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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่  22 ฉบับที่  183 เดือนพฤศจิกายน 2558

กรีฑาสี
ปีการศึกษา 2558



	 ฝ่ายกจิกรรม	ได้จดัการแข่งขันกรฑีาส	ีครัง้ที	่51	ประจ�าปีการศึกษา	2558	ของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-มธัยมศึกษาปีที	่6 
เมือ่วนัศกุร์ที	่13	พฤศจกิายน	2558	ณ	สนามว่องประชานกุลู	และนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1-ประถมศกึษาปีที	่3	เมือ่วนัเสาร์ท่ี	14	
พฤศจกิายน	2558	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซียม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่ซึง่ในปีนีร้างวลัชนะเลศิคะแนนรวมบรหิารส	ีได้แก่	สเีหลือง	และสแีดง	รางวลัชนะเลิศ 
คะแนนรวมพาเหรด	และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมแฟนซี	ได้แก่	สีเหลือง	และรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกองเชียร์	ได้แก่	สีแดง
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	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ	 ภาษาจีน	 ได ้น�านักเรียน
เข้าร ่วมการแข่งขันทักษะภาษาจีน	 Friendship	 Cup	 ครั้งที่	 8	 เมื่อวัน
เสาร์ที่	 21	 พฤศจิกายน	 2558	 	 ณ	 วิทยาลัยนานาชาติจีน	 มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ	 ผลปรากฏว่า	 ด.ญ.สุธีมนต์ วิสาหะพาณิช	 ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	 6/A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน	 ระดับประถม 
ศึกษาตอนปลาย

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันหมากรุกสากลระดับมัธยมศึกษา	 ในงานวันวิชาการสัมพันธ์	 อัสสัมชัญ	
130	ป	ีเมื่อวันที	่17-18	พฤศจิกายน	2558	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ผลปรากฏว่า 
ด.ช.ณัฐวัฒน์ ไชยวงศ์ญาต	ิชั้น	ม.3/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุต�า่กว่า	14	ปี 
ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ	 องคมนตรี พลเรือเอกชุมพล ปัจจุสานนท์	 และ 
น.ส.วรสดุา อรรถวรเดช	ชัน้	ม.4/A	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	รุน่อายตุ�า่กว่า	
16	ปี	ได้รบัถ้วยรางวลัประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ภราดา 
สุรสิทธิ์ สุขชัย โดยมี	มาสเตอร์กศมพงศ์ ไตรสมบูรณ	์เป็นครููผู้ดูแลนักเรียน

 น.ส.ศุภิสรา นภาพรรณสกุล	ชั้นมัธยมศึกษา	ปีที่	6/3	สามารถท�าคะแนน	
PRE-ADMISSION	ปี	 2558	 สายวิทย์	 ประเภทคะแนนรวมทุกวิชาได้อันดับที	่ 1	
ของเขตบางแค	 กรุงเทพมหานคร	 ในโครงงานทดสอบความสามารถทางวิชาการ	
จัดโดยชมรมบัณฑิตแนะแนว	ร่วมกับสนามสอบทั่วประเทศ

	 กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	ได้น�านกัเรยีนเข้าร่วมโครงการประกวดวาดภาพ
เทิดพระเกียรติ	 60	 พรรษา	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
จัดโดย	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 12	 พฤศจิกายน	 2558	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ 
อบุลราชธาน	ีผลการแข่งขนั	น.ส.จฑุามาศ อภสิวุรรณกลุ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/4 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และน.ส.อาริยดา ศรีอัมพร	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6/4	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่1

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันหมากรุกสากลระดับมัธยมศึกษา

PRE-ADMISSION คะแนนรวมทุกวิชา อันดับ 1 ของเขต

รางวัลชนะเลิศการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ 60 พรรษา 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ได้จดัการประกวดมารยาทไทยใน	“งานส่งเสรมิ
มารยาทงามอย่างไทย”	ปีการศึกษา	2558	ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่	1-ประถมศึกษาปีที่	3	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ	ชั้น	3	อาคารเซนต์ปีเตอร	์เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	19	พฤศจิกายน	2558	ผลการประกวดมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ดงัต่อไปนี	้ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	ได้แก่	ด.ช.อณัณพ เพลดิโฉม	และ	ด.ญ.กวนินาฏ 
ยอดแก้ว	ชั้น	ป.1/6	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2	ได้แก ่ด.ช.วรา จตุรสถาพร	และ	
ด.ญ.ทวภิรณ์ พุม่ชะอุม่	ชัน้	ป.	2/7	ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	ได้แก่	ด.ช.ปัณณวชิญ์ 
ทองงาม	และ	ด.ญ.แองเจลินา โทมิช	ชั้น	ป.3/A

	 ฝ่ายอาคารสถานทีไ่ด้น�าคณะคร	ู และนกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขนั
ห้องเรียนสเีขียว	“กลุม่ธนบรุ”ี	ครัง้ที	่12	เมือ่วนัจนัทร์ที	่30	พฤศจกิายน	2558 
ณ	โรงเรียนชโินรสวทิยาลยั	ผลการแข่งขนั	นายณชัชกร กลุกววีฒุ	ิและนายนท ียนืยง
วฒันากลู ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6/3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั	1	จากการแข่งขนั 
อัจฉริยภาพด้านพลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม	 โดยมีมิสแสงธิรา เจริญนาน	 และ 
มสิทวภิทัร์ ไพศาลชชัวาล เป็นครผููค้วบคมุ	และประสานงาน

รางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทนักเรียนชั้น ป.1 - ป.3

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันอัจฉริยภาพด้าน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 นายสัจจรวี ลีลาไพบูลย์สกุล	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/7	 นักเรียน 
ชมรม	 ACT	 Media	 ได ้รับทุนการศึกษาต่อในคณะนิเทศศาสตร์ 
สาขาภาพยนตร	์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ	“BUGA TALENT” ในการส่ง 
ผลงานเข้าร่วมการประกวดรายการซุปเปอร์กบจูเนียร์	 ปี	 7	 โดยมี 
มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ	 ครูที่ปรึกษานักเรียนชมรม	 ACT	 Media	
น�านักเรียนและคณะครูผู ้ก�ากับการแสดงเข้าร่วมงานประกาศรางวัล 
เมื่อวันศุกร์ที่	 20	 พฤศจิกายน	 2558	ณ	 ห้อง	 Diamond	 อาคาร	 A3	
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	วิทยาเขตรังสิต

รับทุน BUGA TALENT

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้น�านักเรียนเข้าร่วมการประกวดในงานศิลป
หัตถกรรมนักเรียน	 ครั้งที่	 65	 เมื่อวันศุกร์ที่	 13	 พฤศจิกายน	 2558	 ผลปรากฏว่า 
นายชยุตม์ งามเอกอุดมพงศ์	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4/4	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	
ประเภทวาดภาพลายเส้น	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	ด.ญ.ดาราญา จันทคาด 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/2	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 ประเภทร้องเพลงลูกทุ่งหญิง 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	นายกษิเดช ฉายแก้วโปร่ง	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4/5	
นายกมัชยั ตัง้วรางกรู	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/6	และนายภมีวจัฒน์ ลิม้โพธิแ์ดน ชัน้
มธัยมศกึษาปีที	่4/2	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	ประเภทประตมิากรรมลอยตวั	ทมี	3	คน	

รางวลัเหรยีญทองการประกวดในงานศลิปหตัถกรรม ครัง้ที ่65



 มาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจมัน่ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอาคารสถานที ่
พร้อมด้วยคณะคร	ูและทมีงานเป็นตวัแทนโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุี	
เข้ารับมอบรางวัลดีเด่น	 	 ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
พลงังานทดแทนของกระทรวงพลงังานในชือ่โครงการ			Thailand 
Energy	Awards	2015	จาก	พล.อ.อนนัตพล กาญจนรตัน์	รฐัมนตร ี
ว่าการกระทรวงพลังงาน	 เมื่อวันอังคารที	่ 24	พฤศจิกายน	2558	
ณ	ห้องแกรนด์บอลรูม	โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล	กรุงเทพฯ

รางวัลดีเด่นด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน และพลังงานทดแทน

	 เนือ่งด้วย	วนัที	่25	พฤศจกิายน	ของทกุปี	ตรงกบัวนัคล้ายวนั
สวรรคต	พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่6	งาน
ลูกเสือ-เนตรนาร	ีฝ่ายปกครอง	จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดี	 เมื่อวัน
องัคารที	่24	พฤศจกิายน	2557	ณ	มาร์ตนิยิมเนเซียม	อาคาร	Golden	 
Jubilee	 โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษา
ฝ่ายปกครอง	พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู	นักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่	3	-มัธยมศึกษาปีที่	3	เข้าร่วมพิธี

	 โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีร่วมกบั	สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญั
ธนบรีุ	น�าโดย	ภราดา ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	พร้อมด้วยคณะผูช่้วย 
ผูอ้�านวยการ	น�าคณะคร	ูนกัเรยีน		สมาคมผูป้กครองและครูได้เข้าร่วมกจิกรรมปลกู
ป่าเทดิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	ณ	 โรงเรยีน
อสัสมัชญัหลกัสตูรภาษาองักฤษ	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่ 5	 พฤศจกิายน	 2558	 โดยม ี
คณุสนัน่ องัอุบลกลุ	นายกสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครอง	และครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิิ
คณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ให้เกยีรตเิป็นประธาน

พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ร่วมปลูกป่าเทิดพระเกียรติ

 ภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	คุณส่องแสง 
ปทะวานชิ	นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	
คณะภราดา	 คณะครู	 และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ
ครูฯ	เข้าร่วมชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ในงาน	 GALA	 DINNER	 จัดโดย	
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	 เมื่อ
วันเสาร์ที	่14	พฤศจิกายน	2558	ณ	Louis	Marie	Grand	Hall 
โรงเรียนอัสสัมชัญ	

Gala Dinner
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	 ฝ่ายวชิาการ	ได้จดังานวนัวชิาการโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีACT Extreme Education 
2015 เมือ่วนัจนัทร์ที	่23	พฤศจกิายน	2558	โดยม	ีรศ. ดร.ประพนัธ์ศริ ิสเุสารจั คณบดคีณะ 
ศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 และภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน 
ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	ซึง่การจดักจิกรรมในครัง้นีม้นีกัเรยีนจากโรงเรยีน
ภายนอกให้ความสนใจเข้าร่วมกจิกรรม	กว่า	50	โรงเรยีน	ภายในงานมกีารจัดกจิกรรม	และ
การแข่งขนัต่างๆ	มากมาย	อาท	ินทิรรศการผลงานนกัเรยีน	8	กลุ่มสาระการเรยีนรู	้การแข่งขนั
ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	สังคมศึกษา	ภาษาอังกฤษ	การแข่งขันเล่านิทาน
ภาษาจีน	การประกวดคัดลายมือภาษาจีน	การแข่งขันเรียงความภาษาไทย	การแข่งขัน 
หมากกระดาน/หมากรุก	การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง	การประกวดหนังสั้น	การแข่งขัน
นับธนบัตร/เหรียญ	ตลอดจน	การสัมมนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เป็นต้น

ACT Extreme Education 2015



	 นักเรียนน�าเสนอผลงานโมเดลโรงภาพยนตร์ในอุดมคต	ิที่
นักเรียนแต่ละกลุ่มได้รับมอบหมายให้ออกแบบโรงภาพยนตร์ใน
อดุมคต	ิแล้วน�ามาประดิษฐ์เป็นโมเดลจากกล่องกระดาษ	A4	และ
น�าวสัดตุ่างๆ	ทีจ่�าลองสภาพเหมอืนของจรงิทัง้ลักษณะและส	ีโดย 
นกัเรยีนใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอม	นดัรวมกลุ่มกนัท�าผลงานช้ินนี้

	 การเรยีนการสอนวชิาอตุนุยิมวทิยาทัว่ไป	เมือ่วนัเสาร์
ที	่21	พฤศจกิายน	2558	นกัเรยีนได้เรยีนในหวัข้อ	“โอโซน”	
คุณครูได้จัดการเรียนการสอนแบบจิ๊กซอว์	 (Jigsaw) 
เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนได้รับบทความวิทยาศาสตร์ใน
เรื่องต่างๆ	ของโอโซน	และกระจายความรู้ที่ได้รับ	จากนั้น
นักเรียนสรุปความรู้ร่วมกัน

	 ห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	(STEM) 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1/8	ในวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไป	นักเรียน
เรียนเรื่องระบบหมุนเวียนของระบบลมของโลก	 และการ
หมนุเวยีนของน�า้ในมหาสมทุร	เมือ่วนัเสาร์ที	่28	พฤศจกิายน	
2558	ซึ่งนักเรียนได้ท�าการทดลองจาก	สถานการณ์จ�าลอง	
และปัจจัยต่างๆ	ที่ส่งผลต่อการหมุนเวียนของระบบโลก

	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ห้องเรียนพิเศษ 
เข้าร่วมกจิกรรม	Lab	Chem	&	Math	ร่วมกบัพี่ๆ 	นกัศกึษา	
และอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เมื่อ
วันเสาร์ที่	 14	 พฤศจิกายน	 2558	 โดยมี	ผศ.ดร.กรกนก 
บุญวงษ์	 ภาควิชาคณิตศาสตร์	 และ ผศ.ดร.เทียนทอง 
ทองพันชั่ง	ภาควิชาเคม	ีให้เกียรติเป็นวิทยากร

	 นกัเรยีนห้องเรยีนพเิศษระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	2	ท�า
กจิกรรมฟิสกิส์ในสวนสนกุ	วชิาวทิยาศาสตร์ล่วงหน้า	(ฟิสกิส์) 
เมื่อวันอังคารที	่24	พฤศจิกายน	2558	คาบเรียนที	่8	เพื่อ
ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่	 และหลักการทางฟิสิกส์ที่ใช้ใน
เครื่องเล่นแต่ละชนิด	เพื่อน�าความรู้ที่เรียนไปประยุกต์ใช้

กิจกรรม STEM Meeting ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมห้องเรียน STEM

การเรียนการสอนวิชาอุตุนิยมวิทยาทั่วไป

การทดลองจากสถานการณ์จ�าลอง

กิจกรรม Lab Chem & Math

กิจกรรม ฟิสิกส์ในสวนสนุก
วิชา ฟิสิกส์เบื้องต้น
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดอบรมสัมมนาการอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	 ให้กับครู	 	 บุคลากร	 และ 
เจ้าหน้าที	่โดยที่ปรึกษาด้านการอนุรักษ์พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม
โรงเรยีนอสัสัมชัญธนบรุี	น�าโดย	ผศ.บญุมา ป้านประดษิฐ์	หัวหน้า
ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน	และสิ่งแวดล้อม	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ก�าแพงแสน	และอาจารย์ชาตรี วัฒนศิลป์	วิศวกร
สถาบันวิจัยพลังงาน	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ให้เกียรติเป็น
วิทยากร	 เม่ือวันศุกร์ที่	 20	 พฤศจิกายน	ณ	 ห้องประชุมรัตน- 
บรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�าคณะครูผู้เข้าร่วมการอบรมในโครงการ
พัฒนาศักยภาพครูผู้สอน	รุ่นที่	1	จ�านวน	45	คน	เดินทางไปศึกษา
ดูงานการจัดการเรียนรู้ทั้ง	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ณ	 โรงเรียน
เซนต์คาเบรยีล	เมือ่วนัพธุที	่11	พฤศจกิายน	2558	เพือ่น�าความรู	้และ 
ประสบการณ์มาพัฒนาการจัดการเรียนรู	้ให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์ฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการจะมีการจัดอบรมหลักสูตร	
Creative	Vector	with	Adobe	Illustrator	โดยเน้นการสร้างผลงานที่สามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง	 สามารถน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ด้านการผลิตสื่อ 
การเรียนการสอน	 สื่อประชาสัมพันธ์	 รวมทั้งส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ	 โดยมี 
ผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น	19	คน	อบรมทุกวันพุธ	เวลา	14.30	-	17.00	น.	(เริ่มวัน
พุธที่	25	พฤศจิกายน	และวันพุธที่	2	และ	9	ธันวาคม	2558)	ณ	ห้องปฏิบัติการ 
คอมพิวเตอร์	 Mac	 ชั้น	 2	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมีมาสเตอร์ผดุงศักด์ิ 
แสงสวงค์ เป็นวิทยากร

อบรมสัมมนาการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ครูผู้สอน รุ่นที่ 1

อบรมหลักสูตร Creative Vector with Adobe Illustrator
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	 งานสวัสดิภาพ	และความปลอดภัย	ฝ่ายปกครอง	ได้จัดอบรมและ 
ฝึกซ้อมเชิงปฏิบัติการ	 การป้องกันอัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ให้กับสภานักเรียน	 สารวัตรนักเรียน	 กองร้อยพิเศษ	 ครู	 เจ้าหน้าที่	 และ 
พนกังาน	ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต 
และฝึกซ้อมเชงิปฏบิตักิารหนไีฟจากอาคารสงู	โดยใช้พืน้ทีอ่าคารอสัสมัชญั
ในการฝึกซ้อม	และสาธติวิธกีารช่วยเหลอืผูท้ีต่ดิอยูใ่นอาคารด้วยวธิโีรยตวั	
เมื่อวันศุกร์ที	่27	พฤศจิกายน	2558

อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น



	 เนือ่งด้วยในวนัที่	25	พฤศจกิายน	ของทกุปีเป็นวนัยตุคิวาม
รุนแรงต่อเด็กและสตรี	 ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรีโรงพยาบาล
ราชพิพัฒน์	 จึงได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงขึ้น 
ซึ่งฝ่ายปกครอง	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ส่งมาสเตอร์นิรันดร์ 
ใจมั่น	สภานักเรียน	และสารวัตรนักเรียน	จ�านวน	50	คนเข้าร่วม
กิจกรรม	เมื่อวันพุธที	่25	พฤศจิกายน	2558	โดยเริ่มเดินรณรงค์
จากโรงพยาบาลราชพพิฒัน์	ไปทีว่งเวยีนทะเลสาบ	เพือ่เป็นการให้
ชมุชนตระหนกัถงึปัญหา	และการป้องกนัการถูกกระท�าด้วยความ
รุนแรง	ต่อเด็กและสตรี

	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ	 ได้น�านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ
ศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน	 จ�านวน	 90	 คน	 และครูผู้ดูแลจ�านวน	 6	 คน	
จัดกิจกรรมจิตอาสา	 “พลังมือศิลป์สร้างสุข”	 ให้กับนักเรียนระดับชั้น
อนบุาล-ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนวดัเขายีส่าร	(ประมขุเวชกจิ) 
เพื่อเป็นการส่งเสริมนักเรียนด้านการความเป็นผู้น�า	 กล้าแสดงออก 
ส่งเสรมิการเป็นผู้มจีติสาธารณะสู่ชมุชน	โดยม	ีนายเดชา บญุช	ูผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนวัดเขายี่สาร	 (ประมุขเวชกิจ)	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรม	เมื่อวันจันทร์ที่	9	พฤศจิกายน	2558

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน
การด�าเนนิการกจิกรรมต่างๆ	ให้แก่โรงเรยีนวดับ้านกาบเชงิ	และมอบเครือ่ง
คอมพวิเตอร์เพือ่ใช้ในการบรกิารประชาชน	ทีว่่าการอ�าเภอกาบเชงิ	จงัหวดั
สุรินทร์	จ�านวน	5	เครื่อง	ซึ่งทางงานศูนย์คอมพิวเตอร	์ส�านักผู้อ�านวยการ
ได้ท�าการตรวจสอบให้พร้อมต่อการใช้งานพื้นฐาน	 โดยมีมิสรื่นจิต ใจม่ัน
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการ	 และมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจม่ัน
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายอาคารสถานที	่เป็นตวัแทนมอบในครัง้นี	้เมือ่วนัจนัทร์
ที่	30	พฤศจิกายน	2558	ณ	บริเวณชั้น	1	อาคารรัตนบรรณาคาร	

กจิกรรมเดนิรณรงค์ยตุคิวามรุนแรงในชมุชน

โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	เรื่อง
การศกึษาต่อระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	และระดบัช้ันมธัยมศกึษา
ปีที่	4	ปีการศึกษา	2559	เมื่อวันอาทิตย์ที	่1	พฤศจิกายน	2558	
ซึ่งการประชุมหลักสูตร	 IEP	และ	 IEP-Bell	จัดขึ้น	ณ	หอประชุม
หลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	และหลักสูตร	English	Program	จัดขึ้น	
ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 
เรื่องการศึกษาต่อ
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	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดโครงการ	 Training	 ACT	 สู่ความเป็น
เลิศกีฬาวิชาการ	อาทิ	Crossword	Game,	A-MATH,	Word	Up,	
Puzzle,	ไขว้ไทย	โดยสมาคมครอสเวิร์ดแห่งประเทศไทย	ระหว่าง
วันที่่	20-26	พฤศจิกายน	2558	เวลา	08.10	-	09.50	น.

 ด.ช.กติสดา ธญัลกัษณ์ภาคย์ นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่5/B	และ
นักกีฬา	 Ice	 Hockey	 จากประเทศไทย	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ	
Philippine	 Ice	 Hockey	 Tournament	 2015	 รุ่นอายุไม่เกิน	 12	 ปี 
เม่ือวันที่	 25-28	 พฤศจิกายน	 2558	ณ	 กรุงมะนิลา	 ประเทศฟิลิปปินส์ 
การแข่งขันในครั้งนี้มีนักกีฬาจากประเทศต่างๆ	 เข้าร่วมแข่งขัน	 ได้แก่	
ประเทศฟิลิปปินส์	 สิงคโปร์	 มาเลเซีย	 และประเทศไทย	 ซึ่งผลการแข่งขัน	
นักกีฬาจากประเทศไทยได้รับรางวัลชนะเลิศ

	 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้น�านักกีฬา
บาสเกตบอล	 เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลประจ�าปี	 จังหวัดบุรีรัมย์ 
รุ่น	16	และ	18	ปี	เมื่อวันเสาร์ที่	21	พฤศจิกายน	2558	รอบชิงชนะเลิศ 
ผลการแข่งขนั			รุน่อาย	ุ16	ปี		ชนะ	ทมีอึง้ทงกี	่สกอร์	54:22	คะแนน	และรุน่
อาย	ุ18	ปี	ทมีอสัสมัชญัธนบรุ	ีชนะ	ทมีห้างทองเยาวราช	สกอร์	57:54	คะแนน 
จึงสามารถคว้าแชมป์ทั้ง	2	รุ่น	ได้ส�าเร็จ

โครงการ Training ACT สู่ความเป็นเลิศ
กีฬาวิชาการ

รางวัลชนะเลิศ Philippine Ice Hockey 
Tournament 2015

แชมป์บาสเกตบอลประจ�าปี จังหวัดบุรีรัมย์
รุ่นอายุ 16 และ 18 ปี

	 งานศูนย์กีฬา	และนันทนาการ	ฝ่ายกิจกรรม	ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาเพลินพัฒนา	 เมื่อวันเสาร์ที่	 14	 พฤศจิกายน	
2558	 ผลปรากฏว่า	 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัล	 2	
เหรียญทอง	3	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง	โดยมีนักกีฬาที่ได้รับรางวัล
เหรียญทอง	ได้แก่ ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3/2	และ	
ด.ช.ปาฏิหาริย์ ปิ่นนิล	ชั้นประถมศึกษาปีที่	2/B

เหรียญทองกีฬาปีนหน้าผาเพลินพัฒนา



	 งานสระว่ายน�้า	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้น�านักกีฬาว่ายน�้า 
สโมสรว ่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี 	 เข ้าร ่วมการแข่งขันว ่ายน�้า
มหาวิทยาลัยรังสิต	 PR	 แชมป์เปี้ยนชิพ	 ครั้งที่	 6	 เมื่อวันที่	 31 
ตุลาคม	 -	 1	 พฤศจิกายน	 2558	 ผลปรากฏว่า	 ได้รับถ้วยรางวัล
ชนะเลิศ	 อันดับที่	 1	 เหรียญรางวัลชนะเลิศ	 37	 เหรียญทอง 
23	 เหรียญเงิน	 14	 เหรียญทองแดง	 และถ้วยรางวัลประเภท
บุคคลจ�านวน	8	ใบ	โดยมี ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์ ชั้นประถม 
ศึกษาปีที่	4/1	และ	ด.ช.ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์	ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6/7	ได้รับถ้วยรางวัลประเภทบุคคล	อันดับที่	1

ถ้วยรางวัลประเภทบุคคลอันดับที่ 1

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	ร่วมแสดง 
ความยนิดกีบันกักฬีาสแตค็ทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนักฬีาสแตค็ชงิแชมป์ 
ระหว่างโรงเรียน	 ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 เมื่อวันที่	 14-15	
พฤศจิกายน	 2558	 	 ซ่ึงผลการแข่งขันได้รับรางวัลถ้วยประทาน	
พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ 
3	 ถ้วยรางวัล	 ได้แก่	 ถ้วยคะแนนรวมระดับชั้น	 ป.1-ป.3	 ถ้วย
คะแนนรวมระดบัชัน้	ป.4-ป.6	และถ้วยรางวลัชนะเลศิประเภททมี
โรงเรยีน	Head	To	Head	Cycle	Relay	นอกจากนี้ยงัได้รบัรางวลั	 
31	เหรียญทอง	13	เหรียญเงิน	20		เหรียญทองแดง	

รางวัลถ้วยประทานกีฬาสแต็คชิงแชมป์
ระหว่างโรงเรียน

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	และพลศึกษาได้ส่งนักกีฬาสแต็คของโรงเรียน	ที่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย	เข้าร่วมการแข่งขัน 
กฬีาสแตค็ชงิแชมป์เอเซยี	(Open)	ประจ�าปี	2558	(WSSA	2005	Asian	Open	Sport	Stacking	Championships)		เมือ่วนัที	่6-8	พฤศจกิายน	2558 
ณ	ประเทศมาเลเซีย		ผลการแข่งขนัได้รบัรางวลั	8	เหรยีญทอง	7	เหรยีญเงิน	12	เหรยีญทองแดง	โดยมรีายชือ่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลัเหรยีญทอง 
ได้แก่	ด.ช.ปรากานต์ อ่อนส�าอางค	์ชั้น	ป.2/8	ด.ช.สัญพัชญ์ ปฐมวัฒนานุรักษ	์ชั้น	ป.2/1	ด.ญ.วรัทยา ตั้งมงคลไพบูลย์ ชั้น	ป.3/5 
ด.ญ.ภทัรยีา พฒันาพรชยั ช้ัน	ป.3/1	ด.ญ.ประกายเพชร ม่วงม ีชัน้	ป.1/2	ด.ช.กติตกิวนิ ถนอมพงษ์พนัธ์ ด.ช.สริภิพ อยูบ่�ารุงชัน้	ป.4/2	 
ด.ช.กิตติธาดา โสรมรรค	ชั้น	ป.5/1	และ	ด.ช.ภูริวัฒน์ ฟลอเรส ชั้น	ป.5/2

เหรียญทองการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเซีย (Open)
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ขอขอบคุณ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

12    

 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	คณะภราดา	และคณะคร	ูได้เดนิทางไปร่วมงานฉลองสวุรรณสมโภชแห่งการ 
ปฏญิาณตนของภราดาแอนโธนีแ่ห่งปาดวั อรณุ เมธเศรษฐ	อธกิาร	เมือ่วนัอาทติย์ที	่8	พฤศจกิายน	2558	ณ	ตกึวชัรสมโภช	โรงเรยีน 
อัสสัมชัญศรีราชา

งานฉลองสุวรรณสมโภชแห่งการปฏิญาณตน

facebook
ACTMedia & Studio


