ขอแสดงความยินดี ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ประจ�ำปี 2564

สมาคมสถานศึ ก ษาเอกชนจั ง หวั ด นครราชสี ม า ได้ จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล ยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ เ นื่ อ งในงานวั น การศึ ก ษาเอกชน
ประจ�ำปี    2564       “การศึกษาเอกชนยกก�ำลังสองสู     ่ NextNormal”   ทัง
้ นี้โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา  นำ� โดย    ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี
ผู้อ�ำนวยการ ภราดาพลากร เพี ยรพั นธ์ ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อ�ำนวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ
ได้รับการคัดเลือก รับรางวัล “ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนดีเด่น”  ประจ�ำปี 2564 “Private School Administrator of the Year 2021”
ในวันเสาร์ท่ี 6 มีนาคม พ.ศ. 2564   ณ ศูนย์การค้าเทอมินอล 21 โคราช

ถึง นักเรียน และผู้ปกครองที่รัก
ปีการศึกษา 2563 เป็นปีทมี่ คี วามท้าทาย มีการเปลีย่ นแปลงหลายอย่างเกิดขึน้ ใน
สังคม อันเนือ่ งจากการเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลต่อการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีต่ อ้ งบูรณาการทัง้ แบบในห้องเรียน
และแบบออนไลน์ให้กบั นักเรียน และครู การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
ดังกล่าวส่งผลกระทบกับทุกคนในทุกสาขาอาชีพ รวมทั้งระบบการศึกษาด้วย แต่สิ่ง
ที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลต่อการพัฒนาโรงเรียนของเรา กลับเป็นโอกาสที่โรงเรียนได้มีการ
พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อในการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ครู มากยิ่งขึ้น ครูและนักเรียนได้บูรณาการ การเรียนรู้ภายใต้การจัดการ
ศึกษาของโรงเรียนที่ยังยึดมั่นในแนวทาง จิตตารมณ์ การจัดการศึกษาของ “มงฟอร์ต”
ที่ยึดนักเรียนและความแตกต่าง เป็นศูนย์กลาง เช่นเดิม
ท่านผู้ปกครอง นักเรียน คงได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนที่ผ่านมาตลอด
ระยะเวลา 3 ปี ที่โรงเรียนมุ่งเน้นการจัดสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน มีห้อง
ประกอบการเรียนการสอนเฉพาะ ทีส่ ง่ เสริมนักเรียน พัฒนาสือ่ เทคโนโลยีทที่ นั สมัย เน้น
ผู้เรียนเกิดทักษะ เกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติจริง รวมทั้งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ของผู้เรียน เน้นพัฒนาบุคลากร มีการจัดสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนโดยติดตั้ง
สมาร์ททีวี และโปรเจคเตอร์ในทุกห้องเรียน จัดตัง้ ศูนย์ภาษา เพือ่ สร้างมาตรฐานด้วยภาษา
อังกฤษ และภาษาจีนให้กับนักเรียน ครู บุคลากรของโรงเรียน บริการให้กับชุมชนและ
สังคม โดยเฉพาะในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเน้นด้านวิชาการ เทคโนโลยีฯ ระเบียบวินยั
พัฒนาครู พัฒนาศักยภาพนักเรียน และความปลอดภัยส�ำหรับนักเรียน มีการจัดท�ำ
พื้นที่ความปลอดภัย (Green Zone) นักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ตอนต้น ใช้ระบบ Checker ในการติดตามตรวจสอบนักเรียน และทางโรงเรียนยังจะ
พัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยเฉพาะด้านผลสัมฤทธิ์นักเรียน จะมุ่งเน้นโรงเรียนให้มีความ
เป็นเลิศสูม่ าตรฐานสากล ซึง่ จะมีแนวทางในการสูค่ วามเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล คือ
บริหารจัดการยกระดับคุณภาพทางวิชาการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร
และพัฒนาการบริหารจัดการที่เน้นเทคโนโลยีฯ
ในนามคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ขอขอบคุณทุกท่าน ในความร่วมมือ และการสนับสนุนอย่างดีในการด�ำเนินงานของ
โรงเรียนจากท่านผูป้ กครอง หน่วยงาน และชุมชน ทีเ่ กีย่ วข้องตลอดปีการศึกษาทีผ่ า่ นมา
ขอพระพรจากพระเป็นเจ้า ผ่านพระแม่มารียอ์ งค์อปุ ถัมภ์ของโรงเรียน และนักบุญหลุยส์
มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต โปรดอ�ำนวยพระพรให้ทุกคนมีสันติสุขอยู่กับท่านเสมอไป
									
ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี
ผู้อำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสี
มา ยนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โรงเรี

1

สารบัญ
CONTENTS

สารผู้อำ�นวยการ1�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 1
แนะนำ�ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 25634��������������������������������������� 4
แนะนำ�หลักสูตรโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ปีการศึกษา 2564 6������������� 6
Covid-19 มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด............................................................16
พิธีมอบวุฒิบัตร ปีการศึกษา 2563...............................................................................................18
พิธีมอบอนุบัตรปฐมวัย ปีการศึกษา 2563............................................................................20
คนเก่งของเรา.......................................................................................................................................................22
จากพี่สู่น้อง.............................................................................................................................................................34
พิธีไหว้ครู..................................................................................................................................................................36
Next Normal for Library Covid-19.....................................................................................38
กรีฑาสีปฐมวัย.....................................................................................................................................................40

18

36
38

16
กรีฑาสีระดับประถมฯ, มัธยมฯ.........................................................................................................42
เลือกทางที่เป็นแก่นแท้ของตนเอง..................................................................................................44
จากใจครูเกษียณ...............................................................................................................................................46
พิธีสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต............................................50
บริจาคโลหิต..........................................................................................................................................................52
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา................54
พิธีเทิดเกียรติพระคุณแม่..........................................................................................................................56

2

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

40

50
54
52
73
84

พิธีเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ..............................................................................................58
พิธีประดับเข็ม......................................................................................................................................................60
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน..........................................................................................................................61
กิจกรรมท่องคำ�ศัพท์6������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������62
Kids Camp 2020..........................................................................................................................................63
October Course 2020.........................................................................................................................64
เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต................................................................................................66
กิจกรรม Play & Learn............................................................................................................................67
กิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน........................................................................................68
พิธีกรรมเสกถํ้าพระกุมาร.........................................................................................................................72
กิจกรรมคริสต์มาสในห้องเรียน..........................................................................................................73
ACN Christmas Fair 2020................................................................................................................74
กิจกรรมส่งความสุข.......................................................................................................................................75
วันตรุษจีน................................................................................................................................................................76
สมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าฯ ประชุมสัญจร................................................................................78
แผนการเรียนที่ชอบ สู่คณะที่ใช่........................................................................................................79
กิจกรรมโครงงานอาชีพ..............................................................................................................................80
ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา....................................................................................................................82
ปัจฉิมนิเทศและพิธีกราบบูรพาจารย์...........................................................................................84
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยนํ้าท่วม...............................................................................86
การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม....................................................88
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

3

แนะน�ำครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2563

มาสเตอร์อานนท์ เหนือเกษ

มิสสุรีย์ พรหมราช

มิสบุญรักษา เก่งนอก

มาสเตอร์เทพไท เชียนจันทึก

มิสเอมอร บัวภา

มิสฐิติรัตน์ ไตรจักรปราณี

วุฒิทางการศึกษา
คุรุศาสตรบัญฑิต
สาขา สุขศึกและพลศึกษา
สอนวิชา
ว่ายน�้ำ ระดับมัธยมศึกษา

วุฒิทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา ฟิสิกส์ประยุกต์
สอนวิชา
วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา

วุฒิทางการศึกษา
คุรุศาสตรบัญฑิต
สาขา ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา

วุฒิทางการศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สอนวิชา
ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา

มิสวรกานต์ โคลงชัย

วุฒิทางการศึกษา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอน

4

วุฒิทางการศึกษา
คุรุศาสตรบัญฑิต
สาขา คณิตศาสตร์
สอนวิชา
คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

มิสปิยธิดา สุวรรณมณี
วุฒิทางการศึกษา
บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขา การจัดการทั่วไป
สอนวิชา
งานการเงิน

วุฒิทางการศึกษา
ศิลปศาสตร์บัณฑิต
สาขา ภาษาอังกฤษ
สอนวิชา
ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Ms. Aira Catalon

Ms. Cindy Cabalquinto

Ms. Jeathell Abelarde

Ms. Gerlie Gabuyo

Mr. Gio Docto

Ms. Shaira Mercolita

Mr. Chester Biatingo

Ms. Melvic Desamprado

Mr. Bernard Catalon

Nationality
Filipino
Education
B.S
Subject
English

Nationality
Filipino
Education
B.S.ED
Subject
Science

Nationality
Filipino
Education
B.S.ED
Subject
Math

Nationality
Filipino
Education
B.S.ED
Subject
English

Nationality
Filipino
Education
B.S.ED
Subject
English

Nationality
Filipino
Education
B.S
Subject
Computer

Nationality
Filipino
Education
B.S.ED
Subject
English

Nationality
Filipino
Education
B.S.ED
Subject
Science

Nationality
Filipino
Education
B.S
Subject
Science

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

5

แนะน�ำหลักสูตร

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ปีการศึกษา 2564

โดย : ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล  • ภราดาพัชรปกรณ์ ลังบุบผา  • มาสเตอร์ละเอียด พุม่ พู

การเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน ท�ำให้โรงเรียนต้องจัดการศึกษาให้ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้ และให้ความส�ำคัญกับผูเ้ รียนมากทีส่ ดุ กระบวนการจัดการเรียนการสอนต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนพัฒนาตนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ หลักสูตรการศึกษาที่จัดให้ผู้เรียนต้องมีลักษณะ
หลากหลายเหมาะสมแต่ละช่วงวัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ
ความสนใจและความถนัดของผู้เรียนตามบริบท สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาและชุมชน ต้องฝึกทักษะ
กระบวนการคิด การแก้ปัญหา การเป็นผู้น�ำการพึ่งตนเอง การท�ำงานเป็นทีม การเรียนและการท�ำงาน
ร่วมกับผู้อื่น ผู้เรียนต้องสามารถสื่อสาร ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีร่วมสมัยในการเรียนรู้และ
การท�ำงาน การสร้างสรรค์ความรู้ใหม่และการด�ำรงชีวิต
จากข้างต้น ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาได้มกี ารปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรของ
โรงเรียนในทุกระดับ เพือ่ ให้สอดคล้องกับสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป มีหลักสูตรทีห่ ลากหลาย ให้นกั เรียนสามารถ
เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัดของตนเอง แต่ละหลักสูตรมีจุดเน้นที่สอดคล้องกัน มีการเปิด
หลักสูตรการเรียนการสอน โดยมุง่ เน้นจัดการศึกษามุง่ สูม่ าตรฐานสากล เพือ่ ให้นกั เรียนโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา ได้มศี กั ยภาพ และความรูค้ วามสามารถ เพือ่ สามารถวางเป้าหมายในอนาคต  (Career Pathway)
ด้วยการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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หลักสูตรการเรียนการสอนระดับปฐมวัย

เพือ่ ให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักการ จุดหมายทีก่ ำ� หนดไว้ให้สถานศึกษาและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับ
การอบรมเลี้ยงดูเด็กได้ปฏิบัติ ในการจัดหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย จัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ก�ำหนดโครงสร้างของหลักสูตรมีสาระประสบการณ์ส�ำคัญและสาระ
ทีค่ วรเรียนรูเ้ หมาะสมกับเด็กปฐมวัย ตัง้ แต่ระดับเตรียมอนุบาลส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรูผ้ า่ นการ
เล่นตามธรรมชาติที่เหมาะสม ใช้การเล่นเป็นฐานในการเรียนรู้ บูรณาการสอดแทรกหลักสูตรท้องถิ่นสิ่ง
ที่มีอยู่รอบๆ มาเล่าเรื่องให้ผู้เรียนฟังโดยผ่านทางการเล่าเรื่องของครู ดูแลเอาใจใส่ผู้เรียนด้วยความรัก
ความเมตตา ผูเ้ รียน เรียนรูไ้ ด้อย่างมีความสุข ระดับชัน้ ปฐมวัย 1 ส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรูเ้ พือ่ เตรียม
ความพร้อม และพัฒนาการทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปญ
ั ญา สร้างทักษะ
พืน้ ฐานให้กบั ผูเ้ รียนโดยผ่านกิจกรรมบูรณาการอย่างหลากหลายผ่านการเรียนรูแ้ บบ Project Approach
ผู้เรียนมีทักษะการเขียนขั้นพื้นฐาน ระดับชั้นปฐมวัย 2 ผู้เรียนร่วมมือกันเรียนรู้ Cooperative Learning
ร่วมกันแก้ปัญหา มีทักษะการอ่านและการเขียน รู้จักการเข้าสังคม การท�ำงานเป็นกลุ่ม สื่อสารสนทนา
โต้ตอบเป็นเรื่องราวได้ บอกความต้องการของตนเองได้ สามารถว่ายน�้ำด้วยทักษะพื้นฐานได้ ระดับชั้น
ปฐมวัย 3 เตรียมความพร้อมขึ้นชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 สร้างทักษะพื้นฐานให้กับผู้เรียน ร่วมมือกัน
เรียนรูร้ ะหว่างผูเ้ รียน Collaborative Learning คิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ดว้ ยตนเองมีความเป็นผูน้ ำ� ในทุก
ด้าน มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชัน มีทักษะด้านดนตรี และเรียนรู้จากประสบการณ์จริง
ทุกชัน้ เรียนจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยชาว
ต่างประเทศ โดยใช้ต�ำรากลางมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย และการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง จัดกิจกรรมประจ�ำวัน กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
จัดสภาพแวดล้อมเหมาะกับเด็กปฐมวัยโดยผ่านทางกิจกรรมโยคะและจัดให้มีห้องเรียนพหุปัญญาสร้าง
ความฉลาดของเด็กแต่ละด้านความถนัดและความสนใจของผู้เรียน
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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หลักสูตรการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา (MLP)

สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนดมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน ดูแลสุขภาพ มีจิตอาสาเข้าใจหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รู้จักและรู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ รู้จักคิดและกล้าแสดงออก
อย่างสร้างสรรค์ รักการท�ำงานเป็นหมู่คณะ มีทักษะในการอ่าน เขียน และใช้ภาษาไทย มุ่งเน้นทาง
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน) ในชีวิตประจ�ำวัน
เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยบูรณาการ การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ก�ำหนดให้ผเู้ รียนทีเ่ รียนในหลักสูตร
ประถมศึกษาของโรงเรียน เมื่อจบหลักสูตรระดับประถมศึกษา จะมีคุณลักษณะ ดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

1. นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ ร้อยละ 100
2. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge English Qualifications
ในชุดข้อสอบ Starter และผ่านกิจกรรม Reading Aloud
3. ในวิชา Intensive English นักเรียนต้องผ่านกิจกรรม Dictation

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

1. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge English Qualifications
ในชุดข้อสอบ Flyer และผ่านกิจกรรม Reading Aloud
2. ในวิชา Intensive English นักเรียนต้องผ่านกิจกรรม Dictation
และน�ำเสนอ Presentation in English ได้
3. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาจีนในชุดข้อสอบ YCT ระดับ 2
4. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบวิชาหลักตามเกณฑ์มาตรฐานระดับมูลนิธิฯ (ข้อสอบ FSG)
5. นักเรียนทุกคนสามารถว่ายน�ำ้ ได้

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (MLP)

สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน ดูแลสุขภาพ ควบคุมอารมณ์ ตัดสินใจและ
วางแผนชีวิต แก้ปัญหาชีวิต สื่อสารภาษาไทยที่สมบูรณ์ ใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ/จีน) เป็นสื่อในการ
เรียนรู้ และใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้ มีการเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษ
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ในการเรียนการสอนวิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอน
ภาษาจีน ก�ำหนดให้ผเู้ รียนทีเ่ รียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน เมือ่ จบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนต้นจะมีคุณลักษณะ ดังนี้
1. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge English Qualifications
ในชุดข้อสอบ KET และผ่านกิจกรรม Reading Aloud
2. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาจีนในชุดข้อสอบ SHK 2
3. นักเรียนทุกคนท�ำโครงงานวิทยาศาสตร์ 1 โครงงาน
4. นักเรียนทุกคนผ่านการเรียน หลักสูตร Everyone Can Create ของ Apple
5. ในวิชา Intensive English นักเรียนต้องผ่านกิจกรรม Dictation และน�ำเสนอ
Presentation in English รวมทั้งจัดท�ำรายงานเป็นภาษาอังกฤษได้

หลักสูตรการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (MLP)

The WISE Project-Worlwide Integral Synergetic Education

สอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2560)
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียน ดูแลตนเองแสวงหาความรู้ และข้อมูล
ให้ทันการณ์มีวิธีตรวจสอบข้อมูลและสถานการณ์ เป็นคนขยัน อดทน และไม่ท้อถอย พร้อมปรับปรุง
เปลีย่ นแปลงและแก้ปญ
ั หารูภ้ าษาต่างประเทศในระดับทีส่ ามารถเจรจาต่อรองและแสวงหาความรูไ้ ด้อย่าง
คล่องแคล่ว รู้ความถนัดตนเอง รู้เป้าหมายในการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา มีทักษะและความรู้ในวิชา
พืน้ ฐานในสาขาทีต่ นถนัดทีป่ ระสงค์จะศึกษาต่อ มีการบูรณาการการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
วิชา วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน ก�ำหนดให้ผู้
เรียนที่เรียนในหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน เมื่อจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้
1. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge English Qualifications
ระดับ CEFR B2
2. นักเรียนที่เรียน แผนการเรียนภาษาจีน ผ่านการทดสอบภาษาจีน
ในชุดข้อสอบ ระดับ HSK 4
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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3. นักเรียนทุกคนจัดท�ำ Project จบแยกตามแผนการเรียนที่ตนเองเรียน
4. นักเรียนทุกคนมีทักษะในการสื่อสาร
5. ในวิชา Intensive English นักเรียนต้องผ่านกิจกรรม Dictation และน�ำเสนอ Presentation in
English รวมทั้งจัดท�ำรายงานเชิงวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้

ส�ำหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตัง้ แต่ปกี ารศึกษา 2564 มีการจัดท�ำหลักสูตรทีส่ อดคล้องกับ
ความต้องการของผูเ้ รียนในการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยมีแผนการเรียน 2 แผนการเรียน ดังนี้

แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ แยกเป็น 3 สาขา ดังนี้
				1. สาขาวิทยาศาสตร์เข้มข้น (Intensive Science) ผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาต่อ
ได้ทุกสาขาแต่มุ่งเน้นเป้าหมายในการที่จะศึกษาต่อ คณะแพทยศาสตร์
สหเวชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์
เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์การกีฬา ทันตแพทยศาสตร์
เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์
				จุดเน้นที่เรียนเพิ่มเติม
• ความถนัดทางคณิตศาสตร์
• วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน (เคมี)
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• วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน (ฟิสิกส์)
• วิทยาศาสตร์เพิ่มพูน (3 วิชา)
• ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
• English for standardized Test
• Independent Study
			 2. สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (Applied Science) ผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาต่อ
ได้ทุกสาขา แต่มุ่งเน้นเป้าหมายในการที่จะศึกษาต่อ คณะวิศวกรรมศาสตร์
				จุดเน้นที่เรียนเพิ่มเติม
• คณิตศาสตร์ทางวิศวกรรม
• ฟิสิกส์วิศวกรรม
• เคมีวิศวกรรม
• Programming
• English for standardized Test
• Independent Study
				3. สาขาวิทยาศาสตร์บริหารองค์กร (Organizational Science) ผู้เรียนสามารถ
ทีจ่ ะศึกษาต่อได้ทกุ สาขา แต่มงุ่ เน้นเป้าหมายในการทีจ่ ะศึกษาต่อ คณะบริหารธุรกิจ
พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ การท่องเที่ยวและโรงแรม สถาปัตยกรรมศาสตร์
				จุดเน้นที่เรียนเพิ่มเติม
• คณิตศาสตร์เพื่อการบริหาร
• สถิติเพื่อการบริหาร
• หลักการบริหาร
• ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
• STEM
• English for standardized Test
• Independent Study

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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แผนการเรียนคณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ แยกเป็น 3 สาขา ดังนี้
				1. บริหารธุรกิจ (Business Administration) ผู้เรียนมุ่งเน้นเป้าหมาย
ในการที่จะศึกษาต่อ บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ การบัญชี เศรษฐศาสตร์
การท่องเที่ยวและโรงแรม ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา
				 จุดเน้นที่เรียนเพิ่มเติม
• ความถนัดทางคณิตศาสตร์
• เศรษฐศาสตร์ขั้นสูง
• การเงินและการลงทุน
• ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
• English for Communication
• Independent Study
		
				2. เทคโนโลยีและการออกแบบสื่อ (Digital Technology and Media Design)
ผู้เรียนมุ่งเน้นเป้าหมายในการที่จะศึกษาต่อ คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศ กราฟิกดีไซน์ แอนิเมชันและมัลติมีเดีย เทคโนโลยีดิจิทัล
				จุดเน้นที่เรียนเพิ่มเติม
• Basic Design
• Graphic Design
• Movie and Digital Media Design
• Animation
• Movie and Digital Media
• Digital Media Production
• English for Communication
• Independent Study
				3. สหศิลป์วิทยาการ (Intedisciplinary Arts) ผู้เรียนมุ่งเน้นเป้าหมาย
ในการที่จะศึกษาต่อ ศิลปกรรมศาสตร์ วิจิตรศิลป์ ศิลปะประยุกต์
ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์การออกแบบพัสตราภรณ์
การออกแบบอุตสาหกรรม มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา
และสังคมสงเคราะห์ศาสตร์
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				จุดเน้นที่เรียนเพิ่มเติม
• วิชาเฉพาะทางภาษาจีน
• วิชาเฉพาะทางดนตรี
• วิชาเฉพาะทางศิลปะ
• English for Communication
• Independent Study

หลักสูตร ENGLISH PROGRAM (EP)

เปิดสอนหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารส�ำหรับการจัดการเรียน
การสอน มีสื่อแหล่งการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผลที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนได้เกิด
ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน ฟัง พูด อ่าน และ เขียน ผู้เรียนใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร
ในชีวติ ประจ�ำวันได้และติดต่อสือ่ สารกับประชาคมโลก ทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนสามารถใช้ภาษา
อังกฤษในการเข้าถึงข้อมูลทางเทคโนโลยี รู้เท่าทันในการใช้เทคโนโลยีในการหาความรู้ รู้จักคิดและกล้า
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ อย่างมีประสิทธิภาพ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จ�ำนวน 20 คาบต่อสัปดาห์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา พลศึกษา และคอมพิวเตอร์ โดย
ครูผู้สอนชาวต่างชาติตามคุณสมบัติที่กระทรวงศึกษาธิการก�ำหนด
มีการบูรณาการเนือ้ หาวิชา และส่งเสริมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สอื่ และ
ต�ำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษของ Cambridge และวิชา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ของ Singapore
นักเรียนต้องผ่านการทดสอบทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ (English Proficiency) โดยใช้แบบ
ทดสอบมาตรฐานของ Cambridge นักเรียนจบหลักสูตรจะมีคุณลักษณะ ดังนี้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 3

1. นักเรียนทุกคนมีทักษะจ�ำเป็นตามหลักสูตรก�ำหนด
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษตามทักษะที่ก�ำหนด
จุดเน้นที่เรียนเพิ่มเติม
1. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge English Qualifications
ในชุดข้อสอบ Flyer และผ่านกิจกรรม Reading Aloud
2. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาจีนในชุดข้อสอบ YCT ระดับ 1
3. นักเรียนทุกคนผ่านการเรียน หลักสูตร Everyone Can Create ของ Apple
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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กิจกรรมเสริมจุดเน้น
1. EP Talk : พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว (3 นาที)
2. EP Bookworms : อ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ ค�ำศัพท์ 300-450 ค�ำ
3. EP Creative Writing : เขียนเรื่องราวในชีวิตประจ�ำวัน ค�ำศัพท์ 300-450 ค�ำ
4. EP Project Work : น�ำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อย่างง่ายได้

ระดับประถมศึกษาปีที่ 6

1. นักเรียนทุกคนมีทักษะจ�ำเป็นตามหลักสูตรก�ำหนด
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่ตำ�่ กว่า A2 (KET) ตามเกณฑ์
ของกระทรวงฯ หลักสูตร EP
จุดเน้นที่เรียนเพิ่มเติม
1. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge English Qualifications
ในชุดข้อสอบ KET และผ่านกิจกรรม Reading Aloud
2. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาจีนในชุดข้อสอบ YCT ระดับ 2
3. นักเรียนทุกคนสามารถว่ายน�ำ้ ได้
กิจกรรมเสริมจุดเน้น
1. EP Talk : พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับงานอดิเรก (4 นาที)
2. EP Bookworms : อ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ ค�ำศัพท์ 1,050-1,200 ค�ำ
3. EP Creative Writing : เขียนเรื่องราว หรือเรื่องสั้น ค�ำศัพท์ 2,100-2,250 ค�ำ
4. EP Project Work : น�ำเสนอผลงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ตามรูปแบบที่ก�ำหนด

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

1. นักเรียนทุกคนมีทักษะจ�ำเป็นตามหลักสูตรก�ำหนด
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ไม่ตำ�่ กว่า B1 (PET)
ตามเกณฑ์ของกระทรวงฯ หลักสูตร EP
จุดเน้นที่เรียนเพิ่มเติม
1. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของ Cambridge English Qualifications
ในชุดข้อสอบ PET และผ่านกิจกรรม Reading Aloud
2. นักเรียนทุกคนผ่านการทดสอบภาษาจีนในชุดข้อสอบ HSK ระดับ 2
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กิจกรรมเสริมจุดเน้น
1. EP Talk : พูดภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสถานการณ์ (5 นาที)
2. EP Bookworms : อ่านหนังสือนอกเวลาภาษาอังกฤษ ค�ำศัพท์ 2,100-2,250 ค�ำ
3. EP Creative Writing : เขียนเรื่องสั้น ค�ำศัพท์ 2,100-2,250 ค�ำ
4. EP Project Work : น�ำเสนอผลงาน IS ของตนได้

วิสัยทัศน์ฝ่ายวิชาการ
เชื่อมั่น

• คุณภาพผู้บริหารและครู
• คุณภาพนักเรียน
• คุณภาพหลักสูตรและระบบวิชาการ
• วิธีการเรียนการสอน
• สิ่งอ�ำนวยความสะดวกต่อการเรียนรู้

พัฒนานักเรียน เป็นรายบุคคล

• จัดประสบการณ์เพื่อให้เข้าใจตนเอง
• มองเห็นถึงศักยภาพในตัวนักเรียน
• พัฒนาส่งเสริมให้สุดขีดความสามารถ
• จัดท�ำ IDP for the future ให้นักเรียนเป็นรายบุคคล

มาตรฐานสากล

• หลักสูตรจากแนวคิดของ World class standard
• ร่วมพัฒนาโดยความร่วมมือกับ สถาบัน และผู้เชี่ยวชาญ
• เน้นทักษะที่จ�ำเป็นใน ศตวรรษที่ 21
• ข้อสอบและการทดสอบระดับนานาชาติเพื่อพัฒนานักเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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COVID-19
มาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทีเ่ ป็นโรคอุบตั ใิ หม่และระบาดใหญ่ไปทัว่
ส่งผลกระทบแก่หลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบอย่างหนัก ส่งผลเสียต่อชีวิตความเป็นอยู่ใน
ด้านสังคม ภาวะเศรษฐกิจที่ตกต�่ำ  รวมไปถึงปัญหาต่อสุขภาพ โรงเรียนจึงต้อง มีมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของโรค และส่งเสริมทุกคนได้ตระหนักในเรือ่ งการรักษาสุขอนามัยเพือ่ เป็นการป้องกันตนเองและผูอ้ นื่ จึงน�ำไปสูก่ ารจัดท�ำ
พื้นที่ควบคุมในบริเวณโรงเรียน โดยแบ่งเป็นพื้นที่ควบคุม สีเขียว ส�ำหรับนักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
เป็นพื้นที่ควบคุมที่มีการป้องกันและมาตรการควบคุมสูงสุด มีการจัดท�ำประตูเข้า-ออกพื้นที่ โดยผ่านระบบสแกนใบหน้า
และวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ทุกครั้ง พื้นที่ควบคุมสีเหลือง ส�ำหรับพื้นที่บริเวณโดยรอบภายในรั้วโรงเรียน อาทิ อาคาร
อเนกประสงค์ และพื้นที่ส�ำหรับการจัดกิจกรรมกลางแจ้งภายนอกห้องเรียน และพื้นที่ควบคุม สีแดง คือ นอกบริเวณ
โรงเรียนทั้งหมดซึ่งจะต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้าบริเวณโรงเรียนอย่างเข้มงวด
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นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาครูและบุคลากรในการสร้างสื่อการสอน และใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน
ออนไลน์ระหว่างการหยุดเรียนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการน�ำระบบการสแกนใบหน้าเพื่อ
บันทึกสถิติการเข้า-ออก บริเวณโรงเรียน และระบบบัตรเงินสดทดแทนการใช้ธนบัตรในการซื้อสินค้าและอาหารส�ำหรับ
นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการสร้างปราสาททรายส�ำหรับนักเรียนปฐมวัย เพือ่ ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ปฐมวัยให้ครบทุกด้าน ติดตั้งสมาร์ททีวีในทุกห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย และมัธยมศึกษาตอนต้น จัดท�ำห้องเรียน iPad
ส�ำหรับนักเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ปรับภูมทิ ศั น์ลานสวนแม่พระ ปรับปรุงทางบริเวณหน้าห้อง
ธุรการ-การเงิน และจุดพักคอยส�ำหรับผู้ปกครอง

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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พิธีมอบวุฒิบัตร
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธี “มอบวุฒิบัตรจบการศึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 38”
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 เพื่อแสดงความยินดีให้แก่นักเรียนที่ส�ำเร็จการศึกษา สร้างขวัญและก�ำลังใจแก่นักเรียน
ในการเข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา และมอบโล่ เ กี ย รติ คุ ณ ให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ศึ ก ษาในสถาบั น ตั้ ง แต่ ชั้ น ปฐมวั ย
ปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธี ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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พิธีมอบอนุบัตรปฐมวัย
ปีการศึกษา 2563
ในโอกาสจบการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาของนักเรียนชัน้ ปฐมวัยปีที่ 3 ฝ่ายปฐมวัย จัดพิธมี อบอนุบตั ร แก่เด็ก
ทีส่ ำ� เร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 จ�ำนวน 131 คน เพือ่ ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเกิดความภาคภูมใิ จในตนเอง รักการเรียนรู้
น�ำไปสูก่ ารต่อยอดความส�ำเร็จในอนาคตได้อย่างเหมาะสม เมือ่ วันเสาร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทีผ่ า่ นมา ณ หอประชุม
อาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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คนเก่งของเรา
ด้านวิชาการ

รางวัลเด็กและเยาวชนที่น�ำชื่อเสียงมาสู่
ประเทศชาติ ประจ�ำปี 2563

3. รางวัลชนะเลิศ

1. ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรีจาก
กระทรวงศึกษาธิการ
ด.ช.นิธิศ บัวใหญ่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2

การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
“Wonderground English Vocabulary
Competition 2020”
ด.ญ.โศภิฌา นวรัตนากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 English Program
ครูผู้ฝึกซ้อม : Ms. Archna Arya

2. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันโต้คารมมัธยมศึกษา
นครราชสีมา ปีที่ 2
นายลาภวัต  ลาภกระโทก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5
น.ส.สุพิชญา  สุขีนี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/3
น.ส.วรรณิดา  สุขชาตะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/7
ครูผู้ฝึกซ้อม : มิสฉัตฑริกา ทรวงโพธิ์
มิสฉัตรพร ฉัตรมณี
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4. รางวัลชมเชย

การแข่งขันคณิตศาสตร์และคณิตคิดเร็ว
ชิงแชมป์ประเทศไทย จัดโดย สมาคมลูกคิดและ
คณิตศาสตร์นานาชาติ (ประเทศไทย)
ด.ญ.สุพิชญ์ญาดา  อรัญมิตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4
English Program

7. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

5. รางวัลชมเชย

การแข่งขัน A-Math รุ่นประถมศึกษา
ด.ญ.อัณณ์ญาดา โอฬารวรพัฒน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
ครูผู้ฝึกซ้อม : มิสพิชชาอร กนก

6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันประกวดระบายสี และตกแต่ง
หัวข้อ ปลากัดไทยระดับประถมศึกษาปีที่ 1
ด.ช.สิรวิชญ์ สมชาติ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3
รางวัลชมเชย
     ด.ญ.แอนนา สร้อยจิต
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1/3
    ครูผู้ฝึกสอน : มิสอุษา ศรีวิเศษ

การแข่งขันประกวดระบายสี และตกแต่ง
หัวข้อ ปลากัดไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 2
   ด.ช.ปกรณ์กิตติ์  นิตยวัน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  English Program
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ด.ญ.ณภัทร  รวมกลาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/1
ครูผู้ฝึกสอน : มิสอุษา ศรีวิเศษ

การแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนเอกชน
ประจ�ำปี 2563 ระดับจังหวัด “จังหวัดนครราชสีมา”
8. รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ประเภทสามัญระดับชั้น ม.1-ม.3
ด.ญ.ธันยพร  เสนาโนฤทธิ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทองการแข่งขันกิจกรรม
Spelling Bee ประเภทสามัญระดับชั้น ม.1-ม.3
นายศุภกร  เมธปรีชากุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2
รางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การแข่งขันพูดภาษา
อังกฤษ Impromptu Speech ประเภทพิเศษ
ระดับชั้น ป.1-ป.3
ด.ช.ยศภัทร  ปัญจาคะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/2
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9. รองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง

การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.1-ป.3
ด.ญ.อักษราภัค  ประกายวชิรพงศ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 English Program
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ป.4-ป.6
ด.ญ.โศภิฌา  นวรัตนากร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 English Program
ชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
โปรแกรมพิเศษ ระดับชั้น ม.1-ม.3
ด.ญ.จัสมิน  เบอร์เน็ต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 English Program
รางวัล ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขัน Multi Skills Competition
หลักสูตรพิเศษระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ญ.กันติชา ปัจฉิมกุล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 English Program
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee
ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.4-ป.6
ด.ญ.ศรสวรรค์  ณัฐนีนันทน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
รางวัล ระดับเหรียญทอง
การแข่งขัน Multi Skills Competition
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ญ.ชุดามาศ  ใจหาญ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

10. รางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.1 - ป.3
ด.ญ.ปัทมพร คงคาน้อย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
การแข่งขันกิจกรรม Spelling
ประเภทสามัญ ระดับชั้น ป.1 - ป.3
ด.ญ.ชญานิศ ป้องสุธาธาร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
รางวัล ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ประเภทพิเศษ ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ด.ญ.นภัส โชติยานันทวงศ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 English Program
รางวัล ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech
ประเภทพิเศษ ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ช.วาทิศ เมธาบุตร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 English Program

11. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีนหลักสูตรพิเศษ
ระดับชั้น ม.1-ม.3
ด.ช.ศุภกร  แซ่หมิง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2
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ด.ช.อภิรัตน์  แซ่ม้า
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/3
รางวัล ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ)
ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ด.ช.จันทโชติ  แซ่ฟู
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1
ด.ญ.รินรดา  แซ่จาง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/2
รางวัล ระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน (หลักสูตรสามัญ)
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ญ.ปัณรส  เสนจันทร์ฒิไชย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2
ด.ญ.ธิษณามดี  สังขนิษฐานันท์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2

12. รางวัลระดับเหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ช.ธนกร  สิทธิ์ศักดิ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
ด.ญ.ปรารถนา  สระแก้ว
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ญ.ปภาวรินทร์  ห่วงกลาง
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-ป.6
ด.ญ.พิมพ์ชนก  พิมพ์สุวรรณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ด.ช.นพธนพัฒน์  วงษ์สัจจะกตัญญู
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
ด.ญ.นริญชญา  กินขุนทด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2
รางวัลระดับเหรียญเงิน

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ด.ญ.ณัชชนันท์พร  วานิชเจริญกุล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/3
ด.ญ.จาด้า พลอยไพลิน  มัฟฟุชชี่
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4
ด.ญ.โชติกา  ซ้อนพุดซา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/4
รางวัลระดับเหรียญทอง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3
น.ส.วาสนา  แสนเมือง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/6
นายธีรวัต  สุมานาท
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/6
น.ส.ชนม์ชนก  สุโกรัตน์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/6

13. รางวัลระดับเหรียญเงิน

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ช.ปารณัฐ  อรุณวรรณรักษ์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ด.ญ.นนทพร  ป้องสุธาธาร
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3
ด.ญ.กัญญาภัค  ภูมิน้อย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3
รางวัลระดับเหรียญเงิน
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น
ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ด.ญ.สิริยากร  รื่นพรต
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5
ด.ญ.ธนพร  จังพัฒนาดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
ด.ญ.ณัฐการ  ชัยทุมพงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
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14. รางวัลระดับเหรียญทองแดง

17. รางวัลระดับเหรียญทอง

15. รางวัลระดับเหรียญเงิน

18. รางวัลระดับเหรียญทอง

16. รางวัลระดับเหรียญทองแดง

19. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันคัดลายมือสือ่ ภาษาไทย ระดับชัน้ ป.1 - ป.3
ด.ญ.นนธิชา  นิลบัวลา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2/2

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ)
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ญ.จุฑามาส  นะพุทธะ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 English Program

การแข่งขันคัดลายมือสือ่ ภาษาไทย ระดับชัน้ ป.4 - ป.6
ด.ญ.ปภาวรินทร์  พรมงคลกุล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/2
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การแข่งขันคัดลายมือสือ่ ภาษาไทย ระดับชัน้ ม.1 - ม.3
ด.ญ.ปาลิตา  คร่อมกระโทก
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/5

การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (เขียนเรียงความ)
ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ด.ช.ธนวัฒน์  สวนจันทร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/1

การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (ชาย)
ระดับชัน้ ม.1 - ม.3
ด.ช.กฤษ  มีโพธิ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/2

20. รางวัล ระดับเหรียญทอง

การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ป.4 - ป.6
ด.ช.นนทพัฒน์  มานะดี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2
ด.ญ.ศิวพร  อินทรสุวรรณ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/2
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง
การแข่งขันการประกวดมารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1 - ม.3
ด.ช.พันธุ์ธัช  พาตา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/6
ด.ญ.ณัฐกฤตา  รวบรวม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/6

21. รางวัล ระดับเหรียญทองแดง

การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ป.1 - ป.3
ด.ญ.พิชญพัตต์  สุรอารีย์กุล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/1

รับทุนการศึกษา มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์

22. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การประกวดบทร้อยกรอง
ระดับชั้นประถมศึกษา ตอนปลาย
ด.ญ.จุฑามาศ  นะพุทธะ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
English Program
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23. ประเภทคะแนนยอดเยี่ยมภาษาไทยสูงสุด (ผลการเรียน ปีการศึกษา 2562)
ด.ช.ปรัตถกร สิทธิเขต
ด.ญ.กันต์สินี สุวรรณพิทักษ์
ด.ญ.อรณัฐ บุนนาค

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

1/3
3/2
6/6

คะแนนร้อยละ 97.00
คะแนนร้อยละ 81.00
คะแนนร้อยละ 82.00

24. ประเภทคะแนนยอดเยี่ยมภาษาไทยสูงสุด ระดับประถมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ด.ญ.ลภัสดา
ด.ช.คณพศ
ด.ช.ปัณณวัฒน์
ด.ญ.เอริน
ด.ช.นิรัช
ด.ญ.ณัฐชานันท์
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มุสิกะสาร
จิรกิจนภา
ลอยโคกสูง
สิงห์กวาง
เมธาบุตร
โภคินกุลภัทร

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
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1/1
2 English Program  
3/1
4/3
5 English Program
6  

100
100
97
97
95
99

คะแนน
คะแนน  
คะแนน
คะแนน
คะแนน  
คะแนน

25. ประเภทคะแนนยอดเยี่ยมภาษาไทยสูงสุด ระดับมัธยมศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563
ด.ญ.โชติกา
ด.ญ.ณัฐกฤตา
ด.ญ.ศิริประภา
นายชลวัจ
นายเดชาทัต
น.ส.กัญญ์วรา

ซ้อนพุดซา
รวบรวม
บุญโต
ภัชระพรกุล
เกล้าจะโป๊ะ
รุ่งพณิชพงศ์

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่

คนเก่งของเรา
ด้านกิจกรรม

26. รางวัลต้นกล้าเยาวชน สาขาศิลปะการแสดง
ในโครงการอัครศิลปิน King of Jazz
ด.ญ.สวรรรัตน์   กันศรีนวกุล
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/3

1/4
2/6
3 English Program
4/6
5/7
6/5

83
80
93
83
94
91

คะแนน
คะแนน
คะแนน  
คะแนน
คะแนน
คะแนน

กีฬาบาสเกตบอล

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจ�ำปี 2564
รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาที่ 3 ประจ�ำปี 2563
ผู้ฝึกสอน : ม.กลยุทธ จิตต์รุ่งเรือง

27. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภท 5x5 รุ่นอายุ 18 ปี
ได้เป็นตัวแทนภาคฯ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
ณ จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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28. รางวัลชนะเลิศ

     การแข่งขันบาสเกตบอล ประเภท 3x3 รุ่นอายุ 18 ปี
ได้เป็นตัวแทนภาคฯ เข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศ
ณ จังหวัดเชียงใหม่

31. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

รุ่นอายุ 18 ปี รอบคัดเลือกภาคอีสาน ได้เป็นตัวแทน
ภาคอีสานแข่งขันรอบประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร

กีฬาฟุตซอล

29. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขัน “Korat Basketball League 2020
(KBL)” รุ่นประชาชน
      ผู้ฝึกสอน : ม.กลยุทธ จิตต์รุ่งเรือง

การแข่งขันบาสเกตบอล

32. รางวัลชนะเลิศ

การแข่งขันฟุตซอล รายการ “เทศบาลหินดาด
ครั้งที่ 22” ประจ�ำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ผู้ฝึกสอน : ม.อัยการ พันหมวด

“Singha Drinking Water 3x3 Thailand Championship”
ผู้ฝึกสอน : ม.กลยุทธ จิตต์รุ่งเรือง

30. รางวัลชนะเลิศ

     รุ่นอายุ 18 ปี รอบคัดเลือกภาคอีสาน ได้เป็นตัวแทน
ภาคอีสานแข่งขันรอบประเทศ ณ กรุงเทพมหานคร
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33. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันฟุตซอล รายการ “Futsal Fa Cup
Terminal 21 2020” รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย
ผู้ฝึกสอน : ม.อัยการ พันหมวด

34. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันฟุตซอล รายการ “สีคิ้วเกมส์ ครั้งที่ 21”
ประจ�ำปี 2563 รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย
      ผู้ฝึกสอน : ม.อัยการ พันหมวด

37. รางวัลเหรียญทองแดง
วิ่ง 100 เมตร

ด.ญ.ภูษิตา  พาธรรมะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/5

กีฬากรีฑา

กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ จังหวัดนครราชสีมา
ประจ�ำปี 2563 ประเภทกรีฑา
ผู้ฝึกสอน : ม.นรากร ไชยประเสริฐ

38. รางวัลเหรียญทองแดง
วิ่ง 100 เมตร
35. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ชนิดกีฬากรีฑา

36. รางวัลเหรียญทอง
วิ่ง 100 เมตร

รางวัลเหรียญทอง วิ่ง 200 เมตร
ด.ญ.ณัฐกฤตา  สายรัตน์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6/1

ด.ญ.ศศิธร  ประทุมวงศ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3/4

39. รางวัลเหรียญทอง
วิ่ง 100 เมตร

รางวัลเหรียญเงิน วิ่ง 200 เมตร
ด.ช.ณภัทรนันท์  อันทะนาม
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
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40. รางวัลเหรียญทองแดง
วิ่ง 100 เมตร

ด.ช.ภูริทัต จินดาดวง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

กีฬาเทควันโด

42. รางวัลเหรียญเงิน

• การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
RMU TAEKWONDO TOURNAMENT
ประเภทต่อสู้ เกราะไฟฟ้า A รุ่นอายุ 10 -12 ปี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
• การแข่งขัน TERMINAL 21 KORAT
TAEKWONDO OPEN 2020
ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ประเภทต่อสู้ เกราะไฟฟ้า
ด.ช.อลงกฎ  ลีฬหปิยรัตน์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6/2

41. รางวัลเหรียญเงิน

• การแข่งขันเทควันโดชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
RMU TAEKWONDO TOURNAMENT
ประเภทต่อสู้ เกราะไฟฟ้า A รุ่นอายุ 10 -12 ปี
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
• การแข่งขันเทควันโด TERMINAL 21
KORAT TAEKWONDO OPEN 2020
ประเภทต่อสู้ เกราะไฟฟ้า
ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ด.ญ.ปิยาอร ลีฬหปิยรัตน์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4/1
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43. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รายการ Buriram Taekwondo Championship 1st
อายุ 9 - 10 ปี รุ่น H ประเภทต่อสู้
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
การแข่งขัน TERMINAL 21 KORAT TAEKWONDO
OPEN 2020 ประเภทเยาวชน หญิง 9 - 10 ปี
      ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 โคราช
ด.ญ.สุพิชชา  ชื่นอารมย์
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

44. การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน

รายการ Bangkok Badminton
รางวัลชนะเลิศ คู่ผสม รุ่น 13 ปี
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ชายคู่ รุ่น 13 ปี เก็บคะแนนสะสม
ในระดับ LEVEL 4
      รายการ JORAKAY JUNIOR BADMINTON
CHAMPIONCHIPS 2020
รางวัลชนะเลิศ คู่ผสม 13 ปี
รองชนะเลิศ ชายคู่ 13 ปี เก็บคะแนนสะสม
ในระดับ LEVEL 4
ณ สนามแบดมินตันฟิวเจอร์อารีน่า ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต
เป็นตัวแทนระดับประเทศ
วาง 1 คู่ผสม
วาง 3 ชายคู่ อายุไม่เกิน 13 ปี
โดยสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทย
ด.ช.ธัญเทพ  สนิทพงษ์
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4

46. การแข่งขันกีฬาลีลาศ

รางวัลอันดับ 5 ชิงแชมป์ประเทศไทย ประเภทสแตนดาร์ด
รุ่น Junior 2 Class A การแข่งขันรายการ เบรกกิ้ง
ประจ�ำปี 2563 ณ ทรูไอคอน ฮอลล์ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
ด.ญ.อนาตลี  อันพาพรหม
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

47. รางวัล ปฏิบัติหน้าที่ในกิจกรรม
ส่งเสริมการออม

45. การแข่งขันกีฬากอล์ฟ

ได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สมาคมกีฬากอล์ฟฯ ประจ�ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-Singha Junior Golf Ranking
ณ สนามสิงห์ปาร์คขอนแก่น และได้เป็นตัวแทน
ไปแข่งขันในระดับประเทศ
ด.ญ.พิชญพัตต์  สุรอารีย์กุล
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

ธนาคารโรงเรียน” ประจ�ำปี 2563
ด.ญ.ญารินดา  สิทธิเสนา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
ด.ญ.ณัฐชา  ทองอุบล
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
น.ส.รพีพรรณ  วัฒนารุ่งเรืองดี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
น.ส.ภารดี  อัมพะวัน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
น.ส.ศุภวรกานล์  มณีแสง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
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จากพี่ สู่น้อง

ธีรพั นธุ์ เหลืองกิตติก้อง (พี่ ใจ๋)

      สวัสดีน้องๆ ที่อ่านน๊า พี่ชื่อใจ๋ นายธีรพันธุ์
เหลืองกิตติก้อง ACN รุ่นที่ 38 อยู่สายวิทย์ - คณิต ทับ 3
วันนี้พี่ก็จะมาบอกอะไรต่างๆ ถึงรุ่นน้องรุ่นต่อไปที่เข้ามา
อยู่ในครอบครัวอัสสัมชัญ ก่อนอื่นเลย พี่มาอยู่ที่โรงเรียน
อัสสัมชัญฯ ตอน ม.ปลาย (ม.4) จากใจจริงของพี่ พี่ไม่คิด
จะเข้าเรียนที่นี่ แต่พอเข้ามาแล้วมันก็มีอะไรหลายอย่าง
ให้พูดถึงเยอะแยะ
ตั้งแต่พี่อยู่ ม.4 พี่เป็นเด็กหอใน สิ่งแรกที่อยาก
พูดถึงเลยคือเรื่องในหอพักชายก่อนเลยละกัน เด็กใหม่
หลายๆ คนคงต้องใช้เวลาในการปรับตัวเพือ่ ทีจ่ ะเข้ามาอยู่
หอพัก เพราะต่างคนต่างมาจากคนละสถานที่ พี่ไม่อยาก
ให้คิดมาก พยายามคุยกัน ปรับเข้าหากัน เด็กอัสสัมชัญฯ
ค่อนข้างเฟรนลี่นะ ช่วงแรกพี่ไม่ชินกับการฝากโทรศัพท์
ก่อนเข้านอน แต่ถอื ว่าเป็นระเบียบทีต่ อ้ งท�ำ ก็เป็นเรือ่ งทีด่ ี
เลยแหละ ท�ำให้เรารู้จักหักห้ามใจ เรื่องต่อไปที่อยาก
จะพูดถึงชีวิต ม.ปลาย (ม.4) เราจะเจองานที่เยอะมาก
พยายามรี บ ท� ำ ส่ ง นะ พยายามศึ ก ษาหาความรู ้ น อก
ห้องเรียนเยอะๆ พยายามทิ้งนิสัย ม.ต้น ไปให้ได้ ม.5
เราจะเจอกิจกรรมกีฬาสี ทีน่ อ้ งๆ ต้องเป็นสต๊าฟ พยายาม
คุยกันเยอะๆ เพราะเราต้องท�ำงานเป็นทีม ม.6 จะต้อง
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เริ่มติวหนักขึ้น สนใจเรื่องมหาวิทยาลัยเยอะๆ ไม่งั้นน้อง
จะเครียดถ้าเห็นเพื่อนๆ ติดมหาวิทยาลัยแล้วเรายังไม่ติด
ส�ำหรับสิ่งที่อยากบอกถึงโรงเรียนนี้มันดียังไง อย่างแรก
ส�ำหรับพี่แล้วครูโรงเรียนนี้หากเห็นนักเรียนคนไหน เด่น
อะไร ครูก็จะพยายามปั้นให้เก่งด้านนี้นะ อีกเรื่องรุ่นน้อง
ถือว่าเป็นรุน่ ทีม่ เี ทคโนโลยีแล้ว ถ้าหากไม่ตอ้ งฝากโทรศัพท์
ก็ใช้ให้เป็นเวลา โรงเรียนให้เรามากขนาดนีก้ เ็ อาผลให้ดี ท�ำ
ชื่อเสียงให้โรงเรียนต่อไป อีกเรื่องคืออยากให้โรงเรียนเรา
พัฒนาเรื่องสนามกีฬาให้ดีขึ้นกว่านี้
สุดท้าย พี่อยู่โรงเรียนนี้มา 3 ปี พี่ได้ท�ำอะไรหลาย
อย่างให้โรงเรียน อย่างแรกพีเ่ ป็นสภานักเรียนรุน่ ที่ 12 - 13
ได้รับรางวัลเด็กดีศรีอัสสัมชัญด้าน “จิตสาธารณะ” ด้าน
วิชาการเข้าร่วมการแข่งขันคณิตคิดเร็วระดับจังหวัด และ
พี่เป็นหนึ่งในนักแสดงงานแสง สี ย่าโม ท้ายที่สุด พี่ติด
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขา
คณิตศาสตร์ รอบ Portfolio ครับ สู้ๆ นะ
นายธีรพันธุ์  เหลืองกิตติก้อง (พี่ใจ๋)
รุ่นที่ 38

นายปัถย์ ฉัตรศุภสิริ
ประธานนักเรียนรุ่น 38

สวัสดีครับน้องๆ พี่ชื่อนายปัถย์  ฉัตรศุภสิริ ชื่อเล่น
โบนัส รุ่นที่ 38 นะครับ เรียนอยู่สายวิทย์-คณิต ส�ำหรับ
ความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนอัสสัมชัญฯ พี่อยู่ที่โรงเรียนนี้มา
ตั้งเเต่ ป.1จนถึง ม.6 รู้สึกใจหายเหมือนกันนะที่จะใกล้จบ
ในเร็วๆ นี้ พี่ก็อยากฝากค�ำขอบคุณ ทุกๆ อย่างที่ผ่านเข้า
มาในชีวิต
ขอขอบคุ ณ คุ ณ พ่ อ คุ ณ เเม่ ที่ ส ่ ง ผมเข้ า เรี ย น
โรงเรียนเเห่งนีจ้ นส�ำเร็จการศึกษาเเละคอยซัพพอร์ตทุกๆ
อย่างให้กับผม
ขอขอบคุณบราเดอร์ ที่คอยชี้เเนะให้ค�ำเเนะน�ำ
กับการท�ำงานเเละการเเก้ไขปัญหาในหลายๆ เรื่องเเละ
สอนทัศนคติกับการใช้ชีวิต
ขอขอบคุณมิสเเละมาสเตอร์ทุกท่านที่ได้อบรม
สั่งสอนเเละมอบความรู้ให้ผมจนสามารถน�ำความรู้ไปใช้
ต่อในรั้วมหาวิทยาลัย
ขอขอบคุณโค้ชบาสเกตบอลที่ได้ให้โอกาสให้
ผมเข้าฝึกซ้อมเเละลงเเข่งขันรายการต่างๆ กับทีมของ
โรงเรียน
ขอขอบคุณพี่พนักงานภายในโรงเรียนทุกคนที่
ช่วยดูเเลรักษาความสะอาดของโรงเรียน
ขอขอบคุณเพือ่ น ๆ ทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาเเละให้กำ� ลังใจ
ตลอดที่ผ่านมา
สุดท้ายนี้ ก็อยากฝากถึงน้อง ๆ ที่ก�ำลังเรียนอยู่
อยากให้น้อง ๆ เริ่มวางเเผนชีวิตของตัวเองเเละพยายาม
กับเป้าหมายที่ตัวเองตั้งใจไว้นะ เเต่ในความพยายามมันก็
ต้องมีทอ้ กันบ้าง ถ้าน้องๆ อ่านสิง่ ทีพ่ จี่ ะบอกต่อไปนี้ น้องๆ
จะมีไฟให้กับตัวเองครับ
“คนเเท้ไม่ทอ้ คนท้อไม่เเท้ เเต่ถา้ ท้อเเท้ตอ้ งมาจาก
เมืองจีน”

•
•
•
•
•
•

ขอบคุณครับ
   จากประธานนักเรียนรุ่น 38
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พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2563

งานกิจกรรมภายใน - ภายนอก ฝ่ายกิจกรรม จัดพิธไี หว้ครู ปีการศึกษา 2563 เพือ่ ให้นกั เรียนแสดงความกตัญญู
กตเวทีตอ่ คุณครู โดย ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี  ผอู้ ำ� นวยการ เป็นประธานในพิธรี ว่ มด้วยคณะภราดา คณะกรรมการ
ที่ปรึกษาผู้อำ� นวยการ และครู ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ เวทีศักยภาพอาคารมงฟอร์ต โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา
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NEXT NORMAL FOR LIBRARY

COVID-19
From : Librarian

จากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ท�ำให้เรา
ได้ คิ ด ทบทวนแนวทางถึ ง บทบาทของห้ อ งสมุ ด ที่ จ ะ
เปลีย่ นไปในยุคนีแ้ ละอนาคต ยุคทีค่ นต้องรักษาระยะห่าง
(Social Distancing) ท�ำให้พื้นที่ห้องสมุดหลายๆ ที่ต้อง
ปรับเปลี่ยนไป พื้นที่ที่ทุกคนเดินเข้ามาเจอชั้นหนังสือ
มี ห นั ง สื อ ที่ ห ลากหลายสาขาวิ ช าแต่ เ สี ย ดายหนั ง สื อ
ที่มีคุณค่าจากปัญญา ความคิด นักวิชาการ นักเขียน
หลากหลายแขนงวิชากลายมาเป็นเล่มหนังสือที่ไม่มีคน
มาเดินหยิบอ่าน ไม่มีคนมานั่งอ่าน ไม่มีคนมาใช้บริการ
ดังที่ผ่านมา ในปัจจุบันและอนาคตอันรวดเร็วนี้ ซึ่งจาก
สภาวการณ์ที่ทุกคนยังต้องตั้งรับกับการเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลานั้น ท�ำให้ห้องสมุดที่ยังคงอยู่ไม่ใช่แบบ
ยุคสมัยนีแ้ ล้ว เราจึงมีแนวคิด มุมมอง ข้อแนะน�ำทีห่ อ้ งสมุด
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2. ห้องสมุดยุคใหม่ อาจจะไม่มีหนังสืออีกต่อไป
แล้ว (Co-Working Space Library) ห้องสมุดใหญ่ๆ
หลายแห่งในโลกตอนนีไ้ ด้มกี ารปรับตัวโดยการเอาหนังสือ
ในชั้นที่มีจ�ำนวนมากออกจากห้องสมุด แล้วเพิ่มที่นั่งที่
มีสไตล์ทันสมัยตรงใจเด็กยุคใหม่ เช่น แหล่งการเรียนรู้
ด้านไอที ห้องเงียบ ห้องบริการสื่อมัลติมีเดีย (THE BOX)
ห้องสมุดเสียง Mind Room ห้องสมุดเด็กห้องสมุด
ดนตรี ห้ อ งฉายภาพยนตร์ ลานสานฝั น จุ ด บริ ก าร
คอมพิวเตอร์ส่วนตัว ระบบบริหารงานแบบไอโมบาย
ผ่านมือถือเข้ามาแทน แต่นั้นไม่ได้หมายความว่าในโลกนี้
ห้องสมุดนีจ้ ะไม่มใี ครอ่านหนังสือ ไม่มหี นังสือในห้องสมุด
เลย แต่จะเป็นการลดบทบาทหนังสือลดน้อยลง การจัด
เก็บหมวดหมูห่ นังสือจะปรับเปลีย่ นมาจัดตามความสนใจ
ของกลุ่มผู้ใช้บริการแทน

จะปรับเปลี่ยนและยังอยู่ในโลกอนาคตให้ได้เป็นพื้นที่
ที่ทุกคนคงความนิยม และต้องการของผู้ใช้บริการใน
ยุคโลกสมัยใหม่ไว้ดังนี้ คือ
1. จากการอ่าน สู่ แหล่งการเรียนรู้ ไม่ใช่เฉพาะ
เรื่ อ งการอ่ า นเพี ย งอย่ า งเดี ย ว เราต้ อ งเป็ น ผู ้ ส ร้ า ง
สภาพแวดล้อม และอ�ำนวยความสะดวกในเรื่องของ
การเรียนรู้ให้กับผู้ใช้บริการ และต้องตอบโจทย์เฉพาะแก่
ผูใ้ ช้บริการเป็นรายบุคคล (Personalized Learning) อาทิ
ยืม-คืน ให้อ่าน ให้บริการกิจกรรม ผ่านอุปกรณ์ Mobile
ของแต่ละบุคคล (Offer mobile checkout) หรือ
เป็นการให้บริการหนังสือที่ถึงมือ ถึงบ้านของผู้ใช้บริการ
ที่ต้องการหนังสือเล่มนั้นมากกว่า เราอาจจะเรียกว่า
Crab Library นั่นเอง

3. สิ่งส�ำคัญที่สุดที่จะท�ำให้การบริหารจัดการห้อง
สมุดในแบบออนไลน์ได้ยากในเมืองไทย คือ หนังสือต่างๆ
ยังเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ เป็นเหตุให้บรรณารักษ์ตั้งข้อ
สันนิษฐานว่า “ห้องสมุดจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิด
การละเมิดลิขสิทธิ์ นี่คือปัจจัยส�ำคัญที่จะมีผลกระทบต่อ
ห้องสมุดและต่อผู้ใช้บริการที่จะได้รับบริการออนไลน์
ไม่ได้ตามต้องการอย่างเสรี
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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กรีฑาสีปฐมวัย
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจัดการแข่งขันกรีฑาสี “ACN GAMES 2020” ระดับปฐมวัย เพื่อส่งเสริมให้
นักเรียนมีรา่ งกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจติ ใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินยั เหมาะสมแก่สงั คม และมีความสามัคคีในหมูค่ ณะ
โดยคุณลบพาล ธีระบุตร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธีเปิด และ ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานใน
พิธีปิดในวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์สระว่ายน�้ำ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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กรีฑาสี
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาจัดการแข่งขันกรีฑาสี “ACN GAMES 2020” ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ มีจิตใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัยเหมาะสมแก่สังคม และมีความ
สามัคคีในหมู่คณะ โดยภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา กรรมการบริหารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็น
ประธานในพิธีปิด ในวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ สนามกีฬาฟอนซีกา โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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เลือกทางที่เป็นแก่นแท้ของตัวเอง
กับหัวใจ 3 ประการสู่ความส�ำเร็จ
(บทความ....แห่งความส�ำเร็จ ฉ ฉัตรา )

ทุกคนต่างปรารถนาจะวางแผนชีวติ ของตัวเองให้ดี
แล้วก้าวเดินไปสู่ความส�ำเร็จ แต่ถ้าแผนการนั้นไม่ได้เอื้อ
ให้ใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของตัวเองแล้ว ก็ยากที่
จะประสบความส�ำเร็จได้
ก่อนจะเปลี่ยนความคิดพฤติกรรม หรือแผนการ
ใดๆ ในชีวิต เราต้องรู้ให้แน่ชัดว่า แท้จริงแล้วเราเก่งด้าน
ไหน ควรจะยืนหยัดอยูต่ รงจุดใด วิเคราะห์จดุ เด่นจุดด้อย
ของตัวเองให้ละเอียด แล้วจึงออกไปค้นหาพื้นที่ที่จะเอื้อ
อ�ำนวยให้เราประสบความส�ำเร็จมากที่สุด
จะท�ำอย่างไร จึงจะก้าวไปสูค่ วามส�ำเร็จ เรามารูจ้ กั
หัวใจ 3 ประการ สู่ความส�ำเร็จ
ทุกคนล้วนต้องการก้าวสู่ความส�ำเร็จ แต่หลายคน
มักตั้งค�ำถาม ว่าควรเริ่มต้นอย่างไรดี
อยากให้ ล องคิ ด ถึ ง ช่ ว งเวลาที่ เ ตรี ย มแผนการ
ท่องเทีย่ ว โดยเริม่ ต้นจากการฝันถึงหลากหลายสถานทีอ่ นั
สวยงาม เลือกจุดหมายปลายทาง วางแผนการเดินทาง
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อย่างละเอียด จัดเตรียมกิจกรรมทีจ่ ะท�ำในแต่ละวัน แน่ละ่
คงไม่ลืมเตรียมความพร้อมด้านที่พัก ตั๋วเครื่องบิน และ
ร้านอาหาร
ช่วงเวลาตั้งแต่เริ่มวางแผน วันที่ได้สัมผัสกับการ
ท่องเที่ยว ตลอดจนความประทับใจที่ได้จากการเดินทาง
เราเชือ่ ว่าช่วงเวลานัน้ ก�ำลังรูส้ กึ ถึง… ช่วงเวลาแห่งความสุข
ตอนนี้ ให้ลองเปรียบเทียบประสบการณ์การวางแผน
วันหยุด กับความพยายามในการท�ำงาน… ท�ำให้การ
ท�ำงานเป็นเรื่องราวแสนสนุก เต็มไปด้วยพลัง เพราะ
การท�ำงานมีความส�ำคัญต่อชีวติ อย่างมาก การท�ำงานจะ
ช่วยให้สามารถหาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว และท�ำให้มี
ฐานะการเงินที่มั่นคง ซึ่งสิ่งนี้ส่งผลกระทบต่อชีวิตใน
ระยะยาว
เพียงแค่คิดว่าการท�ำงานเหมือนกับการท่องเที่ยว
กล่าวคือ ต้องมีความฝัน ตั้งเป้าหมาย และมุ่งมั่นตั้งใจ
ท�ำให้ความฝันนั้นกลายเป็นจริง

กล้าที่จะฝัน

ทุกสิง่ ทุกอย่างในชีวติ เริม่ ต้นจากความฝัน… หากยัง
ไม่รู้ว่าตนเองมีความฝันอะไร หรืออยากเป็นอะไร วิธีการ
ง่าย ๆ ก็คือ ให้ลองคิดว่า อะไรคือสิ่งที่ต้องการท�ำในอีก
1 ปี 5 ปี หรือ 10 ปีข้างหน้า ลองจินตนาการและค้นหา
ว่า อะไรคือสิ่งที่ปรารถนาจริงๆ
เมื่ อ จุ ด ประกายความฝั น ด้ ว ยการสร้ า งภาพ
จิ น ตนาการแล้ ว จงเชื่ อ มั่ น ในศั ก ยภาพของตั ว เอง
ยืนหยัดท�ำมันอย่างต่อเนื่อง และท้ายที่สุด จะประสบ
ความส�ำเร็จ
หากมีความฝันแล้ว ก็จงอย่าดูถูกความฝันของ
ตนเอง แล้วเดินหน้าสู่บันไดขั้นถัดไป…
ตั้งเป้าหมาย

หลังจากที่เห็นภาพความฝันชัดแล้ว ต้องมุ่งมั่น
ตั้งใจ และท�ำให้เป็นจริง ความมุ่งมั่นและตั้งใจจะเป็น
พลังให้พยายามท�ำสิ่งที่คาดหวังไว้ ให้เป็นจริง นอกจากนี้
ยังท�ำให้เห็นความฝันได้ชดั เจนยิง่ ขึน้ ยกตัวอย่างเช่น หาก
ฝันว่า อยากมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ต้องตั้งเป้าหมาย
และคิดหาหนทางที่จะพาตนเองให้ไปสู่ความส�ำเร็จนั้น
ยกตัวอย่าง หนทางสู่การมีร่างกายที่แข็งแรง

1. ฉันต้องไปวิ่งออกก�ำลังกับเพื่อนๆ
2. ฉันต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
3. ฉันต้องพักผ่อนให้เพียงพอ

ลงมือท�ำ

“ความคิด ” หรือ “ ค�ำพูด” ที่ปราศจาก “การ
ลงมือท�ำ” ย่อมเป็นสิ่งที่ไร้ค่า… เพราะเหมือนปล่อยให้
ความฝันหลุดลอยไปกับสายลม

“การลงมือท�ำ” มีความหมายมากกว่าการเคลือ่ นไหว
ทางร่างกาย เช่น การเดิน การเขียน การสร้างสรรค์
การท�ำลาย การรักษา การปกป้อง เป็นต้น กล่าวคือ การ
ลงมือท�ำต้องอาศัยความคิดและจิตใจร่วมด้วย เพราะหาก
เราใส่จิตวิญญาณลงไปในสิ่งที่เราท�ำ  มีความแน่วแน่ต่อ
เป้าหมาย ความฝันนัน้ จะยิง่ ชัดเจน เราก็จะเดินไปสูค่ วาม
ส�ำเร็จได้ง่ายยิ่งขึ้น
ยกตัวอย่างเช่น หากตั้งเป้าหมายว่า “วันนี้จะออก
ไปวิ่งกับเพื่อน” จะต้องท�ำให้กลายเป็นจริง โดยอาจตั้ง
นาฬิกาส�ำหรับการออกก�ำลังกายไว้ 1 ชัว่ โมง หลังจากนัน้
ให้รีบหยิบรองเท้ากีฬาคู่โปรด พร้อมกับชักชวนเพื่อน
ออกไปวิ่ง
ควร ท่องจ�ำให้ขึ้นใจว่า หากจะท�ำอะไรก็ตาม
อย่ารีรอ  จงท�ำในทันที” เพียงเท่านี้ ก็สามารถเดินตามความ
ฝันได้ส�ำเร็จ และผลที่ตามมาก็คือ เราสามารถสร้างฝัน
ที่ยิ่งใหญ่ต่อไปได้เรื่อยๆ ไม่รู้จบ เพราะมองเห็นและ
สามารถก�ำหนดเส้นทางชีวิตได้ด้วยตนเอง
ดั ง นั้ น เริ่ ม ต้ น วั น ท� ำ งานด้ ว ยการตั้ ง เป้ า หมาย
ระยะสั้น ระยะยาว และอย่าลืมลงมือท�ำให้ส�ำเร็จ เพราะ
ภาพความฝันที่เปลี่ยนเป็นความจริง จะท�ำให้รู้สึกภาค
ภูมิใจสามารถควบคุมอุปสรรครอบข้างได้ดีขึ้น เอาชนะ
วิกฤติการณ์ ความกลัว และก้าวผ่านความไม่รตู้ า่ งๆ ไปได้
เชื่อมั่นเลยว่า หากมีความฝัน ยึดมั่นกับเป้าหมาย
และลงมือท�ำอย่างต่อเนื่อง… ดังเช่นหัวใจ 3 ประการ
ข้างต้น สุดท้าย เราจะพบว่า ความฝันก็จะกลายเป็นความ
จริง และความส�ำเร็จอยู่ไม่ไกล…
ใบไม้แต่ละใบในโลกนี้ย่อมแตกต่างกัน คนทุกคน
ล้วนมีสงิ่ พิเศษทีไ่ ม่มใี ครเหมือน แต่ละคนมีความต้องการ
งานอดิเรก ความหวัง และความฝันแตกต่างกัน ถือเป็น
ความหลากหลายที่ช่วยท�ำให้โลกนี้มีสีสันสวยงาม น่าตื่น
ตาตื่นใจ
หากเราหันหลังให้แก่นแท้ของตัวเอง ไม่เคารพ
ความพิเศษในตัวเรา แม้จะขยันสักเท่าไร ก็ย่อมอยู่ห่าง
ไกลความส�ำเร็จ จะเห็นได้วา่ ตัวตนของเรากับการประสบ
ความส�ำเร็จนั้นแยกกันไม่ออกคนมากมายยอมทิ้งความ
เป็นตัวของตัวเองแล้วไปท�ำในสิ่งที่ไม่เชี่ยวชาญความ
ล้มเหลวของเขาจึงก่อความทุกข์เพิม่ เป็นสองเท่า คือทุกข์
จากความล้มเหลว และทุกข์จากการละทิ้งตัวตน
สุดท้ายขอให้มีความเชื่อมั่น ในความสามารถของ
ตนเอง เชื่อมั่นในแก่นแท้ของตัวเอง เชื่อมั่นในความเป็น
ตัวตนของตนเอง ความฝัน และความส�ำเร็จคงอยู่ไม่ไกล
เกินเอื้อมแน่นอน......
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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มาสเตอร์ประเสริฐศักดิ์ ข�ำสิริ

ความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ปีการศึกษา 2547 ในต�ำแหน่งครูผู้สอนวงโยธวาทิต
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 และเป็นนักจัดรายการวิทยุชมุ ชนของโรงเรียน
และในปีการศึกษา 2555 ได้รับมอบหมายให้มาเป็นเจ้าหน้าที่ผลิต
เอกสารจนถึงปัจจุบัน ถึงแม้เส้นทางชีวิตจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ
แต่ก็สามารถก้าวผ่านปัญหาและอุปสรรคมาได้ด้วยดี จนมาถึงทุกวัน
นี้นับว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของ
ความเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาบันแห่งนี้ตลอดระยะ
เวลา 17 ปี ที่ทำ� งาน

ผมเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา 4 ปี และเป็นครู 41 ปี
ผมมักถูกถามเสมอว่าท�ำไมอยูน่ านจัง ค�ำตอบผมคือผมอยูท่ นี่ มี่ คี วามสุข
สบายดี มีผบู้ ริหารเป็นนักบวชดูแลครูเป็นอย่างดีเหมือนเป็นครอบครัว
เดียวกัน ผมท�ำตามหน้าทีแ่ ละปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบของโรงเรียนผมจึง
มีความสุขในการท�ำงาน
มาสเตอร์ราชินทร์ ประสิทธิ์

แดง เหลือง น�ำ้ เงิน ไม่สามารถผสมเป็นสีเดิมได้ ฉันใด ฉันนัน้ คุณความดี
ที่มีมาไม่เคยจืดจาง จงสร้างความดีมิหวังผลงานบนหลังคนอื่น ขอ
ขอบคุณโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา และน้องๆ ทุกๆ คน

มาสเตอร์ภูดิท พิ มพ์ รัตนะ
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มิสนันทวดี ศรีพรม

มิสปทุมพร มีหิรัญ

จากวันวานที่พากเพียร
เมื่อถึงวันเวลาฟ้าก็เปลี่ยน
ต้องอ�ำลาจากกันแสนอาลัย
คุณความดีประจักษ์เป็นหลักฐาน
พัฒนาเด็กไทยให้ยืนยง
ระยะทางจักเป็นเครื่องพิสูจน์ม้า
ผ่านร้อนเย็นอุปสรรคมามากมาย

สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ
กาลเกษียณ เวียนมาน่าใจหาย
แต่สายใยความผูกพันยังมั่นคง
ตรากตร�ำงานอย่างซื่อสัตย์มิไหลหลง
เกียรติด�ำรงก้องปรากฏมิวางวาย
วันเวลาบอกคุณค่าของคนได้
ความดีงามที่สร้างไว้มิมีเลือน

ตลอดระยะเวลา 28 ปีกว่าในรั้วแดง-ขาว มิสมีความภาคภูมิใจที่ได้
อบรมสัง่ สอนลูกศิษย์ให้เป็นคนดี มีคณ
ุ ภาพ สามารถอยูใ่ นสังคมอย่างมี
ความสุข อันที่จริงแล้วชีวิตนี้ไม่เคยคิดจะมาประกอบอาชีพครูเลย แต่
เมือ่ ชีวติ มีการเปลีย่ นผันไป ท�ำให้เข้ามาสูเ่ ส้นทางการเป็นครู มิสก็ยอมรับ
ด้วยความภาคภูมใิ จเพราะมิสได้ถอื คติประจ�ำใจไว้เสมอว่า “ท�ำอะไรต้อง
ท�ำให้ดีที่สุด” จนถึงบัดนี้สิ่งที่ท�ำไปนั้นกลายเป็นความรัก ความผูกพัน
ไม่วา่ จะเป็นผูบ้ งั คับบัญชา เพือ่ นร่วมงาน และความห่วงใยลูกศิษย์ทกุ คน
และหลังจากนี้มิสคงเหงา เมื่อไม่มีลูกๆ มาล้อมหน้าล้อมหลัง ไม่ได้ยิน
เสียงหยอกล้อ เสียงหัวเราะของลูกๆ แต่กค็ ดิ ว่าชีวติ ของครูเกษียณเป็น
ชีวติ ทีอ่ สิ ระ จะไปไหน จะท�ำอะไร เมือ่ ไรก็ได้ ที่อยูใ่ นขอบเขต แต่คำ� ว่า
“ครู” นั้นจะยังอยู่ในตัวของมิสตลอดไป
ขอบคุณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาที่ให้โอกาส
ให้ประสบการณ์ชีวิตกับมิส
ขอบคุณ เพื่อนร่วมงาน ที่คอยช่วยเหลือและให้ก�ำลังใจ
มิสมาตลอด
ขอบคุณ ท่านผู้ปกครองทุกๆ ท่านที่ให้ความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ
ขอบใจนักเรียนที่น่ารักทุกๆ คน ที่เป็นเด็กดี
และท�ำให้มิสมีความสุข
ด้วยรักและผูกพัน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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มิสรองรัตน์ เปียเมือง

มิสวราภรณ์ สุวรรณมณี

ดิฉนั รูส้ กึ เป็นเกียรติ และภาคภูมใิ จเป็นอย่างยิง่ ทีไ่ ด้เป็นบุคลากรครูคนหนึง่
ของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ตลอดระยะเวลากว่า 36 ปี ดิฉันระลึก
เสมอว่า โรงเรียนแห่งนี้ ได้มอบสิ่งดีๆ และประสบการณ์ดีๆ ต่างๆ มากมาย
ให้แก่ดิฉัน ขอขอบพระคุณคณะภราดา และคณะผู้บริหารทุกท่าน ที่ให้
โอกาสดิฉนั ได้ทำ� งานทีต่ นเองรักและศรัทธา ให้ความรูแ้ ละให้การสนับสนุน
ในการพัฒนาตนเองในทุกๆ ด้าน ทั้งภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อ
ให้ดิฉันเป็นครูที่ดี มีความสามารถและมีศักยภาพส�ำหรับนักเรียน และขอ
ขอบคุณคณะเพื่อนครูที่น่ารักทุกท่านส�ำหรับมิตรภาพที่ดี ที่เป็นพลัง และ
ก�ำลังใจให้ดฉิ นั ประสบผลส�ำเร็จในหน้าทีก่ ารงานจนถึงวันนี้ ดิฉนั ขออ�ำนาจ
บารมีคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาประสบความส�ำเร็จเจริญก้าวหน้า เป็นสถาบัน
การศึกษาที่ดีและมีคุณภาพส�ำหรับนักเรียนสืบไป

เป็นเวลา 27 ปี 8 เดือน ทีด่ ฉิ นั ได้เข้ามาเป็นครูทโี่ รงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
รู ้ สึ ก มี ค วามภาคภู มิ ใจและรั ก โรงเรี ย นแห่ ง นี้ ม าก กราบขอบพระคุ ณ
คณะภราดา และคณะผูบ้ ริหารทีใ่ ห้โอกาสดิฉนั พัฒนาตนเองในด้านการสอน
ที่มีประสิทธิภาพน�ำมาใช้พัฒนาลูกศิษย์ตัวน้อยๆ ที่น่ารักจากรุ่นต่อรุ่นให้
ต่อยอดไปเรียนรู้ชั้นที่สูงขึ้นมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้น โรงเรียนเปรียบเสมือน
บ้านหลังที่สองของดิฉัน ทุกๆ วันที่มาท�ำงานดิฉันมีความสุขมากที่ได้รับ
ไมตรีจติ ทีอ่ บอุน่ ให้ความเป็นกันเองจากคณะผูบ้ ริหารและคณะครูทกุ ท่านที่
คอยชี้แนะให้กำ� ลังใจตลอดมาโดยผ่านอุปสรรคต่างๆ ไปได้ด้วยดี พร้อมทั้ง
ได้พฒ
ั นาการจัดการเรียนการสอนใหม่ๆ ทีท่ นั ต่อเหตุการณ์ในปัจจุบนั เพือ่
น�ำมาใช้พฒ
ั นานักเรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ จนเป็นทีย่ อมรับของชาว
จังหวัดนครราชสีมาเป็นโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียงแห่งหนึง่ ในจังหวัดนครราชสีมา
เมือ่ ถึงเวลาทีด่ ฉิ นั จะต้องหยุดพักจากการท�ำงานในโรงเรียน ท�ำให้รสู้ กึ
ใจหาย ด้วยความรักและศรัทธาในอาชีพครูที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ สิ่งไหน
ที่ท�ำผิดพลาดไปดิฉันกราบขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย
ขอกราบขอบพระคุณโรงเรียน คณะภราดาทุกท่าน คณะผู้บริหาร
คณะครูและนักเรียนทุกคนด้วยความจริงใจ ขอพรแม่พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ทั้งหลายช่วยดลบันดาลให้โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา มีชื่อเสียงในการ
พัฒนานักเรียนให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ให้อยูค่ ชู่ าวจังหวัดนครราชสีมา
ตราบนานเท่านาน
ด้วยความรักและศรัทธาต่อโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

จากใจครู เกษียณ
ปีการศึกษา 2563

มิสสร้อยเพทาย อุรสาห์ศิลป์

ตลอดระยะเวลาในการท�ำงานทีโ่ รงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา รูส้ กึ วัน
เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว อาลัยเมือ่ ครบการเกษียณอายุงาน การตัดสินใจ
เลือกที่จะมาท�ำงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาแห่งนี้ ไม่ได้ท�ำให้
ดิฉนั ผิดหวังเลย ดิฉนั สัมผัสได้ถงึ ความสุขความอบอุน่ จากเพือ่ นร่วมงาน
ด้วยมิตรภาพที่ดีเสมอมา รวมถึงผู้บริหารจะร่วมท�ำงานในบางครั้ง
ได้แบ่งปันประสบการณ์ ชีแ้ นะแนวทางในการท�ำงานจนสามารถท�ำให้
งานนัน้ ส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ดิฉนั ขอกราบระลึกถึงพระคุณของโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
ซึง่ เป็นสถานศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพของจังหวัดนครราชสีมาทีช่ ว่ ยสร้างเสริม
พัฒนา ความรู้ และสติปญ
ั ญา จนสามารถสอนหลอมรวมเด็กๆ ให้เติบโต
อย่างมีศักยภาพ เป็นคนเก่งเป็นคนดีมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ ด้วยความเมตตา อดทน มุง่ มัน่ ในการท�ำงาน ให้อภัย และ
ให้ก�ำลังใจซึ่งกันและกัน จนสามารถปฏิบัติหน้าที่ครบเกษียณอายุ
ดิฉันมีความเชื่อมั่นว่าโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ในอนาคต
จะเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการยอมรับ   และเป็นที่นิยมของจังหวัด
นครราชสีมา  มีบคุ ลากรทีเ่ ก่ง  มีความรูค้ วามช�ำนาญ  จนสามารถก้าวสู่
มาตรฐานสากล  ทัง้ ในด้านความรูท้ กั ษะวิชาการต่างๆ ปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม น�ำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน และคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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พิธีสถาปนานักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
ปีการศึกษา 2563
พิธสี ถาปนานักบุญหลุยส์  มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต ผูก้ อ่ ตัง้ คณะภราดาเซนต์คาเบรียล โดย ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี
ผูอ้ ำ� นวยการ คณะภราดา ผูแ้ ทนคณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ ครู นักเรียน และพนักงาน วางมาลัยกร และดอกไม้ เพือ่
ถวายสักการะ หน้านักบุญหลุยส์ฯ ในวันจันทร์ท  ี่ 20  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563  ณ  อนุสาวรียน์ กั บุญหลุยส์ มารีย์ อาคารมงฟอร์ต
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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บริจาคโลหิต
ปีการศึกษา 2563
งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรม “ACN รวมใจ บริจาคโลหิต ครัง้ ที่ 17” เทิดพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งหมด 114 ราย
บริจาคได้ 93 ยูนิต (37,200 CC) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2
อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

บริจาคโลหิต
ปีการศึกษา 2563
งานกิจกรรมภายใน-ภายนอก ฝ่ายกิจกรรม จัดกิจกรรม “ACN รวมใจ บริจาคโลหิต ครัง้ ที่ 18” ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีผู้ประสงค์บริจาคโลหิตทั้งหมด
156 ราย บริจาคได้ 104 ยูนิต ในวันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องสมุด ชั้น 2 อาคาร
สิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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ถวายพระพรชัยมงคล
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท
สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดย
ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี ผูอ้ ำ� นวยการ เป็นประธานในพิธ  ี ถวายพานพุม่ เงิน-พุม่ ทอง พร้อมลงนามถวายพระพร ร่วมด้วย
คณะภราดา คณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ คณะครู บุคลากร นักเรียน พนักงาน  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา สมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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พิธีถวายพระพร
ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายปฐมวัย โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดพิธถี วายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเทิดเกียรติ
พระคุณแม่ ระดับฝ่ายปฐมวัย โดย ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี ผูอ้ ำ� นวยการ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�ำนวยการ คณะ
กรรมการสมาคมผูป้ กครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ผูแ้ ทนครู
ผูแ้ ทนแม่ ผูแ้ ทนนักเรียน และผูแ้ ทนพนักงาน ร่วมพิธถี วายพระพร ทัง้ นีโ้ รงเรียน
มอบเกียรติบตั รให้กบั “แม่ดศี รีอสั สัมชัญ” ระดับปฐมวัยปีที่ 1-3 จ�ำนวน 15 ท่าน
ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ สนามหญ้าเทียม ฝ่ายปฐมวัย
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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พิธีเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จัดพิธีเทิดพระเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ พระสงฆ์ คณะภราดา ผู้แทนคณะ
กรรมการที่ปรึกษาฯ ผู้แทนคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ ผู้แทนครู ผู้แทนนักเรียน และ
ผู้แทนพนักงาน ร่วมถวายกระเช้าดอกไม้ แด่....พระแม่มารีย์ ทั้งนี้ บาทหลวงยอห์นวิชญะ ประทุมมา เป็นประธาน
ในการประกอบพิธี เสกแม่พระอัสสัมชัญ เสกเข็มเพื่อประดับให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมมอบรางวัลครู
ไม่ขาด ลา มาสาย ประจ�ำปีการศึกษา 2562 และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2563
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

58

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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พิธีประดับเข็ม
ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายกิจกรรม จัดพิธีประดับเข็มให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนเข้าชั้นระหว่าง ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดย ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี  ผอู้ ำ� นวยการ  เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วย บาทหลวงยอห์นวิชญะ ประทุมมา
คณะภราดา คณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ ำ� นวยการ สมาคมผูป้ กครองและครู สมาคมศิษย์เก่าฯ ให้เกียรติประดับเข็มให้กบั
นักเรียน และแต่งตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันศุกร์ที่  14  สิงหาคม  พ.ศ.2563  ณ  หอประชุม
อาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ส่งเสริมการอ่าน
ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการ งานห้องสมุด จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายใต้กจิ กรรม Library Forum เพือ่ ปลูกฝังให้นกั เรียนมีนสิ ยั
รักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการอ่านหนังสือ การอ่านเป็นการแสวงหาความรู้ที่ครอบคลุมกิจกรรม
หลายด้าน เช่น การรับรู้ การตระหนัก การพัฒนา การสนองตอบ และการใช้จนิ ตนาการ เป็นต้น การอ่านจึงสัมพันธ์กบั การ
ท�ำงานของสมอง การตอบสนองทางร่างกาย และอารมณ์ ซึง่ จะส่งผลไปถึงการเปลีย่ นแปลงทัศนคติ บุคลิกภาพตลอดจน
การประพฤติปฏิบตั ขิ องผูอ้ า่ นเอง ณ St.Louis Marie Memorial Library ชัน้ 2 อาคารสิรนิ ธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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กิจกรรมท่องค�ำศัพท์
ปีการศึกษา 2563
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรมท่องค�ำศัพท์ให้กับนักเรียน ระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เพือ่ เป็นการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ เพิม่ พูนค�ำศัพท์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยนักเรียน
ใช้เวลาในช่วงพักของการเรียน
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

Kids Camp 2020
ปีการศึกษา 2563
บรรยากาศการร่วมกิจกรรม “Kids Camp 2020” ได้แก่ กิจกรรมกลางแจ้ง กิจกรรมเสริมประสบการณ์ และอืน่ ๆ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการในเด็กปฐมวัยอย่างเหมาะสม ระหว่างวันที่ 5-23 ตุลาคม 2563 ณ อาคารหิรัญสมโภช โรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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October Course 2020
ปีการศึกษา 2563
บรรยากาศการจัดการเรียนการสอน October Course 2020 ของนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ภาคเช้า การเรียนการสอนเป็นรายวิชาพืน้ ฐาน ภาคบ่าย กิจกรรมตามความสนใจของนักเรียน
ระหว่างวันที่ 12 - 30 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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เสริมสร้างคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมเพือ่ พัฒนาชีวติ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกพัฒนาจิตใจ พัฒนาคุณภาพชีวิต คุณธรรม และจริยธรรมให้กับตนเอง
ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ วัดต่างตา ต.หนองจะบก อ.เมือง จ.นครราชสีมา
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Play&Learn
ปีการศึกษา 2563

ฝ่ายปฐมวัย จัดกิจกรรมเสริมประสบการณ์การเรียนรูน้ อกห้องเรียน ของ
นักเรียนชัน้ ปฐมวัยปีที่ 1-3 ในกิจกรรม Play&Learn ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
ในจังหวัดนครราชสีมา ณ สวนสัตว์นครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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ฝ่ายกิจกรรม
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน ให้กับนักเรียน
ประจ�ำปีการศึกษา 2563

เพื่ อพั ฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และพั ฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

ระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 1-2
ณ สวนสัตว์นครราชสีมา อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

กิจกรรมการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และกิจกรรมเดินทางไกล ลูกเสือ เนตรนารี ส�ำรอง
ชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 3-4 ประจ�ำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิจัยล�ำตะคอง อ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 5
ณ อุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

68

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ระดับชัน
้ ประถมศึกษาปีที่ 6
ณ ศูนย์การเรียนรู้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ล�ำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา

ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 1
ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และสวนรุกขชาติ อ�ำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 2
ณ จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม อ�ำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 5
้
ณ พุ ทธอุทยานวังน�ำเขียว ต�ำบลไทยสามัคคี อ�ำเภอวังน�้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
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ระดับชัน
้ มัธยมศึกษาปีที่ 6
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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พิธีกรรมเสกถ�ำ้ พระกุมาร
ปีการศึกษา 2563
งานอภิบาล ฝ่ายส�ำนักผูอ้ ำ� นวยการ จัดวจนพิธกี รรมเสกถ�ำ้ พระกุมาร เพือ่ แสดงถึงการเตรียมฉลอง วันพระคริตสมภพ
วันส�ำคัญของชาวโลกวันหนึ่ง คือ “วันคริสต์มาส” วันคริสต์มาส คือการฉลองวันประสูติของพระเยซู ผู้เป็นศาสดา
สูงสุดของชาวคริสต์ทั่วโลก เพราะชาวคริสต์ถือว่าพระเยซู เป็นบุตรของพระเจ้าสูงสุด และมีพระธรรมชาติเป็นพระเจ้า
และเป็นมนุษย์ในพระองค์เอง การบังเกิดของพระองค์ จึงเป็นเหตุการณ์พิเศษที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนด้วย
ทั้งนี้ คุณพ่อวิชญะ ประทุมมา เป็นประธานในพิธีเสกป้ายชื่อโรงเรียนและเสกถ�้ำพระกุมาร พร้อมเปิดไฟต้นคริสต์มาส
ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  พ.ศ.2563  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

กิจกรรมคริสต์มาส
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้จดั กิจกรรมคริสต์มาสในห้องเรียน ให้กบั นักเรียนระดับปฐมวัย - มัธยมศึกษาปีที่ 6
ตกแต่งห้องเรียนให้เข้ากับบรรยากาศ และแลกเปลี่ยนของขวัญภายในห้องเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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ACN Christmas Fair 2020
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดงาน ACN Christmas Fair 2020 “Merry Christmas 2020 & Happy New
Year 2021” เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส ให้นักเรียนแสดงความสามารถเนื่องในเทศกาลรื่นเริง ทั้งนี้
ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี  ผูอ้ ำ� นวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดงาน มอบของขวัญให้แก่ผสู้ นับสนุนโรงเรียน
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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กิจกรรมส่งความสุข
ปีการศึกษา 2563
งานอภิบาล ส�ำนักผู้อำ� นวยการ โดย ภราดาพลากร เพียรพันธ์ รองผู้อ�ำนวยการ ผู้แทนคณะกรรมการที่ปรึกษา
ผู้อ�ำนวยการ และผู้แทนครู ได้เห็นความส�ำคัญของเทศกาลแห่งการให้ และการแบ่งปัน จึงได้จัดกิจกรรมส่งความสุข
เนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ให้กับเยาวชนบ้านนารีสวัสดิ์ ส่งเสริมให้นักเรียนได้รู้จักการเป็นผู้ให้ การแบ่งปัน
ต่อผู้ด้อยโอกาสในสังคม โดยมีกิจกรรมสันทนาการ เกม ดนตรี และแจกของขวัญ ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ณ บ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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วันตรุษจีน
ปีการศึกษา 2563

กลุม่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ ฝ่ายวิชาการจัด กิจกรรม เนือ่ งในเทศกาล “วันตรุษจีน” เพือ่ ให้นกั เรียนมีความสนใจ
ในศิลปวัฒนธรรมของคนไทยเชือ้ สายจีน พร้อมส่งความสุขให้กบั คณะครู นักเรียน และพนักงาน โดย ภราดา ดร.ศิรชิ ยั ฟอนซีกา
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธเี ปิดงาน ส�ำหรับตรุษจีน 2564 นี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ตรุษจีน คือ
วันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน และมีการเฉลิมฉลองของคนเชื้อสายจีน ซึ่งในแต่ละพื้นที่ก็จะมีพิธีแตกต่างกันไป สัญลักษณ์
ของ วันตรุษจีน คือ “อัง่ เปา” ซึง่ มีความหมายว่า “กระเป๋าแดง” หรือจะใช้คำ� ว่า “แต๊ะเอีย” ซึง่ มีความหมายว่า “ผูกเอว”
新正如意 新年发财 ซินเจียยูอ
่ ี่ ซินนีฮ้ วดใช้ มีแต่ความสุขมัง่ คัง่ โชคดีรำ�่ รวยตลอดปี
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โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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ประชุมสัญจร
ปีการศึกษา 2563
สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา และโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นเจ้าภาพด้านสถานที่ ในการจัด
การประชุ ม สั ญ จรคณะกรรมการบริ ห ารสมาพั น ธ์ ส มาคมศิ ษ ย์ เ ก่ า คณะเซนต์ ค าเบรี ย ลแห่ ง ประเทศไทย โดย
ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อ�ำนวยการ ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผู้อ�ำนวยการ คุณสายัณห์ โกลาตี
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา และคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา ให้การต้อนรับ
โดยมี นายอาคม ศุภางค์เผ่า นายกสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุม
พร้อมกันนีท้ างคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมศิษย์เก่าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้มอบถังขยะให้ กับโรงเรียน
อัสสัมชัญนครราชสีมา เพื่อน�ำไปใช้ในการแยกขยะทั่วไป ขยะที่เป็นเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
เพื่อให้ง่ายต่อการคัดแยกขยะของโรงเรียนในวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ St. Joseph Meeting Room
ชั้น 2 อาคารเรยีนา เชลี โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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แผนการเรียนที่ชอบ สู่คณะที่ใช่
ปีการศึกษา 2563
ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผูอ้ ำ� นวยการ/ทีป่ รึกษาฝ่ายวิชาการโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา เป็นประธาน
เปิดกิจกรรม “แผนการเรียนที่ชอบ สู่คณะที่ใช่” ส�ำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย และแนะแนว
Admissions ระบบใหม่ TCAS ให้นกั เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียน โดย อาจารย์จฬุ นี วิรยิ ะกิจไพศาล
ผูบ้ ริหารและผูร้ บั ใบอนุญาต โรงเรียนกวดวิชาฟายด์มี สมุทรปราการ เป็นวิทยากรพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564
ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชั้น 4 อาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โครงงานอาชีพ
ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมโครงงานอาชีพของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เพือ่ ส่งเสริมให้ผเู้ รียนได้เรียนรูจ้ ากการ
ลงมือปฏิบัติจริง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิต
ประจ�ำวัน และการสร้างอาชีพของตนเอง ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
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โครงงานอาชีพ
ปีการศึกษา 2563
ฝ่ายวิชาการ จัดกิจกรรมโครงงานอาชีพของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้
จากการลงมือปฏิบัติจริง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ น�ำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
ในชีวิตประจ�ำวัน และการสร้างอาชีพของตนเอง ในวันศุกร์ที่ 5  มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

81

ผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ร่วมกับ สมาคมผูป้ กครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรม
ผ้าป่าสามัคคีเพือ่ การศึกษา เนือ่ งในโอกาสพระราชพิธบี รมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา ร่วมฉลอง 53 ปี การสถาปนาโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา โดย ดร.ยลดา หวังศุภกิจโกศล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (อบจ.)  ให้เกียรติเป็นประธาน
ในพิธี ในวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

82

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

83

ปัจฉิมนิเทศและพิธีกราบบูรพาจารย์
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธกี ราบบูรพาจารย์ ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 รุน่ 38
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 เพือ่ ให้นกั เรียนแสดงความรัก เคารพ กตัญญู กตเวทีตอ่ ครูผมู้ พี ระคุณ เทิดทูนสถาบันการศึกษา
รักษา สานต่อประเพณีทดี่ งี ามของนักเรียน และขอพร ก�ำลังใจ จากคณะครู ผูบ้ ริหารก่อนส�ำเร็จการศึกษา เพือ่ ศึกษาต่อใน
ระดับมหาวิทยาลัย และให้ศษิ ย์ได้กราบลา ขอขมา ต่อคุณครู ทีศ่ ษิ ย์อาจได้แสดงพฤติกรรมล่วงเกินโดยไม่เจตนา หรือเจตนา
โดย ภราดาสอาด วงศาเจริญภักดี ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ และ ภราดา ดร.ศิริชัย ฟอนซีกา
เป็นประธานในพิธกี ราบบูรพาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมอาเวมารีอา ชัน้ 4 อาคารสิรนิ ธร
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

84

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

85

มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน�้ำท่วม
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา น�ำโดย ภราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล รองผูอ้ ำ� นวยการ ผูแ้ ทนคณะกรรมการทีป่ รึกษา
ผูอ้ ำ� นวยการ และครู พร้อมด้วย บาทหลวงจักรี พันธ์สมบัติ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนรุง่ อรุณวิทยา ลงพืน้ ทีม่ อบสิง่ ของช่วยเหลือ
ประชาชน และโรงเรียนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากอุทกภัยในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ชุมชนโรงสูบ บริเวณ
ด้านหลังโรงเรียนรุง่ อรุณวิทยา โรงเรียนประชานุสรณ์ โรงเรียนวัฒนวิทยา วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสมุ ภ์เทคโนโลยี และโรงเรียน
แสงสุรยิ าวิทยา ในวันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ณ อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

86

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

87

การตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารและสิ่งแวดล้อม
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา ได้รับการตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหาร สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา
ประจ�ำปีการศึกษา 2563 จากกลุ่มงานสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อให้การจ�ำหน่ายอาหาร การบริการอาหารในสถานศึกษา เกิดความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ
และ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานด้านการสุขาภิบาลอาหารและการสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม ในวันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564
ณ โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

88

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ตรวจสุ ขภาพประจ�ำปี
งานอนามัย ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดตรวจสุขภาพประจ�ำปี ให้กับครู บุคลากรทางการศึ กษา และพนักงาน โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อให้ทราบถึงสุขภาพ เป็นวิธีการค้นหาโรคและความผิดปกติซึ่งซ่อนเร้นอยู่ในร่างกาย จากโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา
ในวันเสาร์ท่  ี 3  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  เวลา  06.00 - 11.00 น. ณ อาคารสิรินธร  โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

