั�กุระบัอัง ในนามโรงเรียนอัสัสมัชัญั ไดรั้บั
กุารคดัเลื้อักุใหเ้ป็ีนตวัแที่นปีระเที่ศเพื�อัแล้กุเปีลี้�ยนกุารแสดง
วฒันธัรรมพื�นบัา้นนานาชัาติโดยไดส่้งคลิ้ปีวดีีโอักุารแสดง คีต
มวยไที่ย เป็ีนกุารแสดงผู้สมผู้สานระหวา่งกุระบีั�กุระบัอังแล้ะ
มวยไที่ย, หนุมานรบัเสือั, โข่นชุัดยกุรบัภายใตกุ้ารดำาเนินงานข่อัง
ศ้นยส่์งเสริมกุารแล้กุเปีลี้�ยนวฒันธัรรมนานาชัาติ (Center of  
international cultural Exchange Promotion-CICEP) แล้ะ
มหาวทิี่ยาล้ยัชัานดิกุาร์ (Chandigarh) แควน้ปัีญจาบั ปีระเที่ศอิันเดีย
 ในกุารจดังาน 4th Rhythms International Folklore Festival แล้ะ
กุารแสดงข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญัไดรั้บักุารเผู้ยแพร่อัอักุอัากุาศผู้า่น
 Facebook ข่อังมหาวทิี่ยาล้ยัชัานดิกุาร์ (Chandigarh) ระหวา่งวนัทีี่�
 21 - 23 ธันัวาคม 2563 
ในกุารนี�ที่างศ้นยส่์งเสริมกุารแล้กุเปีลี้�ยนวฒันธัรรมนานาชัาติ ได้
ส่งเกีุยรติบัตัรใหแ้กุ่คร้แล้ะนกัุเรียนแล้ะโรงเรียนอัสัสมัชัญั เพื�อั
ปีระกุาศเกีุยรติคุณ โดยไดรั้บัเกีุยรติมาสเตอัร์วรีวฒัน ์สุวรรณศร 

หวัหนา้ฝ่่ายกิุจกุรรม เป็ีนผู้้ม้อับัเกีุยรติบัตัรใหแ้กุ่นกัุเรียนทีี่�เข่า้ร่วม
 ณ หอ้ังปีระชุัม 901 ชัั�น 9 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ
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 อัสสัมชัญร�วัมงานกิารเสวันนา เทคโนโล้ย่อวักิาศสู�กิารพัฒนาชาติอย�างยั�งย้น

บันทึกิขอ้ตกิล้งควัามร�วัมม้อพัฒนาห้องเร่ยนคณิิตศาสตร์

 ศ้นย์กุารเรียนร้้เที่คโนโล้ยีกุารบิันแล้ะอัวกุาศ  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  (SPACE-AC) ส่งนกัุเรียนเข่า้ร่วมเสวนนา

เมื�อัวนัทีี่� 18 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนอัสัสมัชัญั ภราดา 
ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั ล้งนาม
บันัท้ี่กุข่อังตกุล้งความร่วมมือัพฒันาหอ้ังเรียนคณิตศาสตร์ โดย
ใชั ้CASIO’s Scientific Calculator ระหวา่งม้ล้นิธิัคร้ข่อังแผู้น่
ดิน แล้ะบัริษทัี่ คาสิโอั มาร์เกุต็ติ�ง (ปีระเที่ศไที่ย) จำากุดั โดย คุณ
ตรีนุชั สิริเลิ้ศศกัุดิ�สกุลุ้ Business Relation Manager บัริษทัี่ คา
สิโอั มาร์เกุต็ติ�ง (ปีระเที่ศไที่ย) จำากุดั ในนามคุณโคจิชิันโจ 
กุรรมกุารผู้้จ้ดักุาร บัริษทัี่ คาสิโอั มาร์เกุต็ติ�ง (ปีระเที่ศไที่ย) จำากุดั
 มีมิส ณฎัฐีิ เจริญเกีุยรติบัวร หวัหนา้ฝ่่ายวชิัากุาร มาสเตอัร์ธีัร
ภทัี่ร เสมาที่อัง หวัหนา้กุลุ่้มสาระกุารเรียนร้้คณิตศาสตร์ ร่วมล้ง
นาม พร้อัมดว้ย ภราดากุลุ้ชัาติ จนัที่ะโชัโต รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั แล้ะแข่กุผู้้มี้เกีุยรติร่วมเป็ีนสกัุขี่พยาน ณ 

เที่คโนโล้ยีอัวกุาศส่้กุารพฒันาชัาติอัยา่งย ั�งยืน แล้ะ ร่วมจดั
นิที่รรศกุารผู้ล้งาน ระหวา่งวนัทีี่� 8-9 ธันัวาคม พ.ศ. 2563  ณ ศ้นย์
ปีระชุัมวายภุกัุษ ์อัาคารรัฐิสภา  ศ้นยร์าชักุารฯ แจง้วฒันะ จดัโดย
คณะกุรรมกุารวชิัากุารข่อังวฒิุสภา    โดยที่างศ้นยก์ุารเรียนร้้ฯ ได้
ส่งวทิี่ยากุรตวัแที่น นายวิวรรษธัร ฐิิตสิริวทิี่ย ์  เล้ข่ปีระจำาตวั 49886  
นกัุเรียนชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 6/1 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เพื�อัเข่า้ร่วม
กุารอัภิปีรายในหวัข่อ้ั “มุมมอังข่อังอังคก์ุร/นวตักุรรุ่นใหม่ต่อักุาร
ใชัป้ีระโยชันเ์ที่คโนโล้ยอีัวกุาศ” ร่วมกุบัั โรงเรียนกุำาเนิดวทิี่ย ์
โรงเรียนมหิดล้วิที่ยานุสรณ์ แล้ะโรงเรียนกุรุงเที่พคริสเตียน
วทิี่ยาล้ยั แล้ะไดเ้ข่า้ร่วมจดันิที่รรศกุารแสดงผู้ล้งานที่างวชิัากุาร
ในงานดงักุล่้าว โดยมีหน่วยงานภาครัฐิ เอักุชัน แล้ะสถาบันัต่างๆ
 เข่า้ร่วมเสวนา

ปิระชุมคณิะกิรรมกิารบริหาร (School Board) ครัง้ท่� 2 ปิระจำาป่ิกิารศึกิษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 24 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 ภราดา ดร.ศกัุดา
สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ย ภราดา
ที่กัุษบุัตร ไกุรปีระสิที่ธิั�  ผู้้อ้ั ำานวยกุาร โรงเรียนอัสัสมัชัญัแผู้นกุ
ปีระถม เป็ีนปีระธัานกุารปีระชุัมคณะกุรรมกุารบัริหารโรงเรียน
อัสัสมัชัญั แล้ะ โรงเรียนอัสัสมัชัญัแผู้นกุปีระถม (School Board) 
ครั�งทีี่� 2 ปีระจำาปีีกุารศ้กุษา 2563 โดยมีคณะกุรรมกุารบัริหาร
โรงเรียน คณะทีี่�ปีร้กุษาผู้้อ้ั ำานวยกุารร่วมปีระชุัมหารือัในกุาร
กุำาหนดทิี่ศที่างในกุารบัริหารโรงเรียนอัสัสมัชัญั แล้ะโรงเรียน
อัสัสมัชัญัแผู้นกุปีระถม ในปีีกุารศ้กุษา 2563 ณ หอ้ังปีระชุัม
อัำานวยกุาร ชัั�น M2 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร

หอ้ัง Video Conference 1 ชัั�น 3 หอ้ังสมุดมาร์ติน เดอั ต้รส์ อัาคาร
นกัุบุัญหลุ้ยส์-มารีย ์โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ
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มูล้นิธิิบราเด็อร์ฮ่ีแล้ร์มอบทุนกิารศึกิษาแล้ะวุัฒิบัตร ปิระจำาป่ิกิารศึกิษา 2562 แล้ะ 2563

 เมื�อัวนัทีี่�  19 กุุมภาพนัธ์ั 2564  ม้ล้นิธิับัราเดอัร์ฮีีแล้ร์  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั มอับัทุี่นกุารศ้กุษาแล้ะวฒิุบัตัร  แกุ่นกัุเรียน
ทีี่�ไดค้ะแนนยอัดเยี�ยมวชิัาภาษาไที่ย  ปีระจำาปีีกุารศ้กุษา 2562 
แล้ะปีีกุารศ้กุษา 2563  มอับัเงินรางวลั้แล้ะเกีุยรติบัตัรสำาหรับั
นกัุเรียนทีี่�เข่า้แข่่งข่นัแต่งบัที่ร้อัยกุรอังปีระจำาปีีกุารศ้กุษา 2563   
โดยมีมิสนงล้กัุษณ์  สีนิล้แที่ ้ ผู้้ช่้ัวยหวัหนา้ฝ่่ายวิชัากุารแล้ะ 
มิสรัชันี  ศิริค ำาภา  ตวัแที่นจากุม้ล้นิธิับัราเดอัร์ฮีีแล้ร์ ใหเ้กีุยรติ
เป็ีนผู้้ม้อับัรางวลั้  ณ  บัริเวณล้านอันุสาวรียเ์จษฏาจารย ์ฟ. ฮีีแล้ร์
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร  รายล้ะเอีัยด
เพิ�มเติม   ดงันี�

กิองทุนเพ้�อโรงเร่ยนอัสสัมชัญ มอบเงินของขวััญป่ิใหม�บุคล้ากิรโรงเร่ยนอัสสัมชัญ แล้ะเงินช�วัยเหล้้อ
บุคล้ากิรโรงเร่ยนอัสสัมชัญ เน้�องจากิสถานกิารณิ ์COVID –19
 เมื�อัวนัทีี่� 7 มกุราคม พ.ศ. 2564 กุอังทุี่นเพื�อัโรงเรียน
อัสัสมัชัญั มอับัเงินข่อังข่วญัปีีใหม่ใหกุ้บัับุัคล้ากุรโรงเรียน 
อัสัสมัชัญั  แล้ะโรงเรียนอัสัสมัชัญัแผู้นกุปีระถม  พร้อัมมอับั
เงินช่ัวยเหลื้อับุัคล้ากุรโรงเรียนอัสัสัมชัญั  แล้ะโรงเรียน 
อัสัสมัชัญัแผู้นกุปีระถม   เป็ีนกุรณีพเิศษ เนื�อังจากุสถานกุารณ์-
COVID –19 โดยมีนายเทีี่ยนปีระสิที่ธิั�  ไชัยภทัี่รานนัที่ ์กุรรมกุาร
แล้ะเล้ข่านุกุารกุอังทุี่นเพื�อัโรงเรียนอัสัสมัชัญั เป็ีนผู้้แ้ที่นมอับั
เงินใหแ้กุ่ ภราดา ดร.ศกัุดา  สกุนธัวฒัน ์ ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียน
อัสัสมัชัญั เป็ีนผู้้รั้บัมอับั ณ หอ้ังปีระชุัมอัำานวยกุาร โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ โดยมีรายล้ะเอีัยดดงันี�
ข่อังข่วญัปีีใหม่บุัคล้ากุรโรงเรียนอัสัสมัชัญั  แล้ะโรงเรียน 
อัสัสมัชัญัแผู้นกุปีระถม  ดงันี�
1. คร้ปัีจจุบันัจะไดรั้บัข่อังข่วญัปีีใหม่คนล้ะ 2,000.- บัาที่  
จำานวน  388  คน  งบัปีระมาณ  776,000.- บัาที่
2. คร้เกุษียณจะไดรั้บัข่อังข่วญัปีีใหม่คนล้ะ 2,000.- บัาที่  จำานวน
  135  คน  งบัปีระมาณ  270,000.- บัาที่
3. พนกัุงานจะไดรั้บัข่อังข่วญัปีีใหม่คนล้ะ 1,000.- บัาที่  จำานวน
  137  คน  งบัปีระมาณ  137,000.- บัาที่ 
 งบัปีระมาณข่อังข่วญัปีีใหม่บุัคล้ากุรโรงเรียนอัสัสมัชัญัแล้ะ

รูายช่ั้�อนักเรีูยนทิี�ได้คุะแนนยอดเยี�ยมุวชิั้าภาษีาไทิย  ปีรูะจิำาปีี
การูศึึกษีา 2562  ได้แก่    
1.เดก็ุชัายธัรรมธี์ัร  บุัญยกิุจสมบัติั  ม.1  ทุี่นกุารศ้กุษา 2,500 บัาที่
 2.เดก็ุชัายนพพนธ์ั   นิล้รัตนกุลุ้   ม.2  ทุี่นกุารศ้กุษา 2,500  บัาที่
 3.เดก็ุชัายคณพศ   ปีาริยะปีระเสริฐิ   ม.3  ทุี่นกุารศ้กุษา 2,500  
บัาที่
4.นายพงศกุร   สุวรรณนิกุรกุลุ้    ม.4    ทุี่นกุารศ้กุษา 3,000  บัาที่
 5.นายเตโชั   ชิันพงศพ์าณิชัย ์   ม.5    ทุี่นกุารศ้กุษา 3,000  บัาที่
 6.นายกุรวทิี่ย ์   หอัพตัราภรณ์   ม.6    ทุี่นกุารศ้กุษา 3,000  บัาที่
รูายช่ั้�อนักเรีูยนทิี�ได้คุะแนนยอดเยี�ยมุวชิั้าภาษีาไทิย ปีรูะจิำาปีีการู
ศึึกษีา 2563  ได้แก่
1.เดก็ุชัายธันกุฤต  เจียมจรรยา   ม.1    ทุี่นกุารศ้กุษา 500  บัาที่
2.เดก็ุชัายปัีญจสุที่ธิั�   ตั�งปัีญญาพนิิจ  ม.2  ทุี่นกุารศ้กุษา 500  บัาที่
 3.เดก็ุชัายพล้กุฤต  กุลิ้�นพกิุลุ้   ม.3   ทุี่นกุารศ้กุษา 500  บัาที่
4.นายคณพศ   ปีาริยะปีระเสริฐิ    ม.4   ทุี่นกุารศ้กุษา 500  บัาที่ 
5.นายจกัุรภทัี่ร วรีะวทิี่ยานนัที่ ์    ม.5   ทุี่นกุารศ้กุษา 500  บัาที่ 
6.นายนนัที่วฒัน ์  ว ้  ม.6    ทุี่นกุารศ้กุษา 500  บัาที่
    รายชืั�อันกัุเรียนทีี่�ไดร้างวลั้กุารปีระกุวดแต่งบัที่ร้อัยกุรอัง 
ช่ัวงชัั�นทีี่� 4 (ม.4 – ม.6)  หวัข่อ้ั “ ฟ.ฮีีแล้ร์ : ปีราชัญแ์ห่งอัสัสมัชัญั
 ไดรั้บัรางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบัั 2 นายวริที่ธิั�พล้     เจริญยิ�งไพศาล้
 ม.6/5   ไดรั้บัเงินรางวลั้จำานวน 2,500 บัาที่ พร้อัมเกีุยรติบัตัร

โรงเรียนอัสัสมัชัญัแผู้นกุปีระถม ที่ั�งสิ�น  1,183,000.- บัาที่   
(หน้�งล้า้นหน้�งแสนแปีดหมื�นสามพนับัาที่ถว้น)
เงินช่ัวยเหลื้อับุัคล้ากุรโรงเรียนอัสัสัมชัญั  แล้ะโรงเรียน 
อัสัสมัชัญัแผู้นกุปีระถม   เป็ีนกุรณีพเิศษ  เนื�อังจากุสถานกุารณ์-
COVID -19 คนล้ะ 1,000.- บัาที่  คร้ที่ั�งสอังแผู้นกุ  จำานวน  388  
คน  คร้เกุษียณ  จำานวน  135  คน  พนกัุงานที่ั�งสอังแผู้นกุจำานวน
 137  คน  รวมที่ั�งสิ�น 660 คน งบัปีระมาณที่ั�งสิ�น 660,000.- บัาที่
 (หกุแสนหกุหมื�นบัาที่ถว้น)
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บรรยากิาศกิารเร่ยนกิารสอน AC Online 

บรรยากิาศเปิิด็กิารเร่ยนกิารสอน ตามมาตรกิารเฝ้าระวััง ป้ิองกัิน กิารแพร�ระบาด็ของเช้้อไวัรัสโคโรน�า 
(COVID-19)

 เมื�อัวนัทีี่� 1 กุมุภาพนัธ์ั  พ.ศ. 2564   โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
เปิีดกุารเรียนกุารสอัน ตามมาตรกุารเฝ้่าระวงั ป้ีอังกุนั กุารแพร่
ระบัาดข่อังเชืั�อัไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตามทีี่� กุระที่รวง
ศ้กุษาธิักุารไดอ้ัอักุปีระกุาศ เรื�อัง กุารเปิีดกุารเรียนกุารสอันข่อัง
สถานศ้กุษาในสงักุดัแล้ะในกุำากุบััข่อังกุระที่รวงศ้กุษาธิักุาร  
โดยมีรายล้ะเอีัยดสำาคญัคือั จงัหวดักุรุงเที่พมหานครแล้ะ
ปีริมณฑล้ ใหส้ถานศ้กุษาเปิีดกุารเรียนกุารสอันได ้ตั�งแต่วนัทีี่�
 1 กุมุภาพนัธ์ั  พ.ศ. 2564 โดยตอ้ังปีฏิบัติัตามแนวที่างป้ีอังกุนั

 ตามปีระกุาศโรงเรียนอัสัสมัชัญั เรื�อัง เลื้�อันกุารเปิีดสถาน
ศ้กุษาแล้ะไดจ้ดักุารเรียนกุารสอันระบับัอัอันไล้น ์เพื�อัป้ีอังกุนักุาร
แพร่ระบัาดข่อังโรคติดเชืั�อัไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19)  ตั�งแต่
วนัจนัที่ร์ทีี่� 4 มกุราคม 2564 ถ้งวนัอัาทิี่ตยที์ี่� 31 มกุราคม พ.ศ. 2564 
กุารเรียนกุารสอัน AC Online Classroom 2020 เที่อัม 2 ข่อังโรง

เรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ ทีี่�ผู้า่นไปีดว้ยดี อัาจจะมี
ปัีญหาต่าง ๆ ติดข่ดับัา้ง ที่างโรงเรียนอัสัสมัชัญั ไดป้ีระชุัมถ้ง
ปัีญหาเพื�อัแกุไ้ข่เป็ีนรายวนัต่อัไปี เพื�อัแกุไ้ข่ใหน้กัุเรียนไดเ้รียนร้้
อัยา่งเตม็ศกัุยภาพ โดยกุารเรียนกุารสอัน  AC Online Classroom 

โรคข่อังกุระที่รวงสาธัารณสุข่ แล้ะมาตรกุารข่อังหน่วยงานตน้
สังกุดัหรือัหน่วยงานผู้้กุ้ ำากุบััด้แล้อัยา่งเคร่งครัด โดยแต่ล้ะ
หอ้ังเรียนใหมี้นกัุเรียนไดไ้ม่เกิุน 25 คน ที่างโรงเรียนจ้งกุำาหนด
แนวปีฏิบัติัในกุารจดักุารเรียนสอันตามทีี่� กุระที่รวงศ้กุษาธิักุาร
ไดอ้ัอักุปีระกุาศ   สำาหรับัคุณคร้แล้ะนกัุเรียน ข่อัใหป้ีฏิบัติัตาม
มาตรกุารทีี่�โรงเรียนกุำาหนดอัย่างเคร่งครัด สวมหน้ากุากุ
อันามยัตล้อัดเวล้า  ล้า้งมือัดว้ยสบ่้ัหรือัเจล้แอัล้กุอัฮีล้ล้์
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พิธ่ิ “เปิิด็สวันปัินบุญอัสสัมชัญ”

 เมื�อัวนัทีี่� 11 มกุราคม พ.ศ. 2564 สมาคมอัสัสมัชัญั นำาโดย 
นายยงยทุี่ธั ธีัระวทิี่ยภิญโญ เล้ข่าธิักุารสมาคมอัสัสมัชัญั พร้อัม
ดว้ยผู้้แ้ที่นสมาคมอัสัสมัชัญั เข่า้พบัแล้ะร่วมอัวยพรในโอักุาส 
ปีีใหม่ 2564 แด่ ภราดา ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน ์ ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรง
เรียนอัสัสมัชัญั ภราดากุลุ้ชัาติ จนัที่ะโชัโต  รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร/
หวัหนา้สำานกัุผู้้อ้ั ำานวยกุาร/หวัหนา้ฝ่่ายธุัรกุาร-กุารเงิน ณ หอ้ัง
ปีระชุัมอัำานวยกุาร ชัั�น M อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ

ศิษยเ์กิ�าโรงเร่ยนอัสสัมชัญ รวัมพลั้งจัด็ตัง้ สถาบันอัสสัมชัญกัิล้ยาณิมิตร

 เมื�อัวนัทีี่� 16 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 ในวาระครบัรอับัวนั
สถาปีนาโรงเรียนอัสัสมัชัญั 136 ปีี ม้ล้นิธิับัราเดอัร์ หลุ้ยส์ชัาแนล้
 ร่วมกุบัั ชัมรมอัสัสมัชันิกุดีเด่น สมาคมอัสัสมัชัญั  แล้ะโรงเรียน
อัสัสมัชัญั เรียนเชิัญศิษยเ์กุ่าผู้้มี้ชืั�อัเสียง นกัุธุัรกิุจแล้ะผู้้บ้ัริหาร
อังคก์ุรชัั�นนำา อัาทิี่ คุณชัาติศิริ โสภณพนิชั กุรรมกุารผู้้จ้ดักุารใหญ่

สมาคมอัสสัมชัญ ถ.พระราม 4 เขตคล้องเตย กิรุงเทพมหานคร

 เมื�อัวนัทีี่� 9 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 พระไพศาล้ วสิาโล้  
(อัสัสมัชันิกุ เล้ข่ปีระจำาตวั 22517) เจา้อัาวาสวดัป่ีาสุคะโต 
จ.ชัยัภ้มิ ปีระธัานม้ล้นิธิัปีล้้กุตน้ไม ้ปีล้้กุธัรรมะ พร้อัมดว้ย  

สมาคมอัสสัมชัญ เขา้พบผูู้อ้ำานวัยกิาร แล้ะร�วัมอวัยพรในโอกิาสป่ิใหม� 2564

ดร.ธัะนาชัยั ธีัรพฒันวงศ ์ อุัปีนายกุสมาพนัธ์ัสมาคมศิษยเ์กุ่า
โรงเรียนในเครือัม้ล้นิธิัฯ (ผู้้แ้ที่นนายกุ CGA)  ภราดา ดร.ศกัุดา
 สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญัภราดากุลุ้ชัาติ จนั
ที่ะโชัโต รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร หวัหนา้สำานกัุผู้้อ้ั ำานวยกุาร  ภราดา
วริิยะ ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีร้กุษา ร่วมเป็ีนปีระธัานใน พธีิั “เปิีดสวน
ปัีนบุัญอัสัสมัชัญั บัางรักุ” ณ ล้านอันุสาวรียคุ์ณพอ่ักุอัล้มเบัต ์
โรงเรียนอัสัสมัชัญักุรุงเที่พมหานครสำาหรับัสวนบุัญอัสัสมัชัญั
 เป็ีน 1 ในโครงกุารความร่วมมือัข่อังสมาพนัธ์ัสมาคมศิษยเ์กุ่า
โรงเรียนในเครือัม้ล้นิธิัคณะเซินตค์าเบัรียล้แห่งปีระเที่ศไที่ย 
ร่วมกุบัั สมาคมอัสัสมัชัญั โรงเรียนอัสัสมัชัญัม้ล้นิธิัปีล้้กุตน้ไม้
ปีล้้กุธัรรมะ โดยพระไพศาล้ วสิาโล้ (อัสัสมัชันิกุดีเด่น) เป็ีน
อังคป์ีระธัานม้ล้นิธิัฯ แล้ะสวนนงนุชั พทัี่ยา โดยมีโรงเรียน 
อัสัสมัชัญั เป็ีนโรงเรียนนำาร่อัง

 ธันาคาร กุรุงเที่พ จำากุดั (มหาชัน) , คุณพิชัยั จิราธิัวฒัน ์กุรรมกุาร
บัริหาร บัริษทัี่ กุลุ่้มเซ็ินที่รัล้ จำากุดั เป็ีนตวัแที่นคุณปีริญญ ์จิราธิั
วฒัน ์รอังปีระธัานกุรรมกุารบัริหารบัริษทัี่ กุลุ่้มเซ็ินที่รัล้ จำากุดั , 
คุณธีัรพงศ ์จนัศิริ ปีระธัานเจา้หนา้ทีี่�บัริหาร บัริษทัี่ ไที่ยยเ้นี�ยน 
กุรุ๊ปี จำากุดั (มหาชัน) , คุณสุพจน ์มหพนัธ์ั กุรรมกุารผู้้จ้ดักุารใหญ่
บัริษทัี่ ซีิพ ี เมดิคอัล้ จำากุดั เป็ีนตวัแที่น คุณศุภชัยั เจียรวนนที่ ์
ปีระธัานคณะผู้้บ้ัริหาร บัริษทัี่ เครือัเจริญโภคภณัฑ ์ จำากุดั,  
คุณฐิาปีน สิริวฒันภกัุดี กุรรมกุารผู้้อ้ั ำานวยกุารใหญ่ บัริษทัี่ ไที่ย
เบัฟเวอัเรจ จำากุดั (มหาชัน)  แล้ะ ศ.พิเศษ ดร. ที่ศพร ศิริสมัพนัธ์ั 
ปีระธัานกุรรมกุาร ปีตที่. พร้อัมดว้ย ภราดาวริิยะ ฉนัที่วโรดม 
ปีระธัานม้ล้นิธิับัราเดอัร์หลุ้ยส์  ชัาแนล้ ภราดา ดร.ศกัุดา  สกุนธั
วฒัน์ ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสัมชัญั ร่วมปีระชุัม ณ ห้อัง  
Auditorium ชัั�น 9  อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั  
เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ
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ศูนยก์ิารเร่ยนรู้เทคโนโล้ย่กิารบินแล้ะอวักิาศ โรงเร่ยนอัสสัมชัญ พบ รมต. กิระทรวังกิารอุด็มศึกิษาฯ

 เมื�อัวนัทีี่� 5 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 ศ้นยก์ุารเรียนร้้เที่คโนโล้ยี
กุารบิันแล้ะอัวกุาศ โรงเรียนอัสัสมัชัญั ร่วมกุบัั สมาคมอัสัสมัชัญั
คณะวศิวกุรรมศาสตร์ จุฬาล้งกุรณ์มหาวทิี่ยาล้ยั แล้ะศ้นยก์ุารเรียน
ร้้โล้กุแล้ะดาราศาสตร์ เข่า้พบัศาสตราจารย ์พเิศษ ดร. เอันกุเหล่้า
ธัรรมที่ศัน ์รัฐิมนตรีวา่กุารกุระที่รวงกุารอุัดมศ้กุษา วทิี่ยาศาสตร์ 
วจิยัแล้ะนวตักุรรม (อัสัสมัชันิกุดีเด่น) โดยมี พล้.ร.อั.ปีระพฤติพร
 อักัุษรมตั นายกุสมาคมอัสัสมัชัญัแล้ะคณะกุรรมกุารสมาคม   

รับล้งทะเบ่ยนรักิษาสิทธิิ ์นักิเร่ยนท่�ม่สิทธิิศึ์กิษาต�อ ระดั็บชัน้มัธิยมศึกิษาป่ิท่� 4 หลั้กิสูตรสถานศึกิษา แล้ะ
หลั้กิสูตร English Program โด็ยไม�ตอ้งสอบคัด็เล้้อกิ ป่ิกิารศึกิษา 2564

 เมื�อัวนัทีี่� 1 กุมุภาพนัธ์ั  พ.ศ. 2564   งานรับัสมัครนกัุเรียน
สำานกัุผู้้อ้ั ำานวยกุาร โรงเรียนอัสัสมัชัญั เปิีดรับัล้งที่ะเบีัยนรักุษา
สิที่ธิั�  นกัุเรียนทีี่�มีสิที่ธิั� ศ้กุษาต่อั ระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 4 
หล้กัุส้ตรสถานศ้กุษา แล้ะหล้กัุส้ตร English Program โดยไม่ตอ้ัง
สอับัคดัเลื้อักุ ปีีกุารศ้กุษา 2564  ณ หอ้ังปีระชุัม Louis - Marie 
Grand Hall  ชัั�น 6  อัาคารนกัุบุัญหลุ้ยส์ – มารีย ์  โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร

 กิารสมัครสอบเขา้ศึกิษาต�อ ม.1, ม. 4 ป่ิกิารศึกิษา 2564 แล้ะสอบเปิล่้�ยนแผู้น ม.4 ของนักิเร่ยนโรงเร่ยน 
อัสสัมชัญ

 เมื�อัวนัทีี่� 6 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสัสมัชัญั  
จดัสอับัเข่า้ศ้กุษาต่อั ม.1, ม. 4  ปีีกุารศ้กุษา 2564 นกัุเรียนภายนอักุ
แล้ะสอับัเพื�อัเปีลี้�ยนแผู้นกุารเรียน ม.4 ข่อังนกัุเรียนโรงเรียน 
อัสัสมัชัญั โดยช่ัวงเชัา้เป็ีนกุารสอับัข่อ้ัเขี่ยน ช่ัวงบ่ัายเป็ีนกุาร
สมคัร สอับัสมัภาษณ์สำาหรับัผู้้ป้ีกุครอังแล้ะนกัุเรียนภายนอักุ 
ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ สำาหรับักุารปีระกุาศ
ผู้ล้สอับั ในวนัทีี่� 10 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 ที่างเวบ็ัไซิตข์่อัง 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั www.assumption.ac.th

ศ.ดร.เกุษม ช้ัจารุกุุล้ รอังคณบัดี ฝ่่ายบัริหาร จุฬาล้งกุรณ์
มหาวทิี่ยาล้ยั ผู้ศ.ดร. เสวกุชัยั ตั�งอัร่ามวงศ ์ผู้้ช่้ัวยคณบัดี ดา้น
กุายภาพ จุฬาล้งกุรณ์มหาวทิี่ยาล้ยั น.อั.ฐิากุร้ เกิุดแกุว้ ผู้้อ้ั ำานวยกุาร
ศ้นยก์ุารเรียนร้้โล้กุแล้ะดาราศาสตร์ ภราดากุลุ้ชัาติ จนัที่ะโชัโต 
รอังผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั แล้ะนกัุเรียนศ้นยก์ุารเรียนร้้
เที่คโนโล้ยกีุารบิันแล้ะอัวกุาศ โรงเรียนอัสัสมัชัญั (Space AC) 
นายวริศนนัดร์ รัตนาชัยัพงษ ์นายปีภพ เล้ข่าปัีญญาพร นายพชัรพล้
 สุจินดาวฒัน ์นายธัญัพิสิษฐิ ์ กุงัเสถียร นายอัมัรินที่ร์ จิรจรัสกุลุ้ 
นายชุัณหนนัที่ ์อัำานวยชัยักิุจ ม.พชัร ภ้มิปีระเที่ศ คุณคร้ทีี่�ปีร้กุษา 
เพื�อัหารือัแล้ะรับัฟังข่อัเสนอัแนะในกุารพฒันานักุเรียนให้
นกัุเรียนสามารถศ้กุษาแล้ะปีฏิบัติักุารวจิยัที่างวศิวกุรรมดา้นกุาร
บิันแล้ะอัวกุาศอัยา่งมีปีระสิที่ธิัภาพ แล้ะรายงานความกุา้วหนา้
ข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั ดา้นกุารพฒันาที่างกุารบิันแล้ะอัวกุาศแกุ่
รัฐิมนตรีวา่กุารกุระที่รวงอุัดมศ้กุษาฯ ณ สำานกัุงานรัฐิมนตรี 
กุระที่รวงกุารอุัดมศ้กุษา วทิี่ยาศาสตร์ วจิยัแล้ะนวตักุรรม ถนน
พระราม 6 แข่วงทุ่ี่งพญาไที่ เข่ตราชัเที่ว ีกุรุงเที่พฯ
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ปัิพิธ่ิมอบปิระกิาศน่ยบัตรแล้ะรางวััล้เร่ยนด่็ ครัง้ท่� 66 นักิเร่ยนระดั็บชัน้มัธิยมศึกิษาป่ิท่� 6 รุ�นท่� 135 
แล้ะนักิเร่ยนระดั็บชัน้มัธิยมศึกิษา EP-M.6 รุ�นท่� 14 ป่ิ ปิระจำาป่ิกิารศึกิษา 2563

ปัิจฉิิมนิเทศ นักิเร่ยนระดั็บชัน้มัธิยมศึกิษาป่ิท่� 6 แล้ะ EP-M.6 ป่ิกิารศึกิษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 5 กุุมภาพนัธ์ั พ.ศ.2564  งานแนะแนว  
ฝ่่ายวชิัากุาร โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดักิุจกุรรมปัีจฉิมนิเที่ศ นกัุเรียน
ระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 6 แล้ะ EP-M. 6 ในโอักุาสทีี่�กุำาล้งัจะ
สำาเร็จหล้กัุส้ตรกุารศ้กุษาระดบััชัั�นส้งสุดข่อังโรงเรียนปีระจำาปีี
กุารศ้กุษา 2563  โดยมีคุณยงยทุี่ธั  ธีัระวทิี่ยภิญโญ  เล้ข่าธิักุาร 

สมาคมอัสัสัมชัญั พร้อัมดว้ยดร.บุัญชัยั โต๊ะสุวรรณวณิชั  
กุรรมกุารสมาคมอัสัสมัชัญั ภราดา ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวย
กุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั  คณะผู้้บ้ัริหารแล้ะคณะคร้แล้ะนกัุเรียน
ระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 6 แล้ะ EP-M. 6  ร่วมในพธีิั  ณ หอ้ัง
ปีระชุัม  Louis - Marie Grand Hall  ชัั�น 6  อัาคารนกัุบุัญหลุ้ยส์ 
– มารีย ์  โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุกุรุงเที่พมหานคร

 เมื�อัวนัทีี่� 12 มีนาคม พ.ศ. 25634 โรงเรียนอัสัสมัชัญั  
จดัพิธีัมอับัปีระกุาศนียบัตัรแล้ะรางวลั้เรียนดี ครั�งทีี่� 66 นกัุเรียน
ระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 6 รุ่นทีี่� 135 แล้ะนกัุเรียนระดบััชัั�น
มธััยมศ้กุษา  EP-M.6 รุ่นทีี่� 14 ปีี ปีระจำาปีีกุารศ้กุษา  2564  โดยมี
ภราดา ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน ์  ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั  

ปีระธัานพิธีั  พร้อัมดว้ยคณะภราดา  ผู้้แ้ที่นสมาคมอัสัสมัชัญั   
ผู้้แ้ที่นสมาคมผู้้ป้ีกุครอังแล้ะคร้โรงเรียนอัสัสมัชัญั คณะผูุ้ร่้วม
บัริหาร คณะคร้ แล้ะนกัุเรียน ร่วมพธีิั  ณ หอัปีระชุัม Louis –  
Marie Grand Hall ชัั�น 6 อัาคาร Saint Louis – Marie Memorial 
Building โรงเรียนอัสัสมัชัญั กุรุงเที่พมหานคร
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นักิเร่ยน ม.5 แผู้นกิารเร่ยนศิล้ป์ิ - ศิล้ปิะกิารแสด็ง ร�วัมเร่ยน กัิบ อ.ภัทราวัด่็ ม่ชูธิน แล้ะนักิศึกิษาภาควิัชา
ศิล้ปิะกิารแสด็ง คณิะนิเทศศาสตร์ ม.กิรุงเทพ

 เมื�อัวนัทีี่� 10 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 นกัุเรียน ม.5 แผู้นกุาร
เรียนศิล้ป์ี - ศิล้ปีะกุารแสดง ไดร่้วมเรียนกุบััพี� ๆ นกัุศ้กุษา  

โรงเร่ยนอัสสัมชัญ ร�วัมหาร้อกัิบคณิาจารย ์คณิะนิเทศศาสตร์ ม.กิรุงเทพ กัิบ แผู้นกิารเร่ยนศิล้ป์ิ – ศิล้ปิะ
กิารแสด็ง

 เมื�อัวนัทีี่� 18 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 อั.วรารัตน ์ ที่กัุษิณวราจาร
รอังคณบัดีคณะนิเที่ศศาสตร์ มหาวทิี่ยาล้ยักุรุงเที่พ พร้อัมดว้ย 
อั.ชัาตรี ตั�งวงษพ์มุิข่ อั. สุเมธั ป้ีอัมป้ีอังภยั อัาจารยป์ีระจำาภาควชิัา
ศิล้ปีะกุารแสดง เข่า้หารือัแนวที่างกุารเรียนกุารสอันข่อังแผู้นกุาร
เรียนศิล้ป์ี - ศิล้ปีะกุารแสดง ระดบััชัั�น ม.ปีล้าย โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 ทีี่�ผู้า่นมา โดยมีมิสณฎัฐีิ เจริญเกีุยรติบัวร หวัหนา้ฝ่่ายวชิัากุาร 
มาสเตอัร์บุัญสม ช่ัวงโชัติ หวัหนา้กุลุ่้มสาระกุารเรียนร้้ศิล้ปีะ  
มิสวไิล้ รัตนพล้ทีี่ หวัหนา้งานหล้กัุส้ตรแล้ะกุารเรียนกุารสอัน แล้ะ
มาสเตอัร์โสภณ สกุลุ้เรือัง หวัหนา้งานปีระชัาสมัพนัธ์ั โรงเรียน 
อัสัสัมชัญั ร่วมหารือัพร้อัมวางกุรอับักุารเรียนกุารสอันให้ได้
ปีระโยชันส้์งสุดกุบัันกัุเรียน ณ หอ้ังปีระชุัม ฝ่่ายวชิัากุาร ชัั�น 2  
อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ

ภาควชิัาศิล้ปีะกุารแสดง คณะนิเที่ศศาสตร์ มหาวทิี่ยาล้ยักุรุงเที่พ 
มี “คร้เล้ก็ุ” ภทัี่ราวดี มีช้ัธัน ผู้้อ้ั ำานวยกุารแล้ะคร้สอันกุารแสดงข่อัง
โรงล้ะครภทัี่ราวดีเธีัยเตอัร์ เป็ีนอัาจารยผ์ู้้ส้อัน ณ มหาวทิี่ยาล้ยั
กุรุงเที่พ วทิี่ยาเข่ตรังสิต จ.ปีทุี่มธัานี 
  สำาหรับัแผู้นกุารเรียนศิล้ป์ี - ศิล้ปีะกุารแสดง (Arts -  
Performing Arts) เป็ีนความร่วมมือัที่างดา้นวชิัากุาร ระหวา่ง 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั กุบัั ภาควชิัาศิล้ปีะกุารแสดง คณะนิเที่ศศาสตร์
 มหาวทิี่ยาล้ยักุรุงเที่พ ในกุารพฒันาหล้กัุส้ตรนี�  ซ้ิ�งนกัุเรียนจะได้
เรียนกุบััคุณคร้ทีี่�มีความเชีั�ยวชัาญในกุลุ่้มสาระฯ ศิล้ปีะ แล้ะ 
อัาจารยใ์นคณะนิเที่ศศาสตร์  ม.กุรุงเที่พ แล้ะผู้้ท้ี่รงคุณวฒิุแล้ะมี
ปีระสบักุารณ์ อัาทิี่ “คร้เล้็กุ” ภทัี่ราวดี มีช้ัธัน ฯล้ฯ ที่ั�งทีี่� 
โรงเรียนอัสัสมัชัญัแล้ะทีี่� ม.กุรุงเที่พ
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ผูู้อ้ำานวัยกิารโรงเร่ยนเซูนตค์าเบร่ยล้ เขา้อวัยพรป่ิใหม� ผูู้อ้ำานวัยกิารโรงเร่ยนอัสสัมชัญ

 เมื�อัวนัทีี่� 8 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 ภราดา ดร. มณฑล้  ปีระทุี่ม
ราชั ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนเซินตค์าเบัรียล้ พร้อัมคณะกุรรมกุาร
บัริหารโรงเรียนเซินตค์าเบัรียล้ เข่า้อัวยพรปีีใหม่ ภราดา ดร.ศกัุดา  
สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั ในฐิานะกุรรมบัริหาร
สถานศ้กุษาโรงเรียนเซินตค์าเบัรียล้ ณ หอ้ังผู้้อ้ั ำานวยกุาร โรงเรียน
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ

 

ท่มบาสเกิตบอล้อัสสัมชัญ อวัยพรป่ิใหม�คณิะภราด็า

 เมื�อัวนัทีี่� 18 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 คุณกุฤษณะ วจีไกุร
ล้าศ ผู้้จ้ดักุารทีี่มบัาสเกุตบัอัล้โรงเรียนอัสัสมัชัญั พร้อัมดว้ย 
คุณยล้ดา  วจีไกุรล้าศ แล้ะตวัแที่นนกัุกีุฬา ผู้้ฝ้้่กุสอัน เข่า้สวสัดี
ปีีใหม่แล้ะข่อัพร ภราดาวริิยะ  ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีร้กุษาโรงเรียน
 ภราดา ดร.ศกัุดา  สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั
 ภราดากุลุ้ชัาติ  จนัที่ะโชัโต รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร/หวัหนา้สำานกัุ
ผู้้อ้ั ำานวยกุาร/หวัหนา้ฝ่่ายธุัรกุาร-กุารเงิน โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 เนื�อังในเที่ศกุาล้คริสตม์าสแล้ะปีีใหม่ ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ

ชมรม Y.C.S. มอบควัามสุขแล้ะคำาอวัยพรให้กัิบนักิเร่ยนโอกิาสเทศกิาล้คริสตม์าส

 เมื�อัวนัทีี่� 9 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 ชัมรม Y.C.S. (Young 
Catholic Student)  โรงเรียนอัสัสมัชัญั ไดร่้วมกุนัที่ำากิุจกุรรม
โอักุาสเที่ศกุาล้คริสตม์าส ซ้ิ�งเป็ีนเที่ศกุาล้แห่งความชืั�นชัมยนิดี
ข่อังกุารบังัเกิุดมาข่อังพระกุมุารเยซ้ิเจา้ แล้ะยงัเป็ีนเที่ศกุาล้แบ่ัง
ปัีนความสุข่ใหกุ้บััเพื�อันพี�นอ้ัง โดยสมาชิักุชัมรม Y.C.S. พร้อัม
คร้ทีี่�ปีร้กุษา ไดร่้วมกุนัร้อังเพล้งมอับัความสุข่ มอับัคำาอัวยพร
 แล้ะข่นม ใหแ้กุ่นกัุเรียนระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 1 แล้ะคุณคร้
ทีี่�สอันในหอ้ังเรียนนั�นๆ ทุี่กุคนสนุกุสนานแล้ะมีความสุข่กุบัั
กิุจกุรรมนี�  ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ
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งานวัันคล้า้ยวัันสถาปินาโรงเร่ยนอัสสัมชัญ ครบรอบ 136 ป่ิ

 เมื�อัวนัทีี่� 16 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสัสมัชัญั  
จดังานวนัคล้า้ยวนัสถาปีนาโรงเรียนอัสัสมัชัญั ครบัรอับั 136 ปีี
 เริ�มพธีิั นายไชัยรัตน ์กุารุญะกิุจ นกัุเรียนระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีี
ทีี่� 5/4 เล้ข่ปีระจำาตวั 50643 อ่ัานปีระวติัโรงเรียนโดยสงัเข่ปี โดย
มี ภราดา ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั 
พร้อัมดว้ยภราดาวริิยะ ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีร้กุษาโรงเรียน ภราดา 
กุลุ้ชัาติ  จนัที่ะโชัโต รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร/หวัหนา้สำานกัุผู้้อ้ั ำานวยกุาร

/หวัหนา้ฝ่่ายธุัรกุาร-กุารเงิน มิสปีรีดารัตน ์ไชัยพฒันผ์ู้้แ้ที่นคร้
อัาวโุส มาสเตอัร์ไพฑ้รย ์ที่ว้มกุร หวัหนา้ฝ่่ายโปีรแกุรมภาษา
อังักุฤษ ผู้้แ้ที่นผู้้บ้ัริหาร นายที่อังปีน ศรีพทุี่ธัา ผู้้แ้ที่นพนกัุงาน 
แล้ะผู้้แ้ที่นนกัุเรียน ร่วมวางแจกุนัดอักุไมส้กัุกุาระร้ปีปัี�นคุณพอ่ั
กุอัล้มเบัต ์ณ บัริเวณล้านอันุสาวรียคุ์ณพอ่ักุอัล้มเบัต ์โรงเรียน
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร

งานแสด็งกิตเวัทิตาคุณิแล้ะมุทิตาจิตครูเกิษ่ยณิ ป่ิกิารศึกิษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 25 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 โรงเรียนอัสัสมัชัญั  จดั
พธีิัมุทิี่ตาจิตคร้เกุษียณ  ปีระจำาปีีกุารศ้กุษา 2563  ใหกุ้บััคุณคร้ 6 
ท่ี่านทีี่�ครบัวาระเกุษียณในปีีกุารศ้กุษา 2563  ปีระกุอับัดว้ย  
โรงเรียนอัสัสมัชัญั จำานวน 3 ท่ี่าน  มาสเตอัร์ปีระยทุี่ธั นอ้ัยแกุว้
มิสปีรีดารัตน์ ไชัยพฒัน์ มาสเตอัร์วิฑ้ร โพธิั� เงิน โรงเรียน 
อัสัสมัชัญัแผู้นกุปีระถม จำานวน 3 ท่ี่าน มิสอัรที่ยั  นอ้ัยญาโณ  

มิสเยาวรัตน ์ สุวรรณรัตน ์ มิสวไิล้รัตน ์ เพิ�มพล้้บุัญ  โดยมีภราดา
ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั ภราดา
วริิยะ  ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีร้กุษาผู้้อ้ั ำานวยกุาร  ภราดากุลุ้ชัาติ จนัที่ะ
โชัโต หวัหนา้สำานกัุผู้้อ้ั ำานวยกุาร/หวัหนา้ฝ่่ายธุัรกุาร-กุารเงิน  
ภราดาที่กัุษบุัตร ไกุรปีระสิที่ธิั�  ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั
แผู้นกุปีระถม  ภราดาภ้วรินที่ร์ เข่มรัชัตอ์ันนต ์ รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร
 โรงเรียนอัสัสมัชัญัแผู้นกุปีระถม พล้เรือัเอักุปีระพฤติพร อักัุษร
มตั  นายกุสมาคมอัสัสมัชัญั คุณศกัุดิ�ชัยั จิราธิัวฒัน ์อุัปีนายกุสมา
คมอัสัสมัชัญั คุณอุัดม อุัดมวฒิุนนัที่ ์  คุณรพีพฒัน ์ เปีรมสุข่ 
กุรรมกุารสมาคมอัสัสมัชัญั คุณชัยัวฒัน ์วงศศ์รีชันาล้ยั ทีี่�ปีร้กุษา
สมาคมอัสัสมัชัญั   คุณศุภโชัค โฆษว์งศ ์ เล้ข่าธิักุารสมาคมผู้้ ้
ปีกุครอังแล้ะคร้โรงเรียนอัสัสมัชัญั (PTA)   คณะผู้้บ้ัริหาร คณะ
คร้ นกัุเรียน ร่วมพิธีั  ณ  หอัปีระชุัม  Louis – Marie Grand  Hall  
ชัั�น 6 อัาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building   
โรงเรียนอัสัสมัชัญั  เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร



 18 AC NEWSLETTER

กิารอยู�ค�ายพักิแรมลู้กิเส้อสามัญรุ�นใหญ� ม. 3 แล้ะ EP - M.3 ปิระจำาป่ิกิารศึกิษา 2563

 งานล้้กุเสือัโรงเรียนอัสัสมัชัญั นำาล้้กุเสือัสามญัรุ่นใหญ่
ระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษาปีีทีี่� 3 แล้ะ EP-M.3 ฝ้่กุกิุจกุรรมอัย้ค่่าย
พกัุแรม เพื�อัใหล้้้กุเสือัมีที่กัุษะกุารดำารงชีัวติ แล้ะกุารฝ้่กุตาม
ระเบีัยบัแบับัแผู้นข่อังล้้กุเสือัสามญัรุ่นใหญ่ โดยมีคณะผู้้กุ้ ำากุบัั
ระดบััชัั�น ม.3 ด้แล้ ระหวา่งวนัทีี่� 2 - 4 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 ณ
ศ้นยก์ุารเรียนร้้อัสัสมัชัญั อัำาเภอัสามพราน จงัหวดันครปีฐิม

กิิจกิรรมจิตอาสาบำาเพ็ญปิระโยชนภ์ายใตโ้ครงกิาร ศธิ. กิิจกิรรมจิตอาสาบำาเพ็ญปิระโยชน์
 เมื�อัวนัทีี่� 14 ธันัวาคม พ.ศ. 2563  งานล้้กุเสือัแล้ะงาน
รักุษาดินแดน  ฝ่่ายกิุจกุรรม โรงเรียนอัสัสมัชัญั นำานกัุเรียน
ที่ำากิุจกุรรมจิตอัาสาบัำาเพญ็ปีระโยชัน์ภายใตโ้ครงกุาร ศธั. 
กิุจกุรรมจิตอัาสาบัำาเพญ็ปีระโยชัน ์ ทีี่�ชุัมชันใกุล้บ้ัริเวณ  โดย
กุารข่อัความร่วมมือัข่อังสำานกัุงานคณะกุรรมกุารส่งเสริมกุาร
ศ้กุษาเอักุชัน ไดข้่อัความร่วมมือัสถานศ้กุษาดำาเนินกิุจกุรรม
จิตอัาสาบัำาเพญ็ปีระโยชัน์ โดยเนน้กุารแต่งกุายชุัดจิตอัาสา 
เครื�อังแบับัล้้กุเสือั เนตรนารี ยวุกุาชัาด ผู้้บ้ั ำาเพญ็ปีระโยชัน ์
นักุศ้กุษาวิชัาที่หาร แล้ะเสื� อัเหลื้อัง ในช่ัวงวนัทีี่� 5 – 14 
ธันัวาคม พ.ศ. 2563  เพื�อันอ้ัมรำาล้้กุในพระมหากุรุณาธิัคุณ 
แล้ะเพื�อัปีล้้กุฝั่งนิสยัข่อังเดก็ุแล้ะเยาวชันใหเ้ป็ีนคนมีนำ�าใจ มี
จิตสาธัารณะร้้จกัุที่ำาปีระโยชัน์เพื�อัผู้้อื้ั�นแล้ะสังคมส่วนรวม  
เนื�อังในวนัทีี่� 5 ธันัวาคม เป็ีนวนัคล้า้ยวนัพระบัรมราชัสมภพ
ข่อังพระบัาที่สมเดจ็พระบัรมชันกุาธิัเบัศร มหาภ้มิพล้อัดุล้ย

มอบรางวััล้ผูู้ช้นะเลิ้ศกิิจกิรรมส�งเสริมสุขภาพเดิ็น-วิั�ง 100 รอบ ปิระจำาป่ิกิารศึกิษา 2563

 กุลุ่้มสาระกุารเรียนร้้สุข่ศ้กุษาแล้ะพล้ศ้กุษา โรงเรียน
อัสัสัมชัญั มอับัรางวลั้แกุ่ผู้้ช้ันะเลิ้ศ กิุจกุรรมส่งเสริมสุข่ภาพ
เดิน-วิ�ง 100 รอับั ปีระจำาปีีกุารศ้กุษา 2563 จดัข้่�นระหว่างวนั
ทีี่� 12 พฤศจิกุายน พ.ศ. 2563 ถ้ง 4 มกุราคม พ.ศ. 2564 โดย
มีวตัถุปีระสงคเ์พื�อัพฒันาสมรรถภาพที่างกุายนกัุเรียนให้มี
นำ� าหนกัุ แล้ะส่วนส้งเป็ีนไปีตามเกุณฑ ์ที่ั�งนี� มีนกัุเรียน แล้ะ
คร้ทีี่�สนใจเข่า้ร่วมจำานวนที่ั�งสิ�น 560 คน ผู้้ไ้ดรั้บัรางวลั้มีราย
ล้ะเอีัยดดงันี�
รางวลั้ทีี่� 1 ไดแ้กุ่ สิริภ้มิ เกิุดสิริโชัค  ม.3/6
รางวลั้ทีี่� 2 ไดแ้กุ่ พีรวิชัญ ์เชัาวส์วสัดิ�   ม.3/6
รางวลั้ทีี่� 3 ไดแ้กุ่ ปุีณณวิชั ยิ�งสิที่ธิัศกัุดิ� คง  ม.3/6

เดชัมหาราชั บัรมนาถบัพิตร ปีระกุอับักุบััรัฐิบัาล้ไดกุ้ำาหนด
ใหว้นัทีี่� 5 ธันัวาคมข่อังทุี่กุปีี เป็ีนวนัชัาติ แล้ะวนัพอ่ัแห่งชัาติ
เพื�อัเป็ีนกุารร่วมนอ้ัมรำาล้้กุถ้งพระอังคท่์ี่าน
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ปิรับปิรุงสถานท่�เตร่ยมเปิิด็สวันปัิญบุญ

 เมื�อัวนัทีี่� 4 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 งานอัาคารสถานทีี่� ฝ่่าย
บัริหารที่ั�วไปี โรงเรียนอัสัสมัชัญั จดัเตรียมสถานทีี่� ปีรับัพื�น
ที่างเดิน บัริเวณสวนหยอ่ัมที่างเข่า้โรงเรียนอัสัสมัชัญั ซ้ิ�งจะใชั้
เป็ีนพื�นทีี่�โครงกุารสวนบุัญอัสัสมัชัญั ทีี่�จะเปิีดในวนัพธุัทีี่� 9 
ธันัวาคม พ.ศ. 2563 เวล้า 13.00 น. เป็ีนตน้ไปี
 สำาหรับัสวนบุัญอัสัสมัชัญั เป็ีน 1 ในโครงกุารความร่วม
มือัข่อังสมาพนัธ์ัสมาคมศิษยเ์กุ่าโรงเรียนในเครือัม้ล้นิธิัคณะ
เซินตค์าเบัรียล้แห่งปีระเที่ศไที่ย ร่วมกุบัั สมาคมอัสัสมัชัญั  
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ม้ล้นิธิัปีล้้กุตน้ไมป้ีล้้กุธัรรมะ โดยพระ
ไพศาล้ วสิาโล้ (อัสัสมัชันิกุดีเด่น) เป็ีนอังคป์ีระธัานม้ล้นิธิัฯ 
แล้ะสวนนงนุชั พทัี่ยา โดยมีโรงเรียนอัสัสมัชัญั เป็ีนโรงเรียน
นำาร่อัง

ปิรับปิรุงจุด็นำาด้็�มบริเวัณิสนามบาสเกิตบอล้

 เมื�อัวนัทีี่� 8 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 งานอัาคารสถานทีี่� 
ฝ่่ายบัริหารที่ั�วไปี โรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่า้ปีรับัปีรุงจุดนำ�าดื�ม
ใหน้กัุเรียนสามารถนำาภาชันะใส่นำ�าดื�ม มาเติมได ้โดยนำ�าดื�ม
บัริเวณนี�ผู้่านระบับักุารกุรอังนำ�า R.O. (Reverse Osmosis) 
บัริเวณสนามบัาสเกุตบัอัล้ ใตอ้ัาคารนักุบุัญหลุ้ยส์-มารีย ์ 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ

ฉ่ิด็ยากิำาจัด็ลู้กินำายุงล้าย แล้ะ ทำาควัามสะอาด็ ฆ�าเช้้อป้ิองกัิน COVID-19

 งานอัาคารสถานทีี่� ฝ่่ายบัริหารที่ั�วไปี โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 ไดเ้ล้ง็เห็นถ้งความปีล้อัดภยัดา้นต่างๆ ภายในโรงเรียน จ้ง
ดำาเนินกุารฉีดยากุำาจดัล้้กุนำ�ายงุล้าย แล้ะ ที่ำาความสะอัาด ฆ่าเชืั�อั
ป้ีอังกุนั COVID-19 ดงันี�  เมื�อัวนัทีี่� 10 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 จดั

ฉีดยาเพื�อักุำาจดัล้้กุนำ�าแล้ะยงุล้าย ภายในจุดต่าง ๆ  ข่อังโรงเรียน
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ เพื�อัเป็ีนกุารป้ีอังกุนัแหล่้ง
กุำาเนิดยงุล้ายแล้ะยงุต่าง ๆ  ทีี่�มีโอักุาสระบัาดในช่ัวงนี�  แล้ะเมื�อั
วนัทีี่� 12 ธันัวาคม พ.ศ.2563 งานอัาคารสถานทีี่� ฝ่่ายบัริหาร
ที่ั�วไปี โรงเรียนอัสัสมัชัญั เร่งที่ำาความสะอัาดแล้ะฆ่าเชืั�อัภายใน
โรงเรียน แล้ะในห้อังเรียนโรงเรียนอัสัสัมชัญั เข่ตบัางรักุ 
กุรุงเที่พฯ เพื�อัความปีล้อัดภยัแล้ะป้ีอังกุนักุารระบัาดข่อัง 
COVID-19 โดยข่อัความร่วมมือัทุี่กุคนปีฏิบัติัตามมาตรกุารเฝ้่า
ระวงั ป้ีอังกุนักุารระบัาดข่อัง COVID-19 ทีี่�ที่างโรงเรียน
กุำาหนดข้่�นอัย่างเคร่งครัด ด้แล้ตนเอังโดยกุารใส่หน้ากุากุ
อันามยั ล้า้งมือัดว้ยสบ่้ัหรือัแอัล้กุอัฮีอัล้เ์จล้ รับัปีระที่านอัาหาร
ปีรุงสุข่ใหม่ ๆ แล้ะนกัุเรียนกุรอักุแบับัสอับัถามเกีุ�ยวกุบัักุาร
เดินที่างทุี่กุวนั
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โรงเร่ยนอัสสัมชัญ เป็ินเจ้าภาพสวัด็พระอภิธิรรม มารด็ามิสพึงพิศ  บุญชูเลิ้ศรัตน์

 เมื�อัวนัทีี่� 26 มกุราคม พ.ศ. 2564 มาสเตอัร์วรีวฒัน ์ สุวรรณ
ศร หวัหนา้ฝ่่ายกิุจกุรรม ในนามผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั
พร้อัมดว้ยคณะคร้โรงเรียนอัสัสมัชัญั  ร่วมงานแล้ะเป็ีนเจา้ภาพ
สวดพระอัภิธัรรมคุณแม่พนิดา  เกิุดศิริชัยัรัตน ์มารดามิสพ้งพิศ

บุัญช้ัเลิ้ศรัตน ์หวัหนา้ระดบััชัั�น ม.2 ณ วดัมหาพฤฒารามวรวหิาร
 ศาสล้า 2 เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ ในนามข่อังโรงเรียนอัสัสมัชัญั 
ข่อัแสดงความเสียใจในกุารส้ญเสียมารดาอันัเป็ีนทีี่�รักุกุบัั 
มิสพ้งพศิ  บุัญช้ัเลิ้ศรัตน ์มา ณ โอักุาสนี�

โรงเร่ยนอัสสัมชัญร�วัมกัิบสมาคมผูู้ป้ิกิครองแล้ะครูโรงเร่ยนอัสสัมชัญ เป็ินเจ้าภาพสวัด็พระอภิธิรรม คุณิแม�
แสวัง พล้อยโพล้งสุข มารด็า มิสล้ะออ พล้อยโพล้งสุข

 เมื�อัวนัทีี่� 18 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 ภราดา ดร.ศกัุดา  สกุนธั
วฒัน ์ ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสมัชัญั  พร้อัมดว้ย ดร.ชัาติชัาย 
นรเศรษฐิาภรณ์ นายกุสมาคมผู้้ป้ีกุครอังแล้ะคร้โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั คณะกุรรมกุารสมาคมฯ  คณะคร้  ร่วมเป็ีนเจา้ภาพ
สวดพระอัภิธัรรม  คุณแม่แสวง พล้อัยโพล้งสุข่ มารดามิสล้ะอัอั

พล้อัยโพล้งสุข่ ณ วดัอิันที่ราวาส (วดัปีระด่้) ศาล้า 2 ซิอัยปีระด่้ 
24 แข่วง บัางระมาด เข่ตตลิ้�งชันั กุรุงเที่พมหานครในนามข่อัง
โรงเรียนอัสัสมัชัญั แล้ะสมาคมผู้้ป้ีกุครอังแล้ะคร้ฯข่อัแสดง
ความเสียใจในกุารส้ญเสียมารดาอันัเป็ีนทีี่�รักุกุบััมิสล้ะอัอั  
พล้อัยโพล้งสุข่  มา ณ โอักุาสนี�
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ท่มข�าวัก่ิฬา Thai PBS ทำาสกูิ�ปิท่มวัอล้เล้ยบ์อล้อัสสัมชัญ

 เมื�อัวนัทีี่� 7 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 ทีี่มข่่าวกีุฬา สถานีโที่รที่ศัน์
ไที่ยพบีีัเอัส (Thai PBS) มาติดตามที่ำาสกุ้ป๊ีข่่าวทีี่มวอัล้เล้ยบ์ัอัล้ 
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ถ้งในแนวที่างกุารสร้างทีี่มแล้ะกุารใหโ้อักุาส
กุบััเยาวชันผู้า่นกีุฬาวอัล้เล้ยบ์ัอัล้ โดยมีคุณสกัุกุะพงษ ์  บุัญมี  
ผู้้จ้ดักุารทีี่มใหกุ้ารตอ้ันรับั ณ โรงยมิเนเซีิ�ยมโรงเรียนอัสัสมัชัญั
พาณิชัยกุาร สาที่ร กุรุงเที่พฯ สำาหรับัทีี่มวอัล้เล้ยบ์ัอัล้โรงเรียน
อัสัสมัชัญั ล่้าสุดไดรั้บัรางวลั้ชันะเลิ้ศ ในกุารแข่ง่ข่นัวอัล้เล้ยบ์ัอัล้
เยาวชันส่้อัาชีัพ SAT Volleyball  Academy League  2021 ในนาม

 สโมสรปีริ�นซ์ิ อัสัสมัชัญั วซีีิ แล้ะในรุ่น 16 ปีี เข่า้ร่วมกุารแข่่งข่นั
วอัล้เล้ยบ์ัอัล้ยวุชัน เอัสโคล่้า รุ่นอัายไุม่เกิุน 16 ปีี ชิังชันะเลิ้ศแห่ง
ปีระเที่ศไที่ย ครั�งทีี่� 8  (ปีีทีี่� 31) ปีระจำาปีี 2563 ชิังถว้ยพระราชัที่าน
สมเดจ็พระกุนิษฐิาธิัราชัเจา้ กุรมสมเดจ็พระเที่พรัตนราชัสุดาฯ 
สยามบัรมราชักุุมารี รอับัชิังชันะเลิ้ศแห่งปีระเที่ศไที่ย ใน
ตำาแหน่ง “แชัมป์ีเกุ่า” ระหวา่งวนัทีี่� 10-17 ธันัวาคม 2563 ณ   
โรงยมิเนเซีิ�ยมเที่ศบัาล้เมือังทุ่ี่งสง อั.ทุ่ี่งสง จ.นครศรีธัรรมราชั

ท่มวัอล้เล้ยบ์อล้อัสสัมชัญ U-16 รับโอวัาทกิ�อนเดิ็นทางป้ิองกัินแชมป์ิวัอล้เล้ยบ์อล้ยุวัชน เอสโคล้�า รอบชิง
ชนะเลิ้ศแห�งปิระเทศไทย

 เมื�อัวนัทีี่� 7 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 ภราดาวริิยะ ฉนัที่วโรดม
ทีี่�ปีร้กุษาผู้้อ้ั ำานวยกุาร แล้ะภราดา ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน ์ผู้้อ้ั ำานวย
กุารโรงเรียนอัสัสัมชัญั ให้โอัวาที่แล้ะเป็ีนกุำาล้งัใจให้นักุ
วอัล้เล้ยบ์ัอัล้โรงเรียนอัสัสมัชัญั ไดสิ้ที่ธิั� เข่า้ร่วมกุารแข่่งข่นั
วอัล้เล้ยบ์ัอัล้ยวุชัน เอัสโคล่้า รุ่นอัายไุม่เกิุน 16 ปีี ชิังชันะเลิ้ศแห่ง

ปีระเที่ศไที่ย ครั�งทีี่� 8  (ปีีทีี่� 31) ปีระจำาปีี 2563 ชิังถว้ยพระราชัที่าน
สมเดจ็พระกุนิษฐิาธิัราชัเจา้ กุรมสมเดจ็พระเที่พรัตนราชัสุดาฯ 
สยามบัรมราชักุุมารี รอับัชิังชันะเลิ้ศแห่งปีระเที่ศไที่ย ใน
ตำาแหน่ง “แชัมป์ีเกุ่า” ระหวา่งวนัทีี่� 10-17 ธันัวาคม 2563  ณ   
โรงยมิเนเซีิยมเที่ศบัาล้เมือังทุ่ี่งสง อั.ทุ่ี่งสง จ.นครศรีธัรรมราชั
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อัสสัมชัญควัา้อันดั็บสอง วัอล้เล้ยบ์อล้ยุวัชน เอสโคล้�า รุ�นอายุไม�เกิิน 16 ป่ิ

 สรุปีผู้ล้กุารแข่่งข่นัวอัล้เล้ยบ์ัอัล้ยวุชัน “เอัสโคล่้า” รุ่นอัายุ
ไม่เกิุน 16 ปีี ชิังชันะเลิ้ศแห่งปีระเที่ศไที่ย ครั�งทีี่� 8 (ปีีทีี่� 31)  
ปีระจำาปีี 2563 ชิังถว้ยพระราชัที่านสมเดจ็พระกุนิษฐิาธิัราชัเจา้ 
กุรมสมเดจ็พระเที่พรัตนราชัสุดาฯ สยามบัรมราชักุมุารี รอับัชิัง
ชันะเลิ้ศแห่งปีระเที่ศไที่ย ระหวา่งวนัทีี่� 10-17 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 
ณ โรง ยมิเนเซีิ�ยมเที่ศบัาล้เมือังทุ่ี่งสง แล้ะยมิโรงเรียนเที่ศบัาล้
บัา้นนาเหนือั จ.นครศรีธัรรมราชั
รอับัแรกุ สาย บีั
วนัทิี� 10 ธัันวาคุมุ พ.ศึ. 2563
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนกุาญจนาภิเษกุวทิี่ยาล้ยักุระบีั� 
จ.กุระบีั� 3-0 เซิต (25-11, 25-12, 25-19 คะแนน)
วนัทิี� 11 ธัันวาคุมุ พ.ศึ. 2563
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนสารคามพิที่ยาคม จ.มหาสารคาม
 3-0 เซิต (25-19, 25-23, 25-15 คะแนน)
วนัทิี� 12 ธัันวาคุมุ พ.ศึ. 2563
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนวงันำ�าเยน็วทิี่ยาคม จ.สระแกุว้ 
3-0 เซิต (25-11, 25-12, 25-14 คะแนน)
รอับัสอัง สาย เอัฟ
วนัทิี� 13 ธัันวาคุมุ พ.ศึ. 2563
โรงเรียนอััสสัมชััญ ชันะ โรงเรียนข่ามที่ะเล้สอัวิที่ยา 
จ.นครราชัสีมา 3-0 เซิต (25-15, 25-13, 25-15 คะแนน)
วนัทิี� 14 ธัันวาคุมุ พ.ศึ. 2563
โรงเรียนอัสัสัมชัญั ชันะ โรงเรียนกีุฬาจงัหวดัสุพรรณบุัรี 

จ.สุพรรณบุัรี 3-2 เซิต (25-15, 19-25, 25-19, 23-25, 15-11 คะแนน)
รอับักุ่อันรอังชันะเลิ้ศ
วนัทิี� 15 ธัันวาคุมุ พ.ศึ. 2563
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนท่ี่าชัยัวทิี่ยา 3-0 เซิต (25-21, 25-16, 
25-12 คะแนน)
รอับัรอังชันะเลิ้ศ
วนัทิี� 16 ธัันวาคุมุ พ.ศึ. 2563
โรงเรียนอัสัสมัชัญั ชันะ โรงเรียนสระบุัรีวทิี่ยาคม 3-0 เซิต (25-13, 
25-20, 25-17 คะแนน)
รอับัชิังชันะเลิ้ศ
วนัทิี� 17 ธัันวาคุมุ พ.ศึ. 2563
โรงเรียนอัสัสัมชััญ แพ ้ โรงเรียนนวมินที่ราช้ัทิี่ศ มชััฌิิม 
จ.นครสวรรค ์1-3 เซิต (19-25, 23-25, 25-21, 20-25 คะแนน)
 ควา้รางวลั้รอังชันะเลิ้ศอันัดบััหน้�งกุารแข่่งข่นัวอัล้เล้ยบ์ัอัล้
ยวุชัน “เอัสโคล่้า” รุ่นอัายไุม่เกิุน 16 ปีี ชิังชันะเลิ้ศแห่งปีระเที่ศไที่ย
 ครั�งทีี่� 8 (ปีีทีี่� 31) ปีระจำาปีี 2563 ชิังถว้ยพระราชัที่านสมเดจ็พระ
กุนิษฐิาธิัราชัเจา้ กุรมสมเดจ็พระเที่พรัตนราชัสุดาฯ สยามบัรมราชั
กุมุารี รอับัชิังชันะเลิ้ศแห่งปีระเที่ศไที่ย
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บริษัท ไทยเบฟเวัอเรจ จำากัิด็ (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนโครงกิารนักิก่ิฬาทุนโรงเร่ยนอัสสัมชัญ

 เมื�อัวนัทีี่� 9 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 คุณวรัญชัยั รักุษาเกีุยรติผู้้ ้
ช่ัวยผู้้อ้ั ำานวยกุารสำานกัุ Creative Branding & Design Solutions 
อัาวโุส บัริษทัี่ ไที่ยเบัฟเวอัเรจ จำากุดั (มหาชัน) แล้ะคุณที่วศีกัุดิ�  
ภทัี่รกิุจวานิชั ผู้้จ้ดักุารอัาวุโสสนับัสนุนงานปีระสานงาน
ภายนอักุ ในนามคุณฐิาปีน สิริวฒันภกัุดี กุรรมกุารผู้้อ้ั ำานวยกุาร
ใหญ่ บัริษทัี่ ไที่ยเบัฟเวอัเรจ จำากุดั (มหาชัน) มอับัเงินสนบััสนุน
โครงกุารนักุกีุฬาทุี่นโรงเรียนอัสัสัมชัญั ปีระเภที่ฟุตบัอัล้ 

บัาสเกุตบัอัล้ แล้ะวอัล้เล้ยบ์ัอัล้ จำานวน 200,000.- บัาที่ (สอังแสน
บัาที่ถว้น) แล้ะสนบััสนุนผู้ลิ้ตภณัฑน์ำ�าดื�มชัา้งใหกุ้บัันกัุกีุฬาเพื�อั
ใชัใ้นกุารฝ้่กุซิอ้ัมแล้ะแข่่งข่นัตล้อัดปีีกุารศ้กุษา 2563 ดว้ย โดยมี
 มาสเตอัร์วรีวฒัน ์สุวรรณศร หวัหนา้ฝ่่ายกิุจกุรรม มาสเตอัร์ธัง
ไชัย มุข่พนัธ์ั หวัหนา้งานกีุฬา เป็ีนผู้้รั้บัมอับั ณ โรงเรียนอัสัสมัชัญั
 เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ

สโมสรไฮีเทค เซ็ูนสัญญากัิบ จิราเมธิ หนูขาวั นักิบาสเกิตบอล้อัสสัมชัญ

 เมื�อัวนัทีี่� 18 ธันัวาคม พ.ศ. 2563 สโมสรบัาสเกุตบัอัล้
ไฮีเที่คโดยคุณนิพนธ์ั ชัวลิ้ตรมณเฑียร ปีระธัานสโมสร  
ล้งนามสัญญากุบัันายจิราเมธั หน้ข่าว นักุเรียนระดบััชัั�น  
ม.6/8 เล้ข่ปีระจำาตัว 55317 นักุบัาสเกุตบัอัล้โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั โดยมี ผู้้อ้ั ำานวยกุาร ภราดา ดร.ศกัุดา สกุนธัวฒัน ์
ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียนอัสัสัมชัญั คุณกุฤษณะ วจีไกุรล้าส  
ผู้้จ้ดักุารทีี่มบัาสเกุตบัอัล้โรงเรียนอัสัสัมชัญั แล้ะมารดา  
นส. รัตนี ค้หามุกุข่ ์ร่วมเป็ีนสกัุขี่พยาน ณ หอ้ังปีระชุัมสำานกัุ
ผู้้อ้ั ำานวยกุาร โรงเรียนอัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ

    

มอบทุนกิารศึกิษาให้นักิก่ิฬาบาสเกิตบอล้โครงกิารทุนของโรงเร่ยน ปิระจำาป่ิกิารศึกิษา 2563

 เมื�อัวนัทีี่� 4-5 มีนาคม พ.ศ. 2564  โรงเรียนอัสัสมัชัญั มอับั
ทุี่นกุารศ้กุษาใหน้กัุกีุฬาบัาสเกุตบัอัล้โรงเรียนอัสัสมัชัญั ทีี่�ไม่
ไดเ้ป็ีนนกัุกีุฬาโครงกุารทุี่นข่อังโรงเรียน ปีระจำาปีีกุารศ้กุษา 
2563 จำานวน 2 ทุี่น ล้ะ 50,000.- บัาที่ (หา้หมื�นบัาที่ถว้น)  
จากุกุอังทุี่นเพื�อัโรงเรียนอัสัสมัชัญั ปีระกุอับัดว้ย
1. ด.ชั. ปุีณย ์  จิระสุนที่ร  เล้ข่ปีระจำาตวั 57375 ม.2/6
2. นายกุษิดิ� เดชั   อัรัณยะนาค  เล้ข่ปีระจำาตวั 56217 ม.6/7
 โดยมีภราดา ดร.ศกัุดา  สกุนธัวฒัน ์ ผู้้อ้ั ำานวยกุารโรงเรียน
อัสัสมัชัญั เป็ีนผู้้ม้อับัทุี่นกุารศ้กุษา พร้อัมดว้ย ภราดาวริิยะ  
ฉนัที่วโรดม ทีี่�ปีร้กุษาอัาวโุสโรงเรียนอัสัสมัชัญั คุณกุฤษณะ  
วจีไกุรล้าศ ผู้้จ้ดักุารทีี่มบัาสเกุตบัอัล้โรงเรียนอัสัสมัชัญั, คุณ 
สุรพงศ ์ เสรฐิภกัุดี ตวัแที่นกุอังทุี่นเพื�อัโรงเรียนอัสัสัมชัญั 
มาสเตอัร์ธังไชัย  มุข่พนัธ์ั หวัหนา้ผู้้ฝ้้่กุสอัน มาสเตอัร์นนัที่วจัน์
สุวรรณาพิสิที่ธิั�  มาสเตอัร์ภ้ริพนัธ์ั โชัติหิรัญธันนนที่ ์ผู้้ฝ้้่กุสอัน

ทีี่มบัาสเกุตบัอัล้ แล้ะผู้้ป้ีกุครอัง ร่วมมอับัทุี่นกุารศ้กุษาเพื�อั
เป็ีนกุารสร้างข่วญัแล้ะกุำาล้งัใจ ทีี่�ไดน้ำาชัยัชันะจากุกุารแข่่งข่นั
แล้ะสร้างชืั�อัเสียงใหแ้กุ่โรงเรียน  พร้อัมที่ั�งใหโ้อัวาที่  ณ หอ้ัง
ปีระชุัมอัำานวยกุาร ชัั�น M2 อัาคารอัสัสมัชัญั 2003 โรงเรียน 
อัสัสมัชัญั เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พมหานคร
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โรงเรียนอัสัสมัชัญั

เล้ข่ทีี่� 26 ถนนเจริญกุรุง เข่ตบัางรักุ กุรุงเที่พฯ 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

อัสสัมชัญ คัด็ฟุตบอล้รุ�น 16 ป่ิ ป่ิกิารศึกิษา 2564

 โรงเรียนอัสัสัมชัญั เปิีดคดันกัุฟุตบัอัล้ เข่า้โครงกุาร
นกัุกีุฬาทุี่นโรงเรียนอัสัสมัชัญั ปีระเภที่ฟตุบัอัล้ ปีระจำาปีีกุาร
ศ้กุษา 2564 ณ สนามศ้นยฝ้์่กุฟุตบัอัล้ สมาคมกีุฬาฟตุบัอัล้แห่ง
ปีระเที่ศไที่ย ในพระบัรมราช้ัปีถมัภ ์ ภายในมหาวิที่ยาล้ยั
กุรุงเที่พธันบุัรี  เข่ตที่ววีฒันา กุรุงเที่พมหานคร ระหวา่งวนัทีี่� 
12-13 กุมุภาพนัธ์ั พ.ศ. 2564 โดยในรอับันี� เป็ีนกุารที่ดสอับัจากุ
นกัุกีุฬาทีี่�ผู้า่นกุารคดัเลื้อักุโดยส่งผู้ล้งานใหที้ี่มงานผู้้ฝ้้่กุสอัน

พจิารณากุวา่ 300 คน เพื�อัเข่า้ศ้กุษาต่อัในระดบััชัั�นมธััยมศ้กุษา
ปีีทีี่� 4 ในแผู้นกุารเรียนศิล้ป์ี-กีุฬาโดยนกัุกีุฬาทีี่�ผู้า่นกุารที่ดสอับั
จะตอ้ังสอับัข่อ้ัเขี่ยนแล้ะรายงานตวัเพื�อัเป็ีนนกัุเรียนต่อัไปี มี
ภราดากุลุ้ชัาติ  จนัที่ะโชัโต รอังผู้้อ้ั ำานวยกุาร/หวัหนา้สำานกัุ 
ผู้้อ้ั ำานวยกุาร/หวัหนา้ฝ่่ายธุัรกุาร-กุารเงิน โรงเรียนอัสัสมัชัญั 
แล้ะทีี่มงานผู้้ฝ้้่กุสอันเป็ีนผู้้ด้้แล้ในกุารที่ดสอับัครั�งนี�

คณิะผูู้จั้ด็ทำา
ท่�ปิรึกิษา
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์
ภราดาวิิริยะ ฉัันทวิโรดม      
ภราดากุลชาติิ จัันทะโชโติ
มิสณััฎฐีี เจัริญเกียรติิบวิร                 
ม.โอภาส ธิิราศัักดิ�      
ม.วัรรณรัชต์์	 สองศรียนต์์         
ม.ไพฑููรย์	 ท้วิมกร
ม.วีัรวััฒน์	 สุวิรรณัศัร
บรรณิาธิิกิารบริหาร      

ม.โสภณั สกุลเรือง
บรรณิาธิิกิาร
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์

 

ผูู้ช้�วัยบรรณิาธิิกิาร
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
กิองบรรณิาธิิกิาร
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสณวัรา	 ใจสุวัรรณ์
มิสพิิชชาอร ณ	นคร
มิสสิรินุช เอี�ยมเขีียวิ
พิสูจนอั์กิษร
ม.กายสิทธิ�	 ร่มไมล์์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสณวัรา	 ใจสุวัรรณ์
มิสเรวิดี ฉัายสุวิรรณั

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

สแกิน QRCode เพ้�อดู็ติด็ตามข�าวัสาร กิารแข�งขันก่ิฬาท่มโรงเร่ยนอัสสัมชัญ ได็ท่้�
แฟนเพจโครงกิารนักิก่ิฬาทุนโรงเร่ยนอัสสัมชัญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/


