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อัสสัมชัญธนบุรี

มหาสงกรานต์
สืบสานประเพณีไทย

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

A S S U M P T I O N  C O L L E G E  T H O N B U R I

จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 23 ฉบับที่ 186 เดือนเมษายน - พฤษภาคม 2559



	 ฝ่ายกจิกรรม	โรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีได้จัดงาน	“อสัสัมชัญธนบรุ	ีมหาสงกรานต์	
สืบสานประเพณีไทย”	เมื่อวันศุกร์ที่	8	เมษายน	2559	เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาส
เทศกาลสงกรานต	์โดยในช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	ณ	บริเวณใต้อาคาร 
เซนต์ปีเตอร์	 จากนั้นมีการจัดประกวดเทพีสงกรานต์	 หนูน้อยสงกรานต์	 การจัดเกมให้
นักเรียนได้ร่วมสนุก	 ซ่ึงในช่วงบ่ายมีขบวนแห่สงกรานต์เข้าสู่พิธีรดน�้าสงกรานต์	 และ 
ปิดท้ายด้วยการเล่นน�า้สงกรานต์พร้อมกับการแสดงดนตร	ีณ	บริเวณสนามหน้าอาคาร
หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต

อัสสัมชัญธนบุรี มหาสงกรานต์ 
สืบสานประเพณีไทย 
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งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีผลงานทางวิชาการดีเด่น ปีการศึกษา 2558

 ด.ช.ปัณณวชิญ์ เฉลมิเลศิปัญญา	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5/2	
นกักฬีาสแตค็ตวัแทนประเทศไทย	ได้เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาสแตค็ 
ชงิแชมป์โลก	ระหว่างวันที	่2-3	เมษายน	2559	ณ	ประเทศเยอรมน	ี
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล	3	เหรียญทอง	และ	Over	All	อันดับที	่6 
ทั้งนี้	 ก่อนการเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน	มาสเตอร์วัลลภ 
นกพึ่งพุ่ม	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา 
ได้น�า	ด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญา	เข้าพบนางกอบกาญจน์ 
วฒันวรางกรู	รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา	เมือ่
วันอังคารที่	29	มีนาคม	2559	ณ	กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	

	 ฝ่ายวชิาการ	ได้จดังานเลีย้งแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนผูม้ผีลงานทางวชิาการดเีด่น	ปีการศกึษา	2558	เมือ่วนัศกุร์ที	่1	เมษายน	2559 
ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ ภราดาอรณุ เมธเศรษฐ	อธกิาร ภราดาสนุนัท์ 
โยธารกัษ์	ทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	และภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตมิอบเกยีรตบิตัรแสดงความยนิดกีบันกัเรยีน	
โดยมีคุณส่องแสง ปทะวานิช	นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีพร้อมคณะผู้แทนสมาคมฯ	และหัวหน้าฝ่ายต่างๆ 
ให้เกียรติเข้าร่วมงาน	ซึ่งการจัดงานครั้งนี้มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานจ�านวนมาก

เหรียญทองการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก
ณ ประเทศเยอรมนี

 นายภูริเชษฐ์ รัชนกุล	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/3	 ได้รับ
รางวัลเหรียญทอง	 จากการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ 
ครั้งที่	 13	 ระหว่างวันท่ี	 5-9	 เมษายน	 2559	 ภาควิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร

เหรียญทองการแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิก
ระดับชาติ ครั้งที่ 13



	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมโครงการลดเมืองร้อน
ด้วยมือเรา	 ปีที่	 11	 โดยความร่วมมือระหว่าง	 บริษัทโตโยต้า 
มอเตอร์	 ประเทศไทย	 จ�ากัด	 และ	 มูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย	
ซึง่ทางคณะกรรมการได้ประเมนิพจิารณาคดัเลอืกโรงเรยีน	ทีม่กีาร
ด�าเนนิงานโครงการและกจิกรรมด้านพลงังานและสิง่แวดล้อมดเีด่น
จากทัว่ประเทศ	ผลปรากฏว่า	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุไีด้รบัรางวลั
ที	่1	ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัฯ		โดยคณะครู
และนกัเรยีนแกนน�าทีเ่ข้าร่วมโครงการดงักล่าวได้เดนิทางไปศกึษา
ดูงานด้านพลังงานทดแทน	 สิ่งแวดล้อม	 และเทคโนโลยี	 ระหว่าง 
วันที่	26	มีนาคม	–	2	เมษายน	2559	ณ	ประเทศญี่ปุ่น	

	 งานอภิบาล	 ส�านักผู ้อ�านวยการ	 ได้จัดพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้า	 ในโอกาสเปิดปีการศึกษา	 2559	 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่	19	พฤษภาคม	2559	โดยมบีาทหลวงวีรยุทธ เกียรติสกุลชัย	 ให้เกียรติเป็นประธาน	และตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นเข้าร่วมพิธ ี
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

	 คณะครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ได้จัดกจิกรรมปฐมนเิทศ
นักเรียน	 เมื่อวันพุธที่	 25	พฤษภาคม	2559	ณ	หอประชุมหลุยส ์
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา	ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ 
ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย ทีป่รกึษา
ฝ่ายปกครอง	ให้ความรูเ้รือ่งการก่อตัง้โรงเรยีน	และความส�าคญัของ
แม่พระอัสสัมชัญ	 หัวหน้าฝ่ายต่างๆ	 แนะน�าแนวปฏิบัติ	 จากนั้น 
มีการแสดงดนตรีพี่เล่นให้น้อง	 และปิดท้ายด้วยกิจกรรมกลุ่ม
สัมพันธ์	9	ฐาน

พิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระเจ้า ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2559

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2559

รางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11
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	 งานบคุคล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จดัสมัมนาบคุลากร	ปีการศกึษา	2559 

ระหว่างวนัที	่13-14	พฤษภาคม	2559	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต 

โดยม	ีภราดา ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน

ในพธิเีปิดการสมัมนา	ซึง่หวัข้อในการสมัมนามดีงัต่อไปนี	้การบรรยายเรือ่ง		

“การบรหิารความเส่ียงในโรงเรยีนเอกชน”	 โดย	 คุณโภไคย ศรรีตัโนภาส 

“สอนอย่างไรให้เดก็เก่ง	ด	ีมีสขุ”	โดย	อาจารย์สวงิ หมืน่แสน “ความสขุ 

ที่เลือกได้”	 โดย	คุณสมชาย ตรีดารา	 และการแจ้งนโยบายการพัฒนา

โรงเรยีน	ปี	2559	โดย	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ

	 งานบุคคล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดสัมมนาครูต่างชาต ิ
ประจ�าปีการศกึษา	2559	ในหวัข้อ	“Practice	of	Active	Management 
in	the	Classroom	and	the	Cultural	Differences	between	
Thai,		Asian	and	European	Societies”	บรรยายโดยคณุพทุธชาด 
สชุารติกลุ	ผู้อ�านวยการและเจ้าของโรงเรยีนอนบุาลพทุธชาด	โดยมี 
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 ให้เกียรติเป็น
ประธานในพธิเีปิด	เม่ือวนัศกุร์ที	่13	พฤษภาคม	2559	ณ	ห้องประชุม
รตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร

สัมมนาครูต่างชาติ ปีการศึกษา 2559

สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2559

	 งานบุคคล	 ส�านักผู ้อ�านวยการ	 ได้จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา	2559	ในวันศุกร์ที	่27	พฤษภาคม	2559	ณ	ห้องประชมุ
รัตนบรรณาคาร	 2	 	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์ ผู ้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการ
ปฐมนิเทศ	ซึ่งมีหัวข้อบรรยายพิเศษ	ได้แก	่“การเป็นครูและบุคลากรใหม่
ที่ดีในองค์กร”	 	 โดย	ภราดา ดร.วีรยุทธ   บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ 
“จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์	 และการเป็นโรงเรียนคาทอลิก”	 	 โดย	ภราดา
อรุณ เมธเศรษฐ อธิการ	“แรงจูงใจ	ในการท�างาน”		โดย	มาสเตอร์สันติ 
ศรเีครอืแก้ว หวัหน้าฝ่ายกิจกรรม	“การดูแลนกัเรยีนในสายงานปกครอง”	
โดย มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน	์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 และ	 “ความ
คาดหวังของสังคมกับบทบาทครูในยุคปัจจุบัน”	 โดย	มาสเตอร์ยุทธพงษ์ 
วงศ์เมืองสรรค	์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	 และงานบุคคล	 ส�านักผู้อ�านวยการ 
ได้จัดอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศของโรงเรียน	 ส�าหรับ
บุคลากรใหม่	 ปีการศึกษา	 2559	 จ�านวน	 17	 คน	 เมื่อวันเสาร์ที	่
28	พฤษภาคม	2559	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 EP	ชั้น	2 
อาคารอิลเดอฟองโซ	 เพื่อให้บุคลากรใหม่สามารถใช้งานระบบ	
SWIS	และระบบต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง	

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2559

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศ
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มาสเตอร์ชรัตน์ บุญชื่น
ศศ.บ.	ดนตรีสากล

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
ครูดนตรีสากล

มิสวิรัญญา พลเยี่ยม
คบ.	วิทยาศาสตร์์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครูวิทยาศาสตร์	

มิสธนวรรณ  เปรมะวัต
วท.บ.	คณิตศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ
ครูคณิตศาสตร์

มิสสุพัตรา เกษรจันทร์ 
วท.บ.	คณิตศาสตร์
	มหาวิทยาลัยบูรพา

ครูคณิตศาสตร์		

มาสเตอร์คมกริช ปรีชากุล
คบ.	สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครูสังคม

มาสเตอร์นครินทร์ ลมุนพันธ์
ศศ.บ.	ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ครูภาษาอังกฤษ	

มิสประกาย มีหรอ
คบ.	วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ครูวิทยาศาสตร์	

มิสอุมาพร กลัดสำาเนียง 
คบ.	ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ครูภาษาอังกฤษ

มิสปรียาภรณ์ จำาปา 
คบ.	เกียรตินิยมอันดับ	1	สังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา
ครูสังคม

มิสชีวา กลิ่นดี
คบ.	ประถมศึกษา

วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ครูคณิตศาสตร์

มิสพิชชา พ่วงทอง
ศษ.บ.	ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูภาษาไทย

Mr.James Brian Hanham
Bachelor	of	Science	with	Honors	in	

Sport	and	Exercise	Science
Cardiff	Metropolitan	University

สอนสุขศึกษาฯ	(EP)	

มิสวรัชยา สุริยวงศ์วรชน
ศศ.บ.	การท่องเที่ยวการโรงแรม

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ครูภาษาอังกฤษ

มิสปิ่นรักษ์ รุ่งเรือง
คบ.	คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครูคณิตศาสตร์

Mr.Kyle Peter Van Schalkwyk
Bachelor	of	Art	in	Marketing	and	

Management
University	of	Cape	Town

สอนภาษาอังกฤษ	(EP)		

มิสแสงนภา วงษ์ศรีดี
คบ.	ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา

ครูภาษาไทย

แนะน�ำบุคลำกรใหม่ ปีกำรศึกษำ 2559



Ms.Dominga Agay Vestil
Bachelor	of	Science	in	Secondary	Education

Major	Mathematics	
Dominican	College
สอนคณิตศาสตร์	(IEP)

Mr. Alexander Jonathan Abel
Bachelor	of	Science
	Aston	University

สอนภาษาอังกฤษ	(Bell)

Ms.Wu Mengquan
MMaster	of	Teaching	Chinese
to	Speakers	of	othe	Languages

	Fujian	Normal	University
สอนภาษาจีน	(IEP)

Ms. Rebecca Sarah Payne
Bachelor	of	Science

National	University	of	Ireland
สอนภาษาอังกฤษ	(Bell)

Mr.Ian Paul Marcouos Vaguchay
Bachelor	of	Arts	in	Political	Science		

Central	Mindanao	University
สอนสังคม	(IEP) 

Mr.Wang Jie
Bachelor’s	Degree	in	Arts	Major	
Chinese	Language	and	Literature

Ningde	Normal	University
สอนภาษาจีน	(IEP)

Ms. Katie Jean Wallenberg
Bachelor	of	Science

Arizona	State	University
สอนภาษาอังกฤษ	(Bell)

Mr.Arman Armendarez Lao-Ay
Bachelor	of	Science	in	Information	

Technology
		Bukidnon	State	University

สอนคอมพิวเตอร์	(IEP)

Ms. Ruth Helen Chalker
Bachelor	of	Journalism,

Bachelor	of	Arts
The	University	of	Queensland

สอนภาษาอังกฤษ	(Bell)	

Mr. Alexander John Ruscoe
Bachelor	of	Arts
Brunel	University

สอนภาษาอังกฤษ	(Bell)

Mr.Alain Delon Lim Serino
Bachelor	of	Secondary	Education

Xavier	University
สอนสังคม	(IEP)

Bachelor	of	Arts	in	Mass
Communication

Columbia	College
สอนภาษาอังกฤษ	(EP)		

Mr.Darrell Adrian Guinn
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 ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 คณะ
หวัหน้าฝ่าย	และผูแ้ทนคร	ูได้ร่วมกนัอวยพรวนัเกดิแด่ภราดาสนุนัท์ 
โยธารกัษ์	ทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	เนือ่งในวนัคล้ายวนัเกดิ	เมือ่วนัศกุร์
ที	่1	เมษายน	2559	ณ	บรเิวณใต้อาคารอสัสมัชญั

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ 
ปีการศกึษา	2558	เม่ือวนัศกุร์ที	่22	เมษายน	2559	ณ	หอประชมุ
หลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ภราดา ดร.ชำานาญ เหล่ารกัผล 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	คณะภราดา	คณะหวัหน้าฝ่าย
สมาคมผูป้กครองและครฯู	สมาคมศษิย์เก่าฯ	คณะครแูละเจ้าหน้าที ่
เข้าร่วมงาน	 ซึง่ในปีการศกึษานีม้คีรเูกษยีณจ�านวน	 6	 ท่าน	 ได้แก่ 
มาสเตอร์สนอง วเิวก มสิศริพิร น้อมจุย้ มสิณฐัหทยั สตัย์วนิจิ 
มสิอไุร แซ่เตยีว มาสเตอร์สถติย์ สบืชมภ ูและมสิสมร กออวยชยั

งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2558

อวยพรวันเกิดภราดาสุนันท์ โยธารักษ์

 ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ได้น�าคณะครแูละเจ้าหน้าทีเ่ดนิทางไปทศันศกึษา	ขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีศลิปวฒันธรรม	และ
วิถีชีวิตในต่างแดน	ระหว่างวันที่	24	เมษายน	-	2	พฤษภาคม	2559	ณ	ประเทศเนเธอร์แลนด	์เยอรมนี	และสวิสเซอร์แลนด	์

	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ร่วมกับ	
ศูนย์	 Bell	 ประเทศอังกฤษ	 ได้ส่งมิสวีรวรรณ สุขสบาย	 และ 
มสิดลุยปณธิิ ์กรณฑ์แสง เดนิทางไปเข้าร่วมการอบรมภาษาองักฤษ 
ณ	ศูนย์	 Bell	 เมืองเคมบริดจ์	 ประเทศอังกฤษ	 ระหว่างวันที่	 17	
เมษายน	2559-7	พฤษภาคม	2559	เป็นระยะเวลา	3	สัปดาห์

ทัศนศึกษาประเทศเนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และสวิสเซอร์แลนด์

อบรมภาษาอังกฤษ ณ ศูนย์ Bell ประเทศอังกฤษ
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	 ฝ่ายธรุการ-การเงนิ	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดักจิกรรม	Open	
House	เมือ่วนัพธุที	่6	เมษายน	2559	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต 
ส�าหรับผู้ปกครองที่มีความสนใจน�าบุตรหลานเข้าเรียนในระดับชั้นประถม
ศกึษาปีที	่ 1	 ปีการศกึษา	 2560	 โดยมีภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	 ให้เกียรตเิป็นประธาน	มาสเตอร์ยุทธพงษ ์ วงศเ์มอืงสรรค์
หวัหน้าฝ่ายวชิาการ	มสิวรนชุ รตันจรสัโรจน์	หวัหน้าฝ่ายธรุการ-การเงนิ 
และมสิสริพิร คงประชา	หวัหน้างานศนูย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	ให้ข้อมลู
รายละเอียดของแต่ละแผนการเรียน	 ปิดท้ายกิจกรรมด้วยคณะครูและ
เจ้าหน้าทีน่�าเยีย่มชมห้องเรยีน	 ซึง่ในปีนีม้ผีูป้กครองให้ความสนใจเข้าร่วม
กจิกรรมเป็นจ�านวนมาก

	 ฝ่ายธรุการ-การเงนิ	ได้ด�าเนนิการรบัสมคัรและสอบประเมนิ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560 
เมือ่วนัอาทติย์ที	่ 29	พฤษภาคม	 2559	ณ	หอประชุมหลยุส์	 มาร ี
เดอ	มงฟอร์ต	โดยจะประกาศผลสอบในวันพฤหสับดทีี	่2	มถินุายน	
2559	ผ่านทาง	Website	ของโรงเรยีน

รับสมัครและสอบประเมินนักเรียน ป.1
ปีการศึกษา 2560

กิจกรรม Open House

	 คณะครแูละนกัเรยีนจากโรงเรยีนอนบุาลเด่นหล้าเพชรเกษม	
และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม	 5	 ได้เดินทางมาเยี่ยมชม 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันศุกร์ที่	 1	 เมษายน	 2559	 โดยม ี
คณะผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	คร	ูเจ้าหน้าที	่สภานกัเรยีน	สารวัตรนกัเรยีน 
และกองร้อยพิเศษให้การต้อนรับ	ณ	 มาร์ตินยิมเนเซียม	 อาคาร
โกลเด้น	จูบิลี่

	 คณะครจูากโรงเรยีนพฒันาวทิยา	และบรษิทัดอนเมอืงพฒันา	
จ�ากัด	(ตลาดสี่มุมเมือง	รังสิต)	จ�านวน	10	คน	ได้เดินทางมาศึกษา
ดูงานภายในศูนย์การเรียนรู้พลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 และเศรษฐกิจ
พอเพียง	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันจันทร์ที่	 18	 เมษายน	
2559	 โดยมี	มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น	 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที ่
และคณะบุคลากรให้การต้อนรับและน�าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
เยี่ยมชมโรงเรียน

โรงเรียนพัฒนาวิทยาและบริษัทดอนเมืองพัฒนา 
จ�ากัด ศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ 
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	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา	 รายการ	 National	 Climbing	 Championship	 2016	 ระหว่างวันที่	 21-24	 เมษายน	 2559 
ณ	ประเทศสงิคโปร์	ซ่ึงนกัเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนนกักฬีาปีนหน้าผา	ชดุเยาวชนทมีชาตไิทย	จ�านวน	8	คน	
ผลปรากฏว่า	ด.ช.อภวิชิญ์ ลิม้พานชิภกัด	ีชัน้	ม.2/1	และ	ด.ช.กฤษฏิโ์ชต ิบญุกำาพร้า	ชัน้	ม.2/8	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	จาก	ประเภททมี
ชาย	รุน่	Youth	C	ด.ญ.โยษติา ลิม้ละมยั ชัน้	ม.1/A	และด.ญ.ณชัชา ช้อยเชือ้ด	ีชัน้	ม.2/1	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	จากประเภท
ทมีหญงิ	รุน่	Youth	C	นายสริภพ จริจตรุพกัตร์	ชัน้	ม.5/4	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	จากประเภทบุคคลชาย	รุน่	Youth	A	โดยมี
มาสเตอร์นท ีกลิน่สคุนธ์	เป็นครผููค้วบคมุทมี

เหรียญทอง National Climbing Championship 2016

 ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์	ชั้นประถมศึกษาปีที	่2/B	ได้ร่วมทีม
กบันกักฬีา	Ice	Hockey	ประเทศสงิคโปร์	เข้าร่วมการแข่งขนั	ICE	HOCKEY	
ในรายการ	@2016	Mega	Ice	Hockey	5’s	Hong	Kong	Tournament	
ระหว่างวันที	่26	เมษายน	2559-1	พฤษภาคม	2559	ณ	Mega	Ice	เกาลูน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	ผลการแข่งขัน	 ได้รับรางวัล	Best	Player	และ
รางวัลชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน	9	ปี

	 ผลการแข่งขนัฟตุบอลเยาวชนและประชาชน	ประจ�าปี	2559 
รายการ	12th	THAILAND	PRIME	MINISTER	CUP	2016	รอบ 
ชงิชนะเลศิ	เม่ือวนัองัคารที	่17	พฤษภาคม	2559	ณ	สนามศุภุชลาศยั 
ผลปรากฏว่า	ทีมอัสสัมชัญธนบุร	ีรุ่น	12	ปี	และรุ่น	14	ป	ีสามารถ
คว้าแชมป์และเป็นตัวแทนเขต	10	ได้ส�าเร็จ

รางวัลชนะเลิศ @2016 Mega Ice Hockey 5’s 
Hong Kong Tournament

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล 12th

THAILAND PRIME MINISTER CUP 2016
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	 งานบคุคล	ส�านกัผู้อ�านวยการ	ได้จดังานกตเวทติาจติพนกังาน 
เกษียณ	 ปีการศึกษา	 2558	 เม่ือวันเสาร์ที่	 23	 เมษายน	 2559 
ณ	ห้อง	V.I.P.Loung	อาคารโกลเด้น	จูบลิี	่โดยมีภราดา ดร.วรียทุธ 
บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธาน	ภราดาพีรพงศ์ 
ดาราไทย	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 และคณะผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
ฝ่ายต่างๆ	 เข้าร่วมงาน	 ซ่ึงในปีการศึกษา	 2558	 มีพนักเกษียณ
จ�านวน	2	คน	 ได้แก่	นางวรวรรณ กันภัย	และนางสาวนงนภัส 
กนกสิงห์

 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	 ผูอ้�านวยการ	มาสเตอร์ 
วศิษิฐ์ ใจมัน่	 ผู้ช่วยผูอ้�านวยการฝ่ายอาคารสถานที	่ และมาสเตอร์ 
เศกศกัดิ ์นติวิฒันานนท์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายบรหิารทัว่ไป	ได้น�า 
พนักงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียน	 ในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ระหว่างวนัที	่ 30	 เมษายน-1	
พฤษภาคม	2559	ณ	โรงเรยีนมงฟอร์ตวทิยาลยั	แผนกประถม	จงัหวดั
เชยีงใหม่	 ผลการแข่งขนั	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี ได้รบัถ้วยรางวลั
ชนะเลศิ	จ�านวน	4	รางวลั	 ได้แก่	 เปตองชาย	แชร์บอลหญงิ	 เซปัก
ตะกร้อชาย	และคะแนนรวมกรฑีา

การแข่งขันกีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือฯ 

งานกตเวทิตาจิตพนักงานเกษียณ ปีการศึกษา 2558

 มาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจมัน่ หวัหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี	มาสเตอร์ 
บัณดิษ คุณาบุตร	 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี	 ได้น�าคณะ
พนกังานเดนิทางไปทศันศึกษา	ณ	จงัหวดัเชียงราย	ระหว่างวนัที	่2	-	3 
พฤษภาคม	2559	

	 คณะภราดา	คณะครเูกษยีณโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีคร	ูเจ้าหน้าที่ 
และพนักงานร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมาสเตอร์ทองเทียม พ่วงพูล 
ครู เกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 	 ซึ่ งตั้ งศพสวดพระอภิธรรม 
ณ	วดัโพธิท์อง	กรงุเทพมหานคร		ระหว่างวนัที	่28	พฤษภาคม	-	1	มถินุายน 
2559	 ทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม	 เมื่อวันจันทร์ที่	 30	
พฤษภาคม	 2559	 และเข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพเมื่อวันพฤหัสบดี
ที่	2	มิถุนายน	2559

ทัศนศึกษาพนักงาน ณ จังหวัดเชียงราย

ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ 
มาสเตอร์ทองเทียม พ่วงพูล 
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ขอขอบคุณ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) 
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

จุดเน้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีกำรศึกษำ 2559

	 1.	 ปลูกฝังระเบียบวินัย	รู้จักหน้าที่ของตนเอง

	 2.	 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด	ความสามารถ	และความสนใจ

	 3.	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร์	และภาษาต่างประเทศ

	 4.	 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	สู่มาตรฐานสากล
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	 ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน	 ประจ�าปีการศึกษา	
2559	ระดับชัน้ประถมศกึษา	ผู้ทีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงมากทีส่ดุ	ได้แก่ 
ผูส้มคัรหมายเลข	2	ด.ญ.สวรส สนิสริวิาณชิย์ ชัน้	ป.6/1	ระดบัช้ัน
มธัยมศกึษา	ผูท้ีไ่ด้รบัคะแนนเสยีงมากทีส่ดุ	ได้แก่	ผูส้มคัรหมายเลข	2 
นายอธวิชัร เทยีมเมอืง	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/3	

	 ฝ่ายปกครอง	 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่	 เน่ืองในวัน 
งดสบูบหุรีโ่ลก	 เมือ่วนัองัคารที	่ 31	 พฤษภาคม	 2559	 โดยมสีภา
นักเรียน	 สารวัตรนักเรียน	 นักเรียนกองร้อยพิเศษ	 ผู้แทนครูและ
นกัเรยีนระดบัชัน้ป.6/3	ม.2/1	และ	ม.5/4	ร่วมกจิกรรมเดนิรณรงค์
วันงดสูบบุหรี่โลก	 ตั้งแต่บริเวณถนนหน้าโรงเรียนไปจนถึงวงเวียน
ทะเลสาบ	 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน
ตระหนกัถงึโทษภยัของบหุรี	่และงดสบูบหุรีใ่นวนังดสบูบหุรีโ่ลก

กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
ปีการศึกษา 2559
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