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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 22 ฉบับที่ 178 เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2558

รางวัล Energy Mind Awards 2014 ระดบั 5 ดาว



 มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยอำคำรสถำนท่ี ได้น�ำบุคลำกร และตัวแทนนักเรียนเข้ำพบผู้อ�ำนวยกำรเพื่อ 
รำยงำนผลรำงวัล Energy Mind Awards 2014 เมื่อวันอังคำรที่ 21 เมษำยน 2558 ณ ห้องรับรองผู้อ�ำนวยกำร อำคำรรัตนบรรณำ
คำร ซึ่งในปี 2557 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรำงวัล Energy Mind Awards 2014 ระดับ 5 ดำว (สถำนศึกษำยอดเยี่ยมด้ำนกำร 
อนุรักษ์พลังงำน และสิ่งแวดล้อมตำมโครงกำร Energy Mind Award 2014) โดยมี มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น และมาสเตอร์บุญสร้าง 
อิศรเสนา ณ อยุธยา ได้รับรำงวัล Energy Master Award (บุคลำกรดีเด่นด้ำนกำรอนุรักษ์พลังงำน และส่ิงแวดล้อมตำมโครงกำร 
Energy Mind Award 2014)

รางวัล Energy Mind Awards 2014 ระดับ 5 ดาว
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 ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ได้จัดกิจกรรมวันสงกรำนต์ “รักษ์วัฒนธรรมไทย” เมื่อวันศุกร์ที่ 10 เมษำยน 2558 เพื่อเป็นกำรเฉลิมฉลอง
ในโอกำสเทศกำลสงกรำนต์ โดยในช่วงเช้ำมีพิธีตักบำตรข้ำวสำรอำหำรแห้ง ณ บริเวณใต้อำคำรเซนต์ปีเตอร์ จำกนั้นมีกำรจัดประกวด
เทพีสงกรำนต์ หนูน้อยสงกรำนต์ ประกวดก่อเจดีย์ทรำย กำรจัดเกมให้นักเรียนได้ร่วมสนุก ซึ่งในช่วงบ่ำยมีขบวนแห่คณะบุคลำกรเข้ำสู่
พิธีรดน�้ำสงกรำนต์ และปิดท้ำยด้วยกำรเล่นน�้ำสงกรำนต์พร้อมกับกำรแสดงดนตรี ณ บริเวณสนำมหน้ำอำคำรรัตนบรรณำคำร

กิจกรรมวันสงกรานต์ “รักษ์วัฒนธรรมไทย”
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 งำนหลักสูตร และนิเทศกำรสอน ฝำ่ยวิชำกำร ได้จัดพิธี
มอบรำงวลักำรประกวดสือ่นวตักรรมกำรสอน ประจ�ำปีกำรศกึษำ 
2557 โดยมภีราดาอรณุ เมธเศรษฐ อธกิำรให้เกยีรตเิป็นประธำน 
เมือ่วนัอังคำรที ่7 เมษำยน 2558 ณ ห้องประชุมรตันบรรณำคำร 1 
อำคำรรัตนบรรณำคำร ซึ่งรำยชื่อครูผู ้สอนท่ีได้รับรำงวัล 
ชนะเลิศในแต่ละช่วงช้ันมีดังน้ี ช่วงช้ันที่ 1 ได้แก่ มิสวีรวรรณ 
สุขสบาย ช่วงชั้นที่ 2 ได้แก่ มิสอมรรัตน์ วุฒิศักดิ์ ช่วงชั้นที่ 3 
ได้แก่ มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร และช่วงชั้นที่ 4 ได้แก่ มาสเตอร์
วสุรัตน์ สิริจ�าลองวงศ์

 เมือ่วันศกุร์ที ่22 พฤษภำคม 2558 งำนอภิบำล ฝ่ำยส�ำนกัผู้อ�ำนวยกำร ได้จดัพธิมีสิซำเปิดปีกำรศกึษำ 2558 ซึง่ได้รับเกยีรติจำก
คณุพ่อวรียทุธ เกยีรตสิกลุชยั เป็นประธำนในกำรประกอบพธิมิีสซำ โดยมคีณะภรำดำ คณะกรรมกำรทีป่รกึษำผู้อ�ำนวยกำร คณะครแูละ
ตวัแทนนกัเรียนทุกระดบัชัน้ เข้ำร่วมพธิ ีณ หอประชมุหลยุส์ มำรี เดอ มงฟอร์ต

พิธีมอบรางวัลการประกวดสื่อนวัตกรรม
การสอน ปีการศึกษา 2557

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2558

งานมุทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2557
 โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ ีได้จดังำนมทุติำจติครเูกษยีณ 
ปีกำรศกึษำ 2557 เมือ่วันพธุท่ี 22 เมษำยน 2558 ณ หอประชุม 
หลุยส์ มำรี เดอ มงฟอร์ต ซึ่งในปีกำรศึกษำนี้มีครูเกษียณ
จ�ำนวน 7 ท่ำน ได้แก่ มาสเตอร์ศักดิพัฒน์ กัลปตานนท์ 
มิสสุมนา เอี่ยมละออ มาสเตอร์อดุลย์ ประเสริฐสม 
มาสเตอร์วรา เชาว์พานนท์ มาสเตอร์ปรีชา พรหมทอง 
มสิชตุภิา โคตรสมบตั ิและมิสวนิติา เอ่ียมสอาด 



 ฝ่ำยปกครอง ได้จัดกำรเลือกต้ังประธำนสภำนักเรียน ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภำคม 2558 
ณ บรเิวณใต้อำคำรรำฟำแอล อำคำรอสัสมัชญั และอำคำรเซนต์ปีเตอร์ ผลปรำกฏว่ำ ประธำนสภำนกัเรยีนระดบัช้ันประถมศึกษำ ได้แก่ 
ด.ญ.ภัคจิรา นภาพรรณสกุล ชั้น ประถมศึกษำปีที่ 6/4 ประธำนสภำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ ได้แก่ นายภาสกร ชาติสุวรรณ 
ชัน้ มัธยมศกึษำปีที ่5/6

 ศนูย์ดนตรอีสัสมัชัญธนบรุ ีฝ่ำยกจิกำรพิเศษ ได้จดักจิกรรม ACT Music Gifted เพือ่ค้นหำนกัเรียนทีม่คีวำมสำมำรถโดดเด่นทำงด้ำน
ดนตร ีและจดัค่ำย ACT Music Gifted ให้นกัเรียนได้ฝึกซ้อมพฒันำทกัษะและศกัยภำพทำงดนตร ีนอกจำกนีย้งัได้จดังำน ACT Music Gifted 
Show 2015 เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี 23 เมษำยน 2558 ณ หอประชมุหลยุส์ มำร ีเดอ มงฟอร์ต เพ่ือให้นกัเรยีนเหล่ำนีไ้ด้แสดงควำมสำมำรถ 
สร้ำงควำมภำคภมูใิจให้กบันกัเรียน และผูป้กครอง โดยมภีราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธกิำร ให้เกยีรตเิป็นประธำนในกำรเปิดงำน

เลือกต้ังประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2558

ACT Music Gifted Show 2015
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 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีได้จัดทศันศกึษำคร ูและเจ้ำหน้ำที่ 
ปีกำรศึกษำ 2557 ณ สวนสนประดิพัทธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
น�ำโดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย และมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม 
ระหว่ำงวันที่ 27 - 29 เมษำยน 2558

 โรงเรียนอสัสมัชัญธนบรุ ีจดัโครงกำร Summer Course 2015 ระหว่ำงวนัที ่23 มีนำคม-24 เมษำยน 2558 เพือ่เป็นกำรปรับพืน้ฐำน 
กำรเรียนให้กับนักเรียน และเตรียมควำมพร้อมในระดับสูงขึ้น ซ่ึงนักเรียนได้ใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ในทำงที่เหมำะสมไปกับคอร์ส 
เรยีนต่ำงๆ ทัง้วชิำกำร กจิกรรมพเิศษ กฬีำ และดนตรี

ทัศนศึกษาสวนสนประดิพัทธ์

Summer Course 2015

UK Norwich Premium
English Summer Course 2015
 งำนกำรเรยีนกำรสอนภำษำต่ำงประเทศ ฝ่ำยวิชำกำร 
ได้จดัโครงกำร UK Norwich Premium English Summer 
Course 2015 ซึง่เป็นคอร์สเรียนภำษำองักฤษ 4 สปัดำห์ 
ระหว่ำงวนัที ่16 มนีำคม-12 เมษำยน 2558 และเรยีนภำษำ
องักฤษ 8 สัปดำห์พร้อมเรยีน IELTS Lesson ณ ประเทศ
องักฤษ ระหว่ำงวนัที ่8 เมษำยน-30 เมษำยน 2558



 เมื่อวันศุกร์ท่ี 15 พฤษภำคม 2558 
งำนบคุคล (ต่ำงประเทศ) ได้จดัอบรมสมัมนำ
เปิดปีกำรศึกษำ 2558 ส�ำหรับครูต่ำงชำติ 
ในหัวข้อ “Learning Organization” โดย
มี ดร. พิมพ์สิริ เทย์เลอร์ จำกสถำบันภำษำ 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ให้เกียรติเป็น
วิทยำกร และภราดา พีรพงศ์ ดาราไทย ที่
ปรึกษำฝ่ำยปกครอง ให้เกียรติเป็นประธำน
ในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมปรีชำวุฒิ อำคำร
เซนต์ปีเตอร์ 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดสัมมนำบุคลำกร ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558 เมื่อวันที่ 15-16 พฤษภำคม 2558 ณ ห้องประชุม 
รัตนบรรณำคำร 1 อำคำรรัตนบรรณำคำร โดยมีหัวข้อในกำรสัมมนำดังนี้

สัมมนาบุคลากร ประจ�าปีการศึกษา 2558

สัมมนาครูต่างชาติ
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วันที่ หัวข้อ วิทยากร/ผู้บรรยาย

15 พ.ค. 58 จิตวิทยำกำรดูแลนักเรียน และกำรปกครองชั้น

เรียนโดยวิธีกำรทำงลูกเสือ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักกำรลูกเสือ ยุวกำชำด และกิจกำรนักเรียน ส�ำนักงำนปลัดกระทรวง

ศึกษำธิกำร คุณศัจธร วัฒนะมงคล อำจำรย์อ�ำนำจ สำยฉลำด และอำจำรย์ยินดี ปั้นแววงำม

กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน รศ. ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสำรัจ

กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนด้วย 5 ส อำจำรย์ธนำกรณ์ ใจสมำนมิตร

16 พ.ค. 58 องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization) บำทหลวง ดร.ลือชัย จันทร์โป๊

แนวทำงกำรพัฒนำโรงเรียน ปี 2558 ผู้อ�ำนวยกำร ภรำดำ ดร.วีรยุทธ บุญพรำหมณ์

กำรประชุมสวัสดิกำรครูฯ สำมัญประจ�ำปี มำสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม หัวหน้ำแผนกปกครอง/กิจกรรมฝำ่ย English Program

 ผู้อ�ำนวยกำร ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ พร้อมด้วย
คณะทีป่รกึษำผูอ้�ำนวยกำร หวัหน้ำแผนก หวัหน้ำงำน หวัหน้ำกลุม่
สำระกำรเรียนรู้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เดินทำงไปร่วมกำรจัดท�ำ
แผนปฏิบัติงำนประจ�ำปีกำรศึกษำ 2558 ณ บ้ำนชมเดือน อ�ำเภอ
อัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม ระหว่ำงวันที่ 28-29 มีนำคม 2558 
โดยมี ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา มาสเตอร์ละเอียด พุ่มพู และ 
มิสนิสา แก้วมงคล ร่วมเป็นคณะวิทยำกรให้ค�ำแนะน�ำ

จัดท�าแผนปฏิบัติงานประจ�าปีการศึกษา 2558
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 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 มัธยมศึกษำปีที่ 1 มัธยมศึกษำปีที่ 4 
และนกัเรยีนแทรกชัน้ ปีกำรศกึษำ 2558 เมือ่วนัเสำร์ที ่14 มนีำคม 
2558 ณ หอประชุมหลุยส์ มำร ีเดอมงฟอร์ต หลังจำกนัน้ผู้ปกครอง
พบครูประจ�ำชั้น และครูคู่ชั้นในห้องเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2558

 สมำคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดให ้
มกีำรประชมุใหญ่สำมญัประจ�ำปี สมำคมผูป้กครอง และครโูรงเรยีน
อสัสมัชญัธนบรุ ีประจ�ำปีกำรศกึษำ 2557 เมือ่วนัเสำร์ที ่21 มนีำคม 
2558 ณ หอประชมุหลยุส์ มำร ีเดอ มงฟอร์ต ซึง่ในช่วงท้ำยเป็นกำร
มอบเงินสนับสนุน โครงกำรสอบวัดคุณภำพนักเรียนโรงเรียนใน
เครอืมลูนธิคิณะเซนต์คำเบรยีลแห่งประเทศไทย (FSG) ปีกำรศึกษำ 
2557 จ�ำนวน 143,900 บำท เงนิสนับสนนุรำงวลัให้กบัครทูีป่ฏบิตัิ
หน้ำทีโ่ดยไม่ขำด ลำ มำสำย ตดิต่อกนัตลอดปี จ�ำนวน 54,000 บำท 
เงินสนับสนุนกองทุนสวัสดิกำรครู จ�ำนวน 200,000 บำท และเงิน
สนับสนุนกองทุนครูเกษียณ จ�ำนวน 100,000 บำท 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดงำนปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 
2557 เมื่อวันอังคำรที่ 3 มีนำคม 2557 ณ หอประชุมหลุยส์ มำรี เดอ มงฟอร์ต โดยมภีราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�ำนวยกำร 
ให้เกียรติเป็นประธำน คณะภรำดำ คณะกรรมกำรที่ปรึกษำ ตัวแทนสมำคมผู้ปกครองและครูฯ สมำคมศิษย์เก่ำฯ และคณะคร ู
เขำ้ร่วมในพิธี ซึ่งในช่วงบ่ำยมีกำรจัดพิธีอ�ำลำแม่พระ ณ บริเวณใต้อำคำรเซนต์ปีเตอร์ จำกนั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 เข้ำร่วม
งำนเลี้ยงฉลองส�ำเร็จกำรศึกษำ ณ หอประชุมหลุยส์ มำรี เดอ มงฟอร์ต

งานปัจฉิมนิเทศ และพธีิมอบวุฒบัิตรนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ประจ�าปีการศึกษา 2557

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี



 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอนุบำลเด่นหลำ้ เพชรเกษม 
และโรงเรียนอนุบำลเด่นหลำ้ พระรำม 5 จ�ำนวน 800 คน ได้เดิน
ทำงเข้ำมำเยีย่มชมโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ ีเม่ือวนัศกุร์ที ่3 เมษำยน 
2558 โดยมีคณะครู เจ้ำหน้ำที่ สภำนักเรียน และสำรวัตรนักเรียน
ให้กำรต้อนรับ ณ หอประชุมหลุยส์ มำรี เดอ มงฟอร์ต ซ่ึงนกัเรยีนได้ชม
กำรบรรเลงดนตรเีครือ่งสำยของวง ACT Orchestra กำรร้องเพลง 
โดยนกัเรยีนศนูย์ดนตรอีสัสมัชญัธนบรุ ีกำรแสดงดนตรีโดยวง ACT 
The Super Band และกำรสำธิตกีฬำเทควันโด โดยนักกีฬำศูนย์
กิจกรรมโกลเด้น จูบิลี่

 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีได้จดักจิกรรม Open House ส�ำหรบั
ผู้ปกครองที่มีควำมสนใจน�ำบุตรหลำนเข้ำเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษำปีที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2559 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 เมษำยน 2559 
ณ หอประชุมหลุยส์ มำรี เดอ มงฟอร์ต โดยมมีาสเตอร์ยุทธพงษ์ 
วงศ์เมอืงสรรค์ ผู้ช่วยผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยวชิำกำร ชีแ้จงเรือ่งแผนกำร
เรยีน มสิสริพิร คงประชา หวัหน้ำงำนศูนย์ภำษำองักฤษ ACT-Bell 
ชีแ้จงกำรเรยีนกำรสอนหลกัสตูร ACT-Bell มสิวรนชุ รตันจรสัโรจน์ 
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำร-กำรเงิน ชี้แจงรำยละเอียด ขั้นตอน
กำรรบัสมคัรนกัเรยีนใหม่ และมาสเตอร์จรญั น้อยอิม่ หวัหน้ำงำน
ประกนัคณุภำพ/กจิกรรมพิเศษ แนะน�ำอำคำรสถำนทีต่่ำงๆ ปิดท้ำย 
กิจกรรมด้วยกำรน�ำเยี่ยมชมอำคำรเรียนของแต่ละหลักสูตร

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เย่ียมชมโรงเรียน

กิจกรรม Open House

 โรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปรำกำร น�ำโดย มสิรชัดำ พลับแดง 
และคณะครู จ�ำนวน 8 ท่ำน ได้เดินทำงมำศึกษำดูงำนด้ำนกำร
บริหำรงำนธุรกำรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี งำนสำรบรรณ งำน
ประชำสัมพันธ์  งำนวำรสำรสื่อ-สิ่งพิมพ์ งำนทะเบียนครู งำนยำน
พำหนะ งำนรับนกัเรยีนใหม่ เมือ่วนัองัคำรที ่10 มนีำคม 2558 โดยม ี
มิสรืน่จติ ใจมัน่ ผูช่้วยผูอ้�ำนวยกำรฝ่ำยส�ำนกัผูอ้�ำนวยกำร คณะคร ู
และเจ้ำหน้ำที่แผนกธุรกำรให้กำรต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัตน 
บรรณำคำร 2 อำคำรรัตนบรรณำคำร

 งำนอภิบำล ฝ่ำยกิจกำรนักเรียน ได้จัดโครงกำรอบรม
คุณธรรมจริยธรรมครูคำทอลิก ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557 ระหว่ำง
วันที่ 5-6 มีนำคม 2558 ณ วัดคุณพ่อนิโคลัส บุญเกิดฯ เขำใหญ่ 
(Kensington English Garden Resort Khaoyai) ในหัวข้อ 
“กำรปฎิบัติตำมกระแสเรียกของควำมเป็นครูในแบบคริสตชน” 
โดยมีบำทหลวงประสำท ใหม่เพียรวงศ์ ให้เกียรติเป็นวิทยำกร

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ครูคาทอลิก 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ศึกษาดู
งานแผนกธุรการ
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 นักกีฬำเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้ำร่วมกำรแข่งขันเทนนิสเยำวชนเพื่อควำมชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 53 
ประจ�ำปี 2558 ชงิถ้วยพระรำชทำน สมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ สยามมกฎุราชกมุาร และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ณ ศูนย์พัฒนำกีฬำเทนนิสแห่งชำติ เมืองทองธำนี เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภำคม 2558 ผลปรำกฏว่ำ ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง 
ชัน้ประถมศกึษำปีที ่4/8 สำมำรถคว้ำแชมป์ทัง้ในประเภทคู ่และประเภทเดีย่ว รุน่อำย ุ12 ปีหญงิ น.ส.ปรยิชนก สขุกันหำ ชัน้มธัยมศึกษำ
ปีที่ 4/8 ควำ้แชมป์หญิงเดี่ยวในรุ่นอำยุไม่เกิน 18 ปี และนายพัฒนะพงศ์ บริสุทธิ์พงศ ์ชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 5/8 ได้รับรำงวัลรองแชมป ์
รุ่นอำยุไม่เกิน 18 ปี

 กำรแข่งขนัเทนนสิรำยกำร สงิห์แกรนด์แสลมเอก็ซ์พเีรยีนซ์ 
เยำวชนรุ ่นอำยุไม่เกิน 12 ปี รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันอังคำร
ที่ 16 มีนำคม 2558 ณ สนำมเทนนิสโรงแรมรำมำกำร์เด้นส ์
ผลปรำกฏว่ำ ด.ญ.สลักทพิย์ อุน่เมอืง ชัน้ประถมศกึษำปีที ่3/8 และ 
ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/8 คว้ำแชมป์ 
SINGHA GRAND SLAM EXPERIENCE U-12 และได้รับสิทธิ ์
เข้ำร่วมแคมป์ “SINGHA GRAND SLAM EXPERIENCE” 
ที่ออสเตรเลี่ยนโอเพ่น 2016

 ฝ่ำยปกครอง ได้เล็งเห็นถึงควำมส�ำคัญของโทษภัยของ
บุหรี่ และต้องกำรปลูกฝังให้นักเรียนได้รู ้จักโทษภัยของบุหรี ่
จงึได้จดักจิกรรมเดนิรณรงค์วนังดสบูบหุรีโ่ลกขึน้ เมือ่วนัศกุร์ท่ี 28 
พฤษภำคม 2558  โดยเส้นทำงกำรเดินรณรงค์เริ่มจำกโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี ผ่ำนเส้นทำงด้ำนหน้ำโรงเรียนกสิณธร และ 
วงเวียนทะเลสำบ โดยมีตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำ 
ปีที ่4 - มธัยมศึกษำปีที ่ 3  สภำนกัเรยีน สำรวตัรนกัเรยีน กองร้อยพเิศษ 
และตัวแทนครูเข้ำร่วมกำรเดินรณรงค์ในครั้งนี้

แชมป์เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 53 

แชมป์ SINGHA GRAND SLAM
EXPERIENCE U-12

รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
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 นักกีฬำว่ำยน�้ำสโมสรวำ่ยน�้ำอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้ำร่วม
กำรแข่งขันว่ำยน�้ำโรงเรียนสำมชัยวิเทศศึกษำ สวิมมิ่งเกมส์ 
ครั้งที่ 3 ณ สระว่ำยน�้ำโรงเรียนสำมชัยวิเทศศึกษำ จังหวัด
สมุทรสำคร ระหว่ำงวันที่ 2-3 พฤษภำคม 2558 ผลปรำกฏว่ำ
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคล จ�ำนวน 14 รำงวัล

รางวัลชนะเลิศแข่งขันว่ายน�้าประเภทบุคคล

รางวัลคะแนนรวมประเภทบุคคล เอ็น.ดี. 
แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งท่ี 2
 นกักฬีำสโมสรว่ำยน�ำ้อสัสัมชัญธนบรุ ีได้เข้ำร่วมกำรแข่งขนั
ว่ำยน�้ำรำยกำร เอ็น.ดี. แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2 ณ สระว่ำยน�้ำ
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ รังสิต ระหว่ำงวันที่ 9-10 พฤษภำคม 
2558 ผลปรำกฏว่ำได้รบัเหรยีญรำงวลั 7 เหรยีญทอง 13 เหรยีญเงนิ 
9 เหรยีญทองแดง โดยม ีด.ญ.จริชัญา สโีท ชัน้ประถมศกึษำปีที ่6/6 
ได้รับถ้วยรำงวัลคะแนนรวมประเภทบุคคล อันดับที่ 1

 ด.ช.ธนากร อภิธนาคณุ ชัน้มธัยมศกึษำปีที ่1/A ได้เข้ำร่วม 
กำรแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ICT School Robot Challenge 
โรงเรียนบูรณำกำรคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 11 เมื่อวันอำทิตย์ที่ 24 
พฤษภำคม 2558 ณ ห้ำงสรรพสนิค้ำเซน็ทรลัป่ินเกล้ำ ผลกำรแข่งขนั  
ได้รับรำงวัลชนะเลิศ ประเภทหุ่นยนต์ภำรกิจ ได้เป็นตัวแทน 
ภำคกลำงไปแข่งขันในรอบระดับประเทศ 

รางวัลชนะเลิศหุ่นยนต์ภารกิจ
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 มาสเตอร์วัลลภ นกพ่ึงพุ่ม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 
สุขศึกษำ และพลศึกษำ ร ่วมกับ นำยกสมำคมกีฬำสแต็ค 
(ประเทศไทย) น�ำ ด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญา ชั้นประถม
ศกึษำปีที ่4/2 และนกักฬีำสแตค็ท่ีเข้ำร่วมกำรแข่งขนักฬีำสแต็คโลก 
เดนิทำงไปให้สมัภำษณ์สดในรำยกำรส้มเปรีย้ว สถำนโีทรทศัน์ TNN 
24 เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษำยน 2558

นักกีฬาสแต็คให้สัมภาษณ์รายการส้มเปรี้ยว



ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหำชน) 
ผู้ให้กำรสนับสนุนนักกีฬำโครงกำรพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

 มาสเตอร์วลัลภ นกพึง่พุม่ หัวหน้ำกลุม่สำระกำรเรยีนรูสุ้ขศกึษำ และพลศึกษำได้น�ำ ด.ช.ปัณณวชิญ์ เฉลมิเลศิปัญญา ชัน้ประถม
ศกึษำปีที ่4/2 และผูป้กครองเข้ำพบผูอ้�ำนวยกำร เมือ่วนัองัคำรที ่21 เมษำยน 2558 ณ ห้องรบัรองผูอ้�ำนวยกำร อำคำรรตันบรรณำคำร  
เพื่อรำยงำนผลกำรแข่งขันสแต็คโลก ณ ประเทศแคนำดำ ซึ่งด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญำ ได้รับรำงวัล 5 เหรียญทอง จำกกำร 
แข่งขันประเภทท่ำ 3-3-3, 3-6-3, Cycle, คู่ Double Cycle, ทีม Time 3-6-3 Relay และ 1 เหรียญทองแดง ประเภททีม 
Head To Head Cycle Relay

 มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม หัวหน้ำกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ และพลศึกษำ และสมำคมกีฬำสแต็ค (ประเทศไทย) ได้น�ำ 
ด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญา ชั้นประถมศึกษำปีที่ 4/2 เข้ำพบ นางกอบกาญจน์ สุริยะสัตย์ วัฒนารางกูร รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรท่องเที่ยวและกีฬำ เมื่อวันอังคำรที่ 7 เมษำยน 2558 ณ กระทรวงกำรท่องเที่ยว และกีฬำ ในโอกำสที่นักเรียนได้เป็นตัวแทนเยำวชน
ทีมชำติไทย ไปแข่งขันกีฬำสแต็คชิงแชมป์โลก ณ ประเทศแคนำดำ

เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา

เหรียญทองสแต็คโลก

12    


