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จดหมายข่่าวโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ

ปีี ที่่� 23 ฉบัับเดืือธัันวาคม พ.ศ.2563 - กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.2564

งานแสดงกตเวทิิตาคุุณและมุุทิติ าจิิตครูู เกษีียณ ปีีการศึึกษา 2563

ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563

งานวัันคล้้ายวัันสถาปนาโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ครบรอบ 136 ปีี

ผู้้ �อำ�ำ นวยการแสดงความยิินดีี และให้้โอวาทกัับนักั เรีี ยนที่่�ผ่า่ น
การคััดเลืือกเป็็ นผู้้แ� ทนภููมิิศาสตร์์โอลิิมปิิ กวิิชาการ สอวน.
จุุฬา. ประจำำ�ปีี 2563

อััสสััมชััญคว้้าอัันดัับสอง วอลเลย์์บอลยุวุ ชน เอสโคล่่า
รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี
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กิิจกรรมวัันคล้า้ ยวัันพระราชสมภพพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศ มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่� 9 วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ

เมื่่� อวันั ที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เป็็ นประธานใน
พิิธีีวันั คล้้ายวัันพระราชสมภพพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกา
ธิิเบศ มหาภููมิิพลอดุุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่� 9
วัันชาติิและวัันพ่่อแห่่งชาติิ โดยมีีภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รอง
ผู้้ �อำ�ำ นวยการ หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้ �อำ�ำ นวยการ คณะผู้้ �บริิหาร คณะครูู
นัักเรีี ยน และผู้้แ� ทนผู้้ �ปกครอง เข้้าร่่ วมในพิิธีี ประธานกล่่าว
สุุ นทรพจน์์ เนื่่�องในวัันคล้้ายวัันเฉลิิมพระชนมพรรษาของ

พระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิ เบศ มหาภููมิิพลอดุุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิิตร รััชกาลที่่� 9 วัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ
จากนั้้�นได้้ร่่วมกัันขึ้้�นถวายแจกัันดอกไม้้ต่่อหน้้าพระบรม
ฉายาลัักษณ์์ รััชกาลที่่� 9 ผู้้ �อำ�ำ นวยการประธานในพิิธีีกล่่าว
ขอบคุุณผู้้แ� ทนคุุณพ่่อที่่�ให้้เกีี ยรติิ มาร่่ วมกิิ จกรรมกัับทาง
โรงเรีี ยน ผู้้ �อำ�ำ นวยการมอบของที่่�ระลึึกแก่่ผู้แ้ � ทนคุุณพ่่อ ณ
บริิ เวณลานอนุุสาวรีี ย์เ์ จษฏาจารย์์ ฟ. ฮีีแลร์์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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พิิธีีเสกถ้ำำ�ระลึึกถึึงการบัังเกิิดของพระกุุมารเยซูู และเปิิ ดไฟต้น้ คริิสต์ม์ าส

คริิ สต์์มาส เพื่่�อระลึึกถึึงการบัังเกิิดพระกุุมารเยซูู ได้้รับั เกีียรติิจาก
บาทหลวงเปโตร ปิิ ยะชาติิ มะกรครรภ์์ งานอภิิบาลอาสนวิิหา
รอััสสััมชััญ ประกอบวจนพิิธีีกรรม โดยมีีภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วยภราดากุุล
ชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้ �อำ�ำ นวยการ
ผู้้แ� ทนผู้้ �ร่่วมบริิ หาร ผู้้แ� ทนครูู ผู้้แ� ทนผู้้ �ปกครอง ผู้้แ� ทนนัักเรีี ยน
ประธานสภานัักเรีี ยน และผู้้แ� ทนนัักการ มอบมาลััยกรแด่่พระ
กุุมารเยซูู พร้้อมทั้้�งกดปุ่่�มเปิิ ดไฟต้้นคริิสต์์มาส วงดุุริิยางค์์บรรเลง
เพลง Joy to the World , We wish you a merry Christmas ร่่วมกััน
ั อ้ งประสานเสีียง ณลานอนุุสาวรีี ย์พ์ ระ
เมื่่อวั
� นั ที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 งานอภิิบาล ฝ่่ายกิิจกรรม ร้้องเพลงนำำ�โดยนัักขับร้
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดให้้มีพิี ธีิ ีเสกถ้ำำ��พระกุุมาร และเปิิ ดไฟต้้น แม่่มารีี ย์ ์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
เข้า้ อำำ�นวยพรพระคาร์์ดิินััล ฟรัังซิิสเซเวีียร์์ เกรีียงศัักดิ์์� โกวิิทวาณิิช

เมื่่�อวันั ที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วยภราดา
กุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ/หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้ �อำ�ำ นวย
การ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน คณะผู้้ �บริิหาร คณะครููและ
นัักเรีี ยน “ไตรอััสสััมชััญ” โรงเรีี ยนอััสสััมชััญศึึกษา โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญคอนแวนต์์ และโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เข้้าอำำ�นวยพร
พระคาร์์ดิินัลั ฟรัังซิิสเซเวีียร์์ เกรีี ยงศัักดิ์์� โกวิิทวาณิิช ประมุุข
อััครสัังฆมณฑลกรุุ งเทพฯ เนื่่�องในโอกาสฉลองศาสนนาม
และขอพรเนื่่�องในโอกาสพระคริิ สตสมภพและสวััสดีีปีีใหม่่
2564 ณ ห้้องรัับรอง สำำ�นักมิ
ั สิ ซัังคาทอลิิก อััครสัังฆมณฑล
กรุุ งเทพฯ ซอยเจริิ ญกรุุ ง 40 ถนนเจริิ ญกรุุ ง แขวงบางรััก
เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
พิิธีีรื้�อ้ ฟื้�้ นคำำ�มั่่น� สััญญาแห่่งศีีลล้า้ งบาปอย่่างสง่่า

เมื่่�อวันั อาทิิตย์์ที่่� 21 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 งานอภิิบาล
ฝ่่ายกิิจกรรม โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมพิิธีีรื้้� อฟื้้� นคำำ�มั่่น�
ั กั เรีี ยนคาทอลิิก
สััญญาแห่่ งศีีลล้้างบาปอย่่างสง่่า ให้้กับนั
ไตรอััสสััมชััญระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 โดยจััดอบรมเตรีี ยม
จิิตใจ รัับศีีลอภัยั บาป และซ้้อมพิิธีี กิิจกรรมนี้้� จัดั ร่่ วมกัับ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญศึึกษา โรงเรีี ยนอััสสััมชััญคอนแวนต์์ และ
อาสนวิิหารอััสสััมชััญ โดยมีีบาทหลวงปิิ ยะชาติิ มะกรครรภ์์
เป็็ นประธานในพิิธีีมิิสซา เพื่่�อให้้นักั เรีี ยนคาทอลิิกได้้ปฏิิบัติั ิ
พิิธีีกรรมทางศาสนาที่ต่� นนัับถือื และปฏิิบัติั ติ ามกฏหมายของ
พระศาสนจัักรในประเทศไทย ณ อาสนวิิหารอััสสััมชััญ เขต
บางรััก กรุุ งเทพฯ
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ผู้้�อำำ�นวยการแสดงความยิินดีี และให้้โอวาทกัับนัักเรีียนที่่ผ่่� านการคััดเลืือกเป็็ นผู้้�แทนภููมิิศาสตร์์โอลิิมปิิ ก
วิิชาการ สอวน. จุุฬา. ประจำำ�ปีี 2563
โอวาทแก่่นักั เรีียนที่ผ่่� า่ นการคััดเลืือกเป็็ นผู้้แ� ทนภููมิิศาสตร์์โอลิิมปิิ ก
วิิชาการ สอวน. ประจำำ�ปีี 2563 และเข้้าร่่วมการแข่่งขัันภููมิิศาสตร์์
โอลิิมปิิ กระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 3 ประจำำ�ปีี 2563 ณ ห้้องผู้้ �อำ�ำ นวยการ
ชั้้�น M2 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญนัักเรีี ยนที่่ผ่� า่ น
การคััดเลืือกเป็็ นผู้้แ� ทนภููมิิศาสตร์์โอลิิมวิิชาการ สอวน. จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ประจำำ�ปีี 2563 ได้้แก่่
นายภููวิิศ แสงอุุดมเลิิศ เลขประจำำ�ตัวั 49833 ชั้้�น ม.6/1
นายธีีรังั กููร เจนใจ เลขประจำำ�ตัวั 50005 ชั้้�น ม.6/5
นายกิิตติิภููมิิ วุุฒิศัิ กดิ์์
ั � อััสสััมชััญนิิกเลขประจำำ�ตัวั 49063 (จบปีี การ
ศึึกษา 2562)
	การแข่่งขัันภููมิิศาสตร์์โอลิิมปิิ กระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 3 ประจำำ�ปีี
เมื่่อวั
� นั ที่่� 2 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ 2563 ระหว่่างวัันที่่� 6 – 10 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศููนย์์ภููมิศิ าสตร์์
ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่วมแสดงความยิินดีี พร้้อมทั้้�งให้้ โอลิิมปิิ ก สอวน. โรงเรีี ยนหาดใหญ่่วิทิ ยาลััย จ.สงขลา
แนะนำำ�การศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษา ให้้กัับนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่6�
เมื่่�อวันั ที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสภานััก
เรีี ยนฯ ร่่วมกัับสมาคมผู้้ �ปกครองและครููโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้
รัับเกีียรติิจาก “ธีีรพััฒน์์ เลิิศสิิริิประภา” Food Guru เจ้้าของร้้าน
อาหารญี่่�ปุ่่� นดััง โคเอนเป็็ นวิิทยากรผู้้ �มีีประสบการณ์์ในด้้าน
บริิหารธุุรกิิจมาแนะนำำ�การศึึกษาต่่อในระดัับอุดุ มศึึกษา ให้้กับั
นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 ณ ห้้องประชุุม Auditorium
ชั้้�น 9 ตึึกอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุงเทพมหานคร

แนะนำำ�การศึึกษาต่่อในระดัับอุุดมศึึกษาด้า้ นวิิศวกรรมศาสตร์์และเศรษฐศาสตร์์ ให้้กัับนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6
เมื่่�อวันั ที่่� 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 คณะกรรมการสภานััก
เรีียนฯ ร่่วมกัับสมาคมผู้้ �ปกครองและครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ เชิิญ
วิิทยากรผู้้ �มีปี ระสบการณ์์ในด้้านต่่างๆ มาแนะนำำ�การศึึกษาต่่อ
ในระดัับอุดุ มศึึกษ ได้้รับั เกีียรติิจาก ศ.ดร.เกษม ชููจารุุสกุุล รอง
คณบดีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
คุุณจรััล งามวิิโรจน์์เจริิ ญ Chief Data Scientist and VP of Data
Innovation Lab บริิ ษัทั เซอร์์ทิสิ จำำ�กัดั คุุณเกรีี ยงไกร สุุทธิินรา
ธร Founder and Director ของ AI System ให้้ความรู้้�ด้า้ น
วิิศวกรรมศาสตร์์ และวัันที่่� 8 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ดร.ทีีปกร
จิิร์์ฐิติิ กุิ ลุ ชััย นัักเศรษฐศาสตร์์ ธนาคารโลก (World Bank) ให้้
ความรู้้�ด้า้ นเศรษฐศาสตร์์ กัับนักั เรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่�
6 ณ ห้้องประชุุม Auditorium ชั้้�น 9 ตึึกอััสสััมชััญ 2003
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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การติิดตามและประเมิินผลการใช้้แผนพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาของโรงเรีียนอััสสััมชััญ
งาน ประกอบด้้วย งานนโยบายและแผน งานนิิเทศการสอนฯ
งานวิิจัยั และงานประกัันคุุณภาพ ของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เพื่่�อ
ทบทวนแผนพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา ตามโครงสร้้างการบริิ หาร
โรงเรีี ยน ประเมิินผลการดำำ�เนิินงานตามแผนพััฒนาคุุณภาพการ
ศึึกษา ที่่�กำ�ำ หนดรวมทั้้�งการปรัับปรุุงแก้้ไข หรืื อกำ�ำ หนดแผน
พััฒนาคุุณภาพการศึึกษาใหม่่หากพบว่่ายุุทธศาสตร์์กลยุทธ์
ุ แ์ ละ
มาตรการที่่กำ� �ำ หนดยัังไม่่บรรลุุเจตนารมณ์์ของแผนพััฒนาคุุณภาพ
การศึึกษาอย่่างมีีประสิิ ทธิิภาพและมีีประสิิ ทธิิผล โดยมีีภราดา
ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย
ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้ �
อำำ�นวยการ ผู้้ �ร่่วมบริิ หาร คณะครููทีีเกี่่�ยวข้้องของแต่่ละงาน
เมื่่อวั
� นั ที่่� 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 อาจารย์์ ดรุุ ณีี ขัันโท พร้้อม ให้้การต้้อนรัับ ณ ห้้อง Video Conference 1 ภายในห้้องสมุุด
ด้้วย ดร.อาทิิตย์์ สอนสุุจิิตรา นัักวิชิ าการจากฝ่่ายการศึึกษามููลนิิธิิ มาร์์ติิน เดอ ตููสร์์ (Martin de Tours Liary) ชั้้�น 3 อาคารนัักบุญุ
คณะเซนต์์คาเบรีี ยลแห่่งประเทศไทย ได้้มาติิดตามและประเมิิน หลุุยส์์-มารีี ย์ ์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร
ผลการใช้้แผนพััฒนาคุุณภาพการศึึกษาตามแนวทางระบบงาน 4
รางวััลการแข่่งขัันตอบปัั ญหาความรู้้�ทางภาษาและวััฒนธรรมฝรั่่ง� เศส
เมื่่อวั
� นั ที่่� 8 ธัันวาคม 2563 แผนการเรีี ยนศิิลป์์-ภาษาฝรั่่ง� เศส
กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�ภาษาต่่างประเทศ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ รัับผิดิ
ชอบโดย มิิสพิิมลณััฐ พิิภัทปั
ั ัทมอำำ�พันั ได้้นำ�นั
ำ กั เรีี ยน ศิิลป์์-ภาษา
ฝรั่่�งเศส ระดัับชั้้�น ม.5 และ ม.6 ไปแข่่งขัันความรู้้�ทางภาษาและ
วััฒนธรรมฝรั่่�งเศสที่่�วิทิ ยาลััยนานาชาติิ มหาวิิทยาลััยศิิลปากร
อาคาร กสท. ตึึก CAT ผลการแข่่งขัันปรากฏว่่า โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ได้้รัับรางวััล 2 รางวััล ดัังนี้้�
1. ธนธรณ เปี่่� ยมวิิไล นัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 5/8 เลข
ประจำำ�ตัวั 57474 ได้้รางวััลที่่� 1 จากการแข่่งขัันตอบปัั ญหา
“สุุดยอดแฟนพัันธุ์์�แท้้อาหารฝรั่่�งเศส และ Luxury Brand” ได้้รับั
เกีียรติิบัตั ร ได้้รัับเงิินรางวััล 5,000 บาท และได้้ทุุนการศึึกษา
สำำ� หรัั บก ารศึึกษาระดัับปริิ ญญาตรีี ที่่� วิิ ท ยาลััย นานาชาติิ เลขประจำำ�ตัวั 50099 ได้้รัับรางวััลที่่� 2 จากการจากการแข่่งขััน
“คณิิตคิิดเร็็วเป็็ นภาษาฝรั่่�งเศส” ได้้รัับเกีียรติิบัตั รและเงิินรางวััล
มหาวิิทยาลััยศิิลปากร10,000 บาท
2. เบญจพรหม ณ ลำำ�พููน นัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/10 3,000 บาท
แนะแนวการศึึกษา บริิหารธุุรกิิจอิินเตอร์์ (BBA) จุุฬาลงกรณ์ม์ หาวิิทยาลััย
เมื่่�อวันั ที่่� 9 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 งานแนะแนว ฝ่่ายวิิชาการ
ั กั เรีี ยน
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมแนะแนวการศึึกษา ให้้กับนั
ชั้้�น ม.6 และ EP-M.6 ที่่ส� นใจทางด้้านบริิ หารธุุรกิิจอิินเตอร์์ (BBA)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย โดยมีี นายชุุติิภัทร์
ั ์ เชี่่�ยวชาญ AC 133
และรุ่่� นพี่่�ให้้ความรู้้�เกี่่�ยวกัับสาขาวิิชาต่่าง ๆและเทคนิิคการเตรีี ยม
ตััว โดยมีี มิิสสุุภาวดีี เหลี่่�ยวเจริิ ญ และมิิสภััควิิภา แย้้มศรีี เป็็ น
ผู้้ �ดููแล ณ ห้้องประชุุม 901 ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
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รางวััลเหรีียญเงิิน การแข่่งขัันคอมพิิวเตอร์์โอลิิมปิิ กครั้้�งที่่� 16

โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ขอแสดงความยิินดีีกับั นายนภัันต์์
โชติิช่ว่ งนภา เลขประจำำ�ตัวั 49950 นัักเรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่�
6/1 ได้้รับั รางวััลเหรีี ยญเงิิน การแข่่งขัันคอมพิิวเตอร์์โอลิิมปิิ ก
ครั้้�งที่่� 16 ระหว่่างวัันที่่� 28 พฤศจิิกายน – 1 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ณ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น โดยมีี มิิสศิิริิพร
อ่่อนกล่ำำ�� เป็็ นครููผู้้ �ดููแล

เหรีียญทองแดง ในการแข่่งขัันภููมิิศาสตร์์โอลิิมปิิ กระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 3

	ขอแสดงความยิินดีีกับั นายกิิตติิภููมิิ วุุฒิศัิ กดิ์์
ั � อััสสััมชััญนิิก
เลขประจำำ�ตัวั 49063 (จบปีี การศึึกษา 2562) โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ ได้้รับั รางวััลเหรีียญทองแดง ในการแข่่งขัันภููมิิศาสตร์์
โอลิิมปิิ กระดัับชาติิ ครั้้�งที่่� 3 ระหว่่างวัันที่่� 6-10 ธัันวาคม 2563

ณโรงเรีียนหาดใหญ่่วิทิ ยาลััย อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา สำำ�หรัับนาย
ภููวิิศ แสงอุุดมเลิิศ เลขประจำำ�ตัวั 49833 ชั้้�น ม.6/1 และนายธีีรังั กููร
เจนใจ เลขประจำำ�ตัวั 50005 ชั้้�น ม.6/5 ได้้รับั เกีียรติิบัตั รเข้้าร่่วม
การแข่่งขััน ภายใต้้การดููแลของกลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�สังั คมศึึกษา

istudy มอบเงิินสนัับสนุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่�อวันั ที่่� 11 มกราคม พ.ศ. 2564 คุุณกาญจนาพรรณ
ศรีีเกษมศิิรา ในนาม สถาบััน istudy Education มอบเงิินสนัับสนุุน
พััฒนาโรงเรีียนอััสสััมชััญ จำำ�นวน 35,000.- บาท (สามหมื่่�นห้้า
พัันบาทถ้้วน) โดยมีี ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการ
เป็็ นผู้้ �รับั มอบ
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รางวััลอัันดัับที่่� 3 รุ่่�นทั่่�วไป การแข่่งขัันหุ่่�นยนต์์ North East Robot Challenge 2020

	กลุ่่�มสาระการเรีี ย นรู้้�วิิท ยาศาสตร์์ แ ละเทคโนโลยีี
(เทคโนโลยีี) ฝ่่ายวิิชาการ ได้้ส่่งนัักเรีียนเข้้าร่่วมโครงการแข่่งขััน
หุ่่�นยนต์์ North East Robot Challenge 2020 จััดโดย บริิษัทั โรบอท
แอนด์์ อิินโนเวตีีฟ เลิิร์์นนิ่่�ง จำำ�กัดั ณ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััย ขอนแก่่น อ.เมืือง จ.ขอนแก่่น ระหว่่างวัันที่่� 9-14
ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ผลการแข่่งขัันมีีดังั นี้้�
ประเภท Logistic Robot
1. รางวััลอัันดัับที่่� 3 รุ่่�นทั่่ว� ไป สมาชิิก ได้้แก่่
นายภารุุจ เอื้้อสุ
� ุดกิิจ ชั้้�น ม.4/2 เลขประจำำ�ตัวั 51619
นายเขมชาติิ มุุตติิศานต์์ ชั้้�น ม.4/2 เลขประจำำ�ตัวั 51821

2. เข้้าร่่วมการแข่่งขััน สมาชิิก ได้้แก่่
นายณธีีพัฒั น์์ ติิระพรสัันติิ ชั้้�น ม.6/3 เลขประจำำ�ตัวั 50167
นายศิิษฏ์์ สุุจิรัิ ตั นวิิมล ชั้้�น ม.5/1 เลขประจำำ�ตัวั 50690
เด็็กชายสิิรภพ วาทิินชััย ชั้้�น ม.3/5 เลขประจำำ�ตัวั 52213
เด็็กชายนรวิิชญ์์ พิิบููลย์ว์ งศ์์ EP.M.3/2 เลขประจำำ�ตัวั 52157
เด็็กชายรณพีีร์์ บุุนนาค ชั้้�น ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 52949
เด็็กชายภููรีี ตัันติิพาณิิชย์กููล
์ ชั้้�น ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 52787
เด็็กชายพศิิน นุ่่�มกรรณ์์ ชั้้�น ม.3/1 เลขประจำำ�ตัวั 52422
เด็็กชายอธิิพัฒั น์์ พิิพัฒั น์์คณาพร ชั้้�น ม.1/8 เลขประจำำ�ตัวั 53754
เด็็กชายชวการ แสงเกยููรกุุล ชั้้�น ม.1/8 เลขประจำำ�ตัวั 57525
เด็็กชายภััทรพล บุุญเสริิมส่่ง ชั้้�น ม.1/7 เลขประจำำ�ตัวั 57516
โดยมีี มิิสจิิรัฐติ
ั ิ กิิจสมุุทร์์ เป็็ นผู้้ค� วบคุุมดููแล

พิิธีีมอบเกีียรติิบััตรการทดสอบความรู้้�พระคััมภีีร์์”หนัังสืือกิิจการอััครสาวก” แผนกพระคััมภีีร์์
ฝ่่ ายงานอภิิบาล อััครสัังฆมณฑลกรุุงเทพฯ ประจำำ�ปีี ค.ศ. 2020
ประจำำ�ปีี ค.ศ. 2020 ณ บริิ เวณลานอนุุสาวรีี ย์คุ์ ณ
ุ พ่่อกอลมเบต์์
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร โดยมีีนักั เรีี ยน
ที่่�ได้้รัับเกีียรติิบัตั รดัังนี้้�
1.เด็็กชายกุุลธวัชั วิิบููลย์กิ์ ิจวรกุุล EP-M.2/1 เกีียรติิบัตั ร
เหรีี ยญทองและได้้คะแนนสููงสุุดระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1-3
2.เด็็กชายหััสดิินทร์์ ระดมกิิจ EP-M.1/1 เกีียรติิบัตั ร
เหรีี ยญเงิิน
3.นายนรเสฏฐ์์ เศรษฐสมบััติิกุลุ EP-M.5/1 เกีียรติิบัตั ร
เหรีี ยญเงิิน
4.เด็็กชายธารีี พัฏั สุุทธิินนท์์ ม.1/3 เกีียรติิบัตั รเหรีี ยญเงิิน
5.นายสิิรภพ จรััสศรีี ม.4/7 เกีียรติิบัตั รเหรีี ยญทองแดง
เมื่่�อวันั ที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ภราดา ดร.ศัักดา 6.นายธนบดีี กิิจเจริิ ญ ม.4/8 เกีียรติิบัตั รชมเชย
สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อํํานวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ มอบเกีียรติิบัตั ร 7.นายปรััชญ์์ เกษมทรััพย์์ EP-M.4/2 เกีียรติิบัตั รชมเชย
การทดสอบความรู้้�พระคััมภีีร์์”หนัังสืื อกิิจการอััครสาวก” 8.เด็็กชายศรััณยพงศ์์ โรจน์์ธนพสิิฏฐ์์ ม.2/6 เกีียรติิบัตั ร
แผนกพระคััมภีีร์์ ฝ่่ายงานอภิิบาล อััครสัังฆมณฑลกรุุ งเทพฯ ชมเชย
9.เด็็กชายพสิิษฐ์์ ทรััพย์์เย็็น EP-M.2/1 เกีียรติิบัตั รชมเชย
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มอบรางวััล STEM INOVATION ปีีการศึึกษา 2563

เนื่่�องด้้วยโรงเรีี ยนอััสสััมชััญได้้เล็็งเห็็นถึึงประโยชน์์ของ
“สะเต็็มศึึกษา (STEM Education)” จึึงได้้ดำ�ำ เนิินการโครงการ AC
STEM INNOVATION ขึ้้�น ตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา 2560 เป็็ นต้้นมา
ในปีี การศึึกษา 2563 นี้้� โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และคณะกรรมการ
ดำำ�เนิินงานโครงการ AC STEM INNOVATION ได้้วางแผนใน
การทำำ�โครงงาน STEM ของนัักเรีียนใหม่่ โดยให้้บููรณาการศิิลปะ
และการงานอาชีีพเข้้าไปใน STEM เป็็ น STEAM เพื่่�อให้้นักั เรีี ยน
มีีจินิ ตนาการที่่ห� ลากหลาย นำำ�ไปสู่่�การสร้้างสรรค์์นวััตกรรมใหม่่
ๆ ให้้มีคี วามน่่าสนใจมากขึ้้�น ภายใต้้หัวั ข้้อ “Innovation For A
Better World” บััดนี้้�คณะกรรมการดำำ�เนิินงานโครงการ AC STEM
INNOVATION 2563 ได้้ตัดั สิินผลงานนัักเรีี ยนระดัับม.1-ม.5 เป็็ น
ที่่เ� รีียบร้้อย จึึงรัับเกีียรติิจาก ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวย
การโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ มอบรางวััลให้้แก่่นักั เรีี ยนที่่�ชนะการ
ประกวดโครงงาน รายละเอีียดรางวััล AC STEM INNOVATION
ปีี การศึึกษา 2563 แยกตามระดัับม.1-ม.5 ดัังนี้้�ระดัับชั้้�น ม.1
รางวััลชนะเลิิศ: หมวกสำำ�หรัับคนตาบอด ห้้อง ม.1/8
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1: พััดลมไอน้ำำ�� ห้้อง ม.1/6
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2: เครื่่� องปรัับอากาศจากพลัังงานแสง
อาทิิตย์์ ห้้อง ม.1/1

ระดัับชั้้�น ม.2
รางวััลชนะเลิิศ:Air chair ห้้อง ม.2/1
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1: ถัังกรองน้ำำ��ตู้้�ปลา ห้้อง ม.2/5
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2: เครื่่� องวััดอุุณหภููมิิแบบไม่่สัมั ผััส
อััจฉริิ ยะ ห้้อง ม.2/8
ระดัับชั้้�น ม.3
รางวััลชนะเลิิศ: ไม้้กั้้�นคััดกรองโควิิด 19 ห้้อง ม.3/7
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1: โต๊๊ะอเนกประสงค์์ ห้้อง ม.3/2
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2: ARC Wheelchair ห้้อง ม.3/9
ระดัับชั้้�น ม.4 แผนวิิทย์์
รางวััลชนะเลิิศ: “Infrared Gel” ห้้อง ม.4/3
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1: Seabin ห้้อง ม.4/ 1
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2: Mouse for feet ห้้อง ม.4/5
ระดัับชั้้�น ม.4 แผนศิิลป์์
รางวััลชนะเลิิศ: ถัังขยะสานตะกร้้า ห้้อง ม.4/7
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1: ตู้้ �ปลาอััจฉริิ ยะ ห้้อง ม.4/6
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2: เครื่่� องรดน้ำำ��ต้น้ ไม้้อัตั โนมััติิ
ห้้อง ม.4/6
ระดัับชั้้�น ม.5 แผนวิิทย์์
รางวััลช นะเลิิ ศ : A.I. camera for Attendance System
ห้้อง ม.5/1
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1: ถุุงผ้้า powerbank พลัังงานแสงอาทิิตย์์
ห้้อง ม.5/5
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2: แอร์์ดับกลิ่่
ั น� ห้้อง ม.5/4
ระดัับชั้้�น ม.5 แผนศิิลป์์
รางวััลชนะเลิิศ: “กล้้องฟิิ ล์ม์ favorfilm” ห้้อง ม.5/8
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 1: กระเป๋๋าผ้้าจากไวนีีล ห้้อง ม.5/7
รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2:เคสโทรศััพท์์มืือถืือป้้องกัันการ
กระแทก ห้้อง ม.5/6

มอบเกีียรติิบััตรแก่่นัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญได้รั้ ับการเผยแพร่่การแสดงออกอากาศผ่่าน Facebook ของ
มหาวิิทยาลััยชานดิิการ์์ แคว้น้ ปัั ญจาบ ประเทศอิินเดีีย
	ชมรมโขนกระบี่่�กระบอง ในนามโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้รับั
การคััดเลืือกให้้เป็็ นตััวแทนประเทศเพื่่�อแลกเปลี่่�ยนการแสดง
วััฒนธรรมพื้้�นบ้้านนานาชาติิโดยได้้ส่่งคลิิปวีดีี ีโอการแสดง คีีต
มวยไทย เป็็ นการแสดงผสมผสานระหว่่างกระบี่่�กระบองและ
มวยไทย, หนุุมานรบเสืือ, โขนชุุดยกรบภายใต้้การดำำ�เนิินงานของ
ศููนย์์ส่่งเสริิ มการแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมนานาชาติิ (Center of
international cultural Exchange Promotion-CICEP) และ
มหาวิิทยาลััยชานดิิการ์์ (Chandigarh) แคว้้นปััญจาบ ประเทศอิินเดีีย
ในการจััดงาน 4th Rhythms International Folklore Festival และ
การแสดงของโรงเรีียนอััสสััมชััญได้้รับก
ั ารเผยแพร่่ออกอากาศผ่่าน
Facebook ของมหาวิิทยาลััยชานดิิการ์์ (Chandigarh) ระหว่่างวัันที่่�
21 - 23 ธัันวาคม 2563
ในการนี้้�ทางศููนย์์ส่่งเสริิ มการแลกเปลี่่�ยนวััฒนธรรมนานาชาติิ ได้้ หััวหน้้าฝ่่ายกิิจกรรม เป็็ นผู้้ม� อบเกีียรติิบัตั รให้้แก่่นักั เรีียนที่เ่� ข้้าร่่วม
ส่่งเกีียรติิบัตั รให้้แก่่ครููและนัักเรีี ยนและโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เพื่่�อ ณ ห้้องประชุุม 901 ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีียนอััสสััมชััญ
ประกาศเกีียรติิคุณุ โดยได้้รับั เกีียรติิมาสเตอร์์วีรี วััฒน์์ สุุวรรณศร เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
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อััสสััมชััญร่่วมงานการเสวนนา เทคโนโลยีีอวกาศสู่่ก� ารพััฒนาชาติิอย่่างยั่่�งยืืน
เทคโนโลยีีอวกาศสู่่�การพััฒนาชาติิอย่า่ งยั่่ง� ยืืน และ ร่่ วมจััด
นิิทรรศการผลงาน ระหว่่างวัันที่่� 8-9 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ณ ศููนย์์
ประชุุมวายุุภักษ์
ั ์ อาคารรััฐสภา ศููนย์์ราชการฯ แจ้้งวััฒนะ จััดโดย
คณะกรรมการวิิชาการของวุุฒิสิ ภา โดยทางศููนย์์การเรีี ยนรู้้ฯ� ได้้
ส่่งวิิทยากรตััวแทน นายวิิวรรษธร ฐิิตสิิริิวิทย์
ิ ์ เลขประจำำ�ตัวั 49886
นัักเรีี ยนชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6/1 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เพื่่�อเข้้าร่่ วม
่ าร
การอภิิปรายในหััวข้้อ “มุุมมองขององค์์กร/นวััตกรรุ่่�นใหม่่ต่อก
ใช้้ประโยชน์์เทคโนโลยีีอวกาศ” ร่่ วมกัับ โรงเรีี ยนกำำ�เนิิดวิิทย์ ์
โรงเรีี ยนมหิิ ดลวิิทยานุุสรณ์์ และโรงเรีี ยนกรุุ งเทพคริิ สเตีียน
วิิทยาลััย และได้้เข้้าร่่ วมจััดนิิทรรศการแสดงผลงานทางวิิชาการ
	ศููนย์์ก ารเรีี ยนรู้้� เ ทคโนโลยีี ก ารบิิ น และอวกาศ ในงานดัังกล่่าว โดยมีีหน่่วยงานภาครััฐ เอกชน และสถาบัันต่่างๆ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ (SPACE-AC) ส่่งนัักเรีี ยนเข้้าร่่ วมเสวนนา เข้้าร่่วมเสวนา
บัันทึึกข้อ้ ตกลงความร่่วมมืือพััฒนาห้้องเรีียนคณิิตศาสตร์์
เมื่่อวั
� นั ที่�่ 18 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ภราดา
ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ลงนาม
บัันทึึกของตกลงความร่่วมมืือพัฒั นาห้้องเรีียนคณิิตศาสตร์์ โดย
ใช้้ CASIO’s Scientific Calculator ระหว่่างมููลนิิธิิครููของแผ่่น
ดิิน และบริิ ษัทั คาสิิโอ มาร์์เก็็ตติ้้ง� (ประเทศไทย) จำำ�กัดั โดย คุุณ
ตรีี นุุช สิิริิเลิิศศัักดิ์์�สกุุล Business Relation Manager บริิ ษัทั คา
สิิ โอ มาร์์เก็็ตติ้้ง� (ประเทศไทย) จำำ�กัดั ในนามคุุณโคจิิชิินโจ
กรรมการผู้้ �จัดั การ บริิษัทั คาสิิโอ มาร์์เก็็ตติ้้ง� (ประเทศไทย) จำำ�กัดั
มีีมิสิ ณััฎฐีี เจริิ ญเกีียรติิบวร หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ มาสเตอร์์ธีีร
ภััทร เสมาทอง หััวหน้้ากลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้ค� ณิิตศาสตร์์ ร่่วมลง
นาม พร้้อมด้้วย ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ ห้้อง Video Conference 1 ชั้้�น 3 ห้้องสมุุดมาร์์ตินิ เดอ ตููรส์์ อาคาร
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และแขกผู้้ �มีีเกีียรติิร่่วมเป็็ นสัักขีพี ยาน ณ นัักบุญุ หลุุยส์์-มารีี ย์ ์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
ประชุุมคณะกรรมการบริิหาร (School Board) ครั้้�งที่่� 2 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
เมื่่อวั
� นั ที่่� 24 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย ภราดา
ทัักษบุุตร ไกรประสิิทธิ์์� ผู้้ �อำ�ำ นวยการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญแผนก
ประถม เป็็ นประธานการประชุุมคณะกรรมการบริิ หารโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ และ โรงเรีียนอััสสััมชััญแผนกประถม (School Board)
ครั้้�งที่่� 2 ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 โดยมีีคณะกรรมการบริิ หาร
โรงเรีี ยน คณะที่่�ปรึึกษาผู้้ �อำ�ำ นวยการร่่ วมประชุุมหารืื อในการ
กำำ�หนดทิิศทางในการบริิ หารโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญแผนกประถม ในปีี การศึึกษา 2563 ณ ห้้องประชุุม
อำำ�นวยการ ชั้้�น M2 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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มููลนิิธิิบราเดอร์์ฮีีแลร์์มอบทุุนการศึึกษาและวุุฒิิบััตร ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2562 และ 2563
รายชื่่�อนัักเรีียนที่่�ได้้คะแนนยอดเยี่่ย� มวิิชาภาษาไทย ประจำำ�ปีี
การศึึกษา 2562 ได้้แก่่
1.เด็็กชายธรรม์์ธีีร บุุญยกิิจสมบััติิ ม.1 ทุุนการศึึกษา 2,500 บาท
2.เด็็กชายนพพนธ์์ นิิลรััตนกุุล ม.2 ทุุนการศึึกษา 2,500 บาท
3.เด็็กชายคณพศ ปาริิ ยะประเสริิ ฐ ม.3 ทุุนการศึึกษา 2,500
บาท
4.นายพงศกร สุุวรรณนิิกรกุุล ม.4 ทุุนการศึึกษา 3,000 บาท
5.นายเตโช ชิินพงศ์์พาณิิชย์ ์ ม.5 ทุุนการศึึกษา 3,000 บาท
6.นายกรวิิทย์ ์ หอพััตราภรณ์์ ม.6 ทุุนการศึึกษา 3,000 บาท
รายชื่่�อนัักเรีียนที่่�ได้้คะแนนยอดเยี่่ย� มวิิชาภาษาไทย ประจำำ�ปีีการ
ศึึกษา 2563 ได้้แก่่
เมื่่�อวันั ที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2564 มููลนิิ ธิิบราเดอร์์ ฮีีแลร์์ 1.เด็็กชายธนกฤต เจีียมจรรยา ม.1 ทุุนการศึึกษา 500 บาท
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ มอบทุุนการศึึกษาและวุุฒิิบัตั ร แก่่นักั เรีี ยน 2.เด็็กชายปััญจสุุทธิ์์� ตั้้�งปััญญาพิินิิจ ม.2 ทุุนการศึึกษา 500 บาท
ที่่�ได้้คะแนนยอดเยี่่ย� มวิิชาภาษาไทย ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2562 3.เด็็กชายพลกฤต กลิ่่น� พิิกุลุ ม.3 ทุุนการศึึกษา 500 บาท
และปีี การศึึกษา 2563 มอบเงิินรางวััลและเกีียรติิบัตั รสำำ�หรัับ 4.นายคณพศ ปาริิ ยะประเสริิ ฐ ม.4 ทุุนการศึึกษา 500 บาท
นัักเรีี ยนที่่�เข้้าแข่่งขัันแต่่งบทร้้อยกรองประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 5.นายจัักรภััทร วีีระวิิทยานัันท์์ ม.5 ทุุนการศึึกษา 500 บาท
โดยมีีมิิสนงลัักษณ์์ สีี นิิลแท้้ ผู้้ �ช่่วยหััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการและ 6.นายนัันทวััฒน์์ วูู ม.6 ทุุนการศึึกษา 500 บาท
มิิสรััชนีี ศิิริิคำ�ำ ภา ตััวแทนจากมููลนิิธิิบราเดอร์์ฮีีแลร์์ ให้้เกีียรติิ รายชื่่�อนักั เรีี ยนที่่�ได้้รางวััลการประกวดแต่่งบทร้้อยกรอง
เป็็ นผู้้ม� อบรางวััล ณ บริิ เวณลานอนุุสาวรีี ย์เ์ จษฏาจารย์์ ฟ. ฮีีแลร์์ ช่่วงชั้้�นที่่� 4 (ม.4 – ม.6) หััวข้้อ “ ฟ.ฮีีแลร์์ : ปราชญ์์แห่่งอััสสััมชััญ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพมหานคร รายละเอีียด ได้้รับั รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2 นายวริิ ทธิ์์�พล เจริิ ญยิ่่ง� ไพศาล
เพิ่่ม� เติิม ดัังนี้้�
ม.6/5 ได้้รัับเงิินรางวััลจำ�ำ นวน 2,500 บาท พร้้อมเกีียรติิบัตั ร
กองทุุนเพื่่�อโรงเรีียนอััสสััมชััญ มอบเงิินของขวััญปีีใหม่่บุุคลากรโรงเรีียนอััสสััมชััญ และเงิินช่่วยเหลืือ
บุุคลากรโรงเรีียนอััสสััมชััญ เนื่่�องจากสถานการณ์์ COVID –19
เมื่่อวั
� นั ที่่� 7 มกราคม พ.ศ. 2564 กองทุุนเพื่่�อโรงเรีี ยน
ั ุคลากรโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ มอบเงิินของขวััญปีี ใหม่่ให้้กับบุ
อััสสััมชััญ และโรงเรีี ยนอััสสััมชััญแผนกประถม พร้้อมมอบ
เงิินช่่ วยเหลืือบุุคลากรโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญแผนกประถม เป็็ นกรณีีพิเิ ศษ เนื่่�องจากสถานการณ์์CCOVID –19 โดยมีีนายเทีียนประสิิทธิ์์� ไชยภััทรานัันท์์ กรรมการ
และเลขานุุการกองทุุนเพื่่�อโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เป็็ นผู้้แ� ทนมอบ
เงิินให้้แก่่ ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เป็็ นผู้้ �รับั มอบ ณ ห้้องประชุุมอำำ�นวยการ โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
ของขวััญปีี ใหม่่บุุคลากรโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และโรงเรีี ยน
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญแผนกประถม ทั้้�งสิ้้� น 1,183,000.- บาท
อััสสััมชััญแผนกประถม ดัังนี้้�
1. ครููปัั จจุุบันั จะได้้รัับของขวััญปีี ใหม่่คนละ 2,000.- บาท (หนึ่่�งล้้านหนึ่่�งแสนแปดหมื่่น� สามพัันบาทถ้้วน)
เงิินช่่ วยเหลืือบุุคลากรโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และโรงเรีี ยน
จำำ�นวน 388 คน งบประมาณ 776,000.- บาท
2. ครููเกษีียณจะได้้รับขอ
ั งขวััญปีี ใหม่่คนละ 2,000.- บาท จำำ�นวน อััสสััมชััญแผนกประถม เป็็ นกรณีีพิเิ ศษ เนื่่�องจากสถานการณ์์CCOVID -19 คนละ 1,000.- บาท ครููทั้้�งสองแผนก จำำ�นวน 388
135 คน งบประมาณ 270,000.- บาท
3. พนัักงานจะได้้รับขอ
ั งขวััญปีี ใหม่่คนละ 1,000.- บาท จำำ�นวน คน ครููเกษีียณ จำำ�นวน 135 คน พนัักงานทั้้�งสองแผนกจำำ�นวน
137 คน รวมทั้้�งสิ้้�น 660 คน งบประมาณทั้้�งสิ้้�น 660,000.- บาท
137 คน งบประมาณ 137,000.- บาท
งบประมาณของขวััญปีี ใหม่่บุคุ ลากรโรงเรีี ยนอััสสััมชััญและ (หกแสนหกหมื่่น� บาทถ้้วน)
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ตามประกาศโรงเรีียนอััสสััมชััญ เรื่่�อง เลื่่อ� นการเปิิ ดสถาน
ศึึกษาและได้้จัดั การเรีียนการสอนระบบออนไลน์์ เพื่่�อป้อ้ งกัันการ
แพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้อ� ไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้้ง� แต่่
วัันจัันทร์์ที่่� 4 มกราคม 2564 ถึึงวัันอาทิิตย์์ที่่� 31 มกราคม พ.ศ. 2564
การเรีียนการสอน AC Online Classroom 2020 เทอม 2 ของโรง

เรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ ที่่ผ่� า่ นไปด้้วยดีี อาจจะมีี
ปััญหาต่่าง ๆ ติิดขััดบ้้าง ทางโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้ประชุุมถึึง
ปััญหาเพื่่�อแก้้ไขเป็็ นรายวัันต่่อไป เพื่่�อแก้้ไขให้้นักั เรีียนได้้เรีียนรู้้�
อย่่างเต็็มศัักยภาพ โดยการเรีียนการสอน AC Online Classroom

บรรยากาศเปิิ ดการเรีียนการสอน ตามมาตรการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน การแพร่่ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า
(COVID-19)

เมื่่�อวันั ที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เปิิ ดการเรีี ยนการสอน ตามมาตรการเฝ้้าระวััง ป้้องกััน การแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่่า (COVID-19) ตามที่่� กระทรวง
ศึึกษาธิิการได้้ออกประกาศ เรื่่� อง การเปิิ ดการเรีี ยนการสอนของ
ั งกระทรวงศึึกษาธิิการ
สถานศึึกษาในสัังกััดและในกำำ�กับขอ
โดยมีีรายละเอีียดสำำ�คัญั คืือ จัังหวััดกรุุ งเทพมหานครและ
ปริิ มณฑล ให้้สถานศึึกษาเปิิ ดการเรีี ยนการสอนได้้ ตั้้�งแต่่วันั ที่่�
1 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 โดยต้้องปฏิิบัติั ิตามแนวทางป้้องกััน

โรคของกระทรวงสาธารณสุุข และมาตรการของหน่่วยงานต้้น
ำ บดูู
ั แลอย่่างเคร่่ งครััด โดยแต่่ละ
สัังกััดหรืื อหน่่วยงานผู้้ �กำ�กั
ห้้องเรีี ยนให้้มีนัี กั เรีี ยนได้้ไม่่เกิิน 25 คน ทางโรงเรีี ยนจึึงกำำ�หนด
แนวปฏิิบัติั ใิ นการจััดการเรีี ยนสอนตามที่่� กระทรวงศึึกษาธิิการ
ได้้ออกประกาศ สำำ�หรัับคุณ
ุ ครููและนัักเรีี ยน ขอให้้ปฏิบัิ ติั ติ าม
มาตรการที่่�โรงเรีี ยนกำำ�หนดอย่่างเคร่่ งครััด สวมหน้้ากาก
อนามััยตลอดเวลา ล้้างมืือด้ว้ ยสบู่่�หรืื อเจลแอลกอฮลล์์
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สมาคมอััสสััมชััญ ถ.พระราม 4 เขตคลองเตย กรุุงเทพมหานคร
พิิธีี “เปิิ ดสวนปัั นบุุญอััสสััมชััญ”

ดร.ธะนาชััย ธีีรพััฒนวงศ์์ อุุปนายกสมาพัันธ์์สมาคมศิิษย์์เก่่า
โรงเรีี ยนในเครืื อมููลนิิธิิฯ (ผู้้แ� ทนนายก CGA) ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญภราดากุุลชาติิ จััน
ทะโชโต รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้ �อำ�ำ นวยการ ภราดา
วิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่ปรึึก
่� ษา ร่่วมเป็็ นประธานใน พิิธีี “เปิิ ดสวน
ปัันบุุญอััสสััมชััญ บางรััก” ณ ลานอนุุสาวรีี ย์คุ์ ณ
ุ พ่่อกอลมเบต์์
โรงเรีียนอััสสััมชััญกรุุงเทพมหานครสำำ�หรัับสวนบุุญอััสสััมชััญ
เป็็ น 1 ในโครงการความร่่วมมืือของสมาพัันธ์์สมาคมศิิษย์์เก่่า
โรงเรีี ยนในเครืื อมููลนิิธิิคณะเซนต์์คาเบรีี ยลแห่่งประเทศไทย
ร่่วมกัับ สมาคมอััสสััมชััญ โรงเรีียนอััสสััมชััญมููลนิิธิปลููกต้
ิ
น้ ไม้้
เมื่่�อวันั ที่่� 9 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 พระไพศาล วิิสาโล ปลููกธรรมะ โดยพระไพศาล วิิสาโล (อััสสััมชนิิกดีเี ด่่น) เป็็ น
(อััสสััมชนิิก เลขประจำำ�ตัวั 22517) เจ้้าอาวาสวััดป่่ าสุุคะโต องค์์ประธานมููลนิิธิิฯ และสวนนงนุุช พััทยา โดยมีีโรงเรีี ยน
จ.ชััยภููมิิ ประธานมููลนิิธิิปลููกต้น้ ไม้้ ปลููกธรรมะ พร้้อมด้้วย อััสสััมชััญ เป็็ นโรงเรีี ยนนำำ�ร่่อง

สมาคมอััสสััมชััญ เข้า้ พบผู้้�อำำ�นวยการ และร่่วมอวยพรในโอกาสปีีใหม่่ 2564
เมื่่อวั
� นั ที่่� 11 มกราคม พ.ศ. 2564 สมาคมอััสสััมชััญ นำำ�โดย
นายยงยุุทธ ธีีระวิิทยภิิญโญ เลขาธิิการสมาคมอััสสััมชััญ พร้้อม
ด้้วยผู้้แ� ทนสมาคมอััสสััมชััญ เข้้าพบและร่่วมอวยพรในโอกาส
ปีี ใหม่่ 2564 แด่่ ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรง
เรีี ยนอััสสััมชััญ ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ/
หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้ �อำ�ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน ณ ห้้อง
ประชุุมอำำ�นวยการ ชั้้�น M อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ

ศิิษย์เ์ ก่่าโรงเรีียนอััสสััมชััญ รวมพลัังจััดตั้้�ง สถาบัันอััสสััมชััญกััลยาณมิิตร

เมื่่อวั
� นั ที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ในวาระครบรอบวััน
สถาปนาโรงเรีียนอััสสััมชััญ 136 ปีี มููลนิิธิิบราเดอร์์ หลุุยส์์ชาแนล
ร่่วมกัับ ชมรมอััสสััมชนิิกดีเี ด่่น สมาคมอััสสััมชััญ และโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เรีี ยนเชิิญศิิษย์์เก่่าผู้้ �มีชื่่ี �อเสีียง นัักธุุรกิิจและผู้้ �บริิหาร
องค์์กรชั้้�นนำำ� อาทิิ คุุณชาติิศิริิ ิ โสภณพนิิช กรรมการผู้้ �จัดั การใหญ่่

ธนาคาร กรุุงเทพ จำำ�กัดั (มหาชน) , คุุณพิิชัยั จิิราธิิวัฒั น์์ กรรมการ
บริิ หาร บริิ ษัทั กลุ่่�มเซ็็นทรััล จำำ�กัดั เป็็ นตััวแทนคุุณปริิ ญญ์์ จิิราธิิ
วััฒน์์ รองประธานกรรมการบริิ หารบริิ ษัทั กลุ่่�มเซ็็นทรััล จำำ�กัดั ,
คุุณธีีรพงศ์์ จัันศิิริิ ประธานเจ้้าหน้้าที่่บริ
� ิ หาร บริิ ษัทั ไทยยููเนี่่�ยน
กรุ๊๊�ป จำำ�กัดั (มหาชน) , คุุณสุุพจน์์ มหพัันธ์์ กรรมการผู้้ �จัดั การใหญ่่
บริิ ษัทั ซีีพีี เมดิิคอล จำำ�กัดั เป็็ นตััวแทน คุุณศุุภชััย เจีียรวนนท์์
ประธานคณะผู้้ �บริิหาร บริิ ษัทั เครืื อเจริิ ญโภคภััณฑ์์ จำำ�กัดั ,
คุุณฐาปน สิิริิวัฒั นภัักดีี กรรมการผู้้ �อำ�ำ นวยการใหญ่่ บริิ ษัทั ไทย
เบฟเวอเรจ จำำ�กัดั (มหาชน) และ ศ.พิิเศษ ดร. ทศพร ศิิริิสัมั พัันธ์์
ประธานกรรมการ ปตท. พร้้อมด้้วย ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม
ประธานมููลนิิธิิบราเดอร์์หลุุยส์์ ชาแนล ภราดา ดร.ศัักดา สกนธ
วััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่ วมประชุุม ณ ห้้อง
Auditorium ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ

AC NEWSLETTER 13
ศููนย์ก์ ารเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีการบิินและอวกาศ โรงเรีียนอััสสััมชััญ พบ รมต. กระทรวงการอุุดมศึึกษาฯ

เมื่่อวั
� นั ที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ศููนย์์การเรีี ยนรู้้เ� ทคโนโลยีี
การบิินและอวกาศ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่วมกัับ สมาคมอััสสััมชััญ
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย และศููนย์์การเรีียน
รู้้โ� ลกและดาราศาสตร์์ เข้้าพบศาสตราจารย์์ พิิเศษ ดร. เอนกเหล่่า
ธรรมทััศน์์ รััฐมนตรีี ว่า่ การกระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจัยั และนวััตกรรม (อััสสััมชนิิกดีเี ด่่น) โดยมีี พล.ร.อ.ประพฤติิพร
อัักษรมััต นายกสมาคมอััสสััมชััญและคณะกรรมการสมาคม

ศ.ดร.เกษม ชููจารุุ กุุล รองคณบดีี ฝ่่ายบริิ หาร จุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ผศ.ดร. เสวกชััย ตั้้�งอร่่ ามวงศ์์ ผู้้ �ช่่วยคณบดีี ด้้าน
กายภาพ จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย น.อ.ฐากููร เกิิดแก้้ว ผู้้ �อำ�ำ นวยการ
ศููนย์์การเรีี ยนรู้้โ� ลกและดาราศาสตร์์ ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต
รองผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และนัักเรีี ยนศููนย์์การเรีี ยนรู้้�
เทคโนโลยีีการบิินและอวกาศ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ (Space AC)
นายวริิศนัันดร์์ รััตนาชััยพงษ์์ นายปภพ เลขาปััญญาพร นายพชรพล
สุุจินิ ดาวััฒน์์ นายธััญพิิสิิษฐ์์ กัังเสถีียร นายอััมริิ นทร์์ จิิรจรััสกุุล
นายชุุณหนัันท์์ อำำ�นวยชััยกิิจ ม.พชร ภููมิิประเทศ คุุณครููที่่ปรึึก
� ษา
เพื่่�อหารืื อและรัับฟัังขอเสนอแนะในการพััฒนานัักเรีี ยนให้้
นัักเรีี ยนสามารถศึึกษาและปฏิิบัติั กิ ารวิิจัยั ทางวิิศวกรรมด้้านการ
บิินและอวกาศอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และรายงานความก้้าวหน้้า
ของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ด้้านการพััฒนาทางการบิินและอวกาศแก่่
รััฐมนตรีี ว่า่ การกระทรวงอุุดมศึึกษาฯ ณ สำำ�นักั งานรััฐมนตรีี
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และนวััตกรรม ถนน
พระราม 6 แขวงทุ่่�งพญาไท เขตราชเทวีี กรุุงเทพฯ

รัับลงทะเบีียนรัักษาสิิทธิ์์� นัักเรีียนที่่มีีสิ
� ิทธิ์์�ศึึกษาต่่อ ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 4 หลัักสููตรสถานศึึกษา และ
หลัักสููตร English Program โดยไม่่ต้อ้ งสอบคััดเลืือก ปีีการศึึกษา 2564
เมื่่�อวันั ที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 งานรัับสัมั ครนัักเรีียน
สำำ�นักั ผู้้ �อำ�ำ นวยการ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เปิิ ดรัับลงทะเบีียนรัักษา
สิิ ทธิ์์� นัักเรีี ยนที่่�มีีสิิทธิ์์�ศึึกษาต่่อ ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 4
หลัักสููตรสถานศึึกษา และหลัักสููตร English Program โดยไม่่ต้อ้ ง
สอบคััดเลืือก ปีี การศึึกษา 2564 ณ ห้้องประชุุม Louis - Marie
Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุญ
ุ หลุุยส์์ – มารีี ย์ ์ โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
การสมััครสอบเข้า้ ศึึกษาต่่อ ม.1, ม. 4 ปีีการศึึกษา 2564 และสอบเปลี่่ย� นแผน ม.4 ของนัักเรีียนโรงเรีียน
อััสสััมชััญ
เมื่่�อวันั ที่่� 6 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดสอบเข้้าศึึกษาต่่อ ม.1, ม. 4 ปีี การศึึกษา 2564 นัักเรีียนภายนอก
และสอบเพื่่�อเปลี่่�ยนแผนการเรีี ยน ม.4 ของนัักเรีี ยนโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ โดยช่่วงเช้้าเป็็ นการสอบข้้อเขีียน ช่่วงบ่่ายเป็็ นการ
สมััคร สอบสััมภาษณ์์สำ�ำ หรัับผู้้ �ปกครองและนัักเรีี ยนภายนอก
ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ สำำ�หรัับการประกาศ
ผลสอบ ในวัันที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ทางเว็็บไซต์์ของ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ www.assumption.ac.th
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ปัั พิิธีีมอบประกาศนีียบััตรและรางวััลเรีียนดีี ครั้้�งที่่� 66 นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 รุ่่�นที่่� 135
และนัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา EP-M.6 รุ่่�นที่่� 14 ปีี ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563

เมื่่อวั
� นั ที่่� 12 มีีนาคม พ.ศ. 25634 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดพิิธีีมอบประกาศนีียบััตรและรางวััลเรีี ยนดีี ครั้้�งที่่� 66 นัักเรีี ยน
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 รุ่่�นที่่� 135 และนัักเรีี ยนระดัับชั้้�น
มััธยมศึึกษา EP-M.6 รุ่่�นที่่� 14 ปีี ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2564 โดยมีี
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ

ประธานพิิธีี พร้้อมด้้วยคณะภราดา ผู้้แ� ทนสมาคมอััสสััมชััญ
ผู้้แ� ทนสมาคมผู้้ �ปกครองและครููโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ คณะผุ้้�ร่่วม
บริิ หาร คณะครูู และนัักเรีี ยน ร่่ วมพิิธีี ณ หอประชุุม Louis –
Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial
Building โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ กรุุงเทพมหานคร

ปัั จฉิิมนิิเทศ นัักเรีียนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีีที่่� 6 และ EP-M.6 ปีีการศึึกษา 2563

เมื่่�อวันั ที่่� 5 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.2564 งานแนะแนว
ฝ่่ายวิิชาการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมปััจฉิิมนิิเทศ นัักเรีี ยน
ำ งั จะ
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 และ EP-M. 6 ในโอกาสที่กำ่� �ลั
สำำ�เร็็จหลัักสููตรการศึึกษาระดัับชั้้�นสููงสุุดของโรงเรีี ยนประจำำ�ปีี
การศึึกษา 2563 โดยมีีคุณุ ยงยุุทธ ธีีระวิิทยภิิญโญ เลขาธิิการ

สมาคมอััสสััมชััญ พร้้ อมด้้วยดร.บุุญชััย โต๊๊ะสุุ วรรณวณิิ ช
กรรมการสมาคมอััสสััมชััญ ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวย
การโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ คณะผู้้ �บริิหารและคณะครููและนัักเรีี ยน
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 6 และ EP-M. 6 ร่่วมในพิิธีี ณ ห้้อง
ประชุุม Louis - Marie Grand Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุญุ หลุุยส์์
– มารีี ย์ ์ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรัักกรุุงเทพมหานคร
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นัักเรีียน ม.5 แผนการเรีียนศิิลป์์ - ศิิลปะการแสดง ร่่วมเรีียน กัับ อ.ภััทราวดีี มีีชููธน และนัักศึึกษาภาควิิชา
ศิิลปะการแสดง คณะนิิเทศศาสตร์์ ม.กรุุงเทพ
ภาควิิชาศิิลปะการแสดง คณะนิิเทศศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
มีี “ครููเล็็ก” ภััทราวดีี มีีชููธน ผู้้ �อำ�ำ นวยการและครููสอนการแสดงของ
โรงละครภััทราวดีีเธีียเตอร์์ เป็็ นอาจารย์์ผู้ส้ � อน ณ มหาวิิทยาลััย
กรุุงเทพ วิิทยาเขตรัังสิิต จ.ปทุุมธานีี
สำำ�หรัับแผนการเรีี ยนศิิลป์์ - ศิิลปะการแสดง (Arts Performing Arts) เป็็ นความร่่ วมมืือทางด้้านวิิชาการ ระหว่่าง
โรงเรีียนอััสสััมชััญ กัับ ภาควิิชาศิิลปะการแสดง คณะนิิเทศศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ ในการพััฒนาหลัักสููตรนี้้� ซึ่่�งนัักเรีี ยนจะได้้
เรีี ยนกัับคุุณครููที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญในกลุ่่�มสาระฯ ศิิลปะ และ
อาจารย์์ในคณะนิิเทศศาสตร์์ ม.กรุุงเทพ และผู้้ �ทรงคุุณวุุฒิแิ ละมีี
เมื่่อวั
� นั ที่่� 10 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 นัักเรีี ยน ม.5 แผนการ ประสบการณ์์ อาทิิ “ครููเล็็ก” ภััทราวดีี มีี ชููธน ฯลฯ ทั้้�งที่่�
เรีี ยนศิิลป์์ - ศิิลปะการแสดง ได้้ร่่วมเรีี ยนกัับพี่่� ๆ นัักศึึกษา โรงเรีี ยนอััสสััมชััญและที่่� ม.กรุุงเทพ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่่วมหารืือกัับคณาจารย์์ คณะนิิเทศศาสตร์์ ม.กรุุงเทพ กัับ แผนการเรีียนศิิลป์์ – ศิิลปะ
การแสดง
เมื่่อวั
� นั ที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 อ.วรารััตน์์ ทัักษิณิ วราจาร
รองคณบดีีคณะนิิเทศศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยกรุุ งเทพ พร้้อมด้้วย
อ.ชาตรีี ตั้้�งวงษ์์พิมุิ ขุ อ. สุุเมธ ป้้อมป้้องภััย อาจารย์์ประจำำ�ภาควิิชา
ศิิลปะการแสดง เข้้าหารืื อแนวทางการเรีี ยนการสอนของแผนการ
เรีี ยนศิิลป์์ - ศิิลปะการแสดง ระดัับชั้้�น ม.ปลาย โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ที่่�ผ่า่ นมา โดยมีีมิิสณััฎฐีี เจริิ ญเกีียรติิบวร หััวหน้้าฝ่่ายวิิชาการ
มาสเตอร์์ บุุญสม ช่่วงโชติิ หััวหน้้ากลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�ศิิลปะ
มิิสวิิไล รััตนพลทีี หััวหน้้างานหลัักสููตรและการเรีียนการสอน และ
มาสเตอร์์โสภณ สกุุลเรืื อง หััวหน้้างานประชาสััมพัันธ์์ โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ ร่่ วมหารืื อพร้้อมวางกรอบการเรีี ยนการสอนให้้ได้้
ประโยชน์์สููงสุุดกัับนักั เรีี ยน ณ ห้้องประชุุม ฝ่่ายวิิชาการ ชั้้�น 2
อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
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ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนเซนต์ค์ าเบรีียล เข้า้ อวยพรปีีใหม่่ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่อวั
� นั ที่่� 8 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ภราดา ดร. มณฑล ประทุุม
ราช ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนเซนต์์คาเบรีี ยล พร้้อมคณะกรรมการ
บริิหารโรงเรีียนเซนต์์คาเบรีียล เข้้าอวยพรปีี ใหม่่ ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ ในฐานะกรรมบริิหาร
สถานศึึกษาโรงเรีียนเซนต์์คาเบรีียล ณ ห้้องผู้้ �อำ�ำ นวยการ โรงเรีียน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ

ทีีมบาสเกตบอลอััสสััมชััญ อวยพรปีีใหม่่คณะภราดา

เมื่่�อวันั ที่่� 18 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 คุุณกฤษณะ วจีีไกร
ลาศ ผู้้ �จัดั การทีีมบาสเกตบอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย
คุุณยลดา วจีีไกรลาศ และตััวแทนนัักกีีฬา ผู้้ �ฝึึกสอน เข้้าสวััสดีี
ปีี ใหม่่และขอพร ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษาโรงเรีี ยน
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ/หััวหน้้าสำำ�นักั
ผู้้ �อำ�ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เนื่่�องในเทศกาลคริิ สต์์มาสและปีี ใหม่่ ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
ชมรม Y.C.S. มอบความสุุขและคำำ�อวยพรให้้กัับนัักเรีียนโอกาสเทศกาลคริิสต์ม์ าส

เมื่่�อวันั ที่่� 9 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ชมรม Y.C.S. (Young
Catholic Student) โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้ร่่วมกัันทำำ�กิิจกรรม
โอกาสเทศกาลคริิ สต์์มาส ซึ่่�งเป็็ นเทศกาลแห่่งความชื่่�นชมยิินดีี
ของการบัังเกิิดมาของพระกุุมารเยซููเจ้้า และยัังเป็็ นเทศกาลแบ่่ง
ปัันความสุุขให้้กับั เพื่่�อนพี่่�น้อ้ ง โดยสมาชิิกชมรม Y.C.S. พร้้อม
ครููที่่�ปรึึกษา ได้้ร่่วมกัันร้้องเพลงมอบความสุุข มอบคำำ�อวยพร
และขนม ให้้แก่่นักั เรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 1 และคุุณครูู
ที่่�สอนในห้้องเรีี ยนนั้้�นๆ ทุุกคนสนุุกสนานและมีีความสุุขกับั
กิิจกรรมนี้้� ณ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
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งานวัันคล้า้ ยวัันสถาปนาโรงเรีียนอััสสััมชััญ ครบรอบ 136 ปีี

เมื่่�อวันั ที่่� 16 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
จััดงานวัันคล้้ายวัันสถาปนาโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ครบรอบ 136 ปีี
เริ่่� มพิิธีี นายไชยรััตน์์ การุุญะกิิจ นัักเรีี ยนระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี
ที่่� 5/4 เลขประจำำ�ตัวั 50643 อ่่านประวััติโิ รงเรีี ยนโดยสัังเขป โดย
มีี ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อํํานวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
พร้้อมด้้วยภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่่ปรึึก
� ษาโรงเรีี ยน ภราดา
กุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ/หััวหน้้าสํํานัักผู้้ �อํํานวยการ

/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน มิิสปรีี ดารััตน์์ ไชยพััฒน์์ผู้แ้ � ทนครูู
อาวุุโส มาสเตอร์์ไพฑููรย์์ ท้้วมกร หััวหน้้าฝ่่ายโปรแกรมภาษา
อัังกฤษ ผู้้แ� ทนผู้้ �บริิหาร นายทองปน ศรีี พุทธ
ุ า ผู้้แ� ทนพนัักงาน
และผู้้แ� ทนนัักเรีี ยน ร่่วมวางแจกัันดอกไม้้สักก
ั าระรููปปั้้�นคุุณพ่่อ
กอลมเบต์์ ณ บริิ เวณลานอนุุสาวรีี ย์คุ์ ณ
ุ พ่่อกอลมเบต์์ โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร

งานแสดงกตเวทิิตาคุุณและมุุทิิตาจิิตครููเกษีียณ ปีีการศึึกษา 2563

เมื่่อวั
� นั ที่่� 25 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััด
ั ณ
พิิธีีมุทิุ ติ าจิิตครููเกษีียณ ประจํําปีี การศึึกษา 2563 ให้้กับคุ
ุ ครูู 6
ท่่านที่่�ครบวาระเกษีียณในปีี การศึึกษา 2563 ประกอบด้้วย
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จำำ�นวน 3 ท่่าน มาสเตอร์์ประยุุทธ น้้อยแก้้ว
มิิสปรีี ดารััตน์์ ไชยพััฒน์์ มาสเตอร์์ วิิฑููร โพธิ์์� เงิิน โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญแผนกประถม จำำ�นวน 3 ท่่าน มิิสอรทััย น้้อยญาโณ

มิิสเยาวรััตน์์ สุุวรรณรััตน์์ มิิสวิิไลรััตน์์ เพิ่่ม� พููลบุุญ โดยมีีภราดา
ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ภราดา
วิิริิยะ ฉัันทวโรดม ที่ปรึึก
่� ษาผู้้ �อำ�ำ นวยการ ภราดากุุลชาติิ จัันทะ
โชโต หััวหน้้าสำำ�นักั ผู้้ �อำ�ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน
ภราดาทัักษบุุตร ไกรประสิิทธิ์์� ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
แผนกประถม ภราดาภููวริิ นทร์์ เขมรััชต์อ์ นนต์์ รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญแผนกประถม พลเรืื อเอกประพฤติิพร อัักษร
มััต นายกสมาคมอััสสััมชััญ คุุณศัักดิ์์�ชัยั จิิราธิิวัฒั น์์ อุุปนายกสมา
คมอััสสััมชััญ คุุณอุุดม อุุดมวุุฒิินันั ท์์ คุุณรพีีพัฒั น์์ เปรมสุุข
กรรมการสมาคมอััสสััมชััญ คุุณชััยวััฒน์์ วงศ์์ศรีีชนาลััย ที่ปรึึก
่� ษา
สมาคมอััสสััมชััญ คุุณศุุภโชค โฆษ์์วงศ์์ เลขาธิิการสมาคมผู้้ �
ปกครองและครููโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ (PTA) คณะผู้้ �บริิหาร คณะ
ครูู นัักเรีี ยน ร่่วมพิิธีี ณ หอประชุุม Louis – Marie Grand Hall
ชั้้�น 6 อาคาร Saint Louis – Marie Memorial Building
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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การอยู่่ค่่� ายพัักแรมลููกเสืือสามััญรุ่่�นใหญ่่ ม. 3 และ EP - M.3 ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
งานลููกเสืื อโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ นำำ�ลููกเสืื อสามััญรุ่่�นใหญ่่
ระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษาปีี ที่่� 3 และ EP-M.3 ฝึึกกิิจกรรมอยู่่�ค่่าย
พัักแรม เพื่่�อให้้ลููกเสืื อมีีทักั ษะการดำำ�รงชีีวิติ และการฝึึกตาม
ำ บั
ระเบีียบแบบแผนของลููกเสืือสามััญรุ่่� นใหญ่่ โดยมีีคณะผู้้ �กำ�กั
ระดัับชั้้�น ม.3 ดููแล ระหว่่างวัันที่่� 2 - 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ณ
ศููนย์์การเรีี ยนรู้้�อัสั สััมชััญ อำำ�เภอสามพราน จัังหวััดนครปฐม

กิิจกรรมจิิตอาสาบำำ�เพ็็ญประโยชน์ภ์ ายใต้โ้ ครงการ ศธ. กิิจกรรมจิิตอาสาบำำ�เพ็็ญประโยชน์์
เมื่่�อวันั ที่่� 14 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 งานลููกเสืื อและงาน
รัักษาดิินแดน ฝ่่ายกิิจกรรม โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ นำำ�นักั เรีี ยน
ทำำ�กิิจกรรมจิิตอาสาบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ภายใต้้โครงการ ศธ.
กิิจกรรมจิิตอาสาบำำ�เพ็็ญประโยชน์์ ที่่�ชุุมชนใกล้้บริิเวณ โดย
การขอความร่่ วมมืือของสํํานัักงานคณะกรรมการส่่งเสริิ มการ
ศึึกษาเอกชน ได้้ขอความร่่ วมมืือสถานศึึกษาดํําเนิินกิิจกรรม
จิิตอาสาบํําเพ็็ญประโยชน์์ โดยเน้้นการแต่่งกายชุุดจิิตอาสา
เครื่่� องแบบลููกเสืื อ เนตรนารีี ยุุวกาชาด ผู้้ �บํําเพ็็ญประโยชน์์
นัักศึึกษาวิิชาทหาร และเสื้้� อเหลืื อง ในช่่ วงวัันที่่� 5 – 14
ธัันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่่�อน้อ้ มรำำ�ลึึกในพระมหากรุุ ณาธิิคุุณ
และเพื่่�อปลููกฝัังนิิสัยั ของเด็็กและเยาวชนให้้เป็็ นคนมีีน้ำ� �ำ ใจ มีี
จิิตสาธารณะรู้้�จักทำ
ั �ป
ำ ระโยชน์์เพื่่�อผู้้ �อื่่�นและสัังคมส่่ วนรวม เดชมหาราช บรมนาถบพิิตร ประกอบกัับรััฐบาลได้้กํําหนด
เนื่่�องในวัันที่่� 5 ธัันวาคม เป็็ นวัันคล้้ายวัันพระบรมราชสมภพ ให้้วันั ที่่� 5 ธัันวาคมของทุุกปีี เป็็ นวัันชาติิ และวัันพ่่อแห่่งชาติิ
ของพระบาทสมเด็็จพระบรมชนกาธิิเบศร มหาภููมิิพลอดุุลย เพื่่�อเป็็ นการร่่ วมน้้อมรํําลึึกถึึงพระองค์์ท่่าน
มอบรางวััลผู้้�ชนะเลิิศกิิจกรรมส่่งเสริิมสุุขภาพเดิิน-วิ่่ง� 100 รอบ ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
	กลุ่่�มสาระการเรีี ยนรู้้�สุุขศึึกษาและพลศึึกษา โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ มอบรางวััลแก่่ผู้้ �ชนะเลิิศ กิิจกรรมส่่ งเสริิ มสุุ ขภาพ
เดิิน-วิ่่�ง 100 รอบ ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2563 จััดขึ้้�นระหว่่างวััน
ที่่� 12 พฤศจิิกายน พ.ศ. 2563 ถึึง 4 มกราคม พ.ศ. 2564 โดย
มีีวัตั ถุุประสงค์์เพื่่�อพัฒั นาสมรรถภาพทางกายนัักเรีี ยนให้้มีี
น้ำำ��หนััก และส่่ วนสููงเป็็ นไปตามเกณฑ์์ ทั้้�งนี้้� มีีนักั เรีี ยน และ
ครููที่่�สนใจเข้้าร่่ วมจำำ�นวนทั้้�งสิ้้� น 560 คน ผู้้ไ� ด้้รัับรางวััลมีีราย
ละเอีียดดัังนี้้�
รางวััลที่่� 1 ได้้แก่่ สิิ ริิภููมิิ เกิิดสิิ ริิโชค ม.3/6
รางวััลที่่� 2 ได้้แก่่ พีีรวิิชญ์์ เชาว์์สวััสดิ์์� ม.3/6
รางวััลที่่� 3 ได้้แก่่ ปุุณณวิิช ยิ่่�งสิิ ทธิิศักดิ์์
ั � คง ม.3/6
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ปรัับปรุุงสถานที่่เ� ตรีียมเปิิ ดสวนปัั ญบุุญ
เมื่่�อวันั ที่่� 4 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 งานอาคารสถานที่่� ฝ่่าย
บริิ หารทั่่ว� ไป โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ จััดเตรีี ยมสถานที่่� ปรัับพื้้�น
ทางเดิิน บริิ เวณสวนหย่่อมทางเข้้าโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ซึ่่�งจะใช้้
เป็็ นพื้้�นที่่�โครงการสวนบุุญอััสสััมชััญ ที่่�จะเปิิ ดในวัันพุุธที่่� 9
ธัันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. เป็็ นต้้นไป
	สำำ�หรัับสวนบุุญอััสสััมชััญ เป็็ น 1 ในโครงการความร่่ วม
มืือของสมาพัันธ์์สมาคมศิิษย์์เก่่าโรงเรีี ยนในเครืื อมููลนิิธิิคณะ
เซนต์์คาเบรีี ยลแห่่งประเทศไทย ร่่ วมกัับ สมาคมอััสสััมชััญ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ มููลนิิธิิปลููกต้น้ ไม้้ปลููกธรรมะ โดยพระ
ไพศาล วิิสาโล (อััสสััมชนิิกดีีเด่่น) เป็็ นองค์์ประธานมููลนิิธิิฯ
และสวนนงนุุช พััทยา โดยมีีโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เป็็ นโรงเรีี ยน
นำำ�ร่่อง
ปรัับปรุุงจุุดน้ำำ�ดื่่�มบริิเวณสนามบาสเกตบอล
เมื่่�อวันั ที่่� 8 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 งานอาคารสถานที่่�
ฝ่่ายบริิ หารทั่่ว� ไป โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เข้้าปรัับปรุุงจุุดน้ำำ��ดื่่�ม
ให้้นักั เรีี ยนสามารถนำำ�ภาชนะใส่่ น้ำ� �ดื่่
ำ �ม มาเติิมได้้ โดยน้ำำ��ดื่่�ม
บริิ เวณนี้้� ผ่่านระบบการกรองน้ำำ�� R.O. (Reverse Osmosis)
บริิ เวณสนามบาสเกตบอล ใต้้อาคารนัักบุุญหลุุ ยส์์ -มารีี ย์ ์
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ

ฉีีดยากำำ�จััดลููกน้ำำ�ยุุงลาย และ ทำำ�ความสะอาด ฆ่่าเชื้้�อป้้องกััน COVID-19
ำ ดั ลููกน้ำำ��และยุุงลาย ภายในจุุดต่่าง ๆ ของโรงเรีี ยน
ฉีีดยาเพื่่�อกำ�จั
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ เพื่่�อเป็็ นการป้้องกัันแหล่่ง
กำำ�เนิิดยุุงลายและยุุงต่่าง ๆ ที่่�มีโี อกาสระบาดในช่่วงนี้้� และเมื่่�อ
วัันที่่� 12 ธัันวาคม พ.ศ.2563 งานอาคารสถานที่่� ฝ่่ายบริิ หาร
ทั่่ว� ไป โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เร่่งทำำ�ความสะอาดและฆ่่าเชื้้�อภายใน
โรงเรีี ยน และในห้้องเรีี ยนโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุ งเทพฯ เพื่่�อความปลอดภััยและป้้ องกัันการระบาดของ
COVID-19 โดยขอความร่่ วมมืือทุกุ คนปฏิิบัติั ติ ามมาตรการเฝ้้า
ระวััง ป้้ องกัันการระบาดของ COVID-19 ที่่�ทางโรงเรีี ยน
กำำ�หนดขึ้้�นอย่่างเคร่่ งครััด ดููแลตนเองโดยการใส่่ หน้้ากาก
งานอาคารสถานที่่� ฝ่่ายบริิ หารทั่่ว� ไป โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ อนามััย ล้้างมืือด้ว้ ยสบู่่�หรืื อแอลกอฮอล์์เจล รัับประทานอาหาร
ได้้เล็็งเห็็นถึึงความปลอดภััยด้้านต่่างๆ ภายในโรงเรีี ยน จึึง ปรุุ งสุุขใหม่่ ๆ และนัักเรีี ยนกรอกแบบสอบถามเกี่่�ยวกัับการ
ดำำ�เนิินการฉีีดยากำำ�จัดั ลููกน้ำำ��ยุงุ ลาย และ ทำำ�ความสะอาด ฆ่่าเชื้้�อ เดิินทางทุุกวันั
ป้้องกััน COVID-19 ดัังนี้้� เมื่่�อวันั ที่่� 10 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 จััด
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โรงเรีียนอััสสััมชััญ เป็็ นเจ้้าภาพสวดพระอภิิธรรม มารดามิิสพึึงพิิศ บุุญชููเลิิศรััตน์์

เมื่่อวั
� นั ที่่� 26 มกราคม พ.ศ. 2564 มาสเตอร์์วีรี วััฒน์์ สุุวรรณ
ศร หััวหน้้าฝ่่ายกิิจกรรม ในนามผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
พร้้อมด้้วยคณะครููโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ร่่ วมงานและเป็็ นเจ้้าภาพ
สวดพระอภิิธรรมคุุณแม่่พนิิดา เกิิดศิิริิชัยั รััตน์์ มารดามิิสพึึงพิิศ

บุุญชููเลิิศรััตน์์ หััวหน้้าระดัับชั้้�น ม.2 ณ วััดมหาพฤฒารามวรวิิหาร
ศาสลา 2 เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ ในนามของโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
ขอแสดงความเสีี ยใจในการสููญเสีี ยมารดาอัันเป็็ นที่่�รัักกับั
มิิสพึึงพิิศ บุุญชููเลิิศรััตน์์ มา ณ โอกาสนี้้�

โรงเรีียนอััสสััมชััญร่่วมกัับสมาคมผู้้�ปกครองและครููโรงเรีียนอััสสััมชััญ เป็็ นเจ้้าภาพสวดพระอภิิธรรม คุุณแม่่
แสวง พลอยโพลงสุุข มารดา มิิสละออ พลอยโพลงสุุข

เมื่่อวั
� นั ที่่� 18 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 ภราดา ดร.ศัักดา สกนธ
วััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ พร้้อมด้้วย ดร.ชาติิชาย
นรเศรษฐาภรณ์์ นายกสมาคมผู้้ �ปกครองและครููโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ คณะกรรมการสมาคมฯ คณะครูู ร่่วมเป็็ นเจ้้าภาพ
สวดพระอภิิธรรม คุุณแม่่แสวง พลอยโพลงสุุข มารดามิิสละออ

พลอยโพลงสุุข ณ วััดอิินทราวาส (วััดประดู่่�) ศาลา 2 ซอยประดู่่�
24 แขวง บางระมาด เขตตลิ่่ง� ชััน กรุุงเทพมหานครในนามของ
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และสมาคมผู้้ �ปกครองและครููฯขอแสดง
ั ิสละออ
ความเสีี ยใจในการสููญเสีี ยมารดาอัันเป็็ นที่่�รัักกับมิ
พลอยโพลงสุุข มา ณ โอกาสนี้้�
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ทีีมข่่าวกีีฬา Thai PBS ทำำ�สกู๊๊ปทีี
� มวอลเลย์บ์ อลอััสสััมชััญ

เมื่่อวั
� นั ที่่� 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ทีีมข่่าวกีีฬา สถานีีโทรทััศน์์
ไทยพีีบีเี อส (Thai PBS) มาติิดตามทำำ�สกู๊๊�ปข่่าวทีีมวอลเลย์์บอล
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ถึึงในแนวทางการสร้้างทีีมและการให้้โอกาส
กัับเยาวชนผ่่านกีีฬาวอลเลย์์บอล โดยมีีคุุณสัักกะพงษ์์ บุุญมีี
ผู้้ �จัดั การทีีมให้้การต้้อนรัับ ณ โรงยิิมเนเซี่่�ยมโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
พาณิิชยการ สาทร กรุุงเทพฯ สำำ�หรัับทีมี วอลเลย์์บอลโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ ล่่าสุุดได้้รับั รางวััลชนะเลิิศ ในการแข่่งขัันวอลเลย์์บอล
เยาวชนสู่่�อาชีีพ SAT Volleyball Academy League 2021 ในนาม

สโมสรปริ้้�นซ์์ อััสสััมชััญ วีีซีี และในรุ่่�น 16 ปีี เข้้าร่่วมการแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลยุวุ ชน เอสโคล่่า รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี ชิิงชนะเลิิศแห่่ง
ประเทศไทย ครั้้�งที่่� 8 (ปีี ที่่� 31) ประจำำ�ปีี 2563 ชิิงถ้้วยพระราชทาน
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี รอบชิิ งชนะเลิิศแห่่ งประเทศไทย ใน
ตำำ�แหน่่ง “แชมป์์เก่่า” ระหว่่างวัันที่่� 10-17 ธัันวาคม 2563 ณ
โรงยิิมเนเซี่่�ยมเทศบาลเมืืองทุ่่�งสง อ.ทุ่่�งสง จ.นครศรีี ธรรมราช

ทีีมวอลเลย์บ์ อลอััสสััมชััญ U-16 รัับโอวาทก่่อนเดิินทางป้้องกัันแชมป์์วอลเลย์บ์ อลยุุวชน เอสโคล่่า รอบชิิง
ชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย

เมื่่อวั
� นั ที่่� 7 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 ภราดาวิิริิยะ ฉัันทวโรดม
ที่่ปรึึก
� ษาผู้้ �อำ�ำ นวยการ และภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวย
การโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ให้้โอวาทและเป็็ นกำำ�ลังั ใจให้้นััก
วอลเลย์์บอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ได้้สิิทธิ์์�เข้้าร่่ วมการแข่่งขััน
วอลเลย์์บอลยุวุ ชน เอสโคล่่า รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี ชิิงชนะเลิิศแห่่ง

ประเทศไทย ครั้้�งที่่� 8 (ปีี ที่่� 31) ประจำำ�ปีี 2563 ชิิงถ้้วยพระราชทาน
สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุมารีี รอบชิิ งชนะเลิิศแห่่ งประเทศไทย ใน
ตำำ�แหน่่ง “แชมป์์เก่่า” ระหว่่างวัันที่่� 10-17 ธัันวาคม 2563 ณ
โรงยิิมเนเซีียมเทศบาลเมืืองทุ่่�งสง อ.ทุ่่�งสง จ.นครศรีี ธรรมราช
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อััสสััมชััญคว้า้ อัันดัับสอง วอลเลย์บ์ อลยุุวชน เอสโคล่่า รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี

สรุุปผลการแข่่งขัันวอลเลย์์บอลยุวุ ชน “เอสโคล่่า” รุ่่�นอายุุ
ไม่่เกิิน 16 ปีี ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย ครั้้�งที่่� 8 (ปีี ที่่� 31)
ประจํําปีี 2563 ชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้้า
กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี รอบชิิง
ชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย ระหว่่างวัันที่่� 10-17 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
ณ โรง ยิิมเนเซี่่�ยมเทศบาลเมืืองทุ่่�งสง และยิิมโรงเรีี ยนเทศบาล
บ้้านนาเหนืือ จ.นครศรีีธรรมราช
รอบแรก สาย บีี
วัันที่่� 10 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนกาญจนาภิิเษกวิิทยาลััยกระบี่่�
จ.กระบี่่� 3-0 เซต (25-11, 25-12, 25-19 คะแนน)
วัันที่่� 11 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีียนอััสสััมชััญชนะโรงเรีียนสารคามพิิทยาคมจ.มหาสารคาม
3-0 เซต (25-19, 25-23, 25-15 คะแนน)
วัันที่่� 12 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนวัังน้ำำ��เย็็นวิิทยาคม จ.สระแก้้ว
3-0 เซต (25-11, 25-12, 25-14 คะแนน)
รอบสอง สาย เอฟ
วัันที่่� 13 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ย นอััส สัั ม ชััญ ชนะ โรงเรีี ย นขามทะเลสอวิิ ท ยา
จ.นครราชสีีมา 3-0 เซต (25-15, 25-13, 25-15 คะแนน)
วัันที่่� 14 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีี ยนกีีฬาจัังหวััดสุุ พรรณบุุรีี

จ.สุุพรรณบุุรีี 3-2 เซต (25-15, 19-25, 25-19, 23-25, 15-11 คะแนน)
รอบก่่อนรองชนะเลิิศ
วัันที่่� 15 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนท่่าชััยวิิทยา 3-0 เซต (25-21, 25-16,
25-12 คะแนน)
รอบรองชนะเลิิศ
วัันที่่� 16 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนสระบุุรีีวิทิ ยาคม 3-0 เซต (25-13,
25-20, 25-17 คะแนน)
รอบชิิงชนะเลิิศ
วัันที่่� 17 ธัันวาคม พ.ศ. 2563
โรงเรีี ย นอััส สััม ชััญ แพ้้ โรงเรีี ย นนวมิิ น ทราชููทิิ ศ มััช ฌิิ ม
จ.นครสวรรค์์ 1-3 เซต (19-25, 23-25, 25-21, 20-25 คะแนน)
คว้้ารางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับหนึ่่�งการแข่่งขัันวอลเลย์์บอล
ยุุวชน “เอสโคล่่า” รุ่่�นอายุุไม่่เกิิน 16 ปีี ชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย
ครั้้�งที่่� 8 (ปีี ที่่� 31) ประจํําปีี 2563 ชิิงถ้้วยพระราชทานสมเด็็จพระ
กนิิษฐาธิิราชเจ้้า กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ สยามบรมราช
กุุมารีี รอบชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย
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บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) มอบเงิินสนัับสนุุนโครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่อวั
� นั ที่่� 9 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 คุุณวรััญชััย รัักษาเกีียรติิผู้้ �
ช่่วยผู้้ �อำ�ำ นวยการสำำ�นักั Creative Branding & Design Solutions
อาวุุโส บริิ ษัทั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัดั (มหาชน) และคุุณทวีีศักดิ์์
ั �
ภััทรกิิ จวานิิ ช ผู้้ �จัดั การอาวุุโสสนัับสนุุ นงานประสานงาน
ภายนอก ในนามคุุณฐาปน สิิริิวัฒั นภัักดีี กรรมการผู้้ �อำ�ำ นวยการ
ใหญ่่ บริิ ษัทั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัดั (มหาชน) มอบเงิินสนัับสนุุน
โครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ประเภทฟุุตบอล

บาสเกตบอล และวอลเลย์์บอล จำำ�นวน 200,000.- บาท (สองแสน
ั กกี
บาทถ้้วน) และสนัับสนุุนผลิิตภััณฑ์์น้ำ� �ดื่่
ำ ม� ช้้างให้้กับนั
ั ฬี าเพื่่�อ
ใช้้ในการฝึึกซ้้อมและแข่่งขัันตลอดปีี การศึึกษา 2563 ด้้วย โดยมีี
มาสเตอร์์วีรี วััฒน์์ สุุวรรณศร หััวหน้้าฝ่่ายกิิจกรรม มาสเตอร์์ธง
ไชย มุุขพันั ธ์์ หััวหน้้างานกีีฬา เป็็ นผู้้ �รับั มอบ ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ

สโมสรไฮเทค เซ็็นสััญญากัับ จิิราเมธ หนููขาว นัักบาสเกตบอลอััสสััมชััญ
เมื่่�อวันั ที่่� 18 ธัันวาคม พ.ศ. 2563 สโมสรบาสเกตบอล
ไฮเทคโดยคุุณนิิ พนธ์์ ชวลิิ ตรมณเฑีี ยร ประธานสโมสร
ลงนามสััญญากัับนายจิิ ราเมธ หนููขาว นัักเรีี ยนระดัับชั้้�น
ม.6/8 เลขประจำำ�ตั ัว 55317 นัักบ าสเกตบอลโรงเรีี ย น
อััสสััมชััญ โดยมีี ผู้้ �อำ�ำ นวยการ ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์
ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ คุุณกฤษณะ วจีี ไกรลาส
ผู้้ �จัดั การทีี มบาสเกตบอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ และมารดา
นส. รััตนีี คููหามุุกข์์ ร่่ วมเป็็ นสัักขีีพยาน ณ ห้้องประชุุมสำำ�นักั
ผู้้ �อำ�ำ นวยการ โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุ งเทพฯ
มอบทุุนการศึึกษาให้้นักกีี
ั ฬาบาสเกตบอลโครงการทุุนของโรงเรีียน ประจำำ�ปีีการศึึกษา 2563
เมื่่อวั
� นั ที่่� 4-5 มีีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ มอบ
ทุุนการศึึกษาให้้นักกี
ั ฬี าบาสเกตบอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ที่่ไ� ม่่
ได้้เป็็ นนัักกีีฬาโครงการทุุนของโรงเรีี ยน ประจำำ�ปีี การศึึกษา
2563 จำำ�นวน 2 ทุุน ละ 50,000.- บาท (ห้้าหมื่่�นบาทถ้้วน)
จากกองทุุนเพื่่�อโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ประกอบด้้วย
1. ด.ช. ปุุณย์์ จิิระสุุนทร เลขประจำำ�ตัวั 57375 ม.2/6
2. นายกษิิดิ์์�เดช อรััณยะนาค เลขประจำำ�ตัวั 56217 ม.6/7
โดยมีีภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้ �อำ�ำ นวยการโรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เป็็ นผู้้ม� อบทุุนการศึึกษา พร้้อมด้้วย ภราดาวิิริิยะ
ฉัันทวโรดม ที่่ปรึึก
� ษาอาวุุโสโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ คุุณกฤษณะ
วจีีไกรลาศ ผู้้ �จัดั การทีีมบาสเกตบอลโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ, คุุณ
สุุ รพงศ์์ เสรฐภัักดีี ตััวแทนกองทุุนเพื่่�อโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
มาสเตอร์์ธงไชย มุุขพันั ธ์์ หััวหน้้าผู้้ �ฝึึกสอน มาสเตอร์์นันั ทวััจน์์
สุุวรรณาพิิสิิทธิ์์� มาสเตอร์์ภููริิพันั ธ์์ โชติิหิิรัญั ธนนนท์์ ผู้้ �ฝึึกสอน

ทีีมบาสเกตบอล และผู้้ �ปกครอง ร่่ วมมอบทุุนการศึึกษาเพื่่�อ
เป็็ นการสร้้างขวััญและกำำ�ลังั ใจ ที่ไ่� ด้้นำ�ำ ชััยชนะจากการแข่่งขััน
และสร้้างชื่่อ� เสีียงให้้แก่่โรงเรีี ยน พร้้อมทั้้�งให้้โอวาท ณ ห้้อง
ประชุุมอำำ�นวยการ ชั้้�น M2 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีี ยน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร
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อััสสััมชััญ คััดฟุุตบอลรุ่่�น 16 ปีี ปีีการศึึกษา 2564

โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ เปิิ ดคััดนัักฟุุตบอล เข้้าโครงการ
นัักกีฬี าทุุนโรงเรีี ยนอััสสััมชััญ ประเภทฟุุตบอล ประจำำ�ปีี การ
ศึึกษา 2564 ณ สนามศููนย์์ฝึึกฟุตุ บอล สมาคมกีีฬาฟุุตบอลแห่่ง
ประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์ ภายในมหาวิิทยาลััย
กรุุงเทพธนบุุรีี เขตทวีีวัฒั นา กรุุงเทพมหานคร ระหว่่างวัันที่่�
12-13 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ. 2564 โดยในรอบนี้้� เป็็ นการทดสอบจาก
นัักกีีฬาที่่�ผ่า่ นการคััดเลืือกโดยส่่งผลงานให้้ทีีมงานผู้้ �ฝึึกสอน

พิิจารณากว่่า 300 คน เพื่่�อเข้้าศึึกษาต่่อในระดัับชั้้�นมััธยมศึึกษา
ปีี ที่่� 4 ในแผนการเรีียนศิิลป์์-กีีฬาโดยนัักกีฬี าที่ผ่่� า่ นการทดสอบ
จะต้้องสอบข้้อเขีียนและรายงานตััวเพื่่�อเป็็ นนัักเรีี ยนต่่อไป มีี
ภราดากุุลชาติิ จัันทะโชโต รองผู้้ �อำ�ำ นวยการ/หััวหน้้าสำำ�นักั
ผู้้ �อำ�ำ นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน โรงเรีี ยนอััสสััมชััญ
และทีีมงานผู้้ �ฝึึกสอนเป็็ นผู้้ �ดููแลในการทดสอบครั้้�งนี้้�

สแกน QRCode เพื่่�อดููติิดตามข่่าวสาร การแข่่งขัันกีีฬาทีีมโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้ที่้ ่�
แฟนเพจโครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/
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ที่่ปรึ
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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

