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จดหมายข่า่ วโรงเรีียนอััสสััมชััญ

ปีี ที่่� 23 ฉบัับเดืือนมีีนาคม - สิิงหาคม พ.ศ.2564

ทีีม SPOROS โรงเรีียนอััสสััมชััญ ที่่�คว้า้ อัันดัับที่่� 3 ของโลก จากการแข่ง่ ขััน USA CANSAT Competition 2021

ประจำำ�ปีี การศึึกษา 2564

พิิธิีี�บููชาขอบพระคุุณและพธิีี�ปลงศพภราดาชาร์์ลส์์
โบโรเมโอ เลอชััย ลวสุุต อดีีตผูู้�อำำ�นวยการ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ

ฉีีดวััคซีีนโควิิด 19 ให้้กับั คุุณครููบุุคลากรทางการศึึกษา
ตบลููกยาง “อิินทรีีแดง” อััสสััมชััญ คว้า้ แชมป์์
และ เจ้้าหน้า้ ท่ี่��โ่ รงเรีียนอััสสััมชััญ
วอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน อายิิโนะโมะโต๊ะ๊ รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 14 ปีี
รอบชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย
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พิิธิีี�บููชาขอบพระคุุณและพธิีี�ปลงศพภราดาชาร์์ลส์โ์ บโรเมโอ เลอชััย ลวสุุต
อดีีตผูู้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ

สมเด็็จพระกนิิษฐาธิิราชเจ้า้ กรมสมเด็็จพระเทพรััตน
ราชสุุดาฯ สยามบรมราชกุุมารีี โปรดเกล้า้ ฯ ให้้ผู้้�แทน
พระองค์อั์ ญ
ั เชิิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้า้ หีีบศพของ
ภราดาชาร์ล์ ส์์ โบโรเมโอ เลอชััย ลวสุุต อดีีตผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ โดยมีีคุณ
ุ พ่อ่ ยอด เสนารัักษ์์ อุุปสังั ฆราช
แห่่งสัังฆมณฑลจัันทบุุรีี และคุุณพ่ออำ
่ �ำ นวย ยุ่่�นประยงค์์
ภราดาสงฆ์์ เป็็ นประธานประกอบวจนพิิธีกี รรม - พิิธีบูี ชู า
ขอบพระคุุณ ระหว่า่ งวัันที่่� 8 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
เมื่่�อวัันเสาร์์ที่่� 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา
10.00 น. พระบาทสมเด็็จพระปรเมนทรรามาธิิบดีศี รีีสินิ
ทรมหาวชิิราลงกรณ พระวชิิรเกล้า้ เจ้า้ อยู่่�หััว และสมเด็็จ
พระกนิิษฐาธิิราชเจ้า้ กรมสมเด็็จพระเทพรััตนราชสุุดาฯ
สยามบรมราชกุุ ม ารีี ทรงพระกรุุ ณ าโปรดเกล้้ า ฯ
พระราชทานดิินในการปลงศพภราดาชาร์ล์ ส์์ โบโรเมโอ
เลอชััย ลวสุุต ภราดาอาวุุโส คณะเซนต์ค์ าเบรีียล โดย

พระคุุณเจ้้าซิิลวิิโอ สิิริิพงษ์์ จรััสศรีี พระสัังฆราชแห่่ง
สัังฆมณฑลจัันทบุุรีี เป็็นประธานพิิธีวี างดิินพระราชทาน และ
ประกอบพิิ ธีี บูู ช าขอบพระคุุ ณ -พิิ ธีี ป ลง มีี ภราดา
ดร.เดชาชััย ศรีีพิจิ ารณ์์ อธิิการเจ้า้ คณะเซนต์ค์ าเบรีียลแขวง
ประเทศไทย คณะภราดา คณะครููโรงเรีียนในเครืือมูลู นิิธิฯิ
และตััวแทนจากหน่ว่ ยงานต่า่ ง ๆ เข้า้ ร่ว่ มพิิธีี ณ สุุสาน
ภราดาคณะเซนต์ค์ าเบรีียลโรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา โดย
ผู้้�เข้า้ ร่่วมพิิธีีมีีการปฏิิบัติั ิตามมาตรการป้้องกัันการแพร่่
ระบาดของเชื้้�อไวรััสโควิิด-19 และทุุกคนสวมใส่ห่ น้า้ กาก
อนามััย และเว้น้ ระยะห่า่ งทางสัังคม (social distancing)
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่ว่ มแสดงความเสีียใจและไว้อ้ าลััย
ภราดาชาร์ล์ ส์์ โบโรเมโอ เลอชััย ลวสุุต อดีีตผู้้�อำำ�นวยการ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ด้ว้ ยการลดธงโรงเรีียนอััสสััมชััญ ลงครึ่่�ง
เสา ขอบคุุณภาพจาก โรงเรีียนอััสสััมชััญศรีีราชา
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ทีีม SPOROS โรงเรีียนอััสสััมชััญ ที่่�คว้า้ อัันดัับที่่� 3 ของโลก จากการแข่ง่ ขััน USA CanSat Competition 2021

	ตั้้�งแต่วั่ นั ที่่� 26 กุุมภาพัันธ์์ พ.ศ.2564 เป็็ นต้น้ มา เป็็ น
ระยะเวลากว่า่ 7 เดืือน ที่่�ศููนย์ก์ ารเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีการบิิน
และอวกาศโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้ส่้ ง่ ทีีม SPOROS #3751
เข้า้ ร่ว่ มการแข่ง่ ขััน USA CanSat Competition 2021
สำำ�หรัับการแข่ง่ ขััน Cansat คืือ การแข่ง่ ขัันดาวเทีียมขนาด
เล็็กเท่า่ ขนาดกระป๋๋องเครื่่�องดื่่�ม ที่่�จำ�ำ ลองการทำำ�งานเหมืือน
ดาวเทีียมจริิง โดยติิดตั้้�งอุุปกรณ์อิ์ เิ ล็็กทรอนิิกส์ต่์ า่ ง ๆ ซึ่่�ง
กติิกาการแข่ง่ ขััน จะให้ผู้้�้ เข้า้ ร่ว่ มการแข่ง่ ขััน ปฏิิบัติั ภิ ารกิิจ
ที่่�ตั้้�งไว้ใ้ ห้ส้ มบููรณ์ที่์ ่�สุดุ ซึ่่�งการแข่ง่ ขัันครั้้�งนี้้�เป็็ นการแข่ง่ ขััน
ระบบลีีคของประเทศสหรััฐอเมริิกา โดยจะคััดเลืือก 48 ทีีม
เพื่่�อเข้้ า รอบสุุ ด ท้้ า ย ในระบบออนไลน์์ (เนื่่�องจาก
สถานการณ์์ COVID-19 ทำำ�ให้้ทีมี ที่่�ผ่า่ นการคััดเลืือกไม่่
สามารถเดิินทางไปแข่ง่ ขัันที่่�สหรััฐอเมริิกาได้)้ ก่อ่ นจะเก็็บ
คะแนนหาผู้้�ชนะตามลำำ�ดับต่
ั อ่ ไป
สรุุปผลการแข่ง่ ขััน เมื่่�อวัันที่่� 22 มิิถุนุ ายน พ.ศ.2564
ชนะเลิิ ศ Team Garuda จาก Netaji Subhas
University of Technology, India
อัั น ดัั บ ที่่� 2 Team GAGAN จาก Netaji Subhas
University Of Technology, India
อัันดัับที่่� 3 Team SPOROS จาก โรงเรีียนอััสสััมชััญ,
ประเทศไทย
(เป็็ นทีีมโรงเรีียนมััธยม ทีีมเดีียว ในการแข่่งขัันจาก
ประเทศไทย ด้ว้ ยผลคะแนนรวม 98.59% ตามหลัังผู้้�ชนะ
เลิิศเพีียงแค่่ 0.59%)

อัันดัับที่่� 4 Team grizu-263 จาก Zonguldak Bülent
Ecevit University, Turkey
อัันดัับที่่� 5 Team Spinister จาก University of Alabama
in Huntsville, USA
ทีีม SPOROS โรงเรีียนอััสสััมชััญ ประกอบด้ว้ ย
1. พชรพล สุุจินิ ดาวััฒน์์ ชั้้�น ม.6/2 เลขประจำำ�ตัวั 51061
แผนการเรีียนวิิทย์-์ วิิศวกรรมศาสตร์์
2. วริิศนัันตร์์ รััตนาชััยพงษ์์ ชั้้�น ม.6/2 เลขประจำำ�ตัวั 49905
แผนการเรีียนวิิทย์-์ วิิศวกรรมศาสตร์์
3. ปภพ เลขาปัั ญญพร ชั้้�น ม.6/2 เลขประจำำ�ตัวั 49975
แผนการเรีียนวิิทย์-์ วิิศวกรรมศาสตร์์
4. ธััญพิิสิษิ ฐ์์ กัังเสถีียร ชั้้�น ม.6/2 เลขประจำำ�ตัวั 50879
แผนการเรีียนวิิทย์-์ วิิศวกรรมศาสตร์์
5. สิิระวุุฒิิ ชาญถาวรกิิจ ชั้้�น ม.6/3 เลขประจำำ�ตัวั 50675
แผนการเรีียนวิิทย์-์ วิิศวกรรมศาสตร์์
ครููที่่�ปรึึกษา ได้แ้ ก่่ ม.พชร ภููมิปิ ระเทศ ม.ณััฐกิิตติ์์� ขวััญกิิจ
พิิศาล
อาจารย์ที่์ ่�ปรึึกษา ได้แ้ ก่่ รศ.ดร.อศิิ บุุญจิิตราดุุลย์์ จากคณะ
วิิศวกรรมศาสตร์์ จุุฬาลงกรณ์ม์ หาวิิทยาลััย
ดร.พีีระเมศร์์ โชติิกวีีกิจิ ญาดา จากคณะวิิศวกรรมศาสตร์์
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า้ เจ้า้ คุุณทหารลาดกระบััง
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อััสสััมชััญ คว้า้ รางวััลจากการแข่ง่ ขัันหุ่่�นยนต์์ FIRST League Thailand Online 2020/21

เมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี (เทคโนโลยีี) ฝ่่ายวิิชาการ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ส่ง่ นัักเรีียนเข้า้ ร่ว่ มโครงการแข่ง่ ขัันหุ่่�นยนต์์
FIRST League Thailand Online 2020/21 (FLL2020/21)
ชิิงชนะเลิิศประเทศไทย ประจำำ�ปีี 2564 จััดโดย บริิษัทั แกมมา
โก้้ (ประเทศไทย) ซึ่่�งเป็็ นการรวมทีีมกัันระหว่า่ งแผนกมััธยม
กัับแผนกประถม และเพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการแพร่ร่ ะบาดของโควิิด
19 จึึงมีีการเลื่่�อนการจััดการแข่ง่ ขัันจากวัันที่่� 28-30 เมษายน
พ.ศ. 2564 มาเป็็ นวัันที่่� 1 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีีการแบ่ง่
รููปแบบการแข่ง่ ขัันออกเป็็ น 3 ช่่วง ดัังนี้้�
ช่่วงที่่� 1 Upload Video ช่่วงฝึึ กซ้อ้ มจำำ�นวน 1 file (19 มิิ.ย.
ถึึง 16 ก.ค. 64)
ช่่วงที่่� 2 Upload Video การแข่ง่ ขัันจำำ�นวน 3 file เพื่่�อตรวจ
นัับคะแนน และ Upload Poster เพื่่�อใช้้นำ�ำ เสนอรายละเอีียด
ของการทำำ�ภารกิิจของหุ่่�นยนต์์ (19 มิิ.ย. ถึึง 16 ก.ค. 64)
ช่่วงที่่� 3 เป็็ นการ Present ในรููปแบบ Online โดยใช้้
Program Zoom ในการเข้า้ ร่ว่ มการแข่ง่ ขััน (1 ส.ค. 64)
ผลการแข่ง่ ขัันมีีดังั นี้้�
1. ทีีม ACP Robot ได้รั้ บั รางวััลรองชนะเลิิศ อัันดัับ 2 ประเภท
Robot Design Awards สาขา Robot Design
Programming Awards พร้อ้ มโล่ร่ างวััล และเหรีียญรางวััล

สมาชิิก ได้แ้ ก่่
นายเขมชาติิ มุุตติิศานต์์ ม.5/2 เลขประจำำ�ตัวั 51821
เด็็กชายติิณณ์์ พงษ์กิ์ ติ ติิพันั ธ์์ ม.2/7 เลขประจำำ�ตัวั 53662
เด็็กชายฐากร เจีียรบริิวาร ม.2/8 เลขประจำำ�ตัวั 53476
เด็็กชายชวกรณ์์ จตุุรงคสััมฤทธิ์์� ป.6/2 เลขประจำำ�ตัวั 54827
เด็็กชายปิิ ยเทพ แพร่สิ่ ริิ ิ ป.6/3 เลขประจำำ�ตัวั 55051
2. ทีีม AC Robot ได้รั้ บั รางวััลรองชนะเลิิศ อัันดัับ 2 ประเภท
Judges Awards สาขา Motivate Awards พร้อ้ มโล่ร่ างวััล
และเหรีียญรางวััล
สมาชิิก ได้แ้ ก่่
นายสิิรภพ วาทิินชััย ม.4/4 เลขประจำำ�ตัวั 52213
นายศริิตวรรธน์์ คัันธกมลมาศ ม.4/6 เลขประจำำ�ตัวั 52246
เด็็กชายอธิิวัฒ
ั น์์ เลาหะพัันธุ์์� ม.3/7 เลขประจำำ�ตัวั 54193
เด็็กชายพลภััทร เจริิญสุุข ม.2/1 เลขประจำำ�ตัวั 53727
เด็็กชายกริิช ปัั ญญามณีีรัตั น์์ ม.2/7 เลขประจำำ�ตัวั 53647
โดยมีี มิิสดารณีี ไทยประเสริิฐ โรงเรีียนอััสสััมชััญ แผนก
ประถม และ มิิสจิิรััฐติิ กิิจสมุุทร์์ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เป็็ น
ผู้้�ควบคุุมดููแล
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รายการ TNN Startup สััมภาษณ์์ ทีีม SPOROS อัันดัับ 3 USA CanSat Competition 2021

เมื่่�อวัันที่่� 9 กรกฏาคม พ.ศ.2564 ทีีมงานรายการ TNN
Startup มาสััมภาษณ์์ ทีีม SPOROS ที่่�ได้อั้ นั ดัับที่่� 3 จาก
การแข่ง่ ขััน USA CanSat Competition 2021 เพื่่�อถ่า่ ยทอด
เรื่่�องราวความสำำ�เร็็จของทีีม พร้อ้ มทั้้�งสััมภาษณ์์ พลเรืือเอก
ประพฤติิพร อัักษรมััต นายกสมาคมอััสสััมชััญ และภราดา
ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ในการสนัับสนุุน ส่ง่ เสริิม นัักเรีียนในการเข้า้ ร่ว่ มการแข่ง่ ขััน

ครั้้�งนี้้� ณ โรงเรีี ย นอัั ส สัั ม ชัั ญ เขตบางรัั ก กรุุ ง เทพฯ
รายการ TNN Startup ออกอากาศทาง สถานีีโทรทััศน์์
TNN ช่่อง 16 (สถานีีข่า่ ว 24 ชั่่�วโมง) ออกอากาศเป็็ นประจำำ�
ทุุกวัันพฤหััสบดีี เวลา 10.30-11.00 น. สำำ�หรัับวันั เวลาการ
ออกอากาศการสััมภาษณ์์ ทีีม SPOROS วัันที่่� 22 กรกฎาคม
พ.ศ.2564 เวลา 10.30-11.00 น. รายการ TNN-Startup
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ประชุุมแนวทางการพััฒนาความร่่วมมืือทางวิิชาการระหว่า่ งสถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้า้ เจ้้าคุุณทหาร
ลาดกระบัังและโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่�อวัันที่่� 18 มีีนาคม พ.ศ. 2564 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียน ภราดากุุลชาติิ จัันทะ
โชโต รองผู้้�อำำ�นวยการ/หััวหน้้าฝ่่ายธุุรการ-การเงิิน/
หััวหน้า้ สำำ�นัักผู้้�อำำ�นวยการ มิิสณััฏฐีี เจริิญเกีียรติิบวร
หััวหน้า้ ฝ่่ายวิิชาการ นำำ�คณะครููและนัักเรีียน ศููนย์ก์ าร
เรีียนรู้้�เทคโนโลยีีการบิินและอวกาศ โรงเรีียนอััสสััมชััญ
ร่ว่ มประชุุมกัับคณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง เพื่่�อปรึึกษาหา
แนวทางการพััฒนาความร่ว่ มมืือทางวิิชาการให้้มีคี วาม
เข้ม้ ข้น้ และสอดคล้อ้ งกัับความต้อ้ งการของมหาวิิทยาลััย
และโรงเรีียน โดยมีี รศ.ดร.สมยศ เกีียรติิวินิิ ชวิ
ิ ไิ ล คณบดีี
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ รศ.ดร.อุุมา ศรีีบุุญเรืือง รอง
คณบดีี ฝ่่ายวิิชาการ ผศ.ดร.เชาวลิิต หามนตรีี หััวหน้า้
คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ หลัักสููตรนานาชาติิ ผศ.ดร.สุุตา
ภัั ท ร แคว้้ น เขาเม็็ ง ผู้้�ช่่ ว ยคณบดีี ฝ่่ ายสารนิิ เ ทศ

ประชาสััมพัันธ์แ์ ละเทคโนโลยีีการศึึกษา ดร.อาทิิตย์์ เพชร
ศศิิธร หััวหน้า้ ภาควิิศวกรรมโยธา และ ดร.พีีระเมศร์์ โชติิก
วีีกิิจญาดา อาจารย์ป์ ระจำำ�ภาควิิศวโทรคมนาคม ร่่วม
ประชุุม ณ ห้้องประชุุม คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ สถาบััน
เทคโนโลยีีพระจอมเกล้า้ เจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง เขต
ลาดกระบััง กรุุงเทพฯ
นอกจากนี้้� มาสเตอร์ณั
์ ฐั กิิตติ์์� ขวััญกิิจพิิศาล และ
มาสเตอร์พ์ ชร ภููมิปิ ระเทศ ครููที่่�ปรึึกษาศููนย์ก์ ารเรีียนรู้้�
เทคโนโลยีี ก ารบิิ น และอวกาศ โรงเรีี ย นอัั ส สัั ม ชัั ญ
ได้ร้ ายงานความก้า้ วหน้า้ ของศููนย์ก์ ารเรีียนรู้้�เทคโนโลยีีการ
บิินและอวกาศ โรงเรีียนอััสสััมชััญ ในการดำำ�เนิินโครงการ
ภายใต้้ความร่่วมมืือทางวิิชาการมาตั้้�งแต่่ปีีการศึึกษา
2561-2563 พร้อ้ มมอบของที่่�ระลึึกในการขอบคุุณและ
สวัั ส ดีี ปีี ใหม่่ แ ก่่ ตัั ว แทนคณะวิิ ศ วกรรมศาสตร์์

สอบวััดระดัับความรูู้�ทางภาษาจีีน HSK TEST

เมื่่�อวัันที่่� 20 มีีนาคม พ.ศ. 2564 กลุ่่�มสาระการเรีียน ภาษาจีีน (HSK TEST) ให้กั้ บนั
ั กั เรีียนห้อ้ งเรีียนเน้น้ ภาษา
รู้้�ภาษาต่า่ งประเทศ โรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่ว่ มกัับ ห้อ้ งเรีียน จีีน ม.ต้น้ และ แผนการเรีียนศิิลป์์-ภาษาจีีน ในระดัับ
ขงจื่่�อ มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ จััดสอบวััดระดัับความรู้้�ทาง ม.ปลาย ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรัักกรุุ ง เทพฯ
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การศึึกษาต่อ่ สถาบัันอุุดมศึึกษาของนัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญ ปีี การศึึกษา 2563

รายละเอีียดการศึึกษาต่่อสถาบัันอุุดมศึึกษาของ ขอบคุุณข้อมู
้ ูล งานแนะแนว ฝ่่ายวิิชาการ และฝ่่าย
นัักเรีียนโรงเรีียนอััสสััมชััญ หลัักสููตรสถานศึึกษา และ โปรแกรมภาษาอัังกฤษโรงเรีียนอััสสััมชััญ
โปรแกรมภาษาอัังกฤษ ปีี การศึึกษา 2563
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ขอแสดงความยิินดีีกับนั
ั ักเรีียนที่่�ผ่า่ นคััดเลืือก เข้า้ เป็็ นนัักเรีียนเตรีียมทหาร รุ่่�นที่่� 64

โรงเรีียนอััสสััมชััญ ขอแสดงความยิินดีีกัับนัักเรีียนที่่�
ผ่า่ นคััดเลืือก เข้า้ เป็็ น นัักเรีียนเตรีียมทหาร รุ่่�นที่่� 64
1.จัักรภััทร ขวยเจริิญ เลขประจำำ�ตัวั 50634 : เตรีียมทหาร
(ทหารเรืือ)
2. ภููมิิ ประยููรรััตน์์ เลขประจำำ�ตััว 50588 : เตรีียมทหาร
(ทหารอากาศ)

3. ธนพล วัั ฒ นธัั น ยานนท์์ เลขประจำำ�ตัั ว 50857 :
เตรีียมทหาร (ตำำ�รวจ)
4. วรััญญูู นััคเรต เลขประจำำ�ตััว 51639 : เตรีียมทหาร
(ตำำ�รวจ ปฏิิบัติั ิการพิิเศษ)
5. ณภััทร พิิศาลสิิทธิิวััฒน์์ เลขประจำำ�ตััว 57471 :
เตรีียมทหาร (ทหารบก)

บรรยากาศการเรีียนการสอนออนไลน์์

	บรรยากาศบางส่ว่ นของการเรีียนการสอนออนไลน์์ ของ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ ของนัักเรีียนระดัับ
ชั้้�นมััธยมศึึกษา ปีี การศึึกษา 2564 ที่่�เริ่่�มจััดขึ้้�น เมื่่�อวัันที่่� 1
มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2564 เป็็ นต้น้ มา ผ่า่ นการ Live ด้ว้ ยระบบ
Microsoft Team และ ZOOM โดยเอกสารการเรีียนการสอน

การส่ง่ งาน ผ่า่ น AC Online Classroom (http://classroom.assumption.ac.th/) และ Schoology, Google
Classroom
[ถ่า่ ยภาพโดย : นางสาวลลิิษา สองรัักษ์์ นัักศึึกษาฝึึ กงาน คณะ
นิิเทศศาสตร์์ สาขาการสื่่�อสารองค์ก์ รและแบรนด์์ สถาบัันการ
จััดการปัั ญญาภิิวัฒ
ั น์]์
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ถ่่ายภาพและทำำ� ฐานข้อมู
้ ูล School Bright นัักเรีียน ม.1 ปีี การศึึกษา 2564

เมื่่�อวัันที่่� 22 มีีนาคม พ.ศ. 2564 ฝ่่ายปกครอง ข้อมู
้ ลู ของนัักเรีียนระดัับชั้้�น ม.1 ปีี การศึึกษา 2564 เพื่่�อนำำ�
ร่ว่ มกัับ บริิษัทั จัับจ่า่ ย คอร์ปอ
์ เรชั่่�น จำำ�กัดั ผู้้�ดููแลแอปพลิิ ไปใช้้ในการบััทึกึ เวลาการเข้า้ -ออก การมาเรีียน การซื้้�อ
เคชั่่�น School Bright นำำ�เจ้า้ หน้า้ ที่่� มาถ่า่ ยภาพและทำำ�ฐาน อาหาร ฯลฯ ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
เตรีียมความพร้้อมนัักเรีียน ม.4 เพื่่�อการทดสอบเข้า้ เป็็ นนัักศึึกษาวิิชาทหาร

เมื่่�อวัันที่่� 25 มีีนาคม พ.ศ. 2564 งานลููกเสืือและ
รัักษาดิินแดง โรงเรีียนอััสสััมชััญ จััดกิิจกรรมเตรีียมความ
พร้อ้ มทางด้า้ นร่า่ งกายให้กั้ บนั
ั กั เรีียนชั้้�น ม.4 ปีี การศึึกษา
2564 ก่อ่ นเข้า้ ทดสอบทางด้า้ นสมรรถภาพร่า่ งกายในการ
สมััครสอบเข้า้ เป็็นนัักศึึกษาวิิชาทหาร โดยได้รั้ บั เกีียรติิจาก

วิิทยากรครููฝึึก มาให้คำ้ �ำ แนะนำำ� และเตรีียมความพร้อ้ มใน
ร่า่ งกายในการทดสอบในฐานต่า่ งๆ ประกอบด้ว้ ย ฐานการ
ดัันพื้้�น ฐานการลุุกนั่่�ง และการฐานการวิ่่�ง ตลอดการเรีียน
ภาคฤดููร้อ้ น ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
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คอนเสิิร์์ต AC Band เปิิ ดแสดงให้้นัักเรีียน ม.1 ชม

เมื่่�อวัันที่่� 2 เมษายน พ.ศ.2564 วง AC Band
โรงเรีียนอััสสััมชััญ จััดการแสดงคอนเสิิร์ต์ ให้กั้ บนั
ั กั เรีียน
ม. 1 ปีี การศึึกษา 2564 ได้รั้ บช
ั ม พร้อ้ มทั้้�ง แนะนำำ�เครื่่�อง
ดนตรีีประเภทต่า่ ง ๆ และเชิิญชวนนัักเรีียนที่่�สนใจที่่�จะเป็็ น

สมาชิิกในวง AC Band ณ หอประชุุม Louis-Marie Grand
Hall ชั้้�น 6 อาคารนัักบุุญหลุุยส์-์ มารีีย์์ (Saint LouisMarie Memorial Building) โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุงเทพฯ

AC Zero Waste Day Camp

เมื่่�อวัันที่่� 5 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรีียนอััสสััมชััญ
ร่ว่ มกัับ สมาคมพััฒนาคุุณภาพสิ่่�งแวดล้อ้ ม จััด AC Zero
Waste Day Camp เยาวชนรุ่่�นใหม่่ ใส่ใ่ จสิ่่�งแวดล้อ้ ม
สำำ�หรัับหรัับนักั เรีียน ระดัับชั้้�น ม. 1 และ ม. 4 โรงเรีียน
อััสสััมชััญ ในช่่วงการเรีียนการสอนภาคฤดููร้้อน เพื่่�อ
เป็็ นการส่่งเสริิมให้้ผู้้�เรีียนตระหนััก รู้้�คุุณค่่า และร่่วม
อนุุรักั ษ์์ พััฒนาสิ่่�งแวดล้อ้ ม รัับผิดิ ชอบต่อสั
่ งั คม ส่ง่ เสริิม
การจััดการเรีียนรู้้�ผ่า่ นกระบวนการคิิด ปฏิิบััติิจริิง และ
สามารถนำำ�ไปประยุุกต์ใ์ ช้้ในชีีวิติ ประจำำ�วันั ได้้ ณ โรงเรีียน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเพฯ

สำำ�หรัับกิจิ กรรม AC Zero Waste Day Camp แบ่ง่ การ
จััดกิิจกรรม ออกเป็็ นกลุ่่�ม ประกอบด้ว้ ย
ม.1 จำำ�นวน 3 กลุ่่�ม
วัันที่่� 5 เม.ย. 64 ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, EP-M.1/1
วัันที่่� 7 เม.ย. 64 ม.1/4, ม.1/5, EP-M.1/2, EP-M.1/3
วัันที่่� 8 เม.ย. 64 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ม.4 จำำ�นวน 4 กลุ่่�ม
วัันที่่� 9 เม.ย. 64 ม.4/1,ม.4/5
วัันที่่� 19เม.ย.64 ม.4/2, ม.4/3, ม.4/9
วัันที่่� 20 เม.ย. 64 ม.4/4, ม.4/7, EP-M.4/1
วัันที่่� 21 เม.ย. 64 ม.4/6,ม.4/8, EP-M.4/2
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ความคืืบหน้า้ ในการจััดสร้้างแหล่ง่ การเรีียนรูู้� Smart Farm

ความคืื บ หน้้ า ในการจัั ด สร้้ า งแหล่่ ง การเรีี ย นรู้้�
“Smart Farm” โดยความร่ว่ มมืือระหว่า่ งกลุ่่�มสาระการ
เรีียนรู้้�วิทิ ยาศาสตร์แ์ ละเทคโนโลยีี ร่ว่ มกัับ กลุ่่�มสาระการ
เรีียนรู้้�การงานอาชีีพ โรงเรีียนอััสสััมชััญ โดยเมื่่�อวัันที่่� 19
มีีนาคม พ.ศ. 2564 ดำำ�เนิินการในเฟสที่่� 1 ได้บ้ รรลุุตาม
แผนงานที่่�วางไว้้ และจะดำำ�เนิินงานในเฟสต่อ่ ไป โดยเน้น้
ให้เ้ ป็็ นศููนย์ก์ ลางการเรีียนรู้้�ของนัักเรีียน (การทดลองและ

การเรีียนรู้้�ตามรายวิิชาในชั้้�นเรีียน) ณ บริิเวณดาดฟ้้า
อาคาร ฟ.ฮีีแลร์์ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
สำำ�หรัับคุณ
ุ ครููผู้้�ดูแู ลโครงการ : มาสเตอร์พ์ ชร จัันทร์ศิ์ ริิ ิ
มิิสปานแก้ว้ อัักษรขำำ� มิิสกััญญาพััชร์์ ทานกระโทก โดยมีี
มาสเตอร์ว์ รรณรััช สองศรีียนต์์ หััวหน้า้ ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป
มาสเตอร์วิ์ ฑูิ รู โพธิ์์�เงิิน หััวหน้า้ อาคารสถานที่่� ให้ก้ ารดููแล
ในการปรัับปรุงุ สถานที่่�

ปรัับปรุุงหลัังคาอาคารกอลมเบต์์

งานอาคารสถานที่่� ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป โรงเรีียน จััดการเรีียนการสอนของนัักเรีียนฝ่่ายโปรแกรมภาษา
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร ได้ทำ้ �ำ การปรัับปรุงุ อัังกฤษ (English Program) ทั้้�งนี้้�เพื่่�อจััดสภาพแวดล้อ้ ม
อาคารกอลมเบต์์ ในส่ว่ นหลัังคากัันแดดซึ่่�งเป็็ นสถานที่่� ให้ส้ วยงาม ปลอดภััย เอื้้�อต่อ่ การเรีียนของผู้้�เรีียนมากขึ้้�น
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ความคืืบหน้า้ การปรัับปรุุงห้้องปฏิิบัติั ิการวิิทยาศาสตร์์ อาคารกอลมเบต์์

งานอาคารสถานที่่� ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป โรงเรีียน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพมหานคร ดำำ�เนิินการปรัับปรุงุ
ห้อ้ งปฏิิบัติั กิ าร ภายในอาคารกอลมเบต์์ โดยมีีความคืืบ
หน้า้ ณ วัันที่่� 9 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2564 ในการปรัับปรุงุ ห้อ้ ง
ปฏิิบัติั กิ ารวิิทยาศาสตร์์ (ห้อ้ ง LAB) ได้ดำ้ �ำ เนิินการมาใกล้้

เสร็็จสมบููรณ์์ ซึ่่�งจะใช้เ้ ป็็นสถานที่่�จัดั การเรีียนการสอนของ
นัักเรีียนโปรแกรมภาษาอัังกฤษ (English Program) ทั้้�งนี้้�
เพื่่�อจััดสภาพแวดล้อ้ มให้ส้ วยงาม ปลอดภััย เอื้้�อต่อ่ การ
เรีียนของผู้้�เรีียนมากขึ้้�น และเป็็นการเตรีียมความพร้อ้ มใน
การเปิิ ดการเรีียนการสอน ปีี การศึึกษา 2564

งานอาคารสถานที่่� ปรัับปรุุงระบบภาพและเสีียงในห้้องเรีียน

ในระหว่่างปิิ ดภาคเรีียนที่่� 2 ปีี การศึึกษา 2563
(เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ.2564) งานอาคารสถานที่่�
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป โรงเรีียนอััสสััมชััญ ปรัับปรุงุ ระบบภาพ
และเสีียง ภายในห้อ้ งเรีียนทุุกห้อ้ งเรีียน และปรัับปรุงุ ระบบ
ภาพภายในหอประชุุม Louis-Marie Grand Hall เพื่่�อ
รองรัับกิจิ กรรมและการเรีียนการสอน โรงเรีียนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
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เดิินระบบไฟและระบบ Lan ห้้องพัักครูู Lab วิิทยาศาสตร์์ EP

งานประชาสััมพัันธ์แ์ ละเทคโนโลยีีเพื่่�อการศึึกษา ฝ่่าย
ธุุรการ-การเงิิน และ งานอาคารสถานที่่� ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป
ปรัับปรุงุ ระบบไฟปลั๊๊�ก และเดิินระบบเน็็ตเวิิร์ค์ (Lan) ให้กั้ บั
ห้อ้ งพัักครูู EP ภายในห้อ้ งปฏิิบัติั กิ ารวิิทยาศาสตร์์ ชั้้�น 2
ตึึกกอลมเบต์์ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ

ติิดตั้้�งโปรแกรม Deepfreeze ห้้องศููนย์ส์ อบ TOEFL

งานประชาสััมพัันธ์แ์ ละเทคโนโลยีีเพื่่�อการศึึกษา ฝ่่าย
ธุุรการ-การเงิิน ได้ติ้ ดิ ตั้้�งโปรแกรม Deepfreeze ห้อ้ งศููนย์์
สอบ TOEFL ชั้้�น 9 อาคารอััสสััมชััญ 2003 โรงเรีียน
อััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ เพื่่�อให้พ้ ร้อ้ มในการใช้้งาน

ในการสอบของศููนย์ส์ อบ TOEFL โดย งานอาคารสถานที่่�
ฝ่่ายบริิหารทั่่�วไป ได้ทำ้ �ำ ความสะอาดและฆ่า่ เชื้้�อภายในห้อ้ ง
เพื่่�อป้้องกัันการแพร่ร่ ะบาดของเชื้้�อไวรััสโคโรน่า่ 2019
(COVID-19) ด้ว้ ย ระหว่า่ งวัันที่่� 7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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ฉีีดวััคซีีนโควิิด 19 ให้้กัับ คุุณครููบุุคลากรทางการศกึึษา และ เจ้้าหน้า้ ท่ีี�โรงเรีียนอััสสััมชััญ

โรงเรีียนอััสสััมชััญ ขอขอบคุุณ บุุคลากรทางการ
แพทย์แ์ ละผู้้�ที่เ่� กี่่�ยวข้อ้ งทุุกท่า่ น ที่่�ดำำ�เนิินการฉีีดวััคซีีนโควิิด
19 ให้กั้ บั คุุณครูู บุุคลากรทางการศึึกษา และ เจ้า้ หน้า้ ที่่�
โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ จำำ�นวน 2 เข็็ม
เรีียบร้อ้ ยแล้ว้

		

จััดส่ง่ หนัังสืือตำ�ำ ราเรีียนให้้กัับนัักเรีียน

เมื่่�อวัันที่่� 2 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2564 ฝ่่ายวิิชาการ
โรงเรีียนอััสสััมชััญ จััดส่ง่ หนัังสืือตำ�ำ รากลาง และเอกสาร
ประกอบการสอน ของมููลนิิธิิคณะเซนต์์คาเบรีียลแห่่ง
ประเทศไทย ให้กั้ บนั
ั กั เรีียน ระดัับชั้้�น ม.1-ม.6 เพื่่�ออำำ�นวย
ความสะดวกให้้กับนั
ั กั เรีียนและผู้้�ปกครอง เพื่่�อใช้้ในการ
เรีียนการสอน ในปีี การศึึกษา 2564
ผู้้�ปกครองและนัักเรีียน สามารถตรวจสอบการจััดส่ง่ ได้ที่้ ่�
https://www.ninjavan.co/en-th/tracking
วิิธีกี ารติิดตามพััสดุุ NVTHSPEED2021xxxxx (xxxxx
รหััสประจำำ�ตัวั นัักเรีียน)

	สำำ�หรัับฝ่่ายโปรแกรมภาษาอัังกฤษ โรงเรีียน
อััสสััมชััญ จััดส่ง่ ตำำ�ราเรีียนให้้กับนั
ั กั เรีียนหลัักสููตรภาษา
อัังกฤษ ระดัับชั้้�น EP-M.1 ถึึง EP-M.6 เพื่่�ออำำ�นวยความ
สะดวกให้กั้ บนั
ั กั เรีียนและผู้้�ปกครอง เพื่่�อใช้้ในการเรีียนการ
สอน ของปีี การศึึกษา 2564 โดยดำำ�เนิินการจััดส่ง่ เมื่่�อวัันที่่�
28 พฤษภาคม 2564 สำำ�หรัับโรงเรีียนอััสสััมชััญ จััดการเรีียน
การสอนออนไลน์์ ตั้้�งแต่วั่ นั ที่่� 1 มิิถุนุ ายน พ.ศ. 2564 เป็็นต้น้
ไป
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คุุณเอกชััย เศวตสมภพ อััสสััมชนิิกดีีเด่น่ ประจำำ�ปีี 2560 มอบเงิินช่่วยเหลืือให้้บุุคคลากรโรงเรีียนอััสสััมชััญ
เพื่่�อเป็็ นการแบ่ง่ เบาภาระของบุุคลากรโรงเรีียน ช่่วง COVID-19
บุุคลากรโรงเรีียนอััสสััมชััญ และโรงเรีียนอััสสััมชััญแผนก
ประถม เป็็ นจำำ�นวนเงิิน 2,235,000.- บาท เพื่่�อเป็็ นการแบ่ง่
เบาภาระของบุุคลากรโรงเรีียนอััสสััมชััญและโรงเรีียน
อััสสััมชััญแผนกประถม
- ครููผู้้�สอน ครููสนัับสนุุนการสอน และเจ้้าหน้า้ ที่่� คนละ
5,000.- บาท
- พนัักงานคนละ 3,000.- บาท
โดยคุุณเศวต เศวตสมภพ (อััสสััมชนิิก 34792) บุุตรชาย
คุุณเอกชััย เศวตสมภพ เป็็ นผู้้�แทนมอบเงิินให้้คุณ
ุ ครููและ
พนัักงาน โดยมีี ภราดาวิิริยิ ะ ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษาโรงเรีียน
เนื่่�องจากสถานการณ์ก์ ารแพร่ร่ ะบาดของโรคติิดเชื้้�อ อััสสััมชััญ ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรง
ไวรััสโคโรนา (COVID-19) นายเอกชััย เศวตสมภพ อััสสััม เรีียนอััสสััมชััญ ภราดา ดร.ทัักษบุุตร ไกรประสิิทธิ์์� ผู้้�อำำ�นวย
ชนิิกเลขประจำำ�ตััว 24393 รุ่่�น 2513 (รุ่่�นทุุบตึึกเก่า่ ) การโรงเรีียนอััสสััมชััญ แผนกประถม เป็็ นผู้้�แทนรัับมอบ
อััสสััมชนิิกดีีเด่น่ ประจำำ�ปีี 2560 กรรมการผู้้�จััดการบริิษัทั เมื่่�อวัันที่่� 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ
ซีีโน-แปซิิฟิิค เทรดดิ้้�ง (ไทยแลนด์์) มอบเงิินช่่วยเหลืือ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
พิิธิีี�ลงนามสััญญาเป็็ นผูู้ส� นัับสนุุน การแข่ง่ ขัันฟุุตบอลจตุุรมติิรสามััคคีีครั้้�งที่่� 30

เมื่่�อวัันที่่� 9 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสุุพจน์์ หล้า้ ธรรม
ผอ.รร.เทพศิิรินิ ทร์์ พร้อ้ มด้ว้ ย มาสเตอร์วี์ รี วััฒน์์ สุุวรรณศร
หััวหน้า้ ฝ่่ายกิิจกรรม รร.อััสสััมชััญ นางวราภรณ์์ ทรััพย์ส์ มบููรณ์์
รองผู้้�อำำ�นวยการฝ่่ายวิิชาการและมาตรฐานคุุณภาพ ปฏิิบัติั ิ
หน้า้ ที่่�ผู้้�อำ�ำ นวยการ, นายจิิณณภััทร พิิบูลู วิิทิติ ธำำ�รง ผอ.รร.
สวนกุุหลาบวิิทยาลััยวิิทยาลััยร่่วมเซ็็นสััญญากัับ นายธิิติิ
พฤกษ์ช์ ะอุ่่�ม รองประธานกรรมการอำำ�นวยการ บริิษัทั แกรนด์์

สปอร์ต์ กรุ๊๊�ป จำำ�กัดั นายไพโรจน์์ เบญจทิิศมงคล กรรมการผู้้�
จััดการ บริิษัทั แกรนด์ส์ ปอร์ต์ กรุ๊๊�ป จำำ�กัดั และ นายพีีรเมธ
นิิมากร รองกรรมการผู้้�จััดการ บริิษัทั แกรนด์ส์ ปอร์ต์ กรุ๊๊�ป
จำำ�กัดั ให้เ้ ป็็นผู้้�สนัับสนุุนชุุดแข่ง่ ขััน ชุุดฝึึ กซ้อ้ ม ชุุดเดิินทาง ใน
การแข่ง่ ขัันฟุุตบอลจตุุรมิิตรสามััคคีี ครั้้�งที่่� 30 อย่า่ งเป็็ น
ทางการ ที่่�ตึกึ เทิิดพระเกีียรติิ โรงเรีียนเทพศิิรินิ ทร์์
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รางวััล Gold award การแข่ง่ ขััน 1st Young Concert Artists International Piano Competition 2021

โรงเรีียนอััสสััมชััญ ขอแสดงความยิินดีีกับั ด.ช. วชิิรวิินท์์
เจตนาเจริิญชััย เลขประจำำ�ตัวั 53411 ชั้้�น EP-M.2/3 ได้ร้ างวััล
Gold award รุ่่�นอายุุ 13-14 ปีี การแข่ง่ ขััน 1st Young
Concert Artists International Piano Competition 2021
จััดโดย WPTA Thailand ซึ่่�งการแข่ง่ ขัันรููปแบบ online เมื่่�อ
วัันที่่� 1 สิิงหาคม พ.ศ.2564

ประชุุมผูู้�รัับผิิดชอบงานนโยบายและแผนโรงเรีียนในเครืือมููลนิิธิิฯ

เมื่่�อวัันที่่� 24 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ
จััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์์มููลนิิธิิคณะเซนต์์คาเบรีียลแห่่ง
ประเทศไทย ประชุุมผู้้�รัับผิิดชอบงานนโยบายและแผน
โรงเรีียนในเครืือมูลู นิิธิฯิ ผ่า่ นระบบออนไลน์์ Webex ร่ว่ ม
กัับคณะอนุุกรรมการจััดทำำ�แผนยุุทธศาสตร์มู์ ลู นิิธิฯิ เพื่่�อ

รัั บฟัั งการชี้้�แจงแนวทางการนำำ�ยุุ ทธ ศาสตร์์ มูู ล นิิ ธิิ ฯ
พ.ศ.2565-2570 ไปทำำ�ประชาพิิจารณ์แ์ ละสะท้อ้ นข้อมู
้ ลู
กลัั บ ไปแก้้ ไ ข/เพิ่่�มเติิ ม ต่่ อ ไป โดยมีี ดร.อาทิิ ต ย์์
สอนสุุจิิตรา เป็็ นประธานในการประชุุม
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มอบเงิินสมทบกองทุุนหะริินสุุตและมููลนิิธิิบราเดอร์์หลุุยส์ช์ าแนล

เมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม พ.ศ.2564 คุุณภููมิินทร์์
หะริินสุุต (อััสสััมชนิิก) ผู้้�แทน คุุณลำำ�ยอง หะริินสุุต มอบเงิิน
สมทบกองทุุนหะริินสุุต เพื่่�อพััฒนาการศึึกษาของโรงเรีียน
อััสสััมชััญ จำำ�นวน 50,000 บาท (ห้า้ หมื่่�นบาทถ้ว้ น) ซึ่่�ง
เป็็ นการมอบประจำำ�ทุกุ ๆ ปีี เนื่่�องในโอกาสวัันเกิิดของคุุณ
อำำ�พล หะริินสุุต วัันที่่� 16 สิิงหาคม (ผู้้�ล่ว่ งลัับไปแล้ว้ ) และ
มอบเงิินสมทบมููลนิิธิิบราเดอร์์หลุุยส์์ ชาแนล จำำ�นวน
10,000 บาท (หนึ่่�งหมื่่�นบาทถ้้วน) โดยมีีภราดาวิิริิยะ
ฉัันทวโรดม ที่่�ปรึึกษาโรงเรีียนอััสสััมชััญ/ประธานมููลนิิธิบิ รา
เดอร์ห์ ลุุยส์์ ชาแนล เป็็ นผู้้�รัับมอบ ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ
เขตบางรััก กรุุงเทพฯ
คณะภราดาโรงเรีียนอััสสััมชััญร่่วมสวดพระอภิิธรรม คุุณพ่อวั
่ ชั ร วจีีไกรลาศ บิิดา คุุณกฤษณะ วจีีไกรลาศ
ผูู้�จััดการทีีมบาสเกตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่�อวัันที่่� 4 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 ภราดา ดร.ศัักดา
สกนธวััฒน์์ ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ พร้อ้ มด้ว้ ย
ภราดาทัักษบุุตร ไกรประสิิทธิ์์� ผู้้�อำำ�นวยการ โรงเรีียน
อัั ส สัั ม ชัั ญ แผนกประถม และคณะผู้้�ปกครองนัั ก กีี ฬ า
บาสเกตบอล โครงการนัักกีีฬาทุุน โรงเรีียนอััสสััมชััญ ร่ว่ ม
สวดพระอภิิธรรม คุุณพ่อวั
่ ชั ร วจีีไกรลาศ บิิดา คุุณกฤษณะ
วจีีไกรลาศ กรรมการเลขาธิิการหอการค้า้ ไทย /อััสสััม
ชนิิกดีีเด่น่ /ผู้้�จััดการทีีมบาสเกตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ ณ
ศาลาภาณุุรังั สีี (ศาลา9) วััดเทพศิิรินิ ทราวาส ราชวรวิิหาร
เขตป้้อมปราบศััตรููพ่า่ ย กรุุงเทพมหานคร
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ขอแสดงความยิินดีีกัับตััวแทนจากโรงเรีียนอััสสััมชััญ ที่่�ได้ผ่้ า่ นเข้า้ รอบสุุดท้า้ ย การแข่ง่ ขัันชิิงความเป็็ นหนึ่่�ง
ในศึึก AIS 5G eSports S Series พร้้อมทุุนการศึึกษารางวััลรวม 111,000 บาท

การแข่ง่ ขััน LOL [วัันที่่� 13 - 14 สิิงหาคม พ.ศ. 2564]
- ทีีม The Youniverse
1.StormLanzer : นายธนวััฒน์์ ลี้้�สวััสดิ์์� (พีีท) ม.4/5
วิิทย์-์ สุุขภาพ
2.HallowEve : นาย กฤตเมธ จารุุประทีีปกุลุ (กฤต) ม.4/6
สายวิิทย์-์ สุุขภาพ
3.P00H : นายทอแสง อมรวัั ฒนธรรม (พูู ) ม.4/6
สายวิิทย์์ สุุขภาพ
4.D4RKSW1TCH : นาย เชาวนัันท์์ จงชะยะ (แฟรงค์)์
ม.4/4 สาย วิิทย์-์ ดิิจิิตััล
5.dark dragons : นายกลย์ธั์ ชั ตระกููลเจริิญวิิทย์์ [แชมป์์]
ม.4/4 สายวิิทย์์ ดิิจิิตอล
- ทีีม So Kool Television
1. แมวกอด:นายธีี ร เสฏฐ์์ คงคาลัั ย (ยอด) ม.5/3
วิิทย์-์ วิิศวะ
2. Hyro : นายวรุุตนัันท์์ อมรรััตนานุุเคราะห์์ (เปา) ม.5/4
วิิทย์-์ สุุขภาพ
3. Troniz : นาย ณฐกร อุุนอารีี (อั้้�ม) ม.5/4 วิิทย์-์ สุุขภาพ
4. GGweloose : นายเทพไท อุุดมวุุฒิินัันท์์ (ไท) ม.5/5
วิิทย์-์ ดิิจิิทััลและเทคโนโลยีี
5. Im not Cream : นายชลััฐพล แก้ว้ อ่่อน (ซััน) ม.5/5
วิิทย์-์ ดิิจิิทััลและเทคโนโลยีี
การแข่ง่ ขััน FIFA Online 4 [วัันที่่� 15 สิิงหาคม พ.ศ.2564]
TiGeRGGEZ : ชนะชััย วงศ์วั์ ฒ
ั นะเดช (ไทเกอร์)์ ม.5 วิิทย์์
คณิิต
bboojn : เจตณััฐ กิิตติิวััชราพงษ์์ (บูู) ม.6 ศิิลป์์-คำำ�นวณ
การแข่ง่ ขััน ROV [วัันที่่� 16 - 19 สิิงหาคม พ.ศ.2564]

- ทีีม ไม่ต้่ อ้ งซ้้อมก็็ฟอร์์มแชมป์์
1.Ĝσđ_ƒѓәәяύиή : นายสุุรวััช ยิ่่�งปัั ญญาโชค(โอม)
ม.6 สายวิิทย์-์ วิิศวะ
2.หััวมะพร้้าวว : นายพััสกร บุุญพงศ์ภ์ านุุ(บููม) ม.6 สาย
วิิทย์-์ วิิศวะ
3.[ᴘᴘᴘʀᴛ] : นายพีีรณััฐ สมบุุญมิ่่�งขวััญ (พีีพีี) ม.6 สาย
วิิทย์-์ วิิศวะ
4.อยากโดนเฟิิ สบาด : นายณท พนาศุุริิยสมบััติิ (ณท)
ม.6 สายวิิทย์-์ วิิศวะ
5. Ỷứỉ°•Ẃἅiƒử : นายฐากร อุุนยะวงษ์์ (ปริ๊๊�น) ม.6
สายวิิทย์-์ วิิศวะ
6.ᴀᴍᴛʀ : ณััทพงศ์พ์ ล วงศ์ม์ าศา(ธัันว์)์ ม.6 สายวิิทย์-์
วิิศวะ
- ทีีม PlaNimo
1.BossSoCute : ธนะเมศฐ์์ เตชากรวีีระวััชร์์ (บอส) ม.4/3
สายวิิทย์์ ดิิจิิตอลเเละเทคโนโลยีี
2. sǫɪᴜsʜʏ : ภาณุุวิิชญ์์ ธรรมโชติิ (ปาล์ม์ ) ม.4/8 สาย
ศิิลป์์ภาษา-ฝรั่่�งเศษ
3. ʙᴀʙʏ.GB : นรวีีร์์ เสรีีรัฐั (ตง) ม.4/5 สายวิิทย์-์ สุุขภาพ
4. ɢogeтα : นพนััทธพงศ์์ ตรีีสุขุ เกษม (เเมพ) ม.4/1
สายวิิทย์-์ คณิิต(อสช.)
5.BetterCallSu : พุุทธิิพงศ์์ สวััสดิิบุุญหนา (ซููชิิ) ม.4/1
สายวิิทย์-์ คณิิต(อสช.)
6. ʙʟᴏᴀᴡs¿ : เวธน์์ ว ศิิ น ศิิ ริิ รัั ต น์์ อัั ส ดร ม.4/1
(ไนเนอร์์) สายวิิทย์-์ คณิิต(อสช.)
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มิิซิูู�โน่่ สนัับสนุุนส่ว่ นลด รองเท้า้ แข่ง่ ขัันทีีมวอลเลย์บอ
์ ลโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่�อวัันที่่� 21 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 คุุณณััทธัญ
ั พงษ์์
ปริิวงศ์กุ์ ลุ ธร ฝ่่ายการตลาดอาสุุโส บริิษัทั มิิซูโู น เอแพค
(ประเทศไทย) จำำ�กััด ผู้้�แทนคุุณพิิสุุทธิ์์� บุุนนาค รอง
ประธาน บริิษััท มิิซููโน เอแพค (ประเทศไทย) จำำ�กััด
นำำ�รองเท้า้ แข่ง่ ขัันวอลเลย์บอ
์ ล จำำ�นวน 57 คู่่� มามอบให้้

ทีีมวอลเลย์บอ
์ ล “อิินทรีีแดง” โรงเรีียนอััสสััมชััญ โดย
บริิษััท มิิซููโน เอแพค (ประเทศไทย) จำำ�กััด สนัับสนุุน
ส่ว่ นลด 50 % (มููลค่า่ 125,186.82 บาท) โดยมีีมาสเตอร์์
สนั่่�น อ้น้ เกตุุ หััวหน้า้ ผู้้�ฝึึกสอน ทีีมวอลเลย์บอ
์ ลโรงเรีียน
อััสสััมชััญ เป็็ นผู้้�รัับมอบ ณ โรงเรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก
กรุุงเทพฯ

บริิษััท ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) มอบน้ำำ�ดื่่�มช้้าง เพื่่�อใช้้ในการแข่ง่ ขััน ทีีมกีีฬา “อิินทรีีแดง” โรงเรีียน
อััสสััมชััญ

เมื่่�อวัันที่่� 6 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 บริิษััท ไทย
เบฟเวอเรจ จำำ�กััด (มหาชน) นำำ�น้ำำ�ดื่่�มช้้าง มอบให้้กัับทีีม
กีีฬาโรงเรีียนอััสสััมชััญ เพื่่�อใช้้ในการแข่ง่ ขัันปีี การศึึกษา
2564 ประกอบด้ว้ ย ทีีมฟุุตบอล ทีีมวอลเลย์บอ
์ ล และทีีม
บาสเกตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ จำำ�นวน 500 แพค โดย
ส่่งมอบสำำ�หรัับทีีมบาสเกตบอลและวอลเลย์บอ
์ ล ที่่�โรง
เรีียนอััสสััมชััญ เขตบางรััก กรุุงเทพฯ ส่ว่ นฟุุตบอลส่ง่ ที่่�

หอพัักนัักฟุุตบอล ในโครงการอััสสััมชััญแคมปัั ส พระราม
2 จ.สมุุทรสาคร
	ทางโรงเรีียนขอขอบคุุณ คุุณฐาปน สิิริวัิ ฒ
ั นภัักดีี
กรรมการผู้้�อำำ�นวยการใหญ่บริ
่ ษัิ ทั ไทยเบฟเวอเรจ จำำ�กัดั
(มหาชน) /อััสสััมชนิิกดีีเด่่น ที่่�ให้้การสนัับสนุุนด้้วยดีี
เสมอมา
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นัักบาสเกตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้รั้ บั การคััดเลืือกเป็็ นตััวแทนนัักกีีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีีมชาติิไทย
	ยิินดีีกัับ ปรมััตถ์์ ลิ่่�วตระกููล และ ภรัันยูู รััตนอุุบล
(ติิดนำำ�รองอัันดัับ 1) นัักบาสเกตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้้
รัับการคััดเลืือกเป็็ นตััวแทนนัักกีีฬาบาสเกตบอลเยาวชนทีีม
ชาติิไทย เมื่่�อวัันที่่� 20 มีีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สนาม
บาสเกตบอลสโมสรบาสเกตบอลไฮเทค เพื่่�อเข้า้ ร่ว่ มการ
แข่ง่ ขััน รายการ FIBA U15 Skills Challenge 2021
Regional Qualifiers

ทีีมวอลเลย์บอ
์ ลอััสสััมชััญ U-14 รัับโอวาทก่อ่ นเดิินทางเข้า้ ร่่วมการแข่ง่ ขัันวอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน อายิิโนะโมะ
โต๊ะ๊ รอบชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย

เมื่่�อวัันที่่� 23 มีีนาคม พ.ศ. 2564 คุุณสัักกะพงษ์์
บุุญมีี ผู้้�จััดการทีีมวอลเลย์บอ
์ ลโรงเรีียนอััสสััมชััญ พร้อ้ ม
ด้ว้ ยมาสเตอร์ส์ นั่่�น อ้น้ เกตุุ และมาสเตอร์อภิ
์ ชิ าติิ โชติิเนตร
ผู้้�ฝึึกสอน ได้นำ้ �นั
ำ กั กีีฬาทีีมวอลเลย์ว์ อลโรงเรีียนอััสสััมชััญ
รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 14 ปีี เข้า้ พบภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์์
ผู้้�อำำ�นวยการโรงเรีียนอััสสััมชััญ, ภราดาวิิริยิ ะ ฉัันทวโรดม
ที่่�ปรึึกษาผู้้�อำำ�นวยการ, พล.ร.อ.ประพฤติิพร อัักษรมััต นายก
สมาคมอััสสััมชััญและคณะกรรมการสมาคม เพื่่�อรัับโอวาท

และให้กำ้ �ลั
ำ งั ใจทีีมวอลเลย์บอ
ิ
์ ลโรงเรีียนอััสสััมชััญ ที่่�ได้สิ้ ทธิ์์�
เข้า้ ร่่วมการแข่ง่ ขัันวอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน อายิิโนะโมะโต๊๊ะ
รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 14 ปีี ครั้้�งที่่� 2 (ปีี ที่่� 30) ชิิงถ้ว้ ยประทานทููล
กระหม่่อมหญิิงอุุบลรััตนราชกััญญา สิิริิวััฒนาพรรณ
วดีี ประจำำ�ปีี 2563 ในตำำ�แหน่ง่ “แชมป์์ภาคนครหลวง”
ระหว่า่ งวัันที่่� 3-10 เมษายน 2564 ณ สนามกีีฬาจิิระนคร
อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา
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ตบลููกยาง “อิินทรีีแดง” อััสสััมชััญ U-14 คว้า้ แชมป์์ วอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน อายิิโนะโมะโต๊ะ๊ รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 14 ปีี
รอบคััดเลืือกตััวแทนภาคนครหลวง ประจำำ�ปีี 2563

สรุุ ปผลการแข่่งขัั นโรงเรีี ยนอัั สสัั มชัั ญ รายการ
วอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน อายิิโนะโมะโต๊ะ๊ รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 14 ปีี ครั้้�ง
ที่่� 2 (ปีี ที่่� 30) ชิิงถ้ว้ ยประทานทููลกระหม่อ่ มหญิิงอุุบลรััตน
ราชกััญญา สิิริวัิ ฒ
ั นาพรรณวดีี ประจำำ�ปีี 2563 รอบคััด
เลืือกตััวแทนภาคนครหลวง ระหว่า่ งวัันที่่� 8 - 14 มีีนาคม
พ.ศ. 2564 ณ ยิิมเนเซี่่�ยม 1 โรงเรีียนเทศบาล 1 (เยี่่�ยม
เกษสุุวรรณ) จ.สมุุทรปราการ
รอบแรก
วัันที่่� 8 มีีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนนวมิินทราชิินูทิู ศิ หอวััง
นนทบุุรีี 3-0 เซต (25-11, 25-12, 25-14 คะแนน)
วัันที่่� 11 มีีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนมััธยมวััดด่า่ นสำำ�โรง 3-0
เซต (25-5, 25-5, 25-9 คะแนน)
วัันที่่� 12 มีีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนมััธยมวััดหนองจอก 3-0
เซต (25-11, 25-9, 25-14 คะแนน)
รอบรองชนะเลิิศ
วัันที่่� 13 มีีนาคม พ.ศ. 2564

โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนกีีฬานครนนท์วิ์ ทิ ยา 6
3-0 เซต (25-15, 25-21, 25-11 คะแนน)
รอบชิิงชนะเลิิศ
วัันที่่� 14 มีีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนเทศบาล 1 (เยี่่�ยมเกษ
สุุวรรณ) 3-0 เซต (25-19, 25-9, 26-24 คะแนน)
รางวััลนัักกีีฬายอดเยี่่�ยมชาย ได้้แก่่ ผู้้�เล่่นหมายเลข 5
โรงเรีียนอััสสััมชััญ เด็็กชาย อภิิมุขุ คงถิ่่�นสถาน
รางวััลผู้้�ฝึึกสอนยอดเยี่่�ยมชาย ได้แ้ ก่่ ผู้้�ฝึึกสอนโรงเรีียน
อััสสััมชััญ มาสเตอร์ส์ นั่่�น อ้น้ เกตุุ
โรงเรีี ย นอัั ส สัั ม ชัั ญ คว้้ า รางวัั ล ชนะเลิิ ศ การแข่่ง ขัั น
วอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน อายิิโนะโมะโต๊ะ๊ รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 14 ปีี ครั้้�ง
ที่่� 2 (ปีี ที่่� 30) ชิิงถ้ว้ ยประทานทููลกระหม่อ่ มหญิิงอุุบลรััตน
ราชกััญญา สิิริวัิ ฒ
ั นาพรรณวดีี ประจำำ�ปีี 2563 รอบคััด
เลืื อ กตัั ว แทนภาคนครหลวง พร้้อ มเป็็ น ตัั ว แทนภาค
นครหลวงเข้้ า ร่่ ว มการแข่่ ง ขัั น รอบชิิ ง ชนะเลิิ ศ แห่่ ง
ประเทศไทย ณ อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา ระหว่า่ งวัันที่่� 3-10
เมษายน พ.ศ. 2564
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ตบลููกยาง “อิินทรีีแดง” อััสสััมชััญ คว้า้ แชมป์์ วอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน อายิิโนะโมะโต๊ะ๊ รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 14 ปีี
รอบชิิงชนะเลิิศแห่่งประเทศไทย แชมป์์สมััยที่่� 3

สรุุปผลการแข่ง่ ขัันวอลเลย์บอ
์ ลยุุวชน อายิิโนะโมะโต๊ะ๊
รุ่่�นอายุุไม่เ่ กิิน 14 ปีี ครั้้�งที่่� 2 (ปีี ที่่� 30) ชิิงถ้ว้ ยประทานทููล
กระหม่อ่ มหญิิงอุุบลรััตนราชกััญญา สิิริวัิ ฒ
ั นาพรรณวดีี รอบ
ชิิงชนะเลิิศแห่ง่ ประเทศไทย ระหว่า่ งวัันที่่� 3-10 เมษายน
พ.ศ. 2564
ณ โรงยิิมเนเซี่่�ยม สนามกีีฬาจิิระนคร อ.หาดใหญ่่ จ.สงขลา
-------------------------------------------------รอบแรก
วัันที่่� 3 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนด่า่ นช้้างวิิทยา 3-0 เซต
(25-13, 25-20, 25-19 คะแนน)
วัันที่่� 4 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนกีีฬา อบจ.จัังหวััด
พิิษณุุโลก 3-2 เซต (21-25, 22-25, 25-18, 25-9, 15-10
คะแนน)
วัันที่่� 5 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนกาญจนภิิเษกวิิทยาลััย
กระบี่่� 3-0 เซต (25-17, 25-12, 25-9 คะแนน)
รอบสอง
วัันที่่� 6 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนกีีฬา อบจ.ร้อ้ ยเอ็็ด 3-0
เซต (25-17, 25-17, 25-18 คะแนน)

วัันที่่� 7 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนท่า่ ข้า้ มพิิทยาคม 3-0 เซต
(25-18, 25-13, 25-15 คะแนน)
รอบก่อ่ นรองชนะเลิิศ
วัันที่่� 8 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนเทศบาลบ้า้ นสามเหลี่่�ยม
3-0 เซต (25-13, 25-14, 25-18 คะแนน)
รอบรองชนะเลิิศ
วัันที่่� 9 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนกีีฬาจัังหวััดสุุพรรณบุุรีี
3-0 เซต (25-20, 25-21, 25-20 คะแนน)
รอบชิิงชนะเลิิศ
วัันที่่� 10 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรีียนอััสสััมชััญ ชนะ โรงเรีียนกีีฬา อบจ.ร้อ้ ยเอ็็ด 3-1
เซต (21-25, 30-28, 25-14, 25-23 คะแนน)
-------------------------------------------------รางวััลนัักกีีฬายอดเยี่่�ยมชาย
ได้แ้ ก่ผู้้�่ เล่น่ หมายเลข 1 โรงเรีียนอััสสััมชััญ เด็็กชายรััฐพล
เสนาไทย
รางวััลผู้้�ฝึึกสอนยอดเยี่่�ยมชาย
ได้แ้ ก่ผู้้�ฝึ
่ ึ กสอนโรงเรีียนอััสสััมชััญ มาสเตอร์ส์ นั่่�น อ้น้ เกตุุ
--------------------------------------------------
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ฉีีดฆ่า่ เชื้้�อหอพัักนัักกีีฬาฟุุตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ

เมื่่�อวัันที่่� 1 สิิงหาคม พ.ศ. 2564 มาสเตอร์ป์ ระนุุพงษ์์
ปิ่่�นสุุวรรณ หััวหน้า้ ผู้้�ฝึึกสอนฟุุตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ
พร้อ้ มด้ว้ ยทีีมงานผู้้�ฝึึกสอน ฉีีดพ่น่ ฆ่า่ เชื้้�อหอพัักนัักกีีฬา
ฟุุตบอลโรงเรีียนอััสสััมชััญ เพื่่�อป้้องกัันการแพร่ร่ ะบาดจาก

เชื้้�อไว้รั้ สั โคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการของโรงเรีียน
ณ หอพัักนัักกีีฬาฟุุตบอล โครงการทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ
ภายในโครงการอััสสััมชััญ แคมปัั ส พระราม 2 ต.พัันท้า้ ย
นรสิิงห์์ อ.เมืืองสมุุทรสาคร จ.สมุุทรสาคร

สแกน QRCode เพื่่�อดููติิดตามข่า่ วสาร การแข่ง่ ขัันกีีฬาทีีมโรงเรีียนอััสสััมชััญ ได้ที่้ ่�
แฟนเพจโครงการนัักกีีฬาทุุนโรงเรีียนอััสสััมชััญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/

คณะผู้้�จััดทำำ�
ที่่�ปรึึกษา

ผู้้�ช่่วยบรรณาธิิการ
ม.ชาญชััย

ภราดาวิิริิยะ

ฉัันทวโรดม

กองบรรณาธิิการ

ภราดาจำำรััส

แก้้วอำำคา

ม.กายสิิทธิ์์�	ร่่มไมล์์

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม

มิิสณััฎฐีี

เจริิญเกีียรติิบวร

ม.ชาญชััย

ศรีีนิิยม

มิิสณวรา

ใจสุุวรรณ์์

ม.โอภาส

ธิิราศัักดิ์์�

มิิสณวรา

ใจสุุวรรณ์์

มิิสพิิชชาอร

ณ นคร

ม.วรรณรััชต์์

สองศรีียนต์์

มิิสพิิชชาอร

ณ นคร

นัักเรีียนชมรม NETAC

ม.ไพฑููรย์์

ท้้วมกร

มิิสสิิริินุุช

เอี่่�ยมเขีียว

ม.วีีรวััฒน์์

สุุวรรณศร

พิิสููจน์อั์ ักษร

รููปเล่ม่

บรรณาธิิการบริิหาร
ม.โสภณ	

สกุุลเรืือง

ศรีีนิิยม

ถ่่ายภาพ

สกนธวััฒน์์

ภราดา ดร.ศัักดา

ม.กายสิิทธิ์์�	ร่่มไมล์์
ม.โสภณ	สกุุลเรืือง

มิิสณวรา

ม.กายสิิทธิ์์�	ร่่มไมล์์

ใจสุุวรรณ์์

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม

ม.ชาญชััย	ศรีีนิิยม

บรรณาธิิการ

มิิสณวรา

ม.กายสิิทธิ์์�	ร่่มไมล์์

มิิสเรวดีี	ฉายสุุวรรณ

ใจสุุวรรณ์์

โรงเรีียนอััสสััมชััญ
เลขที่่� 26 ถนนเจริิญกรุุง เขตบางรััก กรุุงเทพฯ 10500 โทรศััพท์์ 0-2630-7111-20 โทรสาร 0-2237-7769

Website http://www.assumption.ac.th
Fanpage http://www.facebook.com/AssumptionCollege1885
Youtube http://www.youtube.com/AssumptionCollege1885 Line@Official : ASSUMPTION1885
Instagram : www.instagram.com/assumption_style

