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งานคืนสู่เหย้า ACT Strong Together
	 สมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัธนบรุ	ีร่วมกับ	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดังานคนืสู่เหย้า	“ACT	Strong	Together”	โดยม	ีภราดาบญัชา 
แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ	ี เมื่อวันเสาร์ที	่20	กุมภาพันธ์	2559	ณ	ACT	Sport	Arena 
ก่อนเริ่มงาน	มีการแข่งขันบาสเกตบอล	และฟุตบอล	ระหว่างคุณคร	ูและศิษย์เก่าฯ	ภายในงานเลี้ยงสังสรรค์มีพิธีมอบโล่แก่ศิษย์เก่าดีเด่น	
ปีการศึกษา	2558	ได้แก่	นายประกิต ดีพร้อม เลขประจ�าตัว	16758	พลเอก วลิต โรจนภักดี	เลขประจ�าตัว	643	นายเจก (จ�าเริญ) 
รัตนตั้งตระกูล เลขประจ�าตัว	7963	พลโท ศาสตราจารย์คลินิก ภานุวิชญ์  พุ่มหิรัญ	เลขประจ�าตัว	155	และมอบโล่ศิษย์เก่าผู้บ�าเพ็ญ
ประโยชน์	ได้แก	่นายวัน อยู่บ�ารุง เลขประจ�าตัว	8613	และนายประเสริฐ วาสนาพงษ์ เลขประจ�าตัว	6058	



February - March 2016   3

	 งานระดบัชัน้ได้จดัพธิมีอบรางวลัให้แก่นกัเรยีนทีไ่ด้
รบัรางวลัในโครงการต่างๆ	อาท	ิโครงการรักษาความสะอาด	
การท�าความเคารพ	การมีระเบยีบวนิยั	 และรางวลัความมี
น�า้ใจ	เป็นต้น	เพือ่เป็นการยกย่องนกัเรยีนทีป่ระพฤตปิฏบิตัิ
หน้าทีด่เีด่นในโครงการดงักล่าว

มอบรางวัลนักเรียนที่ประพฤติปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
ร่วมกับ	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	
(สสวท)		จัดการแข่งขนัสอบในโครงการประเมนิและพฒันาสูค่วาม
เป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์	 ประจ�าปี	 2558	
(TEDET)	ผลปรากฏว่าในรายวชิาคณติศาสตร์	ระดบัประถมศึกษา	
ด.ช.ธีร์ธวัชณ์ เกียรติวีรภัทร	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6/3	 ได้รับ 
รางวัลเหรียญเงิน

เหรียญเงินการสอบ TEDET

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้จัดโครงการ	Chinese	Study	Tour	ณ	โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยถ่งจี	้นครเซี่ยงไฮ	้สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี	ระหว่างวนัที	่7-21	มีนาคม	2559		มนีกัเรยีนตัง้แต่ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5-มัธยมศกึษาปีที	่6	เข้าร่วมโครงการจ�านวน	33	คน 
โดยม	ีมสิจริาพร คณุาบตุร มาสเตอร์นวิตั ิแซ่ลี ้มสิเรอืนทรพัย์ ไชยสวุรรณพร	และมสิณฐัสรญั พลูทรพัย์เจรญิ เป็นครผููดู้แล	ซึง่นกัเรยีน
ได้ความรู้จากการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน	อาทิ	วิชาการพูดสนทนาภาษาจีน	จิตวิทยา	ภูมิศาสตร	์และประวัติศาสตร์จีน	
เป็นต้น	นอกจากนี้นักเรียนได้มีโอกาสสอนนักเรียนชาวจีนร�าไทย	ซึ่งถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน	โดยได้รับความสนใจจาก
นักเรียนชาวจีนเป็นอย่างมาก	

Chinese Study Tour
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 มาสเตอร์สุทธิกิตติ์ ธิติวรนันท์	 ได้เข้าร่วมการน�าเสนอผลงาน
วิชาการ	 โครงการวิชาการ	 Partners	 in	 Learning	 Thailand	 Forum	
2016	กจิกรรม	“Thailand	Innovative	Teachers	Leadership	Awards	
2016”	ระดับประเทศ	ระหว่างวันที่	20-22	กุมภาพันธ	์2559	ณ	โรงแรม 
รเิวอร์ไซด์	ผลปรากฏว่า	ได้รบัรางวลัจากการเข้าร่วมการน�าเสนองานคร้ังนี้	
3	รางวัล	ได้แก่	รางวัล	Category	Award	Winner	Extended	Learning 
Beyond	the	Classroom	รางวลัครผูู้น�าด้านนวตักรรมด้านการเรียนการสอน	
ระดบัภมูภิาค	และรางวลัชนะเลศิ	ครผููน้�าด้านนวตักรรมด้านการเรยีนการ
สอน	ระดับประเทศ	ถ้วยรางวลัพระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 
สยามบรมราชกมุารี

	 งานหลกัสตูรและนเิทศการสอน	 ฝ่ายวชิาการ	 ได้จดัพธิมีอบ
รางวลัครูผูส้อนมอือาชพี	8	กลุม่สาระการเรยีนรู	้รางวลัการประกวด
สือ่นวตักรรมการสอน	และมอบเกียรตบิตัรครเูครอืข่ายนเิทศภายใน
โรงเรยีน	ปีการศกึษา	2558	โดยม	ีภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ ให้เกยีรตเิป็นประธานในการมอบรางวลั	 เมือ่วนัศกุร์ 
ที	่19	กมุภาพนัธ์	2559	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	อาคาร
รัตนบรรณาคาร

รางวัลครูผู้น�าด้านนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน

พิธีมอบรางวัลครูผู้สอนมืออาชีพ 8 กลุ่มสาระฯ

	 ศูนย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	ฝ่ายส�านกัผู้อ�านวยการ	ได้จัดพิธมีอบ
วฒุบิตัรนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3	ทีส่�าเรจ็การศกึษาแผนการเรียน	
Bell	ประจ�าปีการศกึษา	2558	เมือ่วนัจนัทร์ที	่15	กมุภาพนัธ์	2559	ณ	ห้อง
ประชมุรตันบรรณาคาร	1	โดยม	ีMs. Bev Harrison	ต�าแหน่ง	Head	of	
Offsite	Programmes	และ	Mr. Philip Orvis ต�าแหน่ง	Project	Manager	
ตวัแทนจากศนูย์ภาษาองักฤษ	Bell	เมอืง	Cambridge	ประเทศองักฤษ	เป็น
ประธานในพิธี	โดยมภีราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	และ
ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	คณะผูช่้วยผูอ้�านวยการ	
และคณะครูให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ	 และพิธ ี
มอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 6	 ประจ�าปี 
การศึกษา	2558	เมื่อวันอังคารที่	1	มีนาคม	2558	ณ	หอประชุม 
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	ให้เกียรตเิป็นประธาน	อธกิาร	คณะภราดา	คณะผูช่้วย 
ผู้อ�านวยการ	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 และ
คณะครูเข้าร่วมในพิธ	ี

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา
แผนการเรียน Bell

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6



	 นักเรียนชมรม	ACT	MEDIA	ได้เข้าร่วมการอบรมประจ�าปี
การศึกษา	 2558	 โดยผู้มีความสามารถด้านการถ่ายภาพและการ
ผลิตงานด้าน	Production	ทั้งงานภาพยนตร์และรายการทางช่อง
ทีวีดิจิตอล	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรม	 อาทิ	 มุมมองและ
วิธีคิดในการถ่ายภาพจากช่างภาพอิสระ	เเนวคิดในการสร้างสรรค ์
ผลงานภาพยนตร์สัน้และสารคดโีดย	Producer	จาก	a	day	และการ 
ผลิตผลงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ชมในยุคทีวีดิจิตอล
โดยทีมงาน	Amarin	TV	ระหว่างวันที่	2	-	4	มีนาคม	2559	ณ	ห้อง 
ปฏิบัติการคอมแมคอินทอช	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 และห้อง 
ประชุมยอห์น	เเมรี	่อาคารยอห์น	เเมรี่

	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	จัดการแข่งขัน
ครอสเวิร์ดเกม	เอแม็ท	ค�าคม	ซูโดกุ	และไอคิวเวิร์ดอัพ	มูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียล	อินวิเทชั่น	2016	ระหว่างวันที่	12-13	กุมภาพันธ์	
2559	ณ	มาร์ตินยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	จบูล่ีิ	โดยม	ีภราดาสรุสทิธ์ิ 
สขุชยั	ประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ให้เกยีรต ิ
เป็นประธานเปิดการแข่งขัน	 ซ่ึงผลการแข่งขัน	 ระดับชั้นประถม
ศกึษา	ด.ช.ตะวนัฉาย เจรญิศล์ิชยั	ชัน้	ป.2/7	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
และระดับมัธยมศึกษา ด.ช.อดิศร วชิรานันท์	 ช้ัน	 ม.2/3	 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1

อบรมประจ�าปี นักเรียนชมรม ACT Media

ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท ค�าคม ซูโดกุ และไอคิวเวิร์ดอัพ 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล อินวิเทชั่น 2016

	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	 ได้จัดการเรียนการสอน 
ภาษาองักฤษส�าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1-6	ระหว่าง 
วันที่	 7-18	 มีนาคม	 2559	 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 
ทัง้หมดจ�านวน	41	คน	ซึง่นกัเรยีนได้รบัความรูจ้ากการเรยีนภาษา
อังกฤษจากกิจกรรมต่าง	ๆ 	เช่น	Sports,	Crafts,		Story,		Telling,	
Music	และ	Drama

กิจกรรม Bell Summer Course 2016
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดโครงการ	 Summer	 Course	 2016	 เพื่อเตรียม 
ความพร้อมส�าหรบัการเรยีนในระดบัทีสู่งขึน้	และเป็นการใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์		โดยมี 
คอร์สพิเศษทั้งด้านวิชาการ	และกิจกรรม	ระหว่างวันที่	21	มีนาคม	-	22	เมษายน	2559	

Summer Course 2016



พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณฯ ปิดปีการศึกษา 2558

	 งานอภิบาล	 ฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดพิธีมิสซาฉลอง
ศาสนนามนักบุญเทโอฟาน	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการ	เมื่อวันอังคารที	่2	กุมภาพันธ	์2559	ณ	หอประชุม
หลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมีบาทหลวงสมเดช พันธ์สมบัต ิ
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

	 งานอภบิาล	ฝา่ยส�านักผู้อ�านวยการ	ได้จัดพิธีบชูามสิซาขอบพระคุณฯ	ปดิปกีารศึกษา	2558	โดยมคีณุพ่อวีระยทุธ เกียรตสิกุลชัย 
ให้เกยีรตเิป็นประธานในการประกอบพธิมีสิซา	เมือ่วนัศุกร์ที	่19	กมุภาพนัธ์	2559	ณ	หอประชุมหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	อาคารหอประชมุ 
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

พิธีมิสซาฉลองศาสนนามนักบุญเทโอฟาน 
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ
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	 ฝ่ายกิจกรรม	ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร	ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น	ประจ�าปีการศึกษา	2558	โดยคณุกติตริตัน์ ณ ระนอง 
อดตีรองนายกรฐัมนตร	ี ประธานสโมสรฟตุบอลอสัสมัชญั	 ยไูนเตด็	 ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิี	 โดยม	ีภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ ์
ผู้อ�านวยการ	คณะผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายฯ	คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	และสมาคมศิษย์เก่าฯ	เข้าร่วมในพิธี	เมื่อวันเสาร์ที่	
20	กุมภาพันธ์	2559	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

พิธีมอบเกียรติบัตร ประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ประจ�าปีการศึกษา 2558



 มสินฤมล น้อยอิม่	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย	EnglishProgram 
และ	มาสเตอร์เวชไชยยันต์ จตุรัส	 หัวหน้าแผนกวิชาการฝ่าย 
English	Program	ได้น�าคณะครูฝ่าย	English	Program	ศึกษา 
ดูงานการบริหารการจัดการเรียนการสอน	 และการใช้โปรแกรม 
Rosetta	stone	เม่ือวนัพฤหสับดทีี	่11	กมุภาพนัธ์	2559	ณ	โรงเรยีน 
อัสสัมชัญ	แผนกประถม

	 ฝ่ายปกครอง	ได้น�าบคุลากรเดนิทางไปศกึษาดงูานด้านการ
ปกครองดูแลนักเรียน	ณ	 โรงเรียนเซนต์ดอมินิก	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 4		
มนีาคม	2559	โดยได้รบัเกยีรตจิากผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายปกครอง 
ผูช่้วยผู้อ�านวยการฝ่ายวชิาการระดบัมธัยมศกึษา	ผู้ช่วยผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายกิจการนักเรียน	และคณะครูให้การต้อนรับ	

	 คณะครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล	 ได้เดินทางมาศึกษาดูงาน
ระบบบญัช	ีบญัชงีบประมาณ	และงานจดัซือ้ของฝ่ายธรุการ-การเงนิ 
เมือ่วนัจนัทร์ที	่29	กมุภาพนัธ์	2559	และ	วนัพธุที	่2	มนีาคม	2559 
โดยมมีสิวรนชุ รตันจรสัโรจน์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายธรุการ-การเงนิ 
และคณะให้การต้อนรับ

ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม

ศึกษาดูงานปกครองโรงเรียนเซนต์ดอมินิก

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน
การเงิน และจัดซื้อ

8    

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีและโรงเรยีนอสัสมัชญัแผนกประถม	ร่วมเดนิทางไปศกึษาดงูาน	เพือ่การพฒันาการจดัการเรยีนการสอนใน
รูปแบบ	STEM	EDUCATION	ระหว่างวันที่	1-5	กุมภาพันธ์	2559	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ในการนี	้ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ 
ได้ท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกัน	ในการพัฒนาการสอน	STEM	EDUCATION	กับ	ดร.โนมูระ	จากมหาวิทยาลัยไซตะมะ	ประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาดูงาน STEM EDUCATION ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

8    



ฝ่าย วันที่ หัวข้อสัมมนา สถานที่

ฝ่ายบริหารทั่วไป 3-4	มี.ค.	2559 ทัศนคติเชิงบวกในการท�างาน เดอะ	เลกาซ	ีริเวอร์แควรีสอร์ท	
จ.กาญจนบุรี

ฝ่ายธุรการ-การเงิน 4-5	มี.ค.	2559 ระบบปฏิบัติการแมคอินทอช	เรื่องการปรับแต่ง	
ภาพด้วยโปรแกรม	Photoshop	อบรมการ
ประเมิน	และสรุปแผนงาน/โครงการฝ่าย

ห้องคอมพิวเตอร์รัตนบรรณาคาร	และ
ห้องคอมพิวเตอร	์4	
อาคารอัสสัมชัญ

ฝ่ายวิชาการ 7-8	มี.ค.	2559 การสร้างกลยุทธ์เชิงรุกสู่เป้าหมาย เขาใหญ่	คามรีสอร์ท

ฝ่าย	English	Program 8-9	มี.ค.	2559 สรุปเป้าหมายที่คณะครู	EP	ก�าหนดไว้
เมื่อต้นปีการศึกษา	2558

ห้องประชุมปรีชาวุฒิ	และ	เค	ปาร์ค	

รีสอร์ท	สัตหีบ

ฝ่ายกิจกรรม 8-10	มี.ค.	2559 สัมมนาฝ่ายกิจกรรม บ้านผาน�้า	รีสอร์ท	จ.กาญจนบุรี

ส�านักผู้อ�านวยการ 9-10	มี.ค.	2559 การสรุปแผนงาน/โครงการปีการศึกษา	2558
และก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน
ในปีการศึกษา	2559

เดอะ	คาวาล	ิพลาซ่า	รีสอร์ท	อยุธยา

สัมมนาฝ่าย ประจ�าปีการศึกษา 2558
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายต่างๆ ได้จัดสัมมนาบุคลากร ประจ�าปีการศึกษา 2558 ดังต่อไปนี้
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	 คณะครู	 เจ้าหน้าที่	 และผู ้แทนนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมอบ 
ใบประกาศเกียรติคุณ	 ระดับผู้บริหาร	 และครูแกนน�า	 และน�าเสนอ
ผลงานกิจกรรมคุณภาพ	 ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด	
(TRC.VB	 Harm	 Prevention)	 ปีการศึกษา	 2558	 เมื่อวันพฤหัสบด ี
ที	่25	กุมภาพนัธ์	2559	ณ	ห้องประชมุพรหมทตัเวท	ีอาคาร	อปร.	ซึง่ใน 
ปีการศกึษา	2558	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัการรบัรองเป็นโรงเรยีน
มาตรฐานต้านสิ่งเสพติด	จากส�านักงานอาสา	สภากาชาดไทย

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	1	มัธยมศึกษาปีที	่1	มัธยมศึกษาปีที	่4	และนักเรียน
แทรกชัน้	ปีการศกึษา	2559	เม่ือวนัเสาร์ที	่12	มีนาคม	2559	ณ	หอประชุม 
หลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยในรอบเช้าเป็นการประชุมผู้ปกครอง
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	และนกัเรยีนแทรกชัน้ระดบัประถม
ศึกษา	 ปีการศึกษา	 2559	 รอบบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 มัธยมศึกษาปีที่	 4	 และนักเรียนแทรกชั้น
ระดับมัธยมศึกษา	ปีการศึกษา	2559

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าป ี
การศึกษา	2558	เมื่อวันเสาร์ที	่19	มีนาคม	2559	ณ	หอประชุมหลุยส์	
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยคณุส่องแสง ปทะวานชิ	นายกสมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้มอบป้ายเงินสนับสนุนโรงเรียน	ดังนี้
สนับสนุนการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	 (FSG)	
ประจ�าปีการศึกษา	2558	ชั้น	ป.3	ป.6	และ	ม.3	จ�านวน	137,300	บาท 
สนับสนุนเงินรางวัลให้กับครูที่ไม่ขาด	 ลา	 มาสาย	 ติดต่อกันตลอดปี	
จ�านวน	 42	 คน	 เงินรางวัล	 จ�านวน	 42,000	 บาท	 มอบเงินสนับสนุน
กองทุนสวัสดิการครู	 จ�านวน	 200,000	 บาท	 และมอบเงินสนับสนุน
กองทุนครูเกษียณ	จ�านวน	100,000	บาท	

พิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559

ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีการศึกษา 2558 

 มิสวรนุช รัตนจรัสโรจน	์ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน 
ประธานคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดัประชุม
คณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน	 คร้ังที่	 2/2558	 เมื่อวันศุกร์ที่	 26	
กุมภาพันธ์	 2559	 เวลา	 14.00	น.	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 2	
อาคารรัตนบรรณาคาร

ประชุมคณะกรรมการสารสนเทศโรงเรียน
ครั้งที่ 2/2558
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	 งานนักกีฬาโครงการพิเศษบาสเกตบอล	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้
ด�าเนนิการคดัเลอืกเยาวชนในรุน่อาย	ุ13-15	ปี	ทีม่คีวามสามารถในด้าน
กีฬาบาสเกตบอล	 เพื่อเข้ามาเป็นนักกีฬาโครงการพิเศษ	 บาสเกตบอล
ของโรงเรียน	เมื่อวันที	่20-21	กุมภาพันธ	์2559	ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	
อาคารโกลเด้น	 จูบิลี่	 โดยมีเยาวชนให้ความสนใจและเดินทางมาจาก
ทั่วประเทศ	 จ�านวน	 148	 คน	 ซึ่งเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบนี้ 
มีจ�านวน	12	คน

	 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้น�านักกีฬา
บาสเกตบอลโครงการพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล	 รายการ 
จันดี	คัพ	รุ่น	17	ปีชาย	รอบชิงชนะเลิศ	เมื่อวันศุกร์ที่	12	กุมภาพันธ์	
2559	ณ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 ผลการแข่งขัน	 ทีมอัสสัมชัญธนบุร	ี
ชนะ	ทมีกาญจนาภเิษก	วทิยาลยั	ด้วยสกอร์	68:48	คะแนน	จงึคว้าแชมป์ 
มาครองได้ส�าเร็จ

	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้น�านักกีฬาเทควันโดเข้าร่วมการแข่งขันใน
รายการ	Tiger	Thai	ศรีบุณยานนท์	ครั้งที่	1	เมื่อวันเสาร์ที่	12	มีนาคม	
2559	 ณ	 ลานอเนกประสงค์	 โรงเรียนศรีบุณยานนท์	 ผลปรากฏว่า 
ประเภทพุมเซ	่ด.ช.ธิติพัทธ์ อภิสิทธิ์อมรกุล	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6/2	
ได้รับเหรียญทอง	และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม	ประเภทต่อสู้	นายอธิวัชร 
เทียมเมือง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4/5	 ได้รับเหรียญทอง	ด.ช.ธนวัฒน์ 
โศจิรัตนกุล	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/8	 และ ด.ช.กนกพล เทียมเมือง 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2/6	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 มาสเตอร์เศกศกัดิ ์นติวิฒันานนท์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิาร
ทัว่ไป	และมาสเตอร์ธร สอระภมู ิหวัหน้าผูฝึ้กสอนนกักฬีา	ได้น�านกักฬีา
ฟตุบอลโครงการพเิศษ	รุน่อาย	ุ13	และ	15	ปี	เข้ารบัถ้วยรางวลัชนะเลศิ 
การแข่งขันฟุตบอลรายการ	Miracle	 Thai	 Youth	 League	 เมื่อวัน
อาทิตย์ที่	28	กุมภาพันธ	์2559	ณ	มูลนิธิมิราเคิล	ออฟไลฟ์

คดัเลอืกเยาวชนทีม่คีวามสามารถด้านกฬีาบาสเกตบอล

ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการจันดี คัพ

เหรียญทองเทควันโด Tiger Thai ศรีบุณยานนท์

แชมป์ Miracle Thai Youth League รุ่น 13 และ 15 ปี

	 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	 ได้น�านักเรียนท่ีเลือกเรียนวิชา
กอล์ฟ	ในคาบพลศกึษา	ฝึกไดร์ฟกอล์ฟนอกสถานที	่เพือ่ให้นกัเรยีน
ได้มีโอกาสฝึกการไดร์ฟกอล์ฟในสนามจริง	 และการหาระยะ 
ทศิทางในการตกีอล์ฟ	ระหว่างวนัที	่1-5	กมุภาพนัธ์	2559	ณ	สนาม
ไดร์ฟกอล์ฟ	ศูนย์กีฬาพณิชยการราชด�าเนิน	พุทธมณฑลสาย	3

ฝึกการไดร์ฟกอล์ฟนอกสถานที่



ขอขอบคุณ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

facebook
ACTMedia & Studio

	 ฝ่ายปกครอง	 น�าโดย	 มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายปกครอง	พร้อมด้วยคณะครู	เจ้าหน้าที	่และ
นักเรียนได้ด�าเนินการออกค่ายอาสาพัฒนา	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่	3	
มีนาคม	 2559	ณ	 มูลนิธิส่งเสริมการ	 พัฒนาบุคคล	 บ้านเมอร์ซี่ 
เขตคลองเตย	 กรุงเทพมหานคร	 โดยได้ร่วมกันจัดกิจกรรม	 และ
บริจาคสิ่งของให้กับนักเรียนบ้านเมอร์ซี่	 เพ่ือสร้างความสุข	 และ
แบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆ

ค่ายอาสาพัฒนา

 มิสกุนทินี อยู่เพ็ชร	 ฝ่ายปกครอง	 ได้น�าสภานักเรียน
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	จ�านวน	3	คน	เข้ารบัมอบโล่เกยีรตคิณุ 
และเกยีรตบิตัร	ในโครงการ	“The	Heart	of	Giving”	ประจ�าปี 
การศึกษา	2558	จัดโดย	มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	เพื่อ
แสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร	 คณะครูผู้ปกครอง	 และ
นักเรียนท่ีให้การสนับสนุนในการร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ
เด็กยากไร้	 และด้อยโอกาสทางการศึกษา	 เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่	25	กุมภาพันธ	์2559	ณ	ห้องประชุมใหญ่	มูลนิธิศุภนิมิต
แห่งประเทศไทย	ซึ่งในปีนี้โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้เข้าร่วม
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที	่8

รับมอบโล่เกียรติคุณโครงการ
The Heart of Giving ปีที่ 8


