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	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา	และพลศกึษา	ได้จดัการแข่งขนักรฑีาสนีกัเรยีน	ประจ�าปีการศกึษา	2557	เมือ่วนัศกุร์ที	่5	กนัยายน	2557 
และวันเสาร์ที	่6	กันยายน	2557	ณ	สนามว่องประชานุกูล	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีซึ่งเมื่อวันที	่5	กันยายน	2557	เป็นการแข่งขันของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่4	-	มัธยมศึกษาปีที่	6	โดยได้รับเกียรติจากภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	 และวันที่	 6	 กันยายน	 2557	 เป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที	่1	-	ประถมศกึษาปีที	่3	โดยม	ีคณุส่องแสง ปทะวานชิ	นายกสมาคมผู้ปกครอง	และครูโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีให้เกยีรตเิป็นประธาน

กรีฑาสี ปีการศึกษา 2557



 สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ได้จดัพธิมีอบรางวลัผูร่้วมบรหิาร	ครู 
และบคุลากรทางการศกึษาดเีด่น	ปีการศกึษา	2557	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่2	ตลุาคม	2557	ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญั	โดยมภีราดาสรุสทิธิ ์สขุชยั 
ประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ซึง่ผลการคัดเลือก	มสิวรีวรรณ สขุสบาย	ได้รบัรางวลัครดูเีด่น 
ประเภทครผููส้อนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที่	1	-	ประถมศกึษาปีที่	3	และมสิปิยะฉตัร์ จนัทร์สวุรรณ์	ได้รบัรางวลัชมเชย	ประเภทครผููส้อน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่4	-	ประถมศึกษาปีที	่6

ครูดีเด่น สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น
ทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย	 และดนตรีพื้นบ้าน	 ประจ�าปีการ
ศึกษา	 2557	 ระดับประถมศึกษา	 และระดับมัธยมศึกษา	 สังกัด
กรงุเทพมหานคร	เขตบางแค	จดัโดย	กรมส่งเสรมิวฒันธรรม	ร่วมกบั 
กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมจังหวัด	 โดยมี	 มาสเตอร์สันติ 

 มิสรัชนี นันทะวรการ	หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและ
พลศึกษา มิสปิ่นแก้ว ทรัพย์สนอง ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย	 และมิสวีรวรรณ สุขสบาย	 ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ	 ได้รับเครื่องหมาย 
เชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”	ประจ�าป	ี2557	เมื่อวันจันทร์ที่	6	ตุลาคม	2557	ณ	หอประชุมคุรุสภา		

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจ�าปี 2557

คุรุสดุดี ประจ�าปี 2557

ศรเีครอืแก้ว	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการพเิศษ	และมสินภิาพรรณ 
ระดมกิจ	หัวหน้าศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุร	ี	เป็นตัวแทนโรงเรียน
เข้ารบัมอบโล่จากนายวรีะ โรจน์พจนรตัน์	รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
วฒันธรรม	เมือ่วนัศกุร์ที	่26	กนัยายน	2557	ณ	ห้องแกรนด์	บอลรมู 
โรงแรมดิเอมเมอรัลด	์กรุงเทพฯ	



	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุร	ีฝ่ายกิจการพิเศษ	ได้น�านักเรียนวง	ACT	The	Super	Band	เข้าร่วมแข่งขันประกวดวงสตริงรายการ	
Assumption	Music	Award	2014	ระหว่างวนัที	่17-18	ตลุาคม	2557	ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ผลการแข่งขนั	วง	ACT	The	Super	
Band	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

 ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1/3	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่1	จากการแข่งขัน	World	Robot	
Olympic	2014	รอบชงิแชมป์ประเทศไทย	ระหว่างวนัที	่3-5	กนัยายน	2557	ณ	มหาวทิยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชปูถมัภ์	
และเป็นทีมอันดับที	่2	จากจ�านวน	4	ทีม	ที่ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขัน	World	Robot	Olympic	2014	ที่ประเทศ
รัสเซีย	ในวันที่	21-23	พฤศจิกายน	2557

รองชนะเลิศอันดับ 1 วงสตริง

รางวัลรองชนะเลิศ WRO 2014 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
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 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ประธานสโมสรฟุตบอล
อสัสมัชญั	ยไูนเตด็	ร่วมกบั นายวรพล ดาราพงศ์สถาพร	ประธาน
กรรมการบริษทั	รอยลั	ริชชีไ่รซ์	ร่วมกันแถลงข่าวข้าวไทของเรา	เข้า
สนบัสนนุทมีอสัสมัชญั	ยไูนเตด็	ลงสู้ศกึการแข่งขนัฟุตบอลเอไอเอส	
ดวิชิัน่	 2	พร้อมท้ังเปิดตวั	 ผู้จดัการทมี	คณุกติตรัิตน์ ณ ระนอง 
ควบต�าแหน่งผูจ้ดัการทมีบาสเกตบอล	อัสสมัชญัธนบรุ	ีเมือ่วนัศกุร์
ที	่12	กนัยายน	2557	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุ
หลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

	 ฝ่ายวชิาการได้จดัพธิลีงนามความร่วมมอืทางวชิาการ	 การพัฒนางานด้านภาษาจนี	 (MOU)	 ระหว่าง	 วิทยาลยักว่างซ	ี ฉายจงิ 
เมอืงหนานหนงิ	มณฑลกว่างซี	สาธารณรัฐประชาชนจนีและโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี เมือ่วนัพธุที	่ 24	 กันยายน	2557	ณ	 ห้องประชมุ 
รตันบรรณาคาร	1	โดยมีภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	ลงนามบันทกึความร่วมมอืทางวชิาการ	ร่วมกับ	คุณ	LIU YAN PING 
Professor of Finance and Economics, University of Guangxi และคณะผู้บรหิารวทิยาลัยกว่างซ	ี ฉายจิง	ภราดามศีกัดิ์ 
ว่องประชานกุลุ	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชัญพาณชิยการ	ภราดาพรีพงศ์  ดาราไทย	ทีป่รกึษาโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีมสิศริลิกัษณ์ 
ชยัพรหมประสทิธิ	์ผูจ้ดัการห้องเรยีนขงจือ่ฝ่ายไทย	โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิยการ	ร่วมเป็นสกัขพียาน

	 เมือ่วนัเสาร์ที	่4	ตุลาคม	2557	คณะครู	บุคลากรทางการศกึษา	และเจ้าหน้าที	่โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้เข้าร่วมการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม	เรือ่ง	“เบกิบญุในงาน เบกิบานในชวีติ”		โดย	พระมหา ดร.อ้าย ธรีปัญโญ และพระมหา พทุธวิร วฒุเิมธ ีและอบรมเรือ่ง	
“การบริหารจัดการคณุภาพโดยรวม : Total Quality Management (TQM)” โดยอาจารย์พฒันชยั กลุสริสิวสัดิ	์ณ	ห้องประชมุ
รัตนบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร

แถลงข่าวพิธีลงนาม MOU

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนางานด้านภาษาจีน  

อบรมพัฒนาบุคลากร



 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	 และคณะผู้ร่วมบริหารได้เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียน
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	14	เมื่อวันศุกร์ที	่3	ตุลาคม	2557	ณ	ห้องสมุดมาร์ติน	เดอ	ตูรส์	อาคาร
นกับญุหลยุส์-มารย์ี	โรงเรยีนอสัสมัชญั	โดยม	ีภราดาสรุสทิธิ ์สขุชยั ประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย ภราดาพรีพงศ์ 
ดาราไทย	ประธานจดัการแข่งขนั		ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ประธานฝ่ายกจิกรรมและนนัทนาการ  ภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั	และคณุสนัน่ องัอบุลกลุ นายกสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล 
แห่งประเทศไทย	เป็นผู้แถลงข่าว	ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่	17	-	19	ตุลาคม	2557	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

	 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้น�านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย	 ครั้งท่ี	 14	 ระหว่างวันท่ี	 17-19	 ตุลาคม	 2557	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 โดยมีประธานในพิธีเปิด	 เมื่อวันศุกร ์
ที	่17	ตลุาคม	2557	ได้แก่	นายสนัน่ องัอบุลกลุ นายกสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่ง
ประเทศไทย	และประธานในพิธีปิด	เมื่อวันอาทิตย์ที	่19	ตุลาคม	2557	ได้แก่	ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	ซึ่งผลการแข่งขัน	นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้รับรางวัล	5	เหรียญทอง	5	เหรียญเงิน	และ	10	เหรียญทองแดง	
และถ้วยรางวัลชนะเลิศ	จ�านวน	5	ใบ

แถลงข่าวกีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ

กีฬานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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 คณะกรรมการประสานงานส่งเสรมิศกึษาเอกชน จงัหวดัอ�านาจเจรญิ	จ�านวน	70	คน	ได้เดนิทางมาศกึษาดงูานโรงเรยีนอสัสมัชญั
ธนบรุ	ีในด้านวชิาการ	การจดัการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ	ศนูย์พัฒนาอจัฉรยิภาพทางคณติศาสตร์	และวทิยาศาสตร์	ศนูย์กจิกรรม 
โกลเด้น	จบูลิี	่ศนูย์ดนตร	ีและศนูย์วิทยบรกิาร	โดยม	ีภราดา ดร.วีรยทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ 
และคุณครูแผนกธุรการ	ให้การต้อนรับ	เมื่อวันจันทร์ที่	8	กันยายน	2557		

8    

ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
	 คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 ฝ่ายการ
ศึกษา	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ได้เดินทางมา
ประเมินการด�าเนินงานตามกฎกระทรวง	 ว่าด้วยระบบประกัน
คณุภาพภายใน	พ.ศ.	2553	โดยม	ีภราดา ดร.วีรยทุธ บุญพราหมณ์ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู ้อ�านวยการ	 และคณะกรรมการ 
งานประกันคุณภาพภายใน	 ให้การต้อนรับ	 และรับการประเมิน	
ระหว่างวันที	่3	-	4	กันยายน	2557	ณ	ห้องประชุมยอห์นแมรี	่

คณะกรรมการประสานส่งเสริมการศึกษาเอกชน จังหวัดอ�านาจเจริญ ศึกษาดูงาน

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	 อธิการ	 ภราดาสุนันท์	 โยธารักษ์ 
ทีป่รกึษา	และคณะครผููร่้วมบรหิารโรงเรยีน	ได้เข้าร่วมสมัมนา
คณะภราดา	และครผูู้ร่วมบรหิารโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะ
เซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีการศึกษา	2557	เร่ือง	
“การจดัการสถานศึกษาสูค่วามเป็นเลศิ”	 โดยม	ีอาจารย์ 
ศภุชยั เมอืงรกัษ์	 ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร	 ระหว่างวนัที	่ 1-3	
ตลุาคม	 2557	ณ	 ห้องประชมุ	 Auditorium	ชัน้	 9	 อาคาร 
อสัสมัชญั	2003	โรงเรยีนอสัสมัชญั	

สัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร



	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้ส่งตวัแทนครสูอนวชิาภาษาจนี	จ�านวน	2	ท่าน	ได้แก่	มิสเรอืนทรพัย์ ไชยสวุรรณพร และมาสเตอร์นวัิต ิแซ่ลี้
เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ	“การอบรมเทคนิคการสอนภาษาจีนส�าหรับครูไทยสอนภาษาจีน”	 ระหว่างวันที่	 3-17	 ตุลาคม	 2557 
ณ	มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน	วิทยาเขตเสียงอัน	เมืองเซี่ยเหมิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน

หลักสูตรระยะสั้น ณ ประเทศอินเดีย
 มิสสมศรี อินทรโชติ มิสภัณฑิลา ชาติวงค์	 และคณะครู
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 รวม
จ�านวน	12	ท่าน	ที่สอบชิงทุนเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้น 
8	สปัดาห์	ได้เดินทางไปเรยีน	ณ	เมอืง	Hyderabad	ประเทศอินเดยี	
ระหว่างวันที	่10	ตุลาคม	-	8	ธันวาคม	2557

อบรมเทคนิคการสอนภาษาจีน

 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย ได้ส่งมิสป่ินแก้ว ทรพัย์สนอง  
มสิศริพิร น้อมจุย้  มสิขวญัตา  จรยิสถติกลุ มสิสทุธกิานต์ อปุพงษ์ 
มิสสุขทิพย์ เหรียญเกษมสกุล และมิสฮานาน อีหมัน	 	 เข้าร่วม
การอบรมเรื่อง	“กิจกรรมห้องสมุด สื่อเรียนรู้สังคมศึกษา และ
วรรณคดีไทยสู่อาเซียน”	จัดโดย	บริษัทสกายบุ๊กส์	และสมาพันธ์
องค์กรเพ่ือพฒันาหนงัสอืและการอ่าน	ณ	ศูนย์การประชมุแห่งชาติ
สิริกิติ์	เมื่อวันอาทิตย์ที่	12	ตุลาคม	พ.ศ.	2557

สัมมนากิจกรรมห้องสมุด สื่อเรียนรู้
สังคมศึกษา และวรรณคดีไทยสู่อาเซียน

September - October 2014   9



	 งานสระว่ายน�้า	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้จัดการแข่งขันว่ายน�้า	 ACT	 SWIMMING	
CHAMPIONSHIP	 2014	 ครั้งที่	 6	 ชิงถ้วยประทาน	พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า 
โสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาต	ุ ระหว่างวันที่	 25-26	ตุลาคม	2557	ณ	สระว่ายน�้า 
เทดิเทพรตัน์	๓๖	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีโดยมคีณุวริยิะ ตรงัอดศิยักลุ อดตีนายกสมาคม
ผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีคนแรก	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	และ
คุณอรุณ คงเจริญ บริษัท Mashare	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด

ACT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2014 ครั้งที่ 6

 อาจารย์ธนา สินประสาธน์ อุปนายกสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทย	และอดีตโค้ชเทควันโดทีมชาติไทย	ได้ให้เกียรติฝึกซ้อม	
พร้อมให้ค�าแนะน�าต่างๆ	แก่โค้ชและนักกีฬา	ACT	Taekwondo	ระหว่างวันที่	8-12	กันยายน	2557	ณ	ห้องเรียนศิลปะการต่อสู	้อาคาร
โกลเด้นจูบิลี

 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีร่วมกบั สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดัการแข่งขนั 
ACT	Bowling	2014	ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร	ี เมื่อวันอาทิตย์ที่	 14	กันยายน	2557 
ณ	TPD	Bowling	บางบอน

ACT Bowling 2014

อ.ธนา สินประสาธน์ ให้เกียรติฝึกซ้อมนักกีฬาเทควันโด 

10    



 คณะภราดา คณะคร ูเจ้าหน้าที ่นกัเรยีน และพนกังานโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีร่วมไว้อาลยัต่อการจากไปของภราดาราฟาแอล 
ภักดี ทุมมกานน ภราดาอาวุโสของโรงเรียน	 เมื่อวันอังคารที	่ 23	กันยายน	2557	ซึ่งพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ 
พระสงัฆราชยอแซฟ สงัวาลย์  ศรุะศรางค์ คณะสงฆ์ คณะภราดามลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	คณะคร	ูเจ้าหน้าที	่ศษิย์เก่า 
และแขกผู้มีเกียรติ	 ร่วมวจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	 ตลอดจนร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของท่าน	ณ	 หอประชุมหลุยส์ 
มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ระหว่างวนัที	่23	-	25	กนัยายน	2557	โดยคณะภราดา	และบุคลากรโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้เดนิทางไปร่วมพธิมีสิซาบชูา 
ขอบพระคุณ	ณ	โบสถ์	เดล	โรซารีโอ	และพิธีปลงศพ	ณ	สุสานภราดา	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันเสาร์ที	่27	กันยายน	2557

รักและอาลัย ภราดาราฟาแอล ภักดี ทุมมกานน
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	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลเจ้าสัวน้อย	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีรุ่นอาย	ุ18	ปี	เข้าร่วมการแข่งขันรายการ	SPONSORS	THAILAND	
CHAMPIONSHIP	2014	ระหว่างวันที	่26	สิงหาคม	-	4	กันยายน	2557	ณ	จังหวัดภูเก็ต	รอบชิงชนะเลิศ	ผลปรากฏว่า	ทีมเจ้าสัวน้อย	
ชนะ	ทีมโรงเรียนทิวไผ่งาม	จึงสามารถคว้าแชมป์อันดับ	1	ของประเทศไทยได้ส�าเร็จ	พร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	
พระบรมราชินีนาถ

 น.ส.ปริยชนก สุขกัณหา	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/8	ได้เป็น	1	ใน	5	คน	จากโครงการ	PTT	Inspiration	ปี	3	ที่ได้รับคัดเลือกเป็น
ตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมพิธีเปิดเอเชี่ยนเกมส์	ณ	เมืองอินชอน	สาธารณรัฐเกาหลีใต	้เมื่อวันที่	23	–	29	กันยายน	2557

แชมป์บาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย รุ่นอายุ 18 ปี

ตัวแทนเยาวชนร่วมพิธีเปิดเอเชี่ยนเกมส์

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2558 ทั้งชายและหญิง

จ�าหน่ายใบสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2557 - วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 08.00 – 17.00 น. 
(เว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ห้องธุรการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-8079555-63 ต่อ 0, 101 หรือ http://www.act.ac.th

ขอขอบคุณ	ปตท.	และ	บ.ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี




