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ราตรีสัมพันธ์ “ลูกทุ่ง วัฒนธรรมไทย”
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานราตรีสัมพันธ์	 อัสสัมชัญธนบุรี	 ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 	 “ลูกทุ่งวัฒนธรรมไทย”	 เมื่อวันที่ 

13-14 กมุภาพนัธ์	2558	โดยในวนัศกุร์ที	่13	กุมภาพนัธ์	2558	เป็นการแสดงของนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	ถงึมธัยมศกึษาปีที	่3 
โดยมีผู้อ�านวยการ	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	ให้เกียรติเป็นประธาน	และในวันเสาร์ที	่14	กุมภาพันธ	์2558	เป็นการแสดงของ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1	ถึงประถมศึกษาปีที่	3	และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	โดยมีภราดา สุรสิทธิ์ สุขชัย	ประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ให้เกียรติเป็นประธาน	ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร
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	 ฝ ่ายกิจการนักเรียน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
จัดพิธีประกาศเกียรติ คุณนักเรียนดี เด ่น	 ประจ�าป  ี
การศึกษา	2557	โดย	รองศาสตราจารย	์นายแพทย์ปรีชา 
วาณิชยเศรษฐกลุ คณบดคีณะแพทยศาสตร์	มหาวทิยาลยั
ธรรมศาสตร์	 ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 รุ ่นที่	 9 
เลขประจ�าตัว	 1733	 ได้ให้เกียรติเป็นประธาน	 โดยม ี
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ ผู้ช่วย 
ผูอ้�านวยการฝ่ายฯ	คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครฯู 
เข้าร่วมในพิธ	ี 	 เมื่อวันเสาร์ที	่7	กุมภาพันธ	์2558	ณ	หอ
ประชุมหลุยส์มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ซ่ึงในปีการศึกษานี้มี
นกัเรยีนทีไ่ด้รบัเสือ้สามารถ	จ�านวน	22	คน		นกัเรยีนท่ีได้รบั 
เกยีรตบิตัรนกัเรยีนดเีด่น	จ�านวน	526	คน	ได้แก่	ด้านวิชาการ 
50	คน	ด้านกิจกรรม	425	คน	และด้านผู้น�าและบ�าเพ็ญ
ประโยชน์	51	คน	ทั้งนี้	ในช่วงท้ายของพิธี	ผู้อ�านวยการได้
มอบทนุการศกึษา	“ลวสตุ”	ให้กบัโรงเรยีนในชมุชน	6	แห่ง 
จ�านวน	24	ทุน

	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ส�าเร็จการศึกษาหลักสูตรสามัญ-Bell	ประจ�าปี
การศกึษา	2557	เมือ่วนัจนัทร์ที	่16	กุมภาพนัธ์	2558	ณ	ห้องประชุมรตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร	โดยมี	Ms.Bev Harrison 
ต�าแหน่ง	Head	of	Offsite	Programmes	ตัวแทนจากศูนย์ภาษาอังกฤษ	Bell	เมือง	Cambridge	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดงานเล้ียงแสดงความยินดีกับนักเรียน 
ผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2557	 เมื่อวันศุกร์ที่	 27	
กุมภาพันธ	์2557	ณ	ห้อง	V.I.P.	Loung	อาคารโกลเด้น	จูบิลี่	โดยมี	
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธาน	
ภราดาอรณุ เมธเศรษฐ อธกิาร	และภราดาสนัุนท์ โยธารกัษ์ ทีป่รกึษา
โรงเรียน	ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
ปีการศึกษา 2557

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนหลักสูตรสามัญ-Bell

งานเลี้ยงแสดงความยินดี
กับนักเรียนผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น

ปีการศึกษา 2557
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 มาสเตอร์เขมพาสน์ จาดก้อน	 และคณะครกูลุม่สาระการ
เรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 จัดสัมมนา	 ASEAN	
Knowledge	 เรือ่งการ	“สร้างชาต”ิ	 ในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก
เฉยีงใต้	ช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที	่2	เมือ่วนัเสาร์ที	่21	กมุภาพนัธ์	
2558	ณ	 ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	 1	 อาคารรตันบรรณาคาร	
โดยม	ีดร.ภาวรรณ เรอืงศลิป์			ภาควชิาประวตัศิาสตร์	คณะอกัษร
ศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร		

	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายกิจการพิเศษได้น�านักเรียน
เข้าร่วมประกวดรายการการบรรเลงดนตรีไทย	“ศรทอง”	ชิงถ้วย 
พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ณ	 โรงละครวังหน้า 
ผลการประกวด	 เมื่อวันเสาร์ที	่ 7	กุมภาพันธ	์2558	ด.ญ.ศุภิสรา 
ศรวีานิชภูมิ	ชัน้ประถมศกึษาปีที่	5/B	ได้รบัรางวลัเหรยีญทองการ
ประกวดจะเข้	และด.ญ.วมิพ์วภิา เชือ่มวราศาสตร์ ชัน้ประถมศกึษา
ปีที่	5/7	ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดขิม	ผลการประกวด 
เมือ่วนัเสาร์ที	่14	กมุภาพนัธ์	2558	นายวฑิรูย์ เนียมนาค	ชัน้มธัยม 
ศึกษาปีที่	5/5	ได้รับรางวัลเหรียญทองการประกวดจะเข้

สัมมนา ASEAN Knowledge 

รางวัลเหรียญทองการประกวด
ดนตรีไทย “ศรทอง”

	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดโครงการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วทิยาศาสตร์	“Mission	Possible”	ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษา
ปีที	่1/3	และมธัยมศกึษาปีที	่1/4	โครงการห้องเรยีนพเิศษ	(STEM)	
จ�านวน	69	คน	เมือ่วนัเสาร์ที	่7	กมุภาพนัธ์	2558	เวลา	12.00	-	15.00	น. 
ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์แมรี่	 ซึ่งโครงการดังกล่าว	 เป็นการจัด
กิจกรรมส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์	 รูปแบบ
กิจกรรมเป็นการก�าหนดปัญหาให้นักเรียนใช้กระบวนการกลุ่ม
ระดมความคิดในการแก้ปัญหา	 โดยใช้ทักษะและหลักการทาง
วทิยาศาสตร์	นอกจากนกัเรยีนจะได้ความรูแ้ละทกัษะกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตร์แล้ว	ยังก่อเกิดความสนุกสนาน	ความสามัคคีกัน
ในกลุ่มและเกิดเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์

	 กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	ได้ส่ง	น.ส.ศวินนัท์	ตระกลูเวยีง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 4/8	 และ	น.ส.จุฑามาศ	 อภิสุวรรณกุล	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 4/4	 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี 
กิจกรรม	 “วิจิตรมณเฑียร”	 เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 ประจ�าปี	 2558	
ณ	 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์	 อ�าเภออัมพวา	 จังหวัด
สมุทรสงคราม	 ในหัวข้อการประกวด	 “ดอกไม้งามในอุทยานฯ	
ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว”	 เม่ือวันเสาร์ที่	 7	
กุมภาพันธ์	2558	ผลการแข่งขัน น.ส.จุฑามาศ อภิสุวรรณกุล 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพระราชทาน สมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 และเงินรางวัล		
โดยมีมิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์	เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี 
“วิจิตรมณเฑียร”

Mission Possible
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	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการ	ได้น�านกัเรยีน
ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย	 แผนการเรียนสหศิลป์จีน	 และ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 ชมรมภาษาจีน	 เข้าร่วม
การเชดิสงิโตในกจิกรรมเฉลมิฉลองเทศกาลตรษุจนี	เมือ่วนัอังคาร 
ที่	 10	 กุมภาพันธ	์ 2558	ณ	ห้องเรียนขงจื่อ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
พาณิชยการ	เพื่อเป็นการอวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน 
โดยมี	ภราดามีศักด์ิ ว่องประชานุกูล	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน
อัสสัมชัญพาณิชยการ	อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์ 
ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อแห่งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 ให้เกียรติ
เป็นประธานเปิดงาน

	 งานหลักสูตร	 และนิเทศการสอน	 ฝ่ายวิชาการได้จัดพิธีมอบรางวัลการประกวดครูมืออาชีพ	 ปีการศึกษา	 2557 
โดยมี	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการให้เกยีรตเิป็นประธาน	เมือ่วนัศกุร์ที	่27	กมุภาพนัธ์	2557	ณ	ห้องประชมุ 
รัตนบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร

ร่วมการเชิดสิงโตเทศกาลตรุษจีน

พิธีมอบรางวัลการประกวดครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2557

พิธีมอบรางวัลครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดย
ไม่ขาด ลา มาสาย ปีการศึกษา 2557
	 งานบุคคล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดพิธีมอบรางวัล
ครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด	ลา	มาสาย	ปีการศึกษา	2557	
และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณครูที่ส�าเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท	 โดยมี	 ภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธาน	 เมื่อวัน
ศกุร์ที	่27	กมุภาพนัธ์	2557	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1 
อาคารรัตนบรรณาคาร	



	 งานศูนย์วิทยบริการ	 จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ ่าน 
“วนัวาเลนไทน์”	 ระหว่างวนัที	่ 9-13	 กมุภาพนัธ์	 2558	ณ	ลาน
กิจกรรม	 ศูนย์วิทยบริการ	 ชั้น	 3	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมี
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่ 1-4	 เข้าร่วมกจิกรรมประกวด
ภาพระบายส	ีการ์ดวนัวาเลนไทน์	

	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	โรงพยาบาล
วิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	จัดโครงการอบรมนักเรียน	
อย.	น้อย	ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	จ�านวน	48	คน 
เมื่อวันพุธที่	 4	 กุมภาพันธ์	 2558	 ณ	 ห้องประชุมยอห์น	 แมรี่ 
อาคารยอห์น	แมรี	่	โดยมวีตัถปุระสงค์	เพือ่ให้นกัเรยีน	อย.	น้อย	มี
ความรู	้ความเข้าใจในเรือ่งผลติภณัฑ์สขุภาพ	และสามารถเลอืกซือ้ 
เลือกบริโภคได้อย่างถูกต้อง	 ปลอดภัย	 ตลอดจนสามารถเผยแพร่
ความรู้ที่ได้รับไปยังเพื่อนนักเรียนและครอบครัว	

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “วันวาเลนไทน์”

อบรม อย. น้อย

	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	ศูนย์บริการ
สาธารณสุข	40	จดัโครงการนกัเรยีนอาสาสมคัรสาธารณสขุ	ให้กบั
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่5	จ�านวน	48	คน	เมื่อวันศุกร์ที่	
6	กุมภาพันธ์	2558	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี่	อาคารยอห์น	แมรี่

	 ฝ่าย	 English	 Program	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ 
University	 of	 Oregon	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และคณะ
วิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ขยายความร่วมมือการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	โดยจัดอบรมหลักสูตร	
“วิทยาศาสตร์สีเขียว”	 หรือ	 Green	 Chemistry	 ระหว่างวันที ่
4-5	กุมภาพันธ	์2558	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคาร 
รัตนบรรณาคาร	 โดยมี	 Prof.	 Dr.	 Kenneth	M	Doxsee,	 Vice	
Provost	 for	 Academic	 Affairs	 at	 University	 of	 Oregon	
และ	ศ. ดร. ศุภวรรณ ตันตยานนท์		อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคม	ี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 อดีตนายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย	 
ให้เกยีรตเิป็นวทิยากรให้ความรู	้และสาธติการทดลอง	ให้กบัคณะคร ู
และนกัเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีและนักเรยีนโรงเรยีนในเครอื
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยที่สนใจ	

อบรมวิทยาศาสตร์สีเขียว

โครงการนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข
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	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ีร่วมกับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดงานคืนสู่เหย้า	“แดงขาวสานสัมพันธ	์อัสสัมชัญธนบุร	ี2015”	
เมื่อวันเสาร์ที่	28	กุมภาพันธ์	2558	ณ	สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	โดยม	ีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ภายในงานมพีธิมีอบโล่ศษิย์เก่าดเีด่น	ปีการศกึษา	2557	จ�านวน	4	ท่าน	ได้แก่	พลเอกหฤษฎ์ พุม่หริญั
เลขประจ�าตัว	 154	 รองศาสตราจารย์	นายแพทย์ปรีชา วาณิชยเศรษฐกุล	 เลขประจ�าตัว	 1733	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล
เลขประจ�าตัว	 2274	 และนายณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจันทร์	 เลขประจ�าตัว	 2928	 จากน้ันมีการแสดงต่างๆ	 และการมอบดอกไม้แสดง 
มุฑิตาจิตแด่คุณครู
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	 เมือ่วนัจนัทร์ที	่2	กมุภาพนัธ์	2558	ได้มีการจดัพธิมีสิซาฉลอง
ศาสนนาม	นักบุญเทโอฟาน ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ ์
ผูอ้�านวยการ	ณ	หอประชมุหลยุส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ฯพณฯ 
พระคณุเจ้าสงัฆราชยอแซฟ ชศูกัด์ิ สริสิทุธิ์	ให้เกยีรตเิป็นประธาน
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 คณะกรรมการสมาคม
ศิษย์เก่าฯ	 คณะผู้ร่วมบริหาร	 คณะครู	 เจ้าหน้าที่	 พนักงาน	 และ
นักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	มัธยมศกึษาปีที	่1	มธัยมศกึษา
ปีที่	4-5	เข้าร่วมพิธี

พิธีมิสซาฉลองศาสนนาม

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฯ
ปิดปีการศึกษา 2557
	 งานอภิบาล	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดพิธีบูชามิสซา 
ขอบพระคุณฯ	ปิดปีการศึกษา	2557	โดยมีคุณพ่อโทมัส ประทีป 
สุทธินาวิน	 ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบพิธี	 เมื่อวันศุกร์
ที	่20	กุมภาพันธ์	2558	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

แดงขาวสานสัมพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี 2015



	 คณะครู	 และเจ ้าหน้าที่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
ได้เดินทางมาศึกษาดูงานหน่วยงานโภชนาการ	 และงานร้านค้า 
เมื่อวันอังคารที	่	24	กุมภาพันธ์	2558	โดยมี	มาสเตอร์เศกศักดิ์ 
นิติวัฒนานนท์	 หัวหน้าฝ ่ายบริหารทั่วไป	 มิสนภัสนันท ์ 
อัมพรพิพัฒน์ หัวหน้างานโภชนาการ	 และ	 มิสณัฏฐกันย ์
เกษมทรัพย์	 งานร้านค้า	 ให้การต้อนรับ	 ณ	 ห้องประชุม 
รัตนบรรณาคาร	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

 รศ.สุขุมาล เกษมสุข	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนสาธิตศรีนคริน- 
ทรวิโรฒ	ประสานมิตร	(ฝ่ายประถม)	และคณะได้เดินทางมาศึกษา
ดูงานด้านระบบการบริหาร	 และการจัดการเรียนการสอนของฝ่าย	
English	 Program	 เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2558	 โดยมีคณะบุคลากรฝ่าย	
English	Program	ให้การต้อนรับ	และน�าเยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาศึกษาดูงาน
โภชนาการและร้านค้า

โรงเรียนสาธิต
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) 

ศึกษาดูงานฝ่าย English Program

	 คณะนกัศกึษาสาขาวชิาการประถมศกึษา	คณะครุศาสตร์	
มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม	จ�านวน	31	คน	ได้เดนิทางมาศกึษา
ดูงานการบริหารการจัดการสถานศึกษา	 และการจัดการเรียนรู้ 
แผนกวิชาการประถมศึกษา	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูระดับประถมศึกษา	 เมื่อวันอังคารที่	
3	กุมภาพันธ์	 2558	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี่	 ชั้น	2	อาคาร
ยอห์น	แมรี่	

	 คณะบคุลากรโรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ	ได้เดนิทาง
มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการงานสระว่ายน�้า	 และหลักสูตร
การเรียนการสอนวิชาว่ายน�า้	 เมื่อวันพุธที่	 4	 กุมภาพันธ	์ 2558	
โดยม	ีมาสเตอร์เศกศักดิ ์นติวิฒันานนท์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่าย
บริหารทั่วไป มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม	หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 คณะครู	 และเจ้าหน้าที่งานสระ
ว่ายน�้าให้การต้อนรับ	 น�าเยี่ยมชมสถานที่	 รวมถึงการให้ข้อมูล
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนและการบริหารงานสระว่ายน�้า

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ศึกษาดูงานสระว่ายน�้า

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมศึกษาดูงาน
การจัดการสถานศึกษา
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	 คณะผูต้รวจประเมนิจากส�านกังานอาสาสภากาชาดไทยเข้าตรวจประเมนิโรงเรยีน	และสมัภาษณ์	ผูบ้รหิาร	ครแูกนน�า	นกัเรยีนแกนน�า 
และตัวแทนชุมชน	ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด	(TRC.VB	Harm	Prevention)	เพื่อให้การรับรองใหม่ตามมาตรฐานต้าน
สิ่งเสพติด	เมื่อวันอังคารที่	10	กุมภาพันธ	์2558	ณ	ห้องประชุมอัสสัมชัญ

ตรวจประเมินโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด
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	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับศูนย์บริการ
สาธารณสุข	 40	 บางแค	 ด�าเนินการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค 
คอตีบ-บาดทะยัก	 (ฟรี)	 ให้กับบุคลากรในโรงเรียนที่มีอายุ 
20-50	ปี	เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบในกลุ่มผู้ใหญ่	
ให้อยู่ในระดับที่สามารถป้องกันโรคได้	 ตามโครงการรณรงค์ใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร	 เม่ือวันอังคารที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2558 
ณ	อาคารอัสสัมชัญ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ-บาดทะยัก

อบรมในโครงการพฒันาบคุลากรทางการศกึษา
 มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา	มิสน�้าผึ้ง แช่มช้อย	หัวหน้ากลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	เข้าร่วมการอบรมในโครงการ
พฒันาบคุลากรทางการศกึษา	เรือ่งการยกระดบัคณุภาพการจดัการ
เรียนรู้สูม่าตรฐานสากล	(IS)	ด้วย	GPAS	5	STEP’s	โดย	ดร.ลานนิพนธ์ 
เกษลา	 ศึกษานิเทศวิทยฐานะเชี่ยวชาญฯ	 สถาบันพัฒนาวิชาการ	
(พว.)	เมือ่วนัอาทติย์ที	่22	กมุภาพนัธ์	2558	ณ	ห้องประชมุ	อาคาร
อเนกประสงค	์กรมราชองครักษ	์(เกียกกาย)



	 สมาคมผู ้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ร่วมกับ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล 
4th	 	ACTPTA	 GOLF	 CHAMPIONSHIP	 ชิงถ้วยพระราชทาน	
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเมือ่วนัจนัทร์ที่ 
9	กุมภาพันธ	์2558	ณ	สนาม	 เดอะ	รอยัล	 เจมส์	กอล์ฟ	แอนด	์
สปอร์ตคลับ	ศาลายา	จังหวัดนครปฐม

4th ACTPTA GOLF CHAMPIONSHIP

เหรียญทองการแข่งขันปีนหน้าผาจ�าลอง
	 งานศูนย์กิจกรรม	 Golden	 Jubilee	 ฝ่ายกิจการพิเศษ 
ได้น�านักกีฬาปีนหน้าผาจ�าลองเข้าร่วมการแข่งขันในรายการ	
Plearnpattana	 Sport	 Climbing	 	 Competition	 2014	 เมื่อ
วันศุกร์ที่	6	กุมภาพันธ	์2558	ณ	บริเวณหน้าผาจ�าลอง	โรงเรียน
เพลนิพฒันา	ผลการแข่งขนั	นกัเรยีนโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีได้รบั
รางวลั	5	เหรยีญทอง	5	เหรยีญเงนิ	4	เหรยีญทองแดง	ซึง่นกัเรยีนที่
ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	ได้แก่	ด.ช.ถิรวฒัม์ กลิน่สคุนธ์	ชัน้	ป.2/1 
ด.ช.ปราณยตุ รุง่อมรนรากลุ	ชัน้	ป.2/8	ด.ช.อภวิชิญ์ ลิม้พานชิภกัดี 
ชั้น	 ป.6/4	ด.ญ.ญาณิสา ภู่ศิริ	 ชั้น	 ป.2/2	ด.ญ.นิชนันท์ ภู่ศิริ 
ชั้น	ป.5/2		โดยมีมาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์	เป็นครูผู้ควบคุม	และ
ดูแลนักกีฬา
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	 สโมสรอัสสัมชัญ	 ยูไนเต็ด	 ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรอัสสัมชัญ	 ยูไนเต็ด	 ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเอไอเอสลีก 
ฤดกูาล	2015	อย่างเป็นทางการ	เม่ือวนัจนัทร์ที	่16	กมุภาพนัธ์	2558	ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	
ภราดาสรุสทิธิ ์สขุชยั	ประธานมูลนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั
ธนบรีุ	ภราดา ดร.เดชาชยั ศรพีจิารณ์ ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญั	และคณุกติติรตัน์ ณ ระนอง	อดตีรองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงการคลงั	ในฐานะประธานสโมสรคนใหม่ของทมีอสัสัมชญั	ยไูนเตด็	ร่วมแถลงข่าวพร้อมด้วยแขก	V.I.P.	อาท	ิคณุวลิกัษณ์ โหลทอง 
รองประธานสโมสรเอสซีจ	ีเมืองทอง	ยูไนเต็ด	พร้อมด้วยนักฟุตบอลของสโมสรฯ	และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง

งานแถลงข่าวเปิดตัวสโมสรอัสสัมชัญ ยูไนเต็ด ฤดูกาล 2015



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

 นายกิตติธัช ไกรวุฒิวงศ์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4/8	นักกีฬาสแต็คทีมโรงเรียน	เดินทางไปให้สัมภาษณ	์และโชว์การเล่นกีฬาสแต็ค 
ในรายการแต๋ง	เจี๊ยบ	ดี้	วาไรตี้	3	ฝ่าย	เมื่อวันศกร์ที่	6	กุมภาพันธ	์2558		ผลิตรายการโดยบริษัททีวี	ธันเดอร	์จ�ากัด	ซึ่งเทปบันทึกรายการ
ดังกล่าวออกอากาศทางช่อง	PPTV	ในวันพุธที	่4	มีนาคม	2558	เวลา	19.00	น.

 มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สุขศึกษาและพลศึกษา	 น�านักกีฬาสแต็คทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	 จ�านวน	 6	 คน	 เดินทางไปบันทึกเทปรายการดิสนีย์	 คลับ	
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 เม่ือวันจันทร์ที่	 9	 กุมภาพันธ์	
2558	 ซึ่งเทปบันทึกรายการดังกล่าวออกอากาศในวันเสาร์ที่	 7	
มีนาคม	2558	เวลา	06.30	น.

บันทึกเทปรายการดิสนีย์ คลับ

บนัทกึเทปรายการแต๋ง เจีย๊บ ดี ้วาไรตี ้3 ฝ่าย


