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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่  22 ฉบับที่  180 เดือนกรกฎาคม 2558

พิธีมิสซาเทิดเกียรติ
นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต



	 งานอภบิาล	ฝ่ายส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จดัพธิมีสิซาเทดิเกยีรตนิกับญุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต	เมือ่วนัศกุร์ที	่17	กรกฎาคม	2558 
ภายในพิธีมีการจัดขบวนแห่บุษบกของท่านนักบุญหลุยส์	 มารีฯ	 จากบริเวณอาคารราฟาแอลถึงหอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต 
โดยมคีณุพ่อวรีะยทุธ เกยีรตสิกลุชยั	ให้เกียรตเิป็นประธานในการประกอบพธิมีสิซา	อธกิาร	คณะภราดา	คณะกรรมการท่ีปรกึษาผูอ้�านวยการ 
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ีคณะครู	และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธ	ี

พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ
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 นกับญุหลยุส์ มาร ีกรญีอง เดอ มงฟอร์ต	ได้รับแต่งตัง้ให้เป็นธรรมทตูแพร่ธรรมของพระสันตะปาปา	ท่านได้ใช้เวลา	16	ปี	นบัแต่วนับวช 
เป็นพระสงฆ์ของท่านจวบจนวันสุดท้ายแห่งชีวิตตระเวนไปตามวัดต่างๆ	 ทั่วภาคตะวันตกของฝรั่งเศสเพื่อฟื้นฟูชีวิตคริสตชนให้กลับ 
กระตนืรอืร้นเสยีใหม่	ท่านเทศน์สอน	ช่วยคนยากจน	ช่วยจดัตัง้แท่นแม่พระ	รือ้ฟ้ืนกลุม่ครสิตชนละแวกต่างๆ	ให้วดัมชีวีติใหม่	รวมทัง้จดัตัง้ 
โรงเรียนให้การศึกษากับเด็ก	ด้วยคติประจ�าใจว่า	“พระเจ้าเท่านั้น” (God Alone) 

	 งานอภิบาลโรงเรียน	 ฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดพิธีเปิด
นทิรรศการ	300	ปี	แห่งการจากไป	ท่านนักบญุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง	เดอ	
มงฟอร์ต	เมือ่วนัพธุที	่1	กรกฎาคม	2558	ณ	บรเิวณใต้อาคารหอประชมุ 
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ภราดาอรณุ เมธเศรษฐ	อธกิาร	
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 คณะผู้ช่วย 
ผู้อ�านวยการ	และคณะครูให้เกียรติเข้าร่วมงาน

พิธีเปิดนิทรรศการ 300 ปี แห่งการจากไป
ท่านนักบุญหลุยส์ มารีฯ
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	 งานอภิบาล	 ฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดพิธีมอบรางวัล 
การประกวดผลงานนักเรียนเทิดเกียรตินักบุญหลุยส	์มารี	กรีญอง 
เดอ	มงฟอร์ต	เมื่อวันศุกร์ที่	17	กรกฎาคม	2558	ณ	ห้องประชุม 
รัตนบรรณาคาร	 1	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมีภราดาอรุณ 
เมธเศรษฐ อธิการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 และภราดาพีรพงศ์ 
ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นักเรียน

พิธีมอบรางวัลการประกวดผลงานนักเรียน
เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ

ข้อมูลจาก http://www.catholic.or.th/archive/archbkk/church/church3/archbkk36.html
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	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสถานศกึษาดเีด่นด้าน	วฒันธรรมดนตรไีทย	ดนตรพีืน้บ้านประจ�าปี	2558	
ผลการประกวด	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลัสถานศกึษาดเีด่นด้าน	วฒันธรรมดนตรไีทย	ดนตรพีืน้บ้านประจ�าปี	2558	ในประเภท
ระดับประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา	ซึ่งเป็นการรับรางวัลเป็นปีที	่2	ติดต่อกัน	โดยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	และ
คณะครูได้เข้าร่วมพิธีรับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร	เมื่อวันพุธที่	15	กรกฎาคม	2558	ณ	โรงแรมทาว์น	อิน	ทาว์น

รางวัลสถานศึกษาดีเด่นด้านวัฒนธรรมดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้าน

 มาสเตอร์เทิดพล วงศ์รักษา	และมิสรัชดา จันทร์เป็งผัด	ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับด	ีจากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	โรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีการศกึษา	2557	ดงันี	้มาสเตอร์ 
 เทิดพล วงศ์รกัษา	จากผลงานวจิยัการใช้เกมการแข่งขนักระตุน้ให้ผู้เรยีนเกดิการเรยีนรูใ้นเนือ้หาวชิาสังคมศกึษา	และมสิรชัดา จนัทร์เป็งผดั 
จากผลงานวิจัยการใช้กิจกรรมการละเล่นไทยเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1/A-1/B	 ท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ต�่า	ภาคเรียนที	่2	ปีการศึกษา	2556

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี
 มาสเตอร์เทิดพล วงศ์รักษา มิสรัชดา จันทร์เป็งผัด 



	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	ได้จัดโครงการ	Bell	Extra	Reading	Class	ส�าหรับนักเรียนที่จ�าเป็นต้องได้รับการพัฒนาทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมนอกเวลา	โดยจัดการเรียนการสอน	1	คาบต่อสัปดาห	์ในคาบเรียนที่	8	เวลา	15.10	-16.00	น.	ซึ่งเริ่มเรียนวันแรก
เมื่อวันจันทร์ที่	6	กรกฎาคม	2558	สอนโดยครูต่างชาติประจ�าศูนย	์ACT-Bell	ในรูปแบบการสอนตัวต่อตัว	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้น

	 การเรยีนการสอนโครงการ	Club	DIY	SEWING	ในช่วงเดอืน
มถินุายน-กรกฎาคม	2558	นกัเรยีนได้เรยีนรูว้ธิกีาร	และสร้างสรรค์
ชิน้งาน	“การเยบ็กระเป๋าใส่เอกสาร”	ณ	ห้องเรยีนหตัถกรรม	ชัน้	2 
อาคาร	Golden	Jubilee

	 ฝ่าย	English	Program	ได้จัดกิจกรรม	Cooking	Interna-
tional	Food	เมื่อวันอังคารที่	14	กรกฎาคม	2558	ซึ่งนักเรียนชั้น
มธัยมศกึษาปีที	่6	หลกัสตูร	English	Program	ได้เข้าร่วมกจิกรรม 
ณ	ห้องคหกรรม	อาคารโกลเด้น	จูบลิี	่	โดยมมีสิรุง่นภา ปรงุเมอืงงาม 
และ Ms.Melanie Miculob เป็นครูผู้ดูแล

Bell Extra Reading Class

Club DIY SEWING
กิจกรรม Cooking International Food
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	 นักเรียนในกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์	 ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน	 Open	 House	ณ	 วิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ	 เม่ือวันพุธที ่
15	กรกฎาคม	2558	โดยมมีิสนิตติยา ถวิลถึง และมาสเตอร์พงษ์กิจ เจริญพร	เป็นครูผู้ดูแลนักเรียนในการศึกษาดูงานครั้งนี้

 มาสเตอร์วนัชยั จริคปุการ	ครทูีป่รกึษาชมรม	ACT	Media 
ได้น�านักเรียนชมรม	 ACT	 Media	 และทีมงานประชาสัมพันธ์ 
เดินทางไปศึกษาดูงานโรงไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์	 โซลาร์โก	
จังหวัดนครปฐม	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	2	กรกฎาคม	2558	เพื่อศึกษา
ข้อมลูส�าหรบัการผลิตผลงานประกวดสารคด	ีอกีทัง้เป็นการเรยีนรู้
นอกห้องเรยีนในเรือ่งของพลงังานทดแทน	โดยได้รับการอนเุคราะห์
จากบริษัท	EGCO	จ�ากัด	มหาชน	ซึ่งนักเรียนได้รับความรู้จากทีม
เจ้าหน้าที่ที่ให้การต้อนรับ	และแนะน�าข้อมูลเป็นอย่างดียิ่ง	

	 องค ์การการศึกษาวิทยาศาสตร ์และวัฒนธรรมแห่ง 
สหประชาชาต	ิ(ยเูนสโก)	ได้ประกาศยกย่องให้หม่อมงามจติต์ บรุฉตัร 
เป็นบคุคลส�าคญัของโลกในรอบ	100	ปี	พ.ศ.2558	ในฐานะเป็นผู้มี
ผลงานดเีด่นด้านสงัคมสงเคราะห์	การพฒันาทรพัยากรมนษุย์	การ
พฒันาชมุชน	และการศกึษาด้านวฒันธรรม	มสิขนษิฐา สงิหเพช็ร์ 
หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	จงึได้น�านกัเรยีนชมรม	Museum 
of	Inspiration	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	เข้าชมงานนทิรรรศการ 
ดังกล่าว	 เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการด�ารงตนอย่างมีคุณค่า	
เป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาสังคม	 และประเทศชาติต่อไป	 เม่ือ
วันอาทิตย์ที่	 12	 กรกฎาคม	 2558	ณ	 หอศิลปวัฒนธรรม	 แห่ง
กรุงเทพมหานคร

ศึกษาดูงานวิทยาลัยแพทย์พระมงกุฎ

ศึกษาดูงานโรงไฟฟ้า

ชมนิทรรศการบุคคลส�าคัญของโลก
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 มิสรัชนี นันทะวรการ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
พร้อมด้วยนกัเรยีนกลุม่สภานกัเรยีน	สารวตัรนกัเรยีน	และกองร้อย
พิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้	เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้น�า
นกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	
ระหว่างวันที	่2	-	4	กรกฎาคม	2558	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	

 มาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจมัน่	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายอาคารสถานที ่
และมาสเตอร์บุญสร้าง อิศรเสนา ณ อยุธยา	 ได้เข้าร่วมการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ	 “การจัดท�าแผนปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”	 โครงการ	 Energy	Mind	 
Award	 เมื่อวันเสาร ์ที่ 	 11	 กรกฎาคม	 2558	 ณ	 โรงแรม 
แอมบาสซาเดอร์	กรุงเทพฯ

 มาสเตอร์วลัลภ นกพึง่พุม่	และมาสเตอร์วนัชยั จริคุปการ 
ได้น�านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	จ�านวน	6	คน	เข้าร่วมกิจกรรม	
“ท�าด.ี..ท�าง่าย...ให้เลอืด ภาค 2”	โดยสภากาชาดไทย	เมือ่วนัพธุที่ 
1	กรกฎาคม	2558		ณ	ห้องประชุมจมุภฎ	ช้ัน	9	อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ
บรมราชินีนาถ	ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาต	ิสภากาชาดไทย

 มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจม่ัน	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอาคาร 
สถานที่	มาสเตอร์จักรพงศ์ เอกเผ่าพันธ์	 และนักเรียนระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่	 1	 จ�านวน	 4	 คน	 ได้เข้าร่วมโครงการเยาวชนกับ 
การอนุรักษ์พลังงานกับการไฟฟ้านครหลวง	 เมื่อวันท่ี	 10-12	
กรกฎาคม	 2558	 ณ	 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง	 จังหวัด
นครปฐม

ค่ายพัฒนาผู้น�านักเรียน

ร่วมโครงการเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงานร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“การจัดท�าแผนปฏิบัติเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน”

กิจกรรม ท�าดี...ท�าง่าย...ให้เลือด ภาค 2
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	 งานลูกเสือ-เนตรนาร	ีฝ่ายปกครอง	ได้จัดพิธีถวายราชสดุด	ีเนื่องในวโรกาสคล้ายวันสวรรคต	พระมหาธีรราชเจ้า	และปฏิญาณตน
ลูกเสือ	เมื่อวันพุธที	่1	กรกฎาคม	2558	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	คุณครู	และตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1-มัธยมศึกษาปีที่	3	เข้าร่วมในพิธี

	 งานลูกเสือ	ฝ่ายปกครอง	ได้น�าลูกเสือกองร้อยพเิศษ	จ�านวน	
30	คน	ฝึกอบรมหลกัสูตรลกูเสือต้านภยัยาเสพตดิ	เมือ่วนัที	่12-14	
กรกฎาคม	2558	ณ	ศนูย์พฒันาบคุลากรทางลกูเสือยวุกาชาด	และ
กิจกรรมเยาวชน	 ‘‘ผินแจ่มวิชาสอน’’	 เพื่อให้ลูกเสือผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตราย	และความเสี่ยงต่อยา
เสพติด	 สร้างความตระหนักรู้ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับพิษ
ภัยและบทลงโทษของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	 ตลอดจนมีทักษะ
ชีวิตของลูกเสือโดยอยู่ในความดูแลของคุณครู	 และคณะวิทยากร
จากส�านักการลูกเสือ	ยุวกาชาด	และกิจการนักเรียน	

	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และ
วัฒนธรรม	 ได้จัดกิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	
ดังนี้	 พิธีหล่อเทียนพรรษา	 เม่ือวันพุธท่ี	 15	 กรกฎาคม	
2558	ณ	 บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	 โดยมี	ภราดาอรุณ 
เมธเศรษฐ	 อธิการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	 คณะครู
และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4-6	ร่วมพิธีแห่เทียน
จ�าน�าพรรษา	 ณ	 วัดพรหมสุวรรณสามัคคี	 และนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 1-3	 ฟังบรรยายธรรมในหัวข้อ	
“ธรรมะชนะใบปกครอง”	โดยพระมหากติตศิกัดิ	์โคตมสสิโฺส 
เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 16	 กรกฎาคม	 2558	ณ	 หอประชุม 
หลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 
ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติเป็นประธาน		

พิธีถวายราชสดุดี และปฏิญาณตนลูกเสือ

อบรมหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

กิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
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	 ฝ่าย	English	Program	ได้จัดการสัมมนา	Team	Building	
Activity	 ส�าหรับครูไทย	 และครูต่างชาติฝ่าย	 English	 Program 
เมือ่วนัที	่18-19	กรกฎาคม	2558	ณ	บ้านชมเดอืน	อ�าเภออมัพวา	
จงัหวดัสมทุรสงคราม	โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาคณุภาพของฝ่าย 
English	Program	ในด้านความร่วมมอื	การแบ่งปัน	และระดมความคดิ 
ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพ	สร้างความเป็นหนึ่งเดียวกัน

	 งานแนะแนว	ฝ่ายวิชาการ	และคณะครูในโครงการตะกร้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 ได้เดินทางไปเข้าร่วม
กิจกรรมนวัตกรรมการศึกษาเพื่อวิศวกรรมยุคใหม่	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนรูปแบบ
ใหม่	 “Chula	 Engineering	 Education	 4.0”	 	 เมื่อวันศุกร์ที ่
3	 กรกฎาคม	 2558	 ณ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

สัมมนา Team Building Activity

ร่วมกิจกรรมนวัตกรรมการศึกษา
เพื่อวิศวกรรมยุคใหม่

	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษส�าหรับครู	และเจ้าหน้าที่	ภาคเรียนที่	1	/2558	ในทุกวันพุธ	ตั้งแต่
วันที่	3	มิถุนายน	-	16	กันยายน	2558	เวลา	12.30-13.20	น.	โดย	Mr. Christopher Scallon	ณ	ห้องเรียน	Bell	หมายเลข	10	และ	
Mr. James Close	ณ	ห้องเรียน	Bell	หมายเลข	9	อาคารเซนต์โยเซฟ

ACT-Bell จัดการเรียนการสอนส�าหรับครูและเจ้าหน้าที่
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 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ภราดาพรีพงศ์ 
ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	คุณส่องแสง ปทะวานิช	นายก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะกรรมการ
สมาคมฯ	 และคณะครูได้เข้าร่วมแสดงความยินดีในพิธีเสก	 และ
ถวายอาคารเรียนใหม่	 โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	 ในโอกาส
ฉลองครบรอบ	300	ปี	การมรณกรรมของนักบญุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง 
เดอ	 มงฟอร์ต	 และฉลองครบรอบ	 50	 ปี	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธาน	ี	เมื่อวันจันทร์ที	่20	กรกฎาคม	2558

	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 จัดกิจกรรมตรวจ
สุขภาพนักเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ระหว่างวันที่	 6	 -	10	
กรกฎาคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุมมงฟอร์ต	 อาคารหอประชุม
หลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาล 
วิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	

	 สมาคมผู ้ปกครองและครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
ได้จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ	 ครั้งที่	 2/2558	 เมื่อ
วันเสาร์ที่	 4	 กรกฎาคม	 2558	 ณ	 ห้องประชุมยอห์น	 แมรี่ 
อาคารยอห์น	 แมรี่	 ซึ่งในช่วงก่อนเริ่มการประชุม คุณส่องแสง 
ปทะวานิช	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ได้ให้เกียรติเป็น
ประธานในการมอบเงินสนับสนุนครูที่ส่งผลงานเข้าประกวดผู้ร่วม
บรหิาร	ครู	และบคุลากรทางการศกึษาดเีด่น	ปี	2558	จ�านวน	7	ท่าน 
ท่านละ	5,000	บาท	ได้แก่	มสิรชัน ีนนัทะวรการ	ประเภทครูผูส้อน
ช่วงชัน้ที	่1	มาสเตอร์วลัลภ นกพึง่พุม่ ประเภทครผูู้สอนช่วงช้ันท่ี	2 
มสิปิยะฉตัร์ จนัทร์สวุรรณ์ ประเภทครผูู้สอนช่วงชัน้ที	่3	มสิขนษิฐา 
สงิหเพช็ร์ ประเภทครผููส้อนช่วงชัน้ที	่4 มสิอจัฉรา จันหา	ประเภท
ครนูเิทศ	มาสเตอร์วนัชยั จริคปุการ	ประเภทบุคลากรทางการศกึษา 
และมิสนฤมล น้อยอิ่ม	ประเภทผู้ร่วมบริหาร

	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 จัดกิจกรรมตรวจ
สขุภาพบคุลากรคร	ูและเจ้าหน้าที	่ประจ�าปี	2558	โดยโรงพยาบาล
วิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	เมื่อวันเสาร์ที	่20	มิถุนายน	
2558	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ 
มงฟอร์ต	และวนัศกุร์ที	่3	กรกฎาคม	2558	โดยโรงพยาบาลพญาไท	3 
ณ	ห้อง	VIP	Lounge	อาคาร	Golden	Jubilee

ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเสกอาคารเรียนใหม่

ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ�าปีการศึกษา 2558ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจ�าปีการศึกษา 2558

มอบเงินสนับสนุนครูที่ส่งผลงาน
เข้าประกวดครูดีเด่น
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 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ 
ได ้ ให ้ โอวาทเพื่อเป ็นก�าลังใจแก ่นักกีฬาโครงการ
พิเศษที่จะเดินทางไปแข่งขันฟุตบอล	 ณ	 เมืองเซ่ียงไฮ้	
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ในรายการ	CHINA-SHANGHAI 
INTERNATIONAL	 YOUTH	 SCHOOL	 FOOTBALL 
TOURNAMENT	2015	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 9	กรกฎาคม	
2558	ณ	ห้องประชุมผู้อ�านวยการ	อาคารรัตนบรรณาคาร	
ซึง่ผลการแข่งขันระหว่างวนัที	่12-17	กรกฎาคม	2558	ทมี 
อัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2	

CHINA-SHANGHAI INTERNATIONAL 
YOUTH SCHOOL FOOTBALL 
TOURNAMENT 2015 

	 ศนูย์ออกก�าลงักาย	ACT	Fitness	Center	จัดคลาสการออกก�าลงักาย 
GYM	BALL	ให้กับสมาชิกในช่วงเย็นวันศุกร	์เวลา	16.30	-	17.30	น.	ซึ่ง
เป็นคลาสทีก่�าลงัได้รบัความนยิมในปัจจบุนั	ทัง้นี	้ACT	Fitness	Center	ยงั
มคีลาสการออกก�าลังกายอืน่	ๆ 	อกีมากมาย	จงึขอเชิญชวนผูท้ีส่นใจมาร่วม
ออกก�าลังกายที่	ACT	Fitness	Center	ชั้น	2	อาคาร	Golden	Jubilee

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	และพลศึกษา	ได้น�านักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วม	
การแข่งขนักฬีาแบดมนิตนันกัเรยีนชงิถ้วยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ	ครัง้ท่ี	44	ประจ�าปี 
การศึกษา	2558	ระหว่างวันที	่11–16	กรกฎาคม	2558	ณ	สนามแบดมินตนักองทพัอากาศ 
เขต	3	ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	3	เหรียญเงิน	5	เหรียญทองแดง	โดย
มี	ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2/7	ได้รับโล่นักกีฬายอดเยี่ยม
ประเภทหญิง	รุ่นอายุ	8	ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลประชาชนและเยาวชนชิงชนะเลิศ	 แห่ง
ประเทศไทย	 ชิงถ้วยเกียรติยศนายกรัฐมนตรี	 ครั้งที่	 11	 ประจ�าปี	 2558 
“ไพรม์มนิสิเตอร์	คพั	2015”	รุน่อายไุม่เกนิ	18	ปี	รอบชงิแชมป์ประเทศไทย	
เมื่อวันพุธที่	 29	 กรกฎาคม	 2558	ณ	 สนามศุภชลาศัย	 ผลปรากฏว่าทีม 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ตัวแทนเขต	 10	 กรุงเทพฯ	 ชนะ	 ทีมราชวินิตบางแก้ว 
ตัวแทนเขต	 2	 สมุทรปราการ	 2:1	 ประตู	 ซ่ึงรางวัลนักเตะดีเด่น	 ได้แก่ 
นายสรวิทย์ พานทอง	ผู้เล่นของ	เขต	10	กรุงเทพมหานคร	(ทีมอัสสัมชัญ
ธนบุรี)	 และรางวัลผู้ฝึกสอนดีเด่น	 ได้แก่	นายธร สอระภูมิ เฮดโค้ชของ 
เขต	10	กรุงเทพมหานคร	(ทีมอัสสัมชัญธนบุรี)

ออกก�าลังกาย คลาส GYM BALL

นักกีฬายอดเยี่ยมกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 44

แชมป์ไพรม์มินิสเตอร์ คัพ 2015 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
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ขอขอบคุณ	ปตท.	และ	บ.ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี
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	 ศนูย์ดนตรอีสัสมัชญัธนบรุ	ีฝ่ายกิจกรรม	ได้น�านกัเรยีนคลับดนตรไีทย	จ�านวน	25	คน		บรรเลงเพลงลาวสมเดจ็ประกอบการขบัร้อง
อาศริวาท	เนือ่งในวโรกาสวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิพ์ระบรมราชนินีาถ	เพือ่เป็นตวัแทนโรงเรยีนแสดงความจงรกัภกัดี 
โดยบันทึกเทปโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	7	เมื่อวันศุกร์ที่	17	กรกฎาคม	2558	และถ่ายทอดออกอากาศสู่สาธารณชน
ในวันพุธที่	12	สิงหาคม	2558

	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุร	ี ร่วมกับ	คณะดุริยางคศาสตร	์มหาวิทยาลัยศิลปากร	จัดการแสดงคอนเสิร์ต	Hong	Kong-Thailand 
Music	Exchange	Tour	2015	ซึง่เป็นการแสดงคอนเสร์ิตโดยนกัเรยีนจาก	Hong	Kong	ร่วมกับ	นกัเรยีนวงโยธวาทติ	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี
เมื่อวันเสาร์ที	่4	กรกฎาคม	2558	เวลา	18.00	น.	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	อาคารหอประชุมหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

ร่วมบันทึกเทปบรรเลงเพลงแสดงความจงรักภักดี

Hong Kong – Thailand Music Exchange Tour 2015


