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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่  22 ฉบับที่  181 เดือนสิงหาคม 2558

พิธีถวายพระพร



	 ฝ่ายกิจกรรมได้จัดพิธีถวายพระพร	เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	โดยมีคณะ
ภราดา	 คณะผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 คณะครู	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 กรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง	ตัวแทนชุมชน	ผู้ปกครอง	และนักเรียนเข้าร่วมพิธี	และร่วมลงนามถวายพระพร	เมื่อวันอังคารที่	11	สิงหาคม	2558	
ณ	อาคารโกลเด้น	จูบิลี่

	 ศูนย์ดนตรอีสัสัมชญัธนบรุ	ีฝ่ายกจิกรรม	ได้น�า 
นักเรียนวงโยธวาทิตเข้าร่วมบรรเลงดนตรีเปิดงาน
เดิน-วิ่ง	 เฉลิมพระเกียรติ	 12	 สิงหา	 มหาราชิน ี
ตรีมิตรมินิมาราธอน	 ครั้งที่	 6	 เม่ือวันพุธที่	 12	
สิงหาคม	2558	ณ	วัดธรรมาสน์นักบุญเปโตร

พิธีถวายพระพร

บรรเลงดนตรี
เปิดงาน เดิน - วิ่งเฉลิมพระเกียรติ
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้น�านักเรียนคลับ	และชมรมดนตรีไทย	ร่วมกับ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	แผนกประถม	จ�านวน	99	คน	บรรเลง
อังกะลุงประกอบจินตลีลา	ในงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ	เมื่อวันอังคารที	่11	สิงหาคม	2558	เวลา	
12.00	น.	ณ	เวทีกลางแจ้ง	มณฑลพิธีท้องสนามหลวง	โดยผู้ร่วมแสดงจะได้รับเข็มที่ระลึกจากมูลนิธิ	5	ธันวามหาราช	พร้อมเกียรติบัตร
งานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ	์พระบรมราชินีนาถ

บรรเลงดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
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	 งานอภิบาล	ส�านักผู้อ�านวยการ	ได้จัดพิธีเทิดเกียรติแม่พระ
อัสสัมชัญ	เมื่อวันศุกร์ที	่14	สิงหาคม	2558	โดยได้รับเกียรติจาก 
คุณพ่อวีรศักดิ์ ยงศรีปณิธาน	 ให้เกียรติเป็นประธานในการ 
ประกอบวจนพธิกีรรม	โดยมผีูอ้�านวยการ	คณะภราดา	คณะกรรมการ 
ทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	ผู้แทนจากสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีน
อัสสัมชัญธนบุรี	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะครู	 และ
นักเรียนเข้าร่วมงาน

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

 มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการ 
ฝ่ายปกครอง	 เป็นผู ้แทนโรงเรียนในการเข้ารับประทานใบ
ประกาศเกียรติคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ในโอกาสท่ีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ได้รับเกียรติในฐานะผู้ด�าเนินงานด้วยความมุ่งมั่นในโครงการ
โรงเรยีนมาตรฐานต้านสิง่เสพตดิ	ตัง้แต่	2	ปี	ขึน้ไป	ในงาน	“วนัคล้าย 
วนัสถาปนาส�านกังานอาสากาชาด	ครบ	75	ปี”	เมือ่วนัองัคารที	่11	
สิงหาคม	2558	ณ	ส�านักงานอาสา	สภากาชาดไทย

เข้ารบัประทานใบประกาศเกยีรตคิณุโครงการ
โรงเรยีนมาตรฐานต้านสิง่เสพตดิ
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	 กลุ่มสาระคณิตศาสตร์	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน 
เพชรยอดมงกฎุครัง้ที	่18	เมือ่วนัที	่15-16	สงิหาคม	2558	ณ	โรงเรยีน 
วัดสุทธิวราราม	 ผลการแข่งขันระดับช่วงชั้นที่	 2	 ด.ช.ณัฐภูมิ 
บ�ารงุชเูกยีรต ิชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/5	และ	ด.ช.ปณุณวชิ ธวุจติต์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที	่6B	ได้รับรางวัลชมเชย	

	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการ 
แข่งขนัภาษาจนีเพชรยอดมงกฎุ	ครัง้ที	่12	(นานาชาต)ิ	เฉลมิพระเกยีรต ิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี และชงิทนุการ
ศกึษาพระพรหมมงัคลาจารย์	เม่ือวนัที	่9	สิงหาคม	2558	ณ	มหาวิทยาลยั
ธุรกิจบัณฑิตย์	 ผลการแข่งขัน	นางสาวจิรัศยา เกียรติไพศาล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	 รับถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
และทนุการศกึษา	10,000	บาท	โดยมนีกัเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลัชมเชย	
ได้แก่	ด.ญ.อวีา ว ูชัน้ประถมศกึษาปีที	่3/7	ด.ญ.สมฤด ีลี	้ชัน้ประถม 
ศกึษาปีที	่4/5	ด.ญ.ชนิเสยีง ว	ูชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/2	ด.ช.สขุเกษม 
เพียรกิจสกุล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2/4	

รางวัลชมเชยการแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

รางวัลชนะเลศิการแข่งขนัภาษาจนีเพชรยอดมงกฎุ

	 ศนูย์ดนตรอีสัสมัชญัธนบรุ	ีฝ่ายกจิกรรม	ได้น�านกัเรยีนเข้าร่วมการประกวดดนตรไีทย	ประเภทเดีย่ว	ในงานส่งเสรมิเอกลกัษณ์วฒันธรรม
ท้องถิ่นไทย	จัดโดย	ส�านักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม	เมื่อวันที่	8-9	สิงหาคม	2558	ผลการประกวด	ด.ญ.ศุภิสรา ศรีวานิชภูมิ 
ชั้นประถมศึกษาปีที	่6/B	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทเดี่ยวจะเข	้ระดับชั้นประถมศึกษา	ด.ญ.วิมพ์วิภา เชื่อมวราศาสตร์ 
ชั้นประถมศึกษาปีที	่6/7	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทเดี่ยวขิม	ระดับชั้นประถมศึกษา	และนายวิฑูรย์ เนียมนาค	ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่	6/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเดี่ยวจะเข	้ระดับชั้นมัธยมศึกษา

ชนะเลิศเดี่ยวดนตรีไทยงานส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทย
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ระดับชั้น วันที่จัดกิจกรรม สถานที่ทัศนศึกษา

ป.1 21	ส.ค.	58 ซาฟารีเวิลด์

ป.2 5	ส.ค.	2558 พระราชวังสนามจันทร์	–	ฟาร์มจระเข้สามพราน

ป.3 6	ส.ค.	2558 ท้องฟ้าจ�าลองเอกมัย

ป.4 13	ส.ค.	2558 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ป.5 24	ส.ค.	2558 ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก	–	โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร	์–	สุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา

ป.6 26	ส.ค.	2558 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิ(อพวช	คลอง5)+ชมโชว์วิทยาศาสตร์

ม.1 25	ส.ค.	2558 พระราชวังบางปะอิน	–	วัดใหญ่ชัยมงคล	–	วังโบราณ	–	วิหารมงคลบพิตร

ม.2 4	ส.ค.	2558 ศูนย์แสดงเรือพระราชพิธีจ�าลอง	4	มิติ	

ม.3 2	ก.ย.	2558 บึงฉวาก	(ชมปลาน�้าจืด+น�้าเค็ม+จระเข้)–	ตลาดร้อยปี

ม.4 21	ส.ค.	2558 ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	–ตลาดน�้าอโยธยา		-	วัดหน้าพระเมรุ

ม.5 7	ส.ค.	2558 พิพิธภัณฑ์ลูกหลานมังกร-วัดป่าเลไลยก์-พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุพรรณบุรี

ม.6 4	ก.ย.	2558 พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน(ชมด้านล่าง)-อุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร

ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2558                                                         

	 ฝ่ายวชิาการ	ได้น�านกัเรยีนห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์	ตามแนวทาง	สสวท.	และ	สอวน.	(STEM)	ระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	1-3	เดินทางไปทัศนศึกษา	ณ	ตันแลนด	์(Tan	Land)	ดินแดนแห่งความสมดุล	ศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่	ซึ่งแบ่งออกเป็น	2	ส่วนหลัก	
ได้แก่	“T of Life”	เรื่องราวประวัติศาสตร์การก�าเนิดชาเขียว	และวิวัฒนาการ	ส่วนที	่2	คือ	“เรียนรู้แบบอิชิตัน”	เป็นการน�าเสนอใน
ระบบอินเตอร์แอ็คทีฟที่ทันสมัย		ถ่ายทอดเป็นเรื่องราว	เพื่อปลูกจิตส�านึกให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ซึ่งคณะครู	และนักเรียนสามารถ
น�าความรู้ที่ได้กลับมาจัดกิจกรรม	STEM	Meeting	ต่อไป

ทัศนศึกษา ณ ตันแลนด์



	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้รับเกียรติจาก
คณะขับร้อง	Acapella	จากประเทศญี่ปุ่น	เดินทางมาจัดกิจกรรม	
Workshop	ให้กบันกัเรยีนวงขบัร้องประสานเสยีงของศนูย์ดนตรฯี	
โดยให้ความรู้เกี่ยวกับการขับร้องเพลง	Acapella	และได้จัดแสดง
มินิคอนเสิร์ตการร้องเพลง	จากมูลนิธ	ิSing	out	Asia	พร้อมการ
แสดงจาก	ACT	Chorus	ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุ 
หลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	เมื่อวันศุกร์ที	่28	สิงหาคม	2558	

	 ศนูย์ดนตรอีสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดัการแสดง	Guitar	Faculty	
Recital	คอนเสร์ิตกตีาร์คลาสสคิโดยคณะครศูนูย์ดนตร	ีเม่ือวนัศกุร์
ที่	21	สิงหาคม	2558	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุม
หลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	เพื่อแสดงความสามารถ	และศักยภาพ
ของคุณครูวิชากีตาร์คลาสสิค	 อีกท้ังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้
กับนักเรียน	และผู้ปกครอง	โดยมีภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ
ให้เกียรติเป็นประธาน	และร่วมชมการแสดง	

มินิคอนเสิร์ตจากมูลนิธิ Sing out Asiaการแสดงคอนเสิร์ต Guitar Faculty Recital
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	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ได้จดัพธิรี�าลกึพระคณุแม่	เมือ่วนัองัคารที	่11	สงิหาคม	2558	ณ	หอประชมุ
หลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ภายในงานมกีารจดักจิกรรมต่างๆ 
อาท	ิการแสดงดนตรบีรรเลงเพลงวนัแม่	ร�าถวายพระพร	การบรรเลงดนตรไีทย	ชดุ	“ลาวสมเด็จ”	การแสดงจนิตลลีา	กจิกรรมเกมสมัพนัธ์สาน 
สายใยแม่	–	ลูก	การแสดงเดี่ยวแซกโซโฟน	“ชุดนี้เพื่อแม่”	โดย	ด.ช.สินชัย ปราการ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/5	การแสดงขับร้องเพลงวันแม ่
“หนึ่งเดียวคือแม่”	โดย	นางสาวนิชาภา ล้วนวุทฒ	ิชั้นมัธยมศึกษาปีที	่5/5	การมอบการ์ดท�ามือ	และมาลัยหอมเพื่อกราบคุณแม่

กิจกรรมร�าลึกพระคุณแม่



	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดให้มีการชมภาพยนตร์เรื่อง 
ฟ.ฮีแลร	์ (รอบพิเศษ)	 เมื่อวันอาทิตย์ที	่ 16	สิงหาคม	2558	 เวลา 
10.00	น.	ณ	โรงภาพยนตร์	MAJOR	CINEPLEX	สาขาเพชรเกษม	โดย
ม	ีภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ ภราดาพรีพงศ์ 
ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และครูที่
สนใจเข้าร่วมชม	

	 งานแนะแนว	ฝ่ายวชิาการ	ได้จดัอบรม	เรือ่ง	“การสร้างวินยัเชงิ
บวก”	บรรยายโดย	ให้กบัผูป้กครองระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	-	6 
เมือ่วนัเสาร์ที	่15	สงิหาคม	2558	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1 
อาคารรัตนบรรณาคาร	โดยมมีาสเตอร์ ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด
การอบรม	ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีคุณคร	ูเจ้าหน้าที่	และผู้ปกครอง
ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจ�านวนมาก

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ได้จัดกิจกรรมวันภาษาไทย
แห่งชาต	ิเพ่ือให้นกัเรยีนเหน็ความส�าคญัของภาษาไทยและร่วมกนั 
อนุรักษ์การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง	 โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่าง 
วันที่	 3-7	 สิงหาคม	 2558	 ซ่ึงกิจกรรมในระดับประถมศึกษาเป็น
กิจกรรมการตอบค�าถามชิงรางวัล	 และระดับมัธยมศึกษาเป็นการ
จัดการแข่งขันในรายการต่างๆ	อาท	ิการประกวดเขียนเรียงความ	
การประกวดแต่งค�าขวัญ	การประกวดจัดป้ายนิเทศ	เป็นต้น

	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายส�านัก
ผู้อ�านวยการ	 ร่วมกับ	 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย	 เขตบางแค	 จัดอบรมเรื่อง	 การใช้คอมพิวเตอร์และ
โปรแกรม	Ms-Office	เบือ้งต้น	ซึง่มนีกัศึกษาเข้าร่วมอบรม	จ�านวน	
30	คน	เมือ่วนัที	่29-30	สงิหาคม	2558	เวลา	9.00-15.00	น.	ณ	ห้อง 
ปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์	PC	ชัน้	2	อาคารอลิเดอฟองโซ	โดยมวีทิยากร 
จากหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์	 และบุคลากรจากกลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีเป็นวิทยากรในหัวข้อต่างๆ

ชมภาพยนตร์ ฟ.ฮีแลร์ (รอบพิเศษ)

จัดอบรมการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม
Ms-Office เบื้องต้น

อบรมการสร้างวินัยเชิงบวก

กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
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	 คณะผู้ตรวจเยี่ยมจากส�านักงานอาสาสภากาชาดไทย	 ได้
เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน	 และสัมภาษณ์ผู้ร่วมบริหาร	 ครูแกนน�า	
และนักเรียนแกนน�า	ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด	 
(TRC.VB	Harm	Prevention)	คร้ังที	่1	เมือ่วนัศกุร์ที	่7	สงิหาคม	2558 
ณ	ห้องประชุมอัสสัมชัญ	อาคารอัสสัมชัญ

	 คณะกรรมการสภานักเรียน	 ปีการศึกษา	 2557	 และ 
ปีการศึกาษา	 2558	 ได้เข้าพบผู้บริหารโรงเรียน	 เพื่อรายงานผล
การด�าเนินงานปีการศึกษา	 2557	 และประชุมน�าเสนอนโยบาย 
ปีการศึกษา	2558	เมือ่วนัจนัทร์ที	่17	สงิหาคม	2558	ณ	ห้องประชมุ 
ยอห์น	แมรี่	อาคารยอห์น	แมรี่

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีน�าโดย	มาสเตอร์วศิิษฐ์ ใจม่ัน 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายอาคารสถานที่	และคณะกรรมการ
ฝ่ายอาคารสถานท่ี	 ให้การต้อนรับคณะบุคลากรจาก 
โรงเรียนอสัสมัชญัศรรีาชา	เมือ่วนัจนัทร์ที	่10	สิงหาคม	2558 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 2	 อาคารรัตนบรรณาคาร		
ซึ่งคณะผู้เยี่ยมชมได้ศึกษาดูงานด้านการบริหารงานฝ่าย
อาคารสถานที	่	และงานทะเบียน	ฝ่ายธุรการ-การเงิน	

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

คณะกรรมการสภานักเรียนเข้าพบ
ผู้บริหารโรงเรียน

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาศึกษาดูงานฝ่าย
อาคารสถานที่ และงานทะเบียน
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 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ มาสเตอร์ 
วิศิษฐ์ ใจมั่น ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอาคารสถานที	่	พร้อมด้วย 
คณะกรรมการด�าเนินโครงการก่อสร้างโครงหลังคาลานกีฬา
อเนกประสงค์	 โครงการอาคารเรียนวงโยธวาทิต	 และโครงการ
ก่อสร้างสนามหญ้าเทียมอเนกประสงค์	ได้ลงพื้นที่สถานที่ก่อสร้าง	
เมื่อวันจันทร์ที่	17	สิงหาคม	2558			เพื่อตรวจการด�าเนินงาน	และ
ความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว		

ตรวจการด�าเนินงานโครงการก่อสร้าง
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	 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	 ฝ่าย
กิจกรรม	 เปิดสอนคอร์สยิมนาสติกลีลา
พื้นฐาน	ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	1	และชั้นประถมศึกษาปีที่	4	ซึ่งเรียน
ในคาบวชิาพลศกึษา	สอนโดย มสิพนสัดา 
ทบับรรจง (ครบูคิ)	อดตีนกักฬีายมินาสตกิ
ทีมชาติไทย	เหรียญทองซีเกมส์

 มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์	 ครูผู้สอนปีนหน้าผา	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เป็นหน่ึงในทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จาก
ประเทศไทย	ร่วมกับทมีงานจาก	Climbing	Factory	เดนิทางไปท�าการตดิตัง้หน้าผาจ�าลองทีใ่ช้ระบบ	Auto-Belay	หรอืรอกแบบอตัโนมตั	ิ	
ณ	ศนูย์กฬีา	Intra	Sports	Complex	กรงุเวยีงจนัทร์	สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชนลาว	เมือ่วนัที	่28	กรกฎาคม	-	2	สงิหาคม	2558	

	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	โรงพยาบาล
วิชัยเวช	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 หนองแขม	 จัดงานตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่เพื่อชุมชน	ณ	 วงเวียนทะเลสาบ	 เพื่อให้บุคคลในชุมชน
ได้รับการตรวจสุขภาพ	 เมื่อวันเสาร์ที่	 29	 สิงหาคม	 2558	 โดย
มีบริการตรวจสุขภาพในด้านต่างๆ	 อาทิ	 ให้ค�าปรึกษาการดูแล
สุขภาพ	บริการฝังเข็มรักษาโรค	ตรวจวัดความดันโลหิต	ตรวจวัด
สายตา	และการวางแผนครอบครัว	เป็นต้น	

บริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน

ติดตั้งหน้าผาจ�าลอง ณ กรุงเวียงจันทร์ 

คอร์สยิมนาสติกลีลาพื้นฐาน



ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเสกอาคารเรียนใหม่

10    

 ด.ญ.สลกัทพิย์ อุน่เมอืง	นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่4/8	สร้างประวตัศิาสตร์เป็นเดก็ไทยคนแรกทีค่ว้าแชมป์กฬีาเทนนสิ	KETF	2	ปี 
ตดิต่อกนั	ด้วยวยัเพยีง	10	ปี	โดยในสปัดาห์แรกได้ลงแข่งขนัในรายการ	The	9th	KETF	Korea	Elementary	Tennis	Federation	Gimcheon 
International	 Junior	 Tennis	 Championships	 ระหว่างวันที่	 13-22	 สิงหาคม	 2558	 และสามารถคว้าแชมป์หญิงเดี่ยว	 รุ่นอายุ 
ไม่เกนิ	10	ปี	ในรอบชิงชนะเลศิ	โดยเอาชนะ	Kim	Yujin	มอื	1	จากสาธารณรฐัเกาหลใีต้ด้วยคะแนน	6-1	และ	6-2	จากนัน้ในสปัดาห์ที	่2	ได้ลง 
แข่งขนัในรายการ	The	9th	KETF	Korea	Elementary	Tennis	Federation	Yeoncheon	International	Junior	Tennis	Championships 
และกวาดแชมป์ทั้งประเภทเดี่ยว	และประเภทคู่ในรุ่นอายุไม่เกิน	10	ปีมาครอง	โดยจับคู่กับ	ด.ญ.กมลชนก สายแวว 

	 ผลการแข่งขันว่ายน�้ากีฬานักเรียนชิงถ้วยผู ้บัญชาการ 
ทหารเรือ	2558	เมื่อวันที	่22	-23	สิงหาคม	2558	ณ	สระว่ายน�า้ 
ศูนย์กฬีาวงันนัทอทุยาน	กองทพัเรอื	นกักฬีาว่ายน�า้โรงเรยีนอสัสมัชญั 
ธนบุรี	 ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวม	 อันดับที่	 1	 ประเภททีมหญิง 
ได้รบัเหรยีญรางวลัรวม	37	เหรยีญทอง	23	เหรยีญเงิน	25	เหรียญ
ทองแดง	ถ้วยรางวัลคะแนนรวม	อันดับที่	1	ประเภทรุ่นอาย	ุหญิง	
จ�านวน	4	ใบ	ถ้วยรางวัลคะแนนรวม	อันดับที่		1	ประเภทรุ่นอายุ 
ชาย	 จ�านวน	 2	 ใบ	 โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล 
อันดับที่	1	จาก	ด.ญ.ศิรดา กิตติพงศ์ธนกิจ และ	ด.ญ.ปุณยนุช 
สนิไพศาลทรพัย์	ได้รับถ้วยรางวลัชนะเลศิประเภทบคุคลอนัดบัที	่2 
จาก	ด.ญ.จิรัชญา สีโท ด.ช.ศรันย์ภัทร กิตติพงศ์ธนกิจ	 และ	
ด.ช.ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์ 

	 นกักฬีาโครงการพเิศษบาสเกตบอลโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุี 
รุ่นอาย	ุ18	ปี	คว้าแชมป์บาสเกตบอล	จดัโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย 
รอบชงิชนะเลศิ	เมือ่วนัเสาร์ที	่22	สิงหาคม	2558	ซ่ึงคะแนนในรอบ
ชงิชนะเลศิ	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีชนะ	โรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน 
ด้วยสกอร์	67:40	คะแนน	นับเป็นรางวัลชนะเลิศปีที่	2	ติดต่อกัน

แชมป์เทนนิส 2 สมัย

รางวัลคะแนนรวมอันดับที่ 1 กีฬานักเรียน
ชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารเรือ

แชมป์บาสเกตบอลการกีฬาแห่งประเทศไทย
รุ่นอายุ 18 ปี



	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา	 และประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ	 ประจ�าปี	 2558	 เมื่อวันเสาร์ที่	 8 
สงิหาคม	2558	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	อาคารหอประชมุหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธานการประชุม	และมอบทนุการศกึษานกักฬีาโครงการพเิศษ	ซ่ึงหลงัจากทีพ่ธิมีอบทนุการศกึษาเสรจ็สิน้
ลง	คณะทีมงานผู้บริหาร	ผู้ฝึกสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีและสโมสรอัสสัมชัญ	ยูไนเต็ด	ได้พบกับผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ
ฟุตบอล	และบาสเกตบอล

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ได้น�านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 8-9	
สงิหาคม	2558	ณ	ศนูย์การค้าซคีอนบางแค	ผลการแข่งขนั	ทมีนกักฬีาสแตค็โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	24	เหรยีญทอง 
18	เหรียญเงิน	12	เหรียญทองแดง	และถ้วยรางวัลชนะเลิศ	จ�านวน	10	ใบ

พิธีมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ประจ�าปี 2558

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย
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ขอขอบคุณ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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	 ศนูย์พฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	จดักจิกรรมเพือ่พฒันาความสามารถทางด้านวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	
ส�าหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษา	นักเรยีนทีส่นใจสามารถเข้าร่วมกจิกรรมได้ทกุวนัจนัทร์	-	ศุกร์	เวลา	7.00	-	7.45	น.	ณ	ห้องศนูย์พฒันา
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ	ชั้น	1	อาคารราฟาแอล

กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

facebook
ACTMedia & Studio

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ�ำหนำ่ยใบสมัครนักเรียนใหม่
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559

ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลำคม 2558 - วันที่ 15 มกรำคม 2559 เวลำ 08.00 -16.00 น.
(เว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ห้องธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร ชั้น 1

ยื่นใบสมัคร และสอบสัมภำษณ์ 
วันอำทิตย์ที่ 17 มกรำคม 2559 เวลำ 08.00 - 12.00 น. ณ หอประชุมหลุยส์ มำรีฯ

สอบคัดเลือก 
วันอำทิตย์ที่ 24 มกรำคม 2559  เวลำ 08.00 -12.00 น. ณ อำคำรเซนต์ปีเตอร์


