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จดหมายข่า่วโรงเรียนอััสสัมชััญ

AC NEWSLETTER
ปีีทีี่ ่23 ฉบัับัเดือันมีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2564

ทีี่ม SPOROS โรงเรียนอััสสัมชััญ ทีี่ค่วา้อัันดับัทีี่ ่3 ข่อังโลก จากการแข่ง่ขั่น USA CANSAT  Competition 2021

พิธีิิีบูัชัาข่อับัพระคุณและพธีิิีปีลงศพภราดาชัาร์ลส์
โบัโรเมโอั เลอัชััย ลวสุต อัดีตผูู้อ้ัำานวยการ

โรงเรียนอััสสัมชััญ

ฉีดวัคซีีนโควิด 19 ให้กับั คุณครูบุัคลากรที่างการศึกษา 
และ เจ้าหนา้ที่่ีโ่รงเรียนอััสสัมชััญ

ตบัลูกยาง “อิันที่รีแดง” อััสสัมชััญ ควา้แชัมป์ี 
วอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน อัายิโนะโมะโตะ๊ รุ่นอัายุไมเ่กิน 14 ปีี 

รอับัชิังชันะเลิศแห่งปีระเที่ศไที่ย

ปีระจำาปีีการศึกษา 2564



 2 AC NEWSLETTER

 
พิธีิิีบูัชัาข่อับัพระคุณและพธีิิีปีลงศพภราดาชัาร์ลสโ์บัโรเมโอั เลอัชััย ลวสุต 

อัดีตผูู้อ้ัำานวยการโรงเรียนอััสสัมชััญ

 สมเด็จพระกนิษฐาธิิีราชัเจ้า กรมสมเด็จพระเที่พรัตน
ราชัสุดาฯ สยามบัรมราชักุมารี โปีรดเกล้าฯ ให้ผูู้แ้ที่น
พระอังคอั์ัญเชิัญพวงมาลาพระราชัที่านวางหนา้หีบัศพข่อัง 
ภราดาชัาร์ลส ์โบัโรเมโอั เลอัชััย ลวสุต อัดีตผูู้อ้ัำานวยการ
โรงเรียนอััสสัมชััญ โดยมีคุณพอ่ัยอัด เสนารักษ ์อุัปีสังฆราชั
แห่งสังฆมณฑลจันที่บุัรี และคุณพอ่ัอัำานวย ยุน่ปีระยงค ์
ภราดาสงฆ ์ เป็ีนปีระธิีานปีระกอับัวจนพิธีิีกรรม - พิธีิีบูัชัา
ข่อับัพระคุณ ระหวา่งวันทีี่ ่8 - 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
      เม่ือัวันเสาร์ทีี่่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เวลา  
10.00 น. พระบัาที่สมเด็จพระปีรเมนที่รรามาธิิีบัดีศรีสิน
ที่รมหาวชิัราลงกรณ พระวชิัรเกลา้เจ้าอัยูหั่ว และสมเด็จ
พระกนษิฐาธิิีราชัเจ้า กรมสมเดจ็พระเที่พรตันราชัสดุาฯ 
สยามบัรมราชักุมารี ที่รงพระกรุณาโปีรดเกล้าฯ 
พระราชัที่านดนิในการปีลงศพภราดาชัารล์ส ์ โบัโรเมโอั 
เลอัชััย ลวสุต  ภราดาอัาวุโส คณะเซีนต์คาเบัรียล โดย

พระคุณเจ้าซิีลวิโอั สิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชัแห่ง
สังฆมณฑลจันที่บุัรี เป็ีนปีระธิีานพิธีิีวางดินพระราชัที่าน และ
ปีระกอับัพิธีิีบูัชัาข่อับัพระคุณ-พิธีิีปีลง มี ภราดา  
ดร.เดชัาชััย ศรีพิจารณ ์อัธิิีการเจ้าคณะเซีนตค์าเบัรียลแข่วง
ปีระเที่ศไที่ย คณะภราดา คณะครูโรงเรียนในเครือัมูลนิธิิีฯ 
และตัวแที่นจากหนว่ยงานตา่ง ๆ เข่า้ร่วมพิธีิี  ณ สุสาน
ภราดาคณะเซีนต์คาเบัรียลโรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา โดย
ผูู้เ้ข่า้ร่วมพิธีิีมีการปีฏิิบััติตามมาตรการป้ีอังกันการแพร่
ระบัาดข่อังเช้ืัอัไวรัสโควิด-19 และทุี่กคนสวมใสห่นา้กาก
อันามัย และเวน้ระยะห่างที่างสังคม  (social distancing)
 โรงเรียนอััสสัมชััญ ร่วมแสดงความเสียใจและไวอ้ัาลัย 
ภราดาชัาร์ลส ์โบัโรเมโอั เลอัชััย ลวสุต อัดีตผูู้อ้ัำานวยการ
โรงเรยีนอััสสัมชััญ ดว้ยการลดธิีงโรงเรยีนอััสสัมชััญ ลงคร่ึง
เสา ข่อับัคุณภาพจาก โรงเรียนอััสสัมชััญศรีราชัา
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ทีี่ม SPOROS โรงเรียนอััสสัมชััญ ทีี่ค่วา้อัันดับัทีี่ ่3 ข่อังโลก จากการแข่ง่ขั่น  USA CanSat Competition 2021

 ตัง้แตวั่นทีี่ ่26 กุมภาพันธิี ์พ.ศ.2564 เป็ีนตน้มา เป็ีน
ระยะเวลากว่า 7 เดือัน ทีี่ศู่นยก์ารเรียนรู้เที่คโนโลยีการบิัน
และอัวกาศโรงเรียนอััสสัมชััญ ไดส้ง่ทีี่ม SPOROS #3751 
เข่า้ร่วมการแข่ง่ขั่น USA CanSat Competition 2021  
สำาหรับัการแข่ง่ขั่น Cansat คือั การแข่ง่ขั่นดาวเที่ยีมข่นาด
เล็กเที่า่ข่นาดกระป๋ีอังเคร่ือังด่ืม ทีี่จ่ำาลอังการที่ำางานเหมอืัน
ดาวเทีี่ยมจริง โดยติดตัง้อุัปีกรณอิ์ัเล็กที่รอันิกสต์า่ง ๆ ซ่ึีง
กติกาการแข่ง่ขั่น จะให้ผูู้เ้ข่า้ร่วมการแข่ง่ขั่น ปีฏิิบััติภารกจิ
ทีี่ตั่ง้ไวใ้ห้สมบูัรณที์ี่สุ่ด ซ่ึีงการแข่ง่ขั่นครัง้นีเ้ป็ีนการแข่ง่ขั่น
ระบับัลีคข่อังปีระเที่ศสหรฐัอัเมริกา โดยจะคัดเลือัก 48 ทีี่ม 
เพ่ือัเข่้ารอับัสุดที่้าย ในระบับัอัอันไลน์ (เน่ือังจาก
สถานการณ ์COVID-19 ที่ำาให้ทีี่มทีี่ผู่้า่นการคัดเลือักไม่
สามารถเดินที่างไปีแข่ง่ขั่นทีี่ส่หรัฐอัเมริกาได)้ กอ่ันจะเก็บั
คะแนนหาผูู้ช้ันะตามลำาดับัตอ่ัไปี
สรุปีผู้ลการแข่ง่ขั่น เม่ือัวันทีี่ ่22 มิถุนายน พ.ศ.2564
ชันะเลิศ Team Garuda จาก Netaji Subhas  
University of Technology, India
อัันดับัทีี่่ 2 Team GAGAN จาก Netaji Subhas  
University Of Technology, India
อัันดับัทีี่ ่ 3 Team SPOROS จาก โรงเรียนอััสสัมชััญ, 
ปีระเที่ศไที่ย
(เป็ีนที่ีมโรงเรียนมัธิียม ทีี่มเดียว ในการแข่่งขั่นจาก
ปีระเที่ศไที่ย ดว้ยผู้ลคะแนนรวม 98.59% ตามหลังผูู้ช้ันะ
เลิศเพียงแค ่0.59%)

อัันดับัทีี่ ่4 Team grizu-263 จาก Zonguldak Bülent 
Ecevit University, Turkey
อัันดับัทีี่ ่5 Team Spinister จาก University of Alabama 
in Huntsville, USA
ทีี่ม SPOROS โรงเรียนอััสสัมชััญ ปีระกอับัดว้ย
1. พชัรพล สุจินดาวัฒน ์ชััน้ ม.6/2 เลข่ปีระจำาตัว 51061 
แผู้นการเรียนวิที่ย-์วิศวกรรมศาสตร์
2. วริศนันตร์ รัตนาชััยพงษ ์ชััน้ ม.6/2 เลข่ปีระจำาตัว 49905 
แผู้นการเรียนวิที่ย-์วิศวกรรมศาสตร์
3. ปีภพ เลข่าปัีญญพร ชััน้ ม.6/2 เลข่ปีระจำาตัว 49975 
แผู้นการเรียนวิที่ย-์วิศวกรรมศาสตร์
4. ธัิีญพิสิษฐ ์กังเสถียร ชััน้ ม.6/2 เลข่ปีระจำาตัว 50879 
แผู้นการเรียนวิที่ย-์วิศวกรรมศาสตร์
5. สิระวุฒิ ชัาญถาวรกิจ ชััน้ ม.6/3 เลข่ปีระจำาตัว 50675 
แผู้นการเรียนวิที่ย-์วิศวกรรมศาสตร์
ครูทีี่ป่ีรึกษา ไดแ้ก ่ม.พชัร ภูมิปีระเที่ศ ม.ณัฐกิตติ ์ข่วัญกิจ
พิศาล
อัาจารยที์ี่ป่ีรึกษา ไดแ้ก ่รศ.ดร.อัศิ บุัญจิตราดุลย ์จากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณม์หาวิที่ยาลัย
ดร.พีระเมศร์ โชัติกวีกิจญาดา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สถาบัันเที่คโนโลยีพระจอัมเกลา้เจ้าคุณที่หารลาดกระบััง
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 เม่ือัวันทีี่ ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 กลุม่สาระการเรียนรู้
วิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลยี (เที่คโนโลยี) ฝ่่ายวิชัาการ  
โรงเรียนอััสสมัชััญ สง่นักเรียนเข่า้ร่วมโครงการแข่ง่ขั่นหุ่นยนต ์
FIRST  League Thailand Online 2020/21 (FLL2020/21) 
ชิังชันะเลศิปีระเที่ศไที่ย ปีระจำาปีี 2564 จัดโดย บัริษัที่ แกมมา
โก ้ (ปีระเที่ศไที่ย) ซ่ึีงเป็ีนการรวมทีี่มกันระหวา่งแผู้นกมัธิียม
กับัแผู้นกปีระถม และเพ่ือัหลีกเลีย่งการแพร่ระบัาดข่อังโควิด 
19 จึงมีการเล่ือันการจัดการแข่ง่ขั่นจากวันทีี่ ่28-30 เมษายน 
พ.ศ. 2564 มาเป็ีนวันทีี่ ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 โดยมีการแบัง่
รูปีแบับัการแข่ง่ขั่นอัอักเป็ีน 3 ช่ัวง ดังนี้
ช่ัวงทีี่ ่1 Upload Video ช่ัวงฝึ่กซ้ีอัมจำานวน 1 file (19 มิ.ย. 
ถึง 16 ก.ค. 64)
ช่ัวงทีี่ ่2 Upload Video การแข่ง่ขั่นจำานวน 3 file เพ่ือัตรวจ
นับัคะแนน และ Upload Poster เพ่ือัใช้ันำาเสนอัรายละเอีัยด
ข่อังการที่ำาภารกิจข่อังหุ่นยนต ์(19 มิ.ย. ถึง 16 ก.ค. 64)
ช่ัวงทีี่่ 3 เป็ีนการ Present ในรูปีแบับั Online โดยใช้ั  
Program Zoom ในการเข่า้ร่วมการแข่ง่ขั่น (1 ส.ค. 64)
ผู้ลการแข่ง่ขั่นมีดังนี้
1. ทีี่ม ACP Robot ไดรั้บัรางวัลรอังชันะเลิศ อัันดับั 2 ปีระเภที่ 
Robot Design Awards สาข่า Robot Design  
Programming Awards พร้อัมโลร่างวัล และเหรียญรางวัล

อััสสัมชััญ ควา้รางวัลจากการแข่ง่ขั่นหุ่นยนต ์FIRST League Thailand Online 2020/21

สมาชิัก ไดแ้ก ่   
นายเข่มชัาติ   มุตติศานต ์  ม.5/2   เลข่ปีระจำาตัว 51821
เด็กชัายติณณ ์  พงษกิ์ตติพันธิี ์  ม.2/7   เลข่ปีระจำาตัว 53662
เด็กชัายฐากร   เจียรบัริวาร   ม.2/8   เลข่ปีระจำาตัว 53476
เด็กชัายชัวกรณ ์  จตุรงคสัมฤที่ธิิี ์ ปี.6/2   เลข่ปีระจำาตัว 54827
เด็กชัายปิียเที่พ   แพร่สิริ   ปี.6/3   เลข่ปีระจำาตัว 55051
2. ทีี่ม AC Robot ไดรั้บัรางวัลรอังชันะเลิศ อัันดับั 2 ปีระเภที่ 
Judges Awards สาข่า Motivate Awards พร้อัมโลร่างวัล 
และเหรียญรางวัล
สมาชิัก ไดแ้ก ่   
นายสิรภพ   วาทิี่นชััย    ม.4/4   เลข่ปีระจำาตัว 52213
นายศริตวรรธิีน ์  คันธิีกมลมาศ    ม.4/6   เลข่ปีระจำาตัว 52246
เด็กชัายอัธิิีวฒัน ์  เลาหะพันธุิี ์   ม.3/7   เลข่ปีระจำาตัว 54193
เด็กชัายพลภัที่ร   เจริญสุข่    ม.2/1   เลข่ปีระจำาตัว 53727
เด็กชัายกรชิั   ปัีญญามณรัีตน ์   ม.2/7   เลข่ปีระจำาตัว 53647
โดยมี มิสดารณี  ไที่ยปีระเสริฐ โรงเรียนอััสสัมชััญ แผู้นก
ปีระถม และ มิสจิรัฐติ กิจสมุที่ร์ โรงเรียนอััสสัมชััญ เป็ีน 
ผูู้ค้วบัคุมดูแล
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รายการ TNN Startup สัมภาษณ ์ทีี่ม SPOROS อัันดับั 3 USA CanSat Competition 2021

 เม่ือัวันทีี่ ่9 กรกฏิาคม พ.ศ.2564 ทีี่มงานรายการ TNN 
Startup มาสัมภาษณ ์ทีี่ม  SPOROS ทีี่ไ่ดอั้ันดับัทีี่ ่3 จาก
การแข่ง่ขั่น USA CanSat Competition 2021 เพ่ือัถา่ยที่อัด
เร่ือังราวความสำาเร็จข่อังทีี่ม พร้อัมทัี่ง้สัมภาษณ ์พลเรือัเอัก
ปีระพฤติพร  อัักษรมัต นายกสมาคมอััสสัมชััญ และภราดา 
ดร.ศักดา สกนธิีวัฒน์ ผูู้้อัำานวยการโรงเรียนอััสสัมชััญ  
ในการสนับัสนุน สง่เสริม นักเรียนในการเข่า้ร่วมการแข่ง่ขั่น

ครั้งนี้ ณ โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ
รายการ  TNN Startup อัอักอัากาศที่าง สถานโีที่รที่ศัน ์
TNN ช่ัอัง 16 (สถานีข่า่ว 24 ชััว่โมง) อัอักอัากาศเป็ีนปีระจำา
ทุี่กวันพฤหัสบัดี เวลา 10.30-11.00 น. สำาหรับัวันเวลาการ
อัอักอัากาศการสัมภาษณ ์ทีี่ม SPOROS วันทีี่ ่22 กรกฎาคม 
พ.ศ.2564 เวลา 10.30-11.00 น. รายการ TNN-Startup
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ปีระชุัมแนวที่างการพัฒนาความร่วมมือัที่างวิชัาการระหวา่งสถาบัันเที่คโนโลยีพระจอัมเกลา้เจ้าคุณที่หาร
ลาดกระบัังและโรงเรียนอััสสัมชััญ

 เม่ือัวันทีี่ ่18 มีนาคม พ.ศ. 2564 ภราดา ดร.ศักดา 
สกนธิีวัฒน ์ผูู้อ้ัำานวยการโรงเรียน ภราดากุลชัาติ จันที่ะ
โชัโต รอังผูู้้อัำานวยการ/หัวหน้าฝ่่ายธุิีรการ-การเงิน/
หัวหนา้สำานักผูู้อ้ัำานวยการ มิสณัฏิฐี เจริญเกียรติบัวร 
หัวหนา้ฝ่่ายวิชัาการ นำาคณะครูและนักเรียน ศูนยก์าร
เรียนรู้เที่คโนโลยีการบิันและอัวกาศ โรงเรียนอััสสัมชััญ 
ร่วมปีระชุัมกับัคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัันเที่คโนโลยี
พระจอัมเกล้าเจ้าคุณที่หารลาดกระบััง เพ่ือัปีรึกษาหา
แนวที่างการพัฒนาความร่วมมือัที่างวิชัาการให้มีความ
เข่ม้ข่น้และสอัดคลอ้ังกับัความตอ้ังการข่อังมหาวทิี่ยาลัย
และโรงเรยีน โดยม ีรศ.ดร.สมยศ เกยีรตวิินิชัวิไล คณบัดี 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ รศ.ดร.อัุมา ศรีบุัญเรือัง รอัง
คณบัดี ฝ่่ายวิชัาการ ผู้ศ.ดร.เชัาวลิต หามนตรี หัวหนา้
คณะวิศวกรรมศาสตร ์หลักสูตรนานาชัาติ ผู้ศ.ดร.สตุา
ภัที่ร แคว้นเข่าเม็ง ผูู้้ช่ัวยคณบัดี ฝ่่ายสารนิเที่ศ 

 
สอับัวัดระดับัความรู้ที่างภาษาจีน HSK TEST

 เม่ือัวันทีี่ ่20 มีนาคม พ.ศ. 2564 กลุม่สาระการเรียน
รู้ภาษาตา่งปีระเที่ศ โรงเรียนอััสสัมชััญ ร่วมกับั ห้อังเรียน

 ข่งจ่ือั มหาวิที่ยาลัยอััสสัมชััญ จัดสอับัวัดระดับัความรู้ที่าง

ภาษาจีน (HSK TEST) ให้กับันักเรียนห้อังเรียนเนน้ภาษา
จีน ม.ตน้ และ แผู้นการเรียนศิลป์ี-ภาษาจีน ในระดับั 
ม.ปีลาย ณ โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรักกรุงเที่พฯ

ปีระชัาสัมพันธิีแ์ละเที่คโนโลยีการศึกษา ดร.อัาทิี่ตย ์เพชัร
ศศิธิีร หัวหนา้ภาควิศวกรรมโยธิีา และ ดร.พีระเมศร์ โชัติก
วีกิจญาดา อัาจารยป์ีระจำาภาควิศวโที่รคมนาคม ร่วม
ปีระชุัม ณ ห้อังปีระชุัม คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบััน
เที่คโนโลยีพระจอัมเกล้าเจ้าคุณที่หารลาดกระบััง เข่ต
ลาดกระบััง กรุงเที่พฯ
     นอักจากนี ้  มาสเตอัร์ณัฐกิตติ ์ข่วัญกิจพิศาล และ  
มาสเตอัร์พชัร ภูมิปีระเที่ศ ครทีูี่ป่ีรึกษาศูนยก์ารเรียนรู้
เที่คโนโลยีการบิันและอัวกาศ โรงเรียนอััสสัมชััญ  
ไดร้ายงานความกา้วหนา้ข่อังศนูยก์ารเรยีนรู้เที่คโนโลยกีาร
บิันและอัวกาศ โรงเรียนอััสสัมชััญ ในการดำาเนินโครงการ
ภายใต้ความร่วมมือัที่างวิชัาการมาตัง้แต่ปีีการศึกษา 
2561-2563 พร้อัมมอับัข่อังทีี่ร่ะลึกในการข่อับัคุณและ
ส วัส ดี ปีี ใหม่แก่ ตั วแที่นคณะวิศวกรรมศาสตร์



 7 AC NEWSLETTER

การศึกษาตอ่ัสถาบัันอุัดมศึกษาข่อังนักเรียนโรงเรียนอััสสัมชััญ ปีีการศึกษา 2563

 รายละเอีัยดการศึกษาต่อัสถาบัันอุัดมศึกษาข่อัง
นักเรยีนโรงเรยีนอััสสัมชััญ หลกัสูตรสถานศกึษา และ 
โปีรแกรมภาษาอัังกฤษ ปีีการศึกษา 2563

ข่อับัคุณข่อ้ัมูล งานแนะแนว ฝ่่ายวิชัาการ และฝ่่าย
โปีรแกรมภาษาอัังกฤษโรงเรียนอััสสัมชััญ
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ข่อัแสดงความยินดีกับันักเรียนทีี่ผู่้า่นคัดเลือัก เข่า้เป็ีนนักเรียนเตรียมที่หาร รุ่นทีี่ ่64

 โรงเรียนอััสสัมชััญ ข่อัแสดงความยินดีกับันักเรียนทีี่่
ผู้า่นคัดเลือัก เข่า้เป็ีน นักเรียนเตรียมที่หาร รุ่นทีี่ ่64
1.จักรภัที่ร ข่วยเจริญ เลข่ปีระจำาตัว 50634 : เตรียมที่หาร 
(ที่หารเรือั)
2. ภูมิ  ปีระยูรรัตน ์เลข่ปีระจำาตัว 50588 : เตรียมที่หาร  
(ที่หารอัากาศ)

 
บัรรยากาศการเรียนการสอันอัอันไลน์

 บัรรยากาศบัางสว่นข่อังการเรียนการสอันอัอันไลน ์ข่อัง
โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ ข่อังนักเรียนระดับั
ชััน้มัธิียมศึกษา ปีีการศึกษา 2564 ทีี่เ่ริม่จัดข้ึ่น เม่ือัวันทีี่ ่1 
มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็ีนตน้มา ผู้า่นการ Live ดว้ยระบับั 

 Microsoft Team และ ZOOM โดยเอักสารการเรียนการสอัน 

การสง่งาน ผู้า่น AC Online Classroom (http://class-
room.assumption.ac.th/) และ Schoology, Google 
Classroom
[ถ่ายภาพโดย : นางสาวลลิษา สอังรักษ ์นักศึกษาฝึ่กงาน คณะ
นิเที่ศศาสตร์ สาข่าการส่ือัสารอังคก์รและแบัรนด ์สถาบัันการ
จัดการปัีญญาภิวัฒน]์

3. ธิีนพล วัฒนธัิีนยานนที่์ เลข่ปีระจำาตัว 50857 : 
เตรียมที่หาร (ตำารวจ)
4. วรัญญูู  นัคเรต เลข่ปีระจำาตัว 51639 : เตรียมที่หาร 
(ตำารวจ ปีฏิิบััติการพิเศษ)
5. ณภัที่ร  พิศาลสิที่ธิิีวัฒน์ เลข่ปีระจำาตัว 57471 : 
เตรียมที่หาร (ที่หารบัก)
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ถ่ายภาพและที่ำา ฐานข่อ้ัมูล School Bright นักเรียน ม.1 ปีีการศึกษา 2564

เตรียมความพร้อัมนักเรียน ม.4 เพ่ือัการที่ดสอับัเข่า้เป็ีนนักศึกษาวิชัาที่หาร

 เม่ือัวันทีี่ ่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ฝ่่ายปีกครอัง  
ร่วมกับั บัริษัที่ จับัจ่าย คอัร์ปีอัเรชััน่ จำากัด ผูู้ดู้แลแอัปีพลิ
เคชััน่ School Bright นำาเจ้าหนา้ทีี่ ่มาถ่ายภาพและที่ำาฐาน

 เม่ือัวันทีี่ ่25 มีนาคม พ.ศ. 2564 งานลูกเสือัและ
รักษาดินแดง โรงเรียนอััสสัมชััญ จัดกิจกรรมเตรียมความ
พร้อัมที่างดา้นร่างกายให้กับันักเรียนชััน้ ม.4 ปีีการศึกษา 
2564 กอ่ันเข่า้ที่ดสอับัที่างดา้นสมรรถภาพร่างกายในการ
สมัครสอับัเข่า้เป็ีนนักศึกษาวิชัาที่หาร โดยไดรั้บัเกียรติจาก

วิที่ยากรครูฝึ่ก มาให้คำาแนะนำา และเตรียมความพร้อัมใน
ร่างกายในการที่ดสอับัในฐานต่างๆ ปีระกอับัดว้ย ฐานการ
ดันพ้ืน ฐานการลุกนัง่ และการฐานการวิง่ ตลอัดการเรียน
ภาคฤดูร้อัน ณ โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ

ข่อ้ัมูลข่อังนักเรียนระดับัชััน้ ม.1 ปีีการศึกษา 2564 เพ่ือันำา
ไปีใช้ัในการบััทึี่กเวลาการเข่า้-อัอัก การมาเรียน การซ้ืีอั
อัาหาร ฯลฯ ณ โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ
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คอันเสิร์ต AC Band เปิีดแสดงให้นักเรียน ม.1 ชัม

 เม่ือัวันทีี่่ 2 เมษายน พ.ศ.2564 วง AC Band  
โรงเรียนอััสสัมชััญ จัดการแสดงคอันเสิร์ต ให้กับันักเรียน 
ม. 1 ปีีการศึกษา 2564 ไดรั้บัชัม พร้อัมทัี่ง้ แนะนำาเคร่ือัง
ดนตรีปีระเภที่ตา่ง ๆ  และเชิัญชัวนนักเรียนทีี่ส่นใจทีี่จ่ะเป็ีน

AC Zero Waste Day Camp

 เม่ือัวันทีี่ ่5 เมษายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนอััสสัมชััญ 
ร่วมกับั  สมาคมพัฒนาคุณภาพสิง่แวดลอ้ัม จัด AC Zero 
Waste Day Camp เยาวชันรุ่นใหม ่ ใสใ่จสิง่แวดลอ้ัม 
สำาหรับัหรับันักเรียน ระดบััชััน้ ม. 1 และ ม. 4 โรงเรยีน 
อััสสัมชััญ ในช่ัวงการเรียนการสอันภาคฤดูร้อัน เพ่ือั
เป็ีนการส่งเสริมให้ผูู้้เรียนตระหนัก รู้คุณค่า และร่วม
อันุรักษ ์ พัฒนาสิง่แวดลอ้ัม รับัผิู้ดชัอับัตอ่ัสังคม สง่เสริม
การจัดการเรียนรู้ผู้า่นกระบัวนการคิด ปีฏิิบััติจริง และ
สามารถนำาไปีปีระยุกตใ์ช้ัในชีัวิตปีระจำาวันได ้ณ โรงเรียน
อััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเพฯ

สำาหรับักิจกรรม AC Zero Waste Day Camp แบัง่การ
จัดกิจกรรม อัอักเป็ีนกลุม่ ปีระกอับัดว้ย
ม.1 จำานวน 3 กลุม่ 
วันทีี่ ่5 เม.ย. 64 ม.1/6, ม.1/7, ม.1/8, EP-M.1/1
วันทีี่ ่7 เม.ย. 64  ม.1/4, ม.1/5, EP-M.1/2, EP-M.1/3
วันทีี่ ่8 เม.ย. 64 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3
ม.4 จำานวน 4 กลุม่
วันทีี่ ่9 เม.ย. 64 ม.4/1,ม.4/5
วันทีี่ ่19เม.ย.64 ม.4/2, ม.4/3, ม.4/9
วันทีี่ ่20 เม.ย. 64 ม.4/4, ม.4/7, EP-M.4/1
วันทีี่ ่21 เม.ย. 64 ม.4/6,ม.4/8, EP-M.4/2

สมาชิักในวง AC Band ณ หอัปีระชัมุ Louis-Marie Grand 
Hall ชััน้ 6 อัาคารนักบุัญหลุยส-์มารีย ์ (Saint Louis- 
Marie Memorial Building) โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก 
กรุงเที่พฯ
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ความคืบัหนา้ในการจัดสร้างแหลง่การเรียนรู้ Smart Farm

ปีรับัปีรุงหลังคาอัาคารกอัลมเบัต์

 งานอัาคารสถานทีี่่ ฝ่่ายบัริหารทัี่่วไปี โรงเรียน 
อััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พมหานคร ได้ที่ำาการปีรับัปีรุง
อัาคารกอัลมเบัต ์ ในสว่นหลังคากันแดดซ่ึีงเป็ีนสถานทีี่่

 ความคืบัหน้าในการจัดสร้างแหล่งการเรียนรู้ 
“Smart Farm” โดยความร่วมมือัระหวา่งกลุม่สาระการ
เรียนรู้วิที่ยาศาสตร์และเที่คโนโลยี ร่วมกับั กลุม่สาระการ
เรียนรู้การงานอัาชีัพ โรงเรียนอััสสัมชััญ โดยเม่ือัวันทีี่ ่19 
มีนาคม พ.ศ. 2564 ดำาเนินการในเฟสทีี่ ่1 ไดบ้ัรรลุตาม
แผู้นงานทีี่ว่างไว ้และจะดำาเนินงานในเฟสตอ่ัไปี โดยเนน้
ให้เป็ีนศูนยก์ลางการเรียนรู้ข่อังนักเรียน (การที่ดลอังและ

การเรียนรู้ตามรายวิชัาในชััน้เรียน) ณ บัริเวณดาดฟ้า 
อัาคาร ฟ.ฮีีแลร์ โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ
สำาหรับัคุณครูผูู้ดู้แลโครงการ : มาสเตอัร์พชัร จันที่ร์ศิริ 
มิสปีานแกว้ อัักษรข่ำา มิสกัญญาพัชัร์ ที่านกระโที่ก โดยมี 
มาสเตอัร์วรรณรัชั สอังศรียนต ์หัวหนา้ฝ่่ายบัริหารทัี่ว่ไปี 
มาสเตอัร์วิฑูร โพธิิีเ์งิน หัวหนา้อัาคารสถานที่ี ่ให้การดูแล
ในการปีรับัปีรุงสถานทีี่่

จัดการเรียนการสอันข่อังนักเรียนฝ่่ายโปีรแกรมภาษา
อัังกฤษ (English Program) ทัี่ง้นีเ้พ่ือัจัดสภาพแวดลอ้ัม
ให้สวยงาม ปีลอัดภัย เอ้ืัอัตอ่ัการเรียนข่อังผูู้เ้รียนมากข้ึ่น
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ความคืบัหนา้การปีรับัปีรุงห้อังปีฏิิบััติการวิที่ยาศาสตร์ อัาคารกอัลมเบัต์

 งานอัาคารสถานทีี่่ ฝ่่ายบัริหารทัี่่วไปี โรงเรียน 
อััสสัมชััญ เข่ตบัางรกั กรุงเที่พมหานคร ดำาเนินการปีรบััปีรงุ
ห้อังปีฏิิบััติการ ภายในอัาคารกอัลมเบัต ์ โดยมีความคืบั
หนา้ ณ วันทีี่ ่ 9  มิถุนายน พ.ศ. 2564 ในการปีรับัปีรุงห้อัง
ปีฏิิบััติการวิที่ยาศาสตร์ (ห้อัง LAB) ไดด้ำาเนินการมาใกล้

งานอัาคารสถานทีี่ ่ปีรับัปีรุงระบับัภาพและเสียงในห้อังเรียน

เสร็จสมบูัรณ ์ซ่ึีงจะใช้ัเป็ีนสถานทีี่จั่ดการเรียนการสอันข่อัง
นักเรียนโปีรแกรมภาษาอัังกฤษ (English Program) ทัี่ง้นี้
เพ่ือัจัดสภาพแวดลอ้ัมให้สวยงาม ปีลอัดภยั เอ้ืัอัตอ่ัการ
เรียนข่อังผูู้เ้รียนมากข้ึ่น และเป็ีนการเตรียมความพร้อัมใน
การเปิีดการเรียนการสอัน ปีีการศึกษา 2564

 ในระหว่างปิีดภาคเรียนทีี่่ 2 ปีีการศึกษา 2563 
(เมษายน - พฤษภาคม พ.ศ.2564) งานอัาคารสถานท่ีี่  
ฝ่่ายบัริหารทัี่ว่ไปี โรงเรียนอััสสัมชััญ ปีรับัปีรุงระบับัภาพ
และเสียง ภายในห้อังเรียนทุี่กห้อังเรียน และปีรับัปีรุงระบับั
ภาพภายในหอัปีระชุัม Louis-Marie Grand Hall เพ่ือั
รอังรับักิจกรรมและการเรียนการสอัน โรงเรียนอััสสัมชััญ 
เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ
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 เดินระบับัไฟและระบับั Lan ห้อังพักครู Lab วิที่ยาศาสตร์ EP

 งานปีระชัาสัมพันธิีแ์ละเที่คโนโลยีเพ่ือัการศึกษา ฝ่่าย
ธุิีรการ-การเงิน และ งานอัาคารสถานทีี่ ่ฝ่่ายบัริหารทัี่ว่ไปี 
ปีรับัปีรุงระบับัไฟปีลัก๊ และเดินระบับัเนต็เวิร์ค (Lan) ให้กับั
ห้อังพักครู EP ภายในห้อังปีฏิิบััตกิารวิที่ยาศาสตร์ ชััน้ 2 
ตึกกอัลมเบัต ์โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ

ติดตัง้โปีรแกรม Deepfreeze ห้อังศูนยส์อับั TOEFL

 งานปีระชัาสัมพันธิีแ์ละเที่คโนโลยีเพ่ือัการศึกษา ฝ่่าย
ธุิีรการ-การเงิน ไดติ้ดตัง้โปีรแกรม Deepfreeze ห้อังศูนย์
สอับั TOEFL ชััน้ 9 อัาคารอััสสัมชััญ 2003 โรงเรียน 
อััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ เพ่ือัให้พร้อัมในการใช้ังาน

ในการสอับัข่อังศูนยส์อับั TOEFL  โดย งานอัาคารสถานทีี่ ่
ฝ่่ายบัริหารทัี่ว่ไปี ไดท้ี่ำาความสะอัาดและฆา่เช้ืัอัภายในห้อัง 
เพ่ือัป้ีอังกันการแพร่ระบัาดข่อังเช้ืัอัไวรัสโคโรนา่ 2019 
(COVID-19) ดว้ย ระหวา่งวันทีี่ ่7-9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
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ฉีดวัคซีีนโควิด 19 ให้กับั คุณครูบุัคลากรที่างการศกึษา และ เจ้าหนา้ที่่ีโรงเรียนอััสสัมชััญ

จัดสง่หนังสือัตำาราเรียนให้กับันักเรียน

 เม่ือัวันทีี่ ่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ฝ่่ายวิชัาการ  
โรงเรยีนอััสสมัชััญ จัดสง่หนงัสอืัตำารากลาง และเอักสาร
ปีระกอับัการสอัน ข่อังมูลนิธิิีคณะเซีนต์คาเบัรียลแห่ง
ปีระเที่ศไที่ย ให้กับันักเรียน ระดับัชััน้ ม.1-ม.6 เพ่ือัอัำานวย
ความสะดวกให้กับันักเรยีนและผูู้ป้ีกครอัง เพ่ือัใช้ัในการ
เรียนการสอัน ในปีีการศึกษา 2564 
ผูู้ป้ีกครอังและนักเรียน สามารถตรวจสอับัการจัดสง่ไดที้ี่่
https://www.ninjavan.co/en-th/tracking 
วิธีิีการติดตามพัสดุ NVTHSPEED2021xxxxx (xxxxx  
รหัสปีระจำาตัวนักเรียน)

 สำาหรับัฝ่่ายโปีรแกรมภาษาอัังกฤษ โรงเรียน 
อััสสัมชััญ จัดสง่ตำาราเรียนให้กับันักเรียนหลักสูตรภาษา
อัังกฤษ ระดับัชััน้ EP-M.1 ถึง EP-M.6 เพ่ือัอัำานวยความ
สะดวกให้กับันักเรียนและผูู้ป้ีกครอัง เพ่ือัใช้ัในการเรียนการ
สอัน ข่อังปีีการศึกษา 2564 โดยดำาเนินการจัดสง่เม่ือัวันทีี่ ่
28 พฤษภาคม 2564 สำาหรับัโรงเรยีนอััสสัมชััญ จัดการเรยีน
การสอันอัอันไลน ์ตัง้แตวั่นทีี่ ่1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็ีนตน้
ไปี

 โรงเรียนอััสสัมชััญ ข่อัข่อับัคุณ บุัคลากรที่างการ
แพที่ยแ์ละผูู้ที้ี่เ่กีย่วข่อ้ังทุี่กที่า่น ทีี่ด่ำาเนินการฉีดวัคซีีนโควิด 
19 ให้กับั คุณครู บุัคลากรที่างการศึกษา และ เจ้าหนา้ทีี่่

 โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ จำานวน 2 เข็่ม
เรียบัร้อัยแลว้
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คุณเอักชััย เศวตสมภพ อััสสัมชันิกดีเดน่ ปีระจำาปีี 2560 มอับัเงินช่ัวยเหลือัให้บุัคคลากรโรงเรียนอััสสัมชััญ 
เพ่ือัเป็ีนการแบัง่เบัาภาระข่อังบุัคลากรโรงเรียน ช่ัวง COVID-19

 เน่ือังจากสถานการณก์ารแพร่ระบัาดข่อังโรคตดิเช้ืัอั
ไวรัสโคโรนา (COVID-19) นายเอักชััย เศวตสมภพ  อััสสัม
ชันิกเลข่ปีระจำาตัว 24393  รุ่น 2513 (รุ่นทุี่บัตึกเก่า) 

 อััสสัมชันิกดีเดน่ ปีระจำาปีี 2560 กรรมการผูู้จั้ดการบัริษัที่ 
ซีีโน-แปีซิีฟิค เที่รดดิ้ง (ไที่ยแลนด์) มอับัเงินช่ัวยเหลือั

พิธีิิีลงนามสัญญาเป็ีนผูู้ส้นับัสนุน การแข่ง่ขั่นฟุตบัอัลจตุรมติรสามัคคีครัง้ทีี่ ่30

 เม่ือัวันทีี่ ่9 เมษายน พ.ศ. 2564 นายสุพจน ์หลา้ธิีรรม 
ผู้อั.รร.เที่พศิรินที่ร์ พร้อัมดว้ย มาสเตอัร์วีรวัฒน ์ สุวรรณศร 
หัวหนา้ฝ่่ายกิจกรรม รร.อััสสัมชััญ นางวราภรณ ์ที่รัพยส์มบูัรณ ์
รอังผูู้อ้ัำานวยการฝ่่ายวิชัาการและมาตรฐานคุณภาพ ปีฏิิบััติ
หนา้ทีี่ผูู่้อ้ัำานวยการ, นายจณิณภัที่ร พิบูัลวิทิี่ตธิีำารง ผู้อั.รร. 
สวนกุหลาบัวิที่ยาลัยวิที่ยาลัยร่วมเซ็ีนสัญญากับั นายธิิีติ 
พฤกษช์ัะอุ่ัม รอังปีระธิีานกรรมการอัำานวยการ บัริษัที่ แกรนด์

สปีอัร์ต กรุ๊ปี จำากัด นายไพโรจน ์เบัญจทิี่ศมงคล กรรมการผูู้้
จัดการ บัริษัที่ แกรนดส์ปีอัร์ต กรุ๊ปี จำากัด และ นายพีรเมธิี  
นิมากร รอังกรรมการผูู้จั้ดการ บัริษัที่ แกรนดส์ปีอัร์ต กรุ๊ปี 
จำากัด ให้เป็ีนผูู้ส้นับัสนุนชุัดแข่ง่ขั่น ชุัดฝึ่กซ้ีอัม ชุัดเดินที่าง ใน
การแข่ง่ขั่นฟุตบัอัลจตุรมิตรสามัคคี ครัง้ทีี่ ่ 30 อัยา่งเป็ีน
ที่างการ ทีี่ตึ่กเทิี่ดพระเกียรติ โรงเรียนเที่พศิรินที่ร์

บุัคลากรโรงเรียนอััสสัมชััญ และโรงเรียนอััสสัมชััญแผู้นก
ปีระถม เป็ีนจำานวนเงิน 2,235,000.- บัาที่ เพ่ือัเป็ีนการแบัง่
เบัาภาระข่อังบัุคลากรโรงเรียนอััสสัมชััญและโรงเรียน 
อััสสัมชััญแผู้นกปีระถม
- ครูผูู้ส้อัน ครูสนับัสนุนการสอัน และเจ้าหนา้ทีี่ ่  คนละ 
5,000.- บัาที่
- พนักงานคนละ 3,000.- บัาที่
    โดยคุณเศวต เศวตสมภพ (อััสสัมชันิก 34792) บุัตรชัาย
คุณเอักชััย เศวตสมภพ เป็ีนผูู้แ้ที่นมอับัเงินให้คุณครูและ
พนักงาน โดยม ีภราดาวริิยะ  ฉนัที่วโรดม ที่ีป่ีรึกษาโรงเรยีน
อััสสัมชััญ ภราดา ดร.ศักดา  สกนธิีวัฒน ์ผูู้อ้ัำานวยการโรง
เรียนอััสสัมชััญ ภราดา ดร.ทัี่กษบุัตร  ไกรปีระสิที่ธิิี ์ผูู้อ้ัำานวย
การโรงเรียนอััสสัมชััญ แผู้นกปีระถม เป็ีนผูู้แ้ที่นรับัมอับั 
เม่ือัวันทีี่ ่23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอััสสัมชััญ 
เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ
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รางวัล Gold award การแข่ง่ขั่น 1st Young Concert Artists International Piano Competition 2021

 โรงเรียนอััสสัมชััญ ข่อัแสดงความยินดีกบัั ด.ชั. วชิัรวินที่ ์
เจตนาเจริญชััย เลข่ปีระจำาตัว 53411 ชััน้ EP-M.2/3 ไดร้างวัล 
Gold award รุ่นอัายุ 13-14 ปีี การแข่ง่ขั่น 1st Young  
Concert Artists International Piano Competition 2021 
จัดโดย WPTA Thailand ซ่ึีงการแข่ง่ขั่นรูปีแบับั online เม่ือั
วันทีี่ ่1 สิงหาคม พ.ศ.2564

 

ปีระชุัมผูู้รั้บัผิู้ดชัอับังานนโยบัายและแผู้นโรงเรียนในเครือัมูลนิธิิีฯ

 เม่ือัวันทีี่ ่24 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คณะกรรมการ
จัดที่ำาแผู้นยุที่ธิีศาสตร์มูลนิธิิีคณะเซีนต์คาเบัรียลแห่ง
ปีระเที่ศไที่ย ปีระชุัมผูู้รั้บัผิู้ดชัอับังานนโยบัายและแผู้น
โรงเรียนในเครือัมูลนิธิิีฯ ผู้า่นระบับัอัอันไลน ์Webex ร่วม
กับัคณะอันุกรรมการจดัที่ำาแผู้นยทุี่ธิีศาสตรมู์ลนิธิิีฯ เพ่ือั

รับัฟังการชีั้แจงแนวที่างการนำายุที่ธิีศาสตร์มูลนิธิิีฯ  
พ.ศ.2565-2570  ไปีที่ำาปีระชัาพจิารณแ์ละสะที่อ้ันข่อ้ัมูล
กลับัไปีแก้ไข่/เพิ่มเติม ต่อัไปี โดยมี ดร.อัาที่ิตย ์

 สอันสุจิตรา เป็ีนปีระธิีานในการปีระชุัม
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มอับัเงินสมที่บักอังทุี่นหะรินสุตและมูลนิธิิีบัราเดอัร์หลุยสช์ัาแนล

 เม่ือัวันทีี่่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2564 คุณภูมินที่ร์  
หะรินสุต (อััสสัมชันิก) ผูู้แ้ที่น คุณลำายอัง หะรินสุต มอับัเงิน
สมที่บักอังที่นุหะรินสุต เพ่ือัพัฒนาการศึกษาข่อังโรงเรียน
อััสสัมชััญ จำานวน 50,000 บัาที่ (ห้าหม่ืนบัาที่ถ้วน) ซ่ึีง
เป็ีนการมอับัปีระจำาทุี่ก ๆ  ปีี  เน่ือังในโอักาสวันเกิดข่อังคุณ
อัำาพล  หะรินสุต วันทีี่ ่16 สิงหาคม (ผูู้ล้ว่งลับัไปีแลว้) และ 
มอับัเงินสมที่บัมูลนิธิิีบัราเดอัร์หลุยส์ ชัาแนล จำานวน 
10,000 บัาที่ (หน่ึงหม่ืนบัาที่ถ้วน) โดยมีภราดาวิริยะ   
ฉันที่วโรดม ที่ีป่ีรึกษาโรงเรยีนอััสสมัชััญ/ปีระธิีานมลูนธิิิีบัรา
เดอัร์หลุยส ์ชัาแนล เป็ีนผูู้รั้บัมอับั ณ โรงเรียนอััสสัมชััญ 
เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ

คณะภราดาโรงเรียนอััสสัมชััญร่วมสวดพระอัภิธิีรรม คุณพอ่ัวัชัร วจีไกรลาศ บิัดา คุณกฤษณะ วจีไกรลาศ
ผูู้จั้ดการทีี่มบัาสเกตบัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ

 เม่ือัวันทีี่ ่4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ภราดา ดร.ศักดา  
สกนธิีวัฒน ์  ผูู้อ้ัำานวยการโรงเรียนอััสสัมชััญ พร้อัมดว้ย 
ภราดาที่ักษบัุตร ไกรปีระสิที่ธิิี์ ผูู้อ้ัำานวยการ โรงเรียน 
อััสสัมชััญแผู้นกปีระถม และคณะผูู้้ปีกครอังนักกีฬา
บัาสเกตบัอัล โครงการนักกีฬาทุี่น โรงเรียนอััสสัมชััญ ร่วม
สวดพระอัภิธิีรรม คุณพอ่ัวัชัร  วจีไกรลาศ บิัดา คุณกฤษณะ  
วจีไกรลาศ กรรมการเลข่าธิีิการหอัการคา้ไที่ย /อััสสัม 
ชันิกดีเดน่/ผูู้จั้ดการทีี่มบัาสเกตบัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ ณ 
ศาลาภาณุรังสี (ศาลา9) วัดเที่พศิรินที่ราวาส ราชัวรวิหาร 
เข่ตป้ีอัมปีราบัศัตรูพา่ย กรุงเที่พมหานคร
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ข่อัแสดงความยินดีกับัตัวแที่นจากโรงเรียนอััสสัมชััญ ทีี่ไ่ดผู้้า่นเข่า้รอับัสุดที่า้ย การแข่ง่ขั่นชิังความเป็ีนหน่ึง 
ในศึก AIS 5G eSports S Series พร้อัมทุี่นการศึกษารางวัลรวม 111,000 บัาที่

การแข่ง่ขั่น LOL [วันทีี่ ่13 - 14  สิงหาคม พ.ศ. 2564]
- ทีี่ม The Youniverse
1.StormLanzer : นายธิีนวัฒน ์ ลีส้วัสดิ ์ (พีที่) ม.4/5 
วิที่ย-์สุข่ภาพ
2.HallowEve : นาย กฤตเมธิี จารุปีระทีี่ปีกุล(กฤต) ม.4/6 
สายวิที่ย-์สุข่ภาพ
3.P00H : นายที่อัแสง อัมรวัฒนธิีรรม (พู) ม.4/6  
สายวิที่ย ์สุข่ภาพ
4.D4RKSW1TCH : นาย เชัาวนันที่ ์จงชัะยะ (แฟรงค)์ 
ม.4/4 สาย วิที่ย-์ดิจิตัล
5.dark dragons : นายกลยธั์ิีชั ตระกลูเจรญิวทิี่ย ์[แชัมป์ี] 
ม.4/4 สายวิที่ย ์ดิจิตอัล
- ทีี่ม So Kool Television
1. แมวกอัด:นายธีิีรเสฏิฐ์ คงคาลัย (ยอัด) ม.5/3  
วิที่ย-์วิศวะ
2. Hyro : นายวรุตนันที่ ์อัมรรัตนานุเคราะห์ (เปีา) ม.5/4 
วิที่ย-์สุข่ภาพ
3. Troniz : นาย ณฐกร อุันอัารี (อััม้) ม.5/4 วิที่ย-์สุข่ภาพ
4. GGweloose : นายเที่พไที่ อุัดมวุฒินันที่ ์(ไที่) ม.5/5 
วิที่ย-์ดิจิทัี่ลและเที่คโนโลยี
5. Im not Cream : นายชัลัฐพล แกว้อ่ัอัน (ซัีน) ม.5/5 
วิที่ย-์ดิจิทัี่ลและเที่คโนโลยี
การแข่ง่ขั่น FIFA Online 4 [วันทีี่ ่15 สิงหาคม พ.ศ.2564]
TiGeRGGEZ : ชันะชััย วงศวั์ฒนะเดชั (ไที่เกอัร์) ม.5 วิที่ย์
คณิต
bboojn : เจตณัฐ กิตติวัชัราพงษ ์(บูั) ม.6 ศิลป์ี-คำานวณ
การแข่ง่ขั่น ROV [วันทีี่ ่16 - 19 สิงหาคม พ.ศ.2564]

- ทีี่ม ไมต่อ้ังซ้ีอัมก็ฟอัร์มแชัมป์ี
1.Ĝσđ_ƒѓәәяύиή : นายสุรวัชั ยิง่ปัีญญาโชัค(โอัม) 
ม.6 สายวิที่ย-์วิศวะ
2.หัวมะพร้าวว : นายพัสกร บุัญพงศภ์านุ(บูัม) ม.6 สาย
วิที่ย-์วิศวะ
3.[ᴘᴘᴘʀᴛ] : นายพีรณัฐ สมบุัญมิง่ข่วัญ (พีพี) ม.6 สาย
วิที่ย-์วิศวะ
4.อัยากโดนเฟิสบัาด : นายณที่ พนาศุริยสมบััติ (ณที่) 
ม.6 สายวิที่ย-์วิศวะ
5. Ỷứỉ°•Ẃἅiƒử : นายฐากร อุันยะวงษ ์ (ปีริน๊) ม.6 
สายวิที่ย-์วิศวะ
6.ᴀᴍᴛʀ : ณัที่พงศพ์ล วงศม์าศา(ธัิีนว)์ ม.6 สายวิที่ย-์
วิศวะ
- ทีี่ม PlaNimo
1.BossSoCute : ธิีนะเมศฐ ์เตชัากรวีระวัชัร์ (บัอัส) ม.4/3 
สายวิที่ย ์ดิจิตอัลเเละเที่คโนโลยี
2. sǫɪᴜsʜʏ : ภาณุวิชัญ ์ธิีรรมโชัติ (ปีาลม์) ม.4/8 สาย
ศิลป์ีภาษา-ฝ่รัง่เศษ
3. ʙᴀʙʏ.GB : นรวร์ี เสรรัีฐ (ตง) ม.4/5 สายวทิี่ย-์สุข่ภาพ
4. ɢogeтα : นพนัที่ธิีพงศ ์ตรีสุข่เกษม (เเมพ) ม.4/1 
สายวิที่ย-์คณิต(อัสชั.)
5.BetterCallSu : พุที่ธิิีพงศ ์สวัสดิบุัญหนา (ซูีชิั) ม.4/1 
สายวิที่ย-์คณิต(อัสชั.)
6. ʙʟᴏᴀᴡs¿ : เวธิีน์วศิน ศิริรัตน์อััสดร ม.4/1  
(ไนเนอัร์) สายวิที่ย-์คณิต(อัสชั.)
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มิซูิีโน ่สนับัสนุนสว่นลด รอังเที่า้แข่ง่ขั่นทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ

 เม่ือัวันทีี่ ่21 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คุณณัที่ธัิีญพงษ ์
ปีริวงศกุ์ลธิีร ฝ่่ายการตลาดอัาสุโส บัริษัที่ มิซูีโน เอัแพค 
(ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด ผูู้้แที่นคุณพิสุที่ธิิี์  บุันนาค  รอัง
ปีระธิีาน บัริษัที่  มิซูีโน เอัแพค (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด  
นำารอังเที่า้แข่ง่ขั่นวอัลเลยบ์ัอัล จำานวน 57 คู ่มามอับัให้

บัริษัที่ ไที่ยเบัฟเวอัเรจ จำากัด (มหาชัน) มอับันำาด่ืมช้ัาง เพ่ือัใช้ัในการแข่ง่ขั่น ทีี่มกีฬา “อิันที่รีแดง” โรงเรียน
อััสสัมชััญ

 เม่ือัวันทีี่ ่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2564 บัริษัที่ ไที่ย
เบัฟเวอัเรจ จำากัด (มหาชัน) นำานำาด่ืมช้ัาง มอับัให้กับัทีี่ม
กีฬาโรงเรียนอััสสัมชััญ เพ่ือัใช้ัในการแข่ง่ขั่นปีีการศึกษา 
2564 ปีระกอับัดว้ย ทีี่มฟุตบัอัล ทีี่มวอัลเลยบ์ัอัล และทีี่ม
บัาสเกตบัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ จำานวน 500 แพค โดย
ส่งมอับัสำาหรับัทีี่มบัาสเกตบัอัลและวอัลเลยบ์ัอัล ทีี่่โรง
เรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ สว่นฟุตบัอัลสง่ทีี่่

ทีี่มวอัลเลยบ์ัอัล “อัินที่รีแดง” โรงเรียนอััสสัมชััญ โดย
บัริษัที่ มิซูีโน เอัแพค (ปีระเที่ศไที่ย) จำากัด สนับัสนุน
สว่นลด 50 % (มูลคา่ 125,186.82 บัาที่) โดยมีมาสเตอัร์
สนัน่  อ้ันเกตุ หัวหนา้ผูู้ฝึ้่กสอัน ทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลโรงเรียน
อััสสัมชััญ เป็ีนผูู้รั้บัมอับั ณ โรงเรียนอััสสัมชััญ เข่ตบัางรัก 
กรุงเที่พฯ

หอัพกันักฟตุบัอัล ในโครงการอััสสมัชััญแคมปัีส พระราม 
2 จ.สมุที่รสาคร
 ที่างโรงเรียนข่อัข่อับัคุณ คุณฐาปีน สิริวัฒนภักดี 
กรรมการผูู้อ้ัำานวยการใหญบ่ัริษทัี่ ไที่ยเบัฟเวอัเรจ จำากัด 
(มหาชัน) /อััสสัมชันิกดีเด่น ที่ี่ให้การสนับัสนุนด้วยดี
เสมอัมา
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นักบัาสเกตบัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ ไดรั้บัการคัดเลือักเป็ีนตัวแที่นนักกีฬาบัาสเกตบัอัลเยาวชันทีี่มชัาติไที่ย

 ยินดีกับั ปีรมัตถ์ ลิว่ตระกูล และ ภรันยู รัตนอัุบัล 
(ติดนำารอังอัันดับั 1) นักบัาสเกตบัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ ได้
รับัการคัดเลือักเป็ีนตัวแที่นนักกีฬาบัาสเกตบัอัลเยาวชันทีี่ม
ชัาติไที่ย เม่ือัวันทีี่่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ สนาม
บัาสเกตบัอัลสโมสรบัาสเกตบัอัลไฮีเที่ค เพ่ือัเข่า้ร่วมการ
แข่ง่ขั่น รายการ FIBA U15 Skills Challenge 2021  
Regional Qualifiers

ทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลอััสสัมชััญ U-14 รับัโอัวาที่กอ่ันเดินที่างเข่า้ร่วมการแข่ง่ขั่นวอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน อัายิโนะโมะ
โตะ๊ รอับัชิังชันะเลิศแห่งปีระเที่ศไที่ย

 เม่ือัวันทีี่ ่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 คุณสักกะพงษ ์ 
บุัญมี ผูู้จั้ดการทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ พร้อัม
ดว้ยมาสเตอัร์สนัน่ อ้ันเกตุ และมาสเตอัร์อัภิชัาติ โชัติเนตร 

 ผูู้ฝึ้่กสอัน ไดน้ำานักกีฬาทีี่มวอัลเลยว์อัลโรงเรยีนอััสสมัชััญ 
รุ่นอัายุไมเ่กิน 14 ปีี เข่า้พบัภราดา ดร.ศักดา สกนธิีวัฒน ์

 ผูู้อ้ัำานวยการโรงเรยีนอััสสมัชััญ, ภราดาวริิยะ ฉันที่วโรดม 
ทีี่ป่ีรึกษาผูู้อ้ัำานวยการ, พล.ร.อั.ปีระพฤตพิร อัักษรมตั นายก
สมาคมอััสสัมชััญและคณะกรรมการสมาคม เพ่ือัรับัโอัวาที่

และให้กำาลังใจทีี่มวอัลเลยบ์ัอัลโรงเรยีนอััสสมัชััญ ทีี่ไ่ดสิ้ที่ธิิี์
เข่า้ร่วมการแข่ง่ขั่นวอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน อัายิโนะโมะโต๊ะ 

 รุ่นอัายุไมเ่กิน 14 ปีี ครัง้ทีี่ ่2 (ปีีทีี่ ่30) ชิังถ้วยปีระที่านทูี่ล
กระหม่อัมหญิงอัุบัลรัตนราชักัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี  ปีระจำาปีี 2563 ในตำาแหนง่ “แชัมป์ีภาคนครหลวง” 
ระหวา่งวันทีี่ ่3-10 เมษายน 2564  ณ  สนามกีฬาจิระนคร 
อั.หาดใหญ ่จ.สงข่ลา
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ตบัลูกยาง “อิันที่รีแดง” อััสสัมชััญ U-14 ควา้แชัมป์ี วอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน อัายิโนะโมะโตะ๊ รุ่นอัายุไมเ่กิน 14 ปีี 
รอับัคัดเลือักตัวแที่นภาคนครหลวง ปีระจำาปีี 2563

 สรุปีผู้ลการแข่่งขั่นโรงเรียนอััสสัมชััญ รายการ
วอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน อัายิโนะโมะโตะ๊ รุ่นอัายุไมเ่กิน 14 ปีี ครัง้
ทีี่ ่2 (ปีีทีี่ ่30) ชิังถ้วยปีระที่านทูี่ลกระหมอ่ัมหญิงอุับัลรัตน
ราชักญัญา สิริวัฒนาพรรณวด ี  ปีระจำาปีี 2563 รอับัคดั
เลือักตัวแที่นภาคนครหลวง ระหวา่งวันทีี่ ่8 - 14 มีนาคม 
พ.ศ. 2564  ณ  ยิมเนเซีีย่ม 1 โรงเรียนเที่ศบัาล 1 (เยีย่ม
เกษสุวรรณ) จ.สมุที่รปีราการ
รอับัแรก
วันทีี่ ่8 มีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนนวมินที่ราชิันูทิี่ศ หอัวัง 
นนที่บุัรี 3-0 เซีต (25-11, 25-12, 25-14 คะแนน)
วันทีี่ ่11 มีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนมัธิียมวัดดา่นสำาโรง 3-0 
เซีต (25-5, 25-5, 25-9 คะแนน)
วันทีี่ ่12 มีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนมัธิียมวัดหนอังจอัก 3-0 
เซีต (25-11, 25-9, 25-14 คะแนน)
รอับัรอังชันะเลิศ
วันทีี่ ่13 มีนาคม พ.ศ. 2564

โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนกีฬานครนนที่วิ์ที่ยา 6 
3-0 เซีต (25-15, 25-21, 25-11 คะแนน)
รอับัชิังชันะเลิศ
วันทีี่ ่14 มีนาคม พ.ศ. 2564
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนเที่ศบัาล 1 (เยีย่มเกษ
สุวรรณ) 3-0 เซีต (25-19, 25-9, 26-24 คะแนน)
รางวัลนักกีฬายอัดเยี่ยมชัาย ได้แก ่ ผูู้เ้ล่นหมายเลข่ 5 

 โรงเรียนอััสสัมชััญ  เด็กชัาย อัภิมุข่ คงถิน่สถาน
รางวัลผูู้ฝึ้่กสอันยอัดเยีย่มชัาย ไดแ้ก ่ ผูู้ฝึ้่กสอันโรงเรยีน

 อััสสัมชััญ มาสเตอัร์สนัน่ อ้ันเกตุ
โรงเรียนอััสสัมชััญ คว้ารางวัลชันะเลิศ การแข่่งขั่น
วอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน อัายิโนะโมะโตะ๊ รุ่นอัายุไมเ่กิน 14 ปีี ครัง้
ทีี่ ่2 (ปีีทีี่ ่30) ชิังถ้วยปีระที่านทูี่ลกระหมอ่ัมหญิงอุับัลรัตน
ราชักญัญา สิริวัฒนาพรรณวด ี  ปีระจำาปีี 2563 รอับัคดั
เลือักตัวแที่นภาคนครหลวง พร้อัมเป็ีนตัวแที่นภาค
นครหลวงเข่้าร่วมการแข่่งขั่นรอับัชิังชันะเลิศแห่ง
ปีระเที่ศไที่ย ณ  อั.หาดใหญ ่จ.สงข่ลา ระหวา่งวันทีี่ ่3-10 
เมษายน พ.ศ. 2564
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ตบัลูกยาง “อิันที่รีแดง” อััสสัมชััญ ควา้แชัมป์ี วอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน อัายิโนะโมะโตะ๊ รุ่นอัายุไมเ่กิน 14 ปีี 
รอับัชิังชันะเลิศแห่งปีระเที่ศไที่ย แชัมป์ีสมัยทีี่ ่3

 สรุปีผู้ลการแข่ง่ขั่นวอัลเลยบ์ัอัลยุวชัน อัายิโนะโมะโตะ๊ 
รุ่นอัายุไมเ่กิน 14 ปีี ครัง้ทีี่ ่2 (ปีีทีี่ ่30) ชิังถ้วยปีระที่านทูี่ล
กระหมอ่ัมหญิงอุับัลรัตนราชักญัญา สิริวัฒนาพรรณวด ีรอับั
ชิังชันะเลศิแห่งปีระเที่ศไที่ย ระหวา่งวันทีี่ ่3-10 เมษายน 
พ.ศ. 2564  
ณ โรงยิมเนเซีีย่ม สนามกีฬาจิระนคร  อั.หาดใหญ ่จ.สงข่ลา
--------------------------------------------------
รอับัแรก  
วันทีี่ ่3 เมษายน พ.ศ. 2564 
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนดา่นช้ัางวิที่ยา 3-0 เซีต 
(25-13, 25-20, 25-19 คะแนน)
วันทีี่ ่4 เมษายน พ.ศ. 2564 
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนกีฬา อับัจ.จังหวัด
พิษณุโลก 3-2 เซีต (21-25, 22-25, 25-18, 25-9, 15-10 
คะแนน)
วันทีี่ ่5 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนกาญจนภิเษกวิที่ยาลัย 
กระบีั ่3-0 เซีต (25-17, 25-12, 25-9 คะแนน)
รอับัสอัง 
วันทีี่ ่6 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนกีฬา อับัจ.ร้อัยเอ็ัด 3-0 
เซีต (25-17, 25-17, 25-18 คะแนน)

วันทีี่ ่7 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรยีนอััสสมัชััญ  ชันะ  โรงเรยีนที่า่ข่า้มพทิี่ยาคม 3-0 เซีต 
(25-18, 25-13, 25-15 คะแนน)
รอับักอ่ันรอังชันะเลิศ
วันทีี่ ่8 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรยีนเที่ศบัาลบัา้นสามเหลีย่ม 
3-0 เซีต (25-13, 25-14, 25-18 คะแนน)
รอับัรอังชันะเลิศ
วันทีี่ ่9 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรยีนกฬีาจังหวัดสุพรรณบัรีุ 
3-0 เซีต (25-20, 25-21, 25-20 คะแนน)
รอับัชิังชันะเลิศ
วันทีี่ ่10 เมษายน พ.ศ. 2564
โรงเรียนอััสสัมชััญ  ชันะ  โรงเรียนกีฬา อับัจ.ร้อัยเอ็ัด 3-1 
เซีต (21-25, 30-28, 25-14, 25-23 คะแนน)
--------------------------------------------------
รางวัลนักกีฬายอัดเยีย่มชัาย
ไดแ้กผูู่้เ้ลน่หมายเลข่ 1 โรงเรียนอััสสัมชััญ เด็กชัายรัฐพล 
เสนาไที่ย
รางวัลผูู้ฝึ้่กสอันยอัดเยีย่มชัาย
ไดแ้กผูู่้ฝึ้่กสอันโรงเรียนอััสสัมชััญ มาสเตอัร์สนัน่ อ้ันเกตุ
--------------------------------------------------
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โรงเรียนอััสสัมชััญ
เลข่ทีี่ ่26 ถนนเจริญกรุง เข่ตบัางรัก กรุงเที่พฯ 10500 โที่รศัพที่ ์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
Instagram : www.instagram.com/assumption_style

ฉีดฆา่เช้ืัอัหอัพักนักกีฬาฟุตบัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ

 เม่ือัวันทีี่ ่1 สิงหาคม พ.ศ. 2564  มาสเตอัรป์ีระนพุงษ ์  
ป่ิีนสุวรรณ หัวหนา้ผูู้ฝึ้่กสอันฟุตบัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ 
พร้อัมดว้ยทีี่มงานผูู้ฝึ้่กสอัน ฉีดพน่ฆา่เช้ืัอัหอัพกันักกีฬา
ฟุตบัอัลโรงเรียนอััสสัมชััญ เพ่ือัป้ีอังกันการแพร่ระบัาดจาก

เช้ืัอัไวรั้สโคโรนา (COVID-19) ตามมาตรการข่อังโรงเรียน 
ณ หอัพักนักกีฬาฟุตบัอัล โครงการทุี่นโรงเรียนอััสสัมชััญ 
ภายในโครงการอััสสัมชััญ แคมปัีส พระราม 2 ต.พันที่า้ย
นรสิงห์ อั.เมือังสมุที่รสาคร จ.สมุที่รสาคร

คณะผูู้จั้ดที่ำา
ทีี่ป่ีรึกษา
ภราดา ดร.ศัักดา สกนธวััฒน์
ภราดาวิิริยะ ฉัันทวิโรดม
ภราดาจำำรัส         แก้วัอำำคา      
มิสณััฎฐีี เจริญเกียรติิบวิร                 
ม.โอภาส ธิิราศัักดิ�      
ม.วัรรณรัชต์์ สอำงศรียนต์์         
ม.ไพฑููรย์ ท้วิมกร
ม.วีัรวััฒน์ สุวิรรณัศัร
บัรรณาธิิีการบัริหาร      

ม.โสภณั สกุลเรือง
บัรรณาธิิีการ
ม.กายสิทธิ� ร่มไมล์์

 

ผูู้ช่้ัวยบัรรณาธิิีการ
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
กอังบัรรณาธิิีการ
ม.กายสิทธิ� ร่มไมล์์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสณวัรา ใจำสุวัรรณ์
มิสพิิชชาอร ณ นคร
มิสสิรินุช เอี�ยมเขีียวิ
พิสูจนอั์ักษร
ม.กายสิทธิ� ร่มไมล์์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสณวัรา ใจำสุวัรรณ์
มิสเรวิดี ฉัายสุวิรรณั

ถ่ายภาพ
ม.กายสิทธิ� ร่มไมล์์
ม.โสภณั สกุลเรือง
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม
มิสณวัรา ใจำสุวัรรณ์
มิสพิชชาอำร ณ นคร
นักเรียนชมรม  NETAC
รูปีเลม่
มิสณวัรา ใจำสุวัรรณ์
ม.ชาญชัย ศัรีนิยม

สแกน QRCode เพ่ือัดูติดตามข่า่วสาร การแข่ง่ขั่นกีฬาทีี่มโรงเรียนอััสสัมชััญ ไดที้ี่่
แฟนเพจโครงการนักกีฬาทุี่นโรงเรียนอััสสัมชััญ
https://www.facebook.com/ACsportsTeam/




