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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่  22 ฉบับที่  184 ธันวาคม 2558 - มกราคม 2559



	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	ได้จดังานราตรสีมัพนัธ์ ACT FANTASY NIGHT 2016 มหศัจรรย์ อสัสมัชญัธนบรุี	ซึง่ชดุการแสดงของ 
นักเรียนระดบัชัน้ต่างๆ	แบ่งออกเป็น	4	วนั	ดงันี	้วันศกุร์ที	่22	มกราคม	2559	เป็นการแสดงของนกัเรยีนชัน้ป.1-ป.2	วนัเสาร์ที	่23	มกราคม	2559 
การแสดงของนกัเรียนชัน้	ป.3-ป.4	วนัศกุร์ที	่29	มกราคม	2559	การแสดงของนักเรยีนชัน้	ป.5-ป.6	และวนัเสาร์ที	่30	มกราคม	2559	การแสดง 
ของนกัเรยีนชัน้	ม.1-ม.6	ตัง้แต่เวลา	17.00	น.	ณ	ACT	Sport	Arena	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	โดยม	ีผูอ้�านวยการ	อธกิาร	และคณะภราดา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานในแต่ละวัน	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	ให้เกียรติเข้าร่วมงาน
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	 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดังาน	Christmas	Fair	2015	เพือ่เฉลมิฉลอง
ในโอกาสเทศกาลครสิต์มาส	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่ 24	 ธนัวาคม	 2558	ซึง่มกีารจดั
กจิกรรมต่างๆ	มากมาย	อาท	ิการประกวดวงดนตร	ี“ACT Music Award” การ
ประกวดหนุม่หล่อ	สาวสวย	“ACT Young Model 2015”	ณ	 เวทใีต้อาคาร
เซนต์ปีเตอร์	 กิจกรรมเกมสอยดาว	 มัจฉาฮาเฮ	 เครือ่งเล่นมหาสนกุ	และเกมอืน่ๆ 
ณ	บรเิวณใต้อาคารอสัสมัชญั	 อกีทัง้	 การร่วมลุน้รางวลัใหญ่กบัสลากครสิต์มาส 
ให้โชค	ณ	เวทใีต้อาคารราฟาแอล

Christmas Fair 2015



	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุร	ีฝ่ายกิจกรรม	ได้น�านักเรียนเข้า
ร่วมการประกวด	SET	 เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย	ครั้งที	่ 18	
ประจ�าปี	2558	จัดโดย	วิทยาลัยดุริยางคศิลป	์มหาวิทยาลัยมหิดล	
ผลปรากฏว่า	นายวิฑูรย์ เนียมนาค	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6/5	ได้รับ 
รางวลัเหรยีญเงนิจากการประกวดเครือ่งดนตรปีระเภทจะเข้	พร้อม
เงินรางวัล	 15,000	 บาท	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 17	 มกราคม	 2558 
ณ	หอแสดงดนตรี	วิทยาลัยดุริยางคศิลป	์มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลเหรียญเงินการประกวด SET
เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ภาษาจีน	 ได้ส่ง
ทีมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	 เข้าร่วมการแข่งขันรายการ
วัฒนธรรมจีนแสนสนุก	 ครั้งที่	 3	 จัดโดย	 โรงเรียนผดุงกิจวิทยา 
ร่วมกบั	สถาบนัขงจือ้	แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเดจ็เจ้าพระยา 
เมือ่วนัองัคารที	่15	ธนัวาคม	2558	ผลการแข่งขนันกัเรยีนโรงเรยีน 
อัสสัมชัญธนบุร	ีได้รับรางวัลชนะเลิศ

	 นกัเรียนชมรม	ACT	MEDIA	ได้รบัรางวลัความคดิสร้างสรรค์
ยอดเยีย่ม	จากผลงานภาพยนตร์สัน้	เรือ่ง	HERO	รอบ	8	ทมีสดุท้าย	
ในโครงการประกวด	Panasonic	Kid	Witness	News	(KWN)	2015	
สร้างสรรค์	 ฉลาดคดิ	 ผลติข่าว	 เม่ือวนัเสาร์ที	่ 23	 มกราคม	 2559 
ณ	ลาน	Quartier	Watergarden	ห้างสรรพสนิค้าเอม็ควอเทยีร์

รางวัลชนะเลิศวัฒนธรรมจีนแสนสนุก

รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม

	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ด�าเนินการรับสมัครนักเรียนระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ปีการศึกษา	 2559	
เมื่อวันอาทิตย์ที	่ 17	 มกราคม	 2559	ณ	อาคารหอประชุมหลุยส ์
มาร	ี เดอ	 มงฟอร์ต	 และจัดสอบคัดเลือกนักเรียนเมื่อวันอาทิตย์ที	่
24	มกราคม	2559	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 
ปีการศึกษา 2559
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช	เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	 88	พรรษา	 วันที	่ 5	 ธันวาคม	 2558	ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	 11	 ธันวาคม	 2558	ณ	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	โดยมีผู้อ�านวยการ	คณะกรรมการที่ปรึกษา	คณะครู	เจ้าหน้าที	่พนักงาน	นักเรียน	ผู้ปกครอง	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	
และสมาคมศิษย์เก่าฯ	ร่วมกันปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติรอบโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจ�านวน	9	รอบ

กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ

	 คณะตัวแทนครู	 และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช	 เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
88	พรรษา	วันที	่5	ธันวาคม	2558	โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์
ที่	4	ธันวาคม	2558	ณ	บริเวณชุมชนรอบโรงเรียน	

กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ

	 โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุี	จดัพธิถีวายพระพรพระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยูห่วัฯ	ในโอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา	5	ธันวามหาราช	
เมือ่วนัศกุร์ที	่4	ธนัวาคม	2558	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	
จบูลิี	่โดยมี	ผูอ้�านวยการ	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ อธกิาร	
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	 คณะภราดา	 คณะกรรมการที่ปรึกษา 
ผูอ้�านวยการ	นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	นายกสมาคมศิษย์เก่า 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ประธานเครือข่ายผู ้ปกครอง	 คณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ	คณะ
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	และผู้แทนชมุชนเขา้ร่วมพธิี	จากนั้น 
ผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพร	ณ	 บริเวณใต้อาคารโกลเด้น 
จูบิลี่และร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	 ณ	 สวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ



	 งานอภบิาล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จัดพธิเีปิดถ�า้พระกมุาร	ใน
โครงการเปิดเทศกาลเตรยีมรบัเสดจ็พระครสิตสมภพ	เม่ือวนัอังคาร
ที	่1	ธนัวาคม	2558	ณ	บริเวณหน้าอาคารรตันบรรณาคาร	ประกอบ
พิธีโดยหลวงพ่อประจักษ์ บุญเผ่า	 โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	ภราดาอรุณ 
เมธเศรษฐ	อธิการ	ภราดาสนัุนท์ โยธารกัษ์ ทีป่รกึษาผู้อ�านวยการ 
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 คณะผู้ช่วย 
ผู้อ�านวยการ	คณะครู	เจ้าหน้าที	่และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี

พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ

 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	คณุส่องแสง 
ปทะวานชิ นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี
และคณะกรรมการที่ปรึกษาได้ให้การต้อนรับภราดา Joseph 
Jozwiak	จากคณะ	เดอ	ลาซาล	(FSC)	ซึง่ด�ารงต�าแหน่ง	President	
ของโรงเรยีน	Christian		Brothers	Academy		เมืองซรีาคิวส์	มลรฐั
นวิยอร์ก	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	และภราดา ดร.อานนัท์ ปรชีาวฒุ ิ
เมื่อวันศุกร์ที่	22	มกราคม	2559	ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนคาทอลิก	ในประเทศไทย		

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	 ได้จดังานวนัครู	 เมือ่วนัศกุร์ท่ี	 15	
มกราคม	2559	ณ	หอประชุมหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	ภายในงาน
มีการจัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์	 และพิธีมอบของท่ีระลึก
แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านต่างๆ	
โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ให้เกียรติเป็นประธาน
ในการมอบรางวลั	 อาท	ิ รางวลัหนึง่แสนครดู	ี รางวลัครุสุดุด	ี และ
รางวลัครดูเีด่น	นอกจากนี	้ภราดา อรณุ เมธเศรษฐ อธกิาร	ได้มอบ 
ช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้อ�านวยการ	 ในโอกาสที่ท่านได้รับ
รางวัลคุรุสดุดี	 ประเภทผู้บริหาร	 รางวัลผู้บริหารดีเด่นส่งเสริม
มาตรฐานต้านส่ิงเสพติด	 และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั			

ต้อนรับ ภราดา Joseph Jozwiak

งานวันครู

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	มิสนฤมล 
น้อยอิ่ม	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย	 English	 Program	มาสเตอร์
จรัญ น้อยอิ่ม	 หัวหน้าแผนกปกครองและกิจกรรมฝ่าย	 English	
Program	และ	มาสเตอร์เวชไชยยนัต์ จตรุสั	หวัหน้าแผนกวชิาการ
ฝ่าย	English	Program		ได้เข้าพิธีรับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรต	ิ
“คุรุสดุดี”	ประจ�าปี	2558		โดยมี	พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 เป็นประธานในพิธี	 เมื่อวัน
อาทิตย์ที่	17	มกราคม	2559		ณ	หอประชุมคุรุสภา

รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดี
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	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ฝ่ายส�านักผู ้อ�านวยการ	 ได้จัด
อบรมหลักสูตร	 “การใช้งานโปรแกรมจัดการภาพส�าหรับขึ้น
ระบบ	SWIS”	โดยเน้นการจัดการและปรับแต่งภาพที่สามารถน�า 
ไปใช้งานได้จริงก่อนลงระบบ	 SWIS	 ด้วยโปรแกรมฟรีแวร  ์
(ImBatch)	โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น	20	คน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
3	 ธันวาคม	 2558	 ณ	 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 EP	 ช้ัน	 2 
อาคารอินเดอฟองโซ	 โดยมีมาสเตอร์กิตติ โฆษะธรรมกูล 
เป็นวิทยากร

	 งานศูนย์คอมพิวเตอร	์ฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดอบรม
หลักสูตร	“การดาวน์โหลดไฟล์จาก	Youtube	และบันทึกลงแผ่น	
CD”	ด้วยโปรแกรมฟรีแวร์	(CDBurnerXP)	เมื่อวันพฤหัสบดี	ที่	3	
ธันวาคม	2558	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์EP	ชั้น	2	อาคาร 
อินเดอฟองโซ	 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการดาวน์โหลดสื่อประกอบการเรียนการสอนต่างๆ	
ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน	 22	 คน	 โดยมี
มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย	เป็นวิทยากร

	 งานศูนย์คอมพิวเตอร	์ฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดอบรม 
หลักสูตร	 “การแก้ไขไวรัส	 Flash	 Drive	 ซ่อน	 File	 และวิธีการ
ป้องกัน”	 เมื่อจันทร์ที่	 14	 ธันวาคม	 2558	ณ	 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์	 EP	 อาคารอินเดอฟองโซ	 ซ่ึงการอบรมในครั้งนี้ 
มผีูเ้ข้าร่วมอบรมจ�านวน	22	คน	โดยมีมาสเตอร์ธรรมนญู เป้าทอง 
เป็นวิทยากร	

อบรมหลักสูตร “การใช้งานโปรแกรม
จัดการภาพส�าหรับขึ้นระบบ SWIS”

อบรมหลักสูตรการดาวน์โหลดไฟล์จาก 
Youtube และบันทึกลงแผ่น CD

อบรมหลักสูตร “การแก้ไขไวรัส Flash Drive 
ซ่อน File และวิธีการป้องกัน”
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	 งานศนูย์คอมพวิเตอร์	ฝ่ายส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จดัอบรมหลกัสตูร
การตัด	และปรับแต่งภาพด้วยโปรแกรม	Adobe	Photoshop	เมื่อวันพุธ
ที่	16	ธันวาคม	2558	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์Mac	ชั้น	2	อาคาร 
รตันบรรณาคาร	โดยเน้นในเรือ่งการใช้เครือ่งมือต่างๆ	ในการเลือก	และตดัภาพ 
เฉพาะจดุ	 ตลอดจนการปรบัแต่งภาพ	 เพือ่ให้ผู้เข้ารบัการอบรมสามารถน�า 
ความรูไ้ปประยกุต์ใช้ในการผลติภาพประกอบการเรยีนการสอน	และจดัท�า 
การ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลวนัส�าคัญต่างๆ	ซึง่การอบรมในครัง้นีม้ผีูเ้ข้าร่วม
การอบรมจ�านวน	16	คน	โดยมมีิสอารญา พุทธสาร เป็นวิทยากร

อบรมหลักสูตรการตัดและปรับแต่งภาพ
ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop



	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี ร่วมกับ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล	ครั้งที่	 23	ACT	
Family	Tour	2015	เส้นทางกรุงเทพฯ-เขาใหญ่	ระหว่างวันที่	12	และ	13	ธันวาคม	2558	สถานที่พัก	ณ	โรงแรมโบนันซ่า	พร้อมงานเลี้ยง 
สังสรรค์ในบรรยากาศคาวบอย	

แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 23

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้จัดทัศนศึกษาครู	และเจ้าหน้าที	่ประจ�าปีการศึกษา	2558	เมื่อวันที	่26-29	ธันวาคม	2558	ณ	จังหวัดกระบี่

ทัศนศึกษาครู และเจ้าหน้าที่ ประจ�าปีการศึกษา 2558

ระดับชั้น วันที่เข้าค่าย สถานที่

ประถมศึกษาปีที่	1 5	มกราคม	2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	2 6	มกราคม	2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	3 7	มกราคม	2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	4 11-12	มกราคม	2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	5 13-15	มกราคม	2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	6 18-	20	มกราคม	2559 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

มัธยมศึกษาปีที่	1 25-27	มกราคม	2559 ค่ายมวกเหล็ก	จ.สระบุรี

มัธยมศึกษาปีที่	2 1-3	กุมภาพันธ์	2559 ค่ายเสือป่าแคมป์	จ.สระบุรี

มัธยมศึกษาปีที่	3 1-33	กุมภาพันธ	์2559 ค่ายบุรฉัตร		จ.ราชบุรี

ค่ายลูกเสือ–เนตรนารี ปีการศึกษา 2558
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	 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ได้น�านักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา	ประจ�าปี	 2558 
(รอบชิงชนะเลิศ)	 เมื่อวันพฤหัสบดีที	่ 17	ธันวาคม	2558	ผลการ
แข่งขัน	 รุ่นอายุ	 12	 ปี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โดยมีนายสิทธิกร 
แสงประทีป	 ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม	 และ	 ด.ช.ศรัณย ์
วงษ์สาโรจน	์ชั้น	ม.1/4	ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม	และในรุ่น
อายุ	14	ปี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	โดยมนีายภาณุวัฒน์ ร่วมฤดีกุล 
ได้รบัรางวลัผู้ฝึกสอนยอดเยีย่ม	และ	ด.ช.ชนะชล ตรวีฒุ	ิชัน้	ม.3/8 
ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดังานเลีย้งสงัสรรค์ให้กบัคณะครแูละเจ้าหน้าที	่“ACT	Party	Night	2016”	เมือ่วนัศุกร์ที	่15	มกราคม	
2559	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ผูอ้�านวยการ	อธกิาร	คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษา	สมาคมผูป้กครองและครฯู	
สมาคมศิษย์เก่าฯ	ให้เกียรติเข้าร่วมงาน	ภายในงานมีการมอบรางวลัส�าหรับคณุคร	ูและเจ้าหน้าที่ที่ไดร้ับรางวลัจากการประกวดภาพถ่าย
ส่งความสุขเทศกาลปีใหม่	ซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ภาพถ่ายจากคุณครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม	

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ
กรมพลศึกษารุ่นอายุ 12 ปี และ 14 ปี

สังสรรค์ครูและเจ้าหน้าที่ ACT Party Night 2016

 ด.ช.กติสดา ธญัลกัษณ์ภาคย์	นกัเรยีนช้ันประถมศึกษาปีที่	
5/B	ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	Ice	Hockey	รุ่นอายุไม่เกิน	11	ปี	
รายการ	2015	Thailand	Junior	Ice	Hockey	League	จัดโดย	
สมาคมฮอกกีแ้ห่งประเทศไทย	เมือ่วนัอาทติย์ที	่10	มกราคม	2559	
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขัน Hockey



	 คณะภราดา	 ครู	 เจ้าหน้าที่	 และพนักงาน	 ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมิสวินิตา 
เอี่ยมสอาด	 ครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ภรรยาของมาสเตอร์ไตรวุฒิ เอี่ยมสอาด 
โดยตั้งศพสวดพระอภิธรรม	 เมื่อวันที่	 25-29	 ธันวาคม	 2558	ณ	 ศาลา	 1	 วัดชัยฉิมพล	ี
กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมเมื่อวันเสาร์ 
ที	่26		ธันวาคม	2558	และพิธีฌาปณกิจศพจัดขึ้นเมื่อวันพุธที	่30	ธันวาคม	2558

ร่วมไว้อาลัย

	 งานอนามยัโรงเรยีน	 ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	 ร่วมกบั	 โรงพยาบาล 
วิชัยเวช	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 หนองแขม	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง	 “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น”	 ให้กับบุคลากร	 เมื่อวันเสาร์ 
ที	่ 19	 ธนัวาคม	 2558	ณ	 ห้องประชมุมงฟอร์ต	 อาคารหอประชุม 
หลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

	 ACT	 Fitness	 Center	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้จัดกิจกรรมเต้น
แอโรบคิเพือ่สขุภาพในโครงการสขุภาพดกีบั	ACT	Fitness	Center	
โดยมีหน่วยทดสอบสมรรถภาพจากโรงพยาบาลชั้นน�า	 และบูธ
สนิค้าส�าหรบัคนรกัการออกก�าลังกาย	อกีทัง้มกีารลุ้นรบัของรางวลั
รวมมูลค่ากว่า	 20,000	 บาท	 ในทุกวันอังคาร	 และวันพฤหัสบดี	
ระหว่างวันที่	 5	 มกราคม	 ถึง	 วันที่	 25	 กุมภาพันธ์	 2559	 เวลา	
16.30	-	18.10	น.

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน	
ประจ�าปี	2558	เมือ่วนัศุกร์ที	่25	ธนัวาคม	2558	ณ	บรเิวณใต้อาคาร 
ราฟาแอล	โดยมีผู้อ�านวยการ	อธิการ	คณะภราดา	ผู้แทนสมาคม 
ผู้ปกครองและครฯู	ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ	และผูช่้วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายต่างๆ	ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน
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ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดกิจกรรมวันเด็ก	เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ	เมื่อวันศุกร์ที่	8	มกราคม	2559	โดยนักเรียนได้เข้าร่วม
กจิกรรมต่างๆ	จดัขึน้โดยคณะคร	ูและผู้ปกครองนกัเรยีน	ภายในงานมกีารแสดงของนกัเรยีน	เกม	การแข่งขนั	ตลอดจนการจัดเล้ียงอาหาร
กลางวัน	โดยมีคณะผู้ปกครองร่วมน�าอาหาร	และเครื่องดื่มมาแจกให้กับนักเรียน	ซึ่งภายหลังจากการแสดงดนตรีโดยกลุ่มนักเรียนที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวด	ACT	Music	Awards	2015	และได้มีการแสดงคอนเสิร์ต	Tattoo	Colour	Live	in	ACT	คอนเสิร์ตเพื่อคร	ู
จัดโดย	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีณ	อาคาร	ACT	Sport	Arena

กิจกรรมวันเด็ก

facebook
ACTMedia & Studio


