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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 23 ฉบับที่ 187 เดือนมิถุนายน 2559



	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้จัดพิธีไหว้ครู	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559	 เม่ือวันพฤหัสบดีที ่
9	มิถุนายน	2559	โดยพิธีแบ่งเป็น	3	รอบ	ได้แก	่รอบที่	1	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที	่1-6	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่รอบที	่2	นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	 4-6	 และรอบท่ี	 3	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1-3	 ณ	 หอประชุมหลุยส์ 
มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ในการนี	้ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ได้มอบเกยีรตบิตัร 
แต่งตั้งสภานักเรียน	ปีการศึกษา	2559
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 ด.ช.โอภาส เชือ่มวราศาสตร์	 ชัน้ประถมศกึษาปีที	่ 5/7	 ได้รบัรางวลัเขม็ฝีมอืศรทอง 
บรรเลงซออู	้ ระดบัประถมศกึษา	 และ	ด.ญ.ศภุสิรา ศรวีานชิภมูิ	 ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่ 1/8	
ได้รับรางวัล	 เข็มฝีมือศรทอง	 บรรเลงจะเข้	 ระดับประถมศึกษา	 ในการประกวดบรรเลง 
ดนตรีไทย	 “ศรทอง”	 จัดโดยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ	 มูลนิธิส�านักงานทรัพย์สินส่วน 
พระมหากษตัรย์ิ	และ	บรษิทัไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากดั	(มหาชน)	รอบชงิชนะเลศิ	ชิงถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ครัง้ที	่5	พทุธศกัราช	2558	เมือ่วนัอาทติย์ที	่5	มถินุายน	2559	
ณ	โรงละครวงัหน้า	สถาบนับณัฑติพฒันศลิป์

รางวัลเข็มฝีมือศรทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.

	 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์ได้จัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนาความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	 ให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษา	 โดยนักเรียนท่ีสนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุก 
วันจันทร์	 -	ศุกร์	 เวลา	07.00	-	07.50	น.	ณ	ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ฯ	ชั้น	1	อาคารราฟาแอล

รางวัลชนะเลิศ
แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์
ภาคตะวันออก-ภาคกลาง

กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ

 ด.ช.กญัจน์พสิษิฐ์ สนิไพศาลทรพัย์	ช้ันมธัยมศกึษาปีที	่3/3	และ	ด.ช.นพกร จริะวรานนัท์ 
ช้ันมธัยมศกึษาปีที	่3/2	ได้เข้าร่วมการแข่งขนัหุน่ยนต์	สมาคมส่งเสรมิเทคโนโลยไีทย	(ไทย-ญีปุ่น่)	 
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 กระทรวงศึกษาธิการ	 (ส.ส.ท.-สพฐ.)	 ยุวชน 
ชงิแชมป์ประเทศไทย	ครัง้ที	่16	ประจ�าปี	2559	ณ	MCC	Hall	เดอะมอลล์	บางกะปิ	ระหว่างวนัท่ี 
10	-	12	มถินุายน	2559	ผลการแข่งขนัได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	และได้สิทธิเ์ป็นตวัแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขนัในรายการ	World	Robot	Game	ณ	ประเทศอนิโดนเีซยี

	 กลุ่มสาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ	ได้
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในรายการแม็กซ์
พลอยส์ครอสเวิร์ดเกม	 ชิงแชมป์ภาคตะวันออก-
ภาคกลาง	 ครั้งที่	 16	ณ	 จังหวัดชลบุรี	 เมื่อวันที่	
18-19	มถินุายน	2559	ผลการแข่งขนั	นายวศนิธร 
โกสัลล์วัฒนา	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 6/4	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ



	 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ได้ด�าเนินการจัด
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ	 และปฐมนิเทศนักเรียนระดับช้ัน
มธัยมศึกษาปีที	่4	ปีการศึกษา	2559	เมือ่วนัศุกร์ที	่10	มถินุายน	
2559	 ซ่ึงนกัเรยีนได้เข้าร่วมพธิถีวายตวัแด่แม่พระ	ณ	บรเิวณ
หน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์	 จากน้ันได้เข้าร่วมพิธีประดับเข็ม
วทิยฐานะ	และปฐมนเิทศ	โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ที่
ปรกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ณ	หอประชมุหลยุส์	
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	
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 ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	และคณะคร	ูร่วมกนั 
แสดงความยนิด	ีและขบัร้องเพลงแด่ท่านอธกิาร	ภราดาอรณุ 
เมธเศรษฐ  เน่ืองในวันฉลองศาสนนามของท่านอธิการ 
“Anthony of Padua”	เมือ่วนัจนัทร์ที	่13	มถินุายน	2559	
ณ	ส�านกัอธกิาร	อาคารราฟาแอล	

Happy Feast Day

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้น�าคณะภราดา	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
คณะผูบ้รหิาร	เข้าร่วมแสดงความยนิด	ีและรบัเสดจ็ฯ	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร	ีเสดจ็พระราชด�าเนนิ	
ทรงเปิดอาคารเรยีน	ยอห์น	แมรี	่เมือ่วนัพธุที	่22	มถินุายน	2559	ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา

ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนยอห์น แมรี่ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศ
นักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2559 



	 งานสวสัดภิาพ	และความปลอดภัย	 ฝ่ายปกครอง	 ได้จดักจิกรรมให้ความรูต้้านภยัสิง่เสพตดิ	 โรคเอดส์	และเพศศึกษา	 เมือ่วนัองัคาร
ที	่28	มถินุายน	2559	โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	ภายในงานนกัเรยีนระดบัชัน้ 
มัธยมศึกษาได้ร่วมชมละครสั้น	 “วัยรุ่นยุคใหม่ห่างไกลสิ่งเสพติด”	 และฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่องโทษภัยจากสิ่งเสพติด	 โรคเอดส์ 
และเพศศกึษา	โดยวทิยากรจากส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั	และปราบปรามยาเสพตดิ	ในการนีก้ารแสดงดนตรต้ีานภยัสิง่เสพตดิให้ชม 
ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

กิจกรรมให้ความรู้ต้านภัยสิ่งเสพติด โรคเอดส์ และเพศศึกษา
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	 คณะบคุลากรจากสถาบนัขงจือ่	 มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	 และห้องเรยีนขงจือ่	 โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิยการ	 ได้เข้าเยีย่มชม 
การเรียนการสอนภาษาจนีโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเมือ่วนัพธุที	่29	มถินุายน	2559	โดยมี	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ 
และครฝู่ายวชิาการให้การต้อนรบั	 และร่วมปรึกษาแนวทางการจดัการเรยีนการสอนภาษาจนี	พร้อมทัง้เยีย่มชมห้องเรยีนภาษาจนี 
ของโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี

สถาบันขงจื่อเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาจีน
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	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ได้จดักจิกรรมวนัสนุทรภู่ 
เมื่อวันศุกร์ที่	 24	 มิถุนายน	 2559	 โดยมีตัวแทนนักเรียน
แต่ละระดับชั้น	 อ่านประวัติความส�าคัญของสุนทรภู่	 และ
มอบรางวัลจากกิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่	 อาทิ	
การประกวดอ่านค�ากลอนสุนทรภู่	 ประกวดเขียนบรรยาย 
ใต้ภาพ	ประกวดอ่านท�านองเสนาะวรรคทองของสนุทรภู่	และ
การแต่งค�าประพันธ์สดุดีสุนทรภู่

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

	 คณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ได้เดินทางเข้ามาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู ้พลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	 และเศรษฐกิจพอเพียง 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันอังคารที่	7	มิถุนายน	2559	โดยมี	มาสเตอร์ วิศิษฐ์ ใจมั่น	หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที	่และบุคลากรฝ่ายอาคาร
สถานที่ให้การต้อนรับ

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ฯ

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีร่วมกับ	การไฟฟ้านครหลวง	(กฟน.)	และมหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุ	ีจดัอบรมโครงการส่งเสรมิ
การปรับปรุงประสทิธภิาพการใช้พลงังานในอาคาร	ปีที	่4	กจิกรรม	MEA	Road	Show	ให้กบัคร	ูบคุลากร	เจ้าหน้าที	่และนักเรยีน	เพือ่ส่งเสรมิการ 
อนุรักษ์พลังงานในโรงเรียน	เมื่อวันศุกร์ที	่24	มิถุนายน	2559	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

กิจกรรม MEA Road Show
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 มาสเตอร์ยทุธพงษ์ วงศ์เมอืงสรรค์	หวัหน้าฝ่ายวชิาการ 
น�าคณะครูหลักสูตร	 English	 Program	 เดินทางไปศึกษาดู
งานการเรยีนการสอน	English	Program	ณ	โรงเรยีนสามเสน
วิทยาลัย	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	 13	 มิถุนายน	 2559	 เพื่อศึกษา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนแผน 
การเรียนหลักสูตร	English	Program

	 งาน	 English	 Program	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดกิจกรรม 
เสริมสร้างความรู้	 และพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
ให้กับนักเรียน	EP	ทุกวันศุกร์	ในชั่วโมง	Activity	ซึ่งมีการจัด
กิจกรรมหลากหลายรูปแบบเน้นการสื่อสาร	และการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ	 ท�าให้นักเรียนเกิดความรู้ความ
เข้าใจในการเรียนภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียน EP ในคาบ Activity

ศึกษาดูงาน EP โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 	 สมาคม	 Crossword	 แห่งประเทศไทย	 ได้ส่งวิทยากร 
มาสาธิตการเล ่นเกมทางวิชาการ	 ให้กับนักเรียนหลักสูตร	
English	 Program	 Grade	 4	 -	 Grade	 6	 เมื่อวันศุกร์ที่	 10	
มิถุนายน	 2559	 ณ	 ห้องประชุมมงฟอร์ต	 อาคารหอประชุม
หลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	 ซ่ึงการเล่นเกม	Crossword	นี	้ เป็นการ
ช่วยเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ	 ฝึกความคิด	 ปฏิภาณ 
ไหวพรบิในการใช้ทกัษะภาษาองักฤษได้เป็นอย่างดี

สาธิตการเล่นเกมทางวิชาการ
ให้นักเรียน EP G.4 – G.6
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	 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้เข้าร่วม
การอบรมวธิกีารเล่นเกม	Crossword	เพือ่ส่งเสรมิเกมกฬีาประเภทนี ้
แก่นกัเรียนทีส่นใจในทกุระดบัชัน้	โดยมีคณุภรูนิทร์  เรอืงยศงามเลศิ 
และคณุพศิลัย์ คนัธวฒัน์	จากสมาคม	Crossword	แห่งประเทศไทย	 
ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร	เมือ่วนัพธุที	่8	มถินุายน	2559	ณ	ห้องประชมุ 
รัตนบรรณาคาร	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

	 ศูนย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	ส�านกัผู้อ�านวยการ	ได้จดั
โครงการ	Bell	Extra	Reading	Class	ส�าหรบันกัเรยีนท่ีจ�าเป็น
ต้องได้รบัการพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษเพิม่เตมินอกเวลา	
เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรยีนให้ดยีิง่ขึน้ 
โดยจัดการเรียนการสอน	 1	 คาบต่อสัปดาห์	 ในคาบเรียน 
ที่	8	เวลา	15.10	-16.00	น.	สอนโดยครูต่างชาติประจ�าศูนย ์
ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	ในรูปแบบกลุ่ม	(ไม่เกิน	5	คน)

อบรมวิธีการเล่นเกม Crossword
Bell Extra Reading Class 1/2559

	 งานหลกัสตูรและนเิทศการสอน	ฝ่ายวชิาการ	ได้จดัประชมุหน่วยงาน	ร่วมกบั	ผศ.จไุรรตัน์ สดุรุง่	ประธานสาขานเิทศการศกึษา	
คณะครุศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ในเรือ่งการนเิทศคร	ูหลักสตูร	English	Program	เมือ่วนัจนัทร์ที	่6	มถินุายน	2559	โดยมี	
ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	2	อาคารรตันบรรณาคาร

ประชุมการนิเทศครูหลักสูตร English Program



	 คณะครรูะดบัชัน้ต่างๆ	ได้จดัโครงการส่งเสรมิระเบยีบวนิยั	เพือ่ส่งเสรมิให้นกัเรยีนปฏบิตัตินตามข้อตกลง	กฎเกณฑ์	ระเบยีบ
ข้อบงัคบัของครอบครวั	โรงเรยีน	สงัคม	และสามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืน่อย่างมคีวามสขุ	ซึง่การด�าเนนิงาน	ได้แก่	การส่งเสรมิระเบยีบ
วนิยัในการเข้าแถวเคารพธงชาต	ิสวดมนต์	นัง่สมาธ	ิตลอดจนฝึกให้นกัเรยีนตรงต่อเวลา	และรูจ้กัการรกัษาความสะอาด

โครงการส่งเสริมระเบียบวินัย
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	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมตอบปัญหาเชิงวิชาการ	Social	Studies	Geniusเพชรยอดสังคม	ปี	4 
ในหัวข้อพิเศษ	“แด่ครู...ผู้คือพระคุณที่สาม”	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	มิถุนายน	2559	โดยมีคุณครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	4	คู่	ซึ่งใน
ท้ายที่สุดของการแข่งขันครั้งนี้คู่ของมาสเตอร์ณชพล สมณา และนายสักขฉัฏฐ์ ธนสารกาญจน์กุล ชั้น	ม.5/4	เป็นฝ่ายชนะ	ทั้งนี้	การแข่งขันตอบ
ปัญหาเชิงวิชาการเพชรยอดสังคม	ปี	4	จะจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา	2559	ทุกวันพฤหัสบดี	เวลา	16.10-18.00	น.	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1 
ชั้น	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

 มาสเตอร์วนัชยั จริคปุการ	ครทูีป่รกึษาชมรม	ACT	Media 
ได้น�านักเรียนชมรม	ACT	Media	และทีมงานประชาสัมพันธ์	
จ�านวน	25	คน	เข้าร่วมการอบรม	Workshop	ด้านการถ่ายภาพ	
เทคนคิการจดัเเสง	และการใช้อปุกรณ์เพือ่เสรมิสร้างเเนวคดิใน
การผลติผลงาน	โดยมีคณุวศิรตุ องัคทะวานชิ	ศษิย์เก่าโรงเรยีน 
อสัสมัชญั	ผู้สร้างชือ่เสยีงจากการถ่ายภาพปลากดัไทยให้โด่งดงั 
ไปทั่วโลก	 ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 เมื่อวันศุกร์ที่	 24	 มิถุนายน	
2559	ณ	ร้าน	Sit	In	ชั้น	2	โรงหนังลิโด	้สยามสเเควร	์

กิจกรรมเพชรยอดสังคม ปี 4

อบรม Workshop ด้านการถ่ายภาพ ช่างภาพ
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	 ฝ่ายปกครอง	ได้จัดกิจกรรมค่ายพฒันาทกัษะความเป็นผู้น�านกัเรยีน	เม่ือวนัที	่16-17	มถินุายน	2559	โดยมคีณะกรรมการสภานกัเรยีน 
สารวตัรนกัเรยีน	หวัหน้าห้อง	และรองหวัหน้าห้อง	จ�านวน	250	คน	เข้ารบัการอบรม	ณ	ห้องประชมุปรชีาวฒุ	ิอาคารเซนต์ปีเตอร์

	 งานสวสัดภิาพ	และความปลอดภยั	ฝ่ายปกครองได้จดัอบรมการป้องกนัอคัคภียั	และการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น		ปีการศกึษา	2559 
ให้กบันกัเรียนหวัหน้าห้อง	รองหวัหน้าห้อง	สภานกัเรยีน	สารวตัรนกัเรยีน	และกองร้อยพเิศษ	โดยมจีดุประสงค์เพือ่ให้นกัเรยีน	และบคุลากร
ภายในโรงเรยีน	ตระหนกัถึงอบุตัภิยัทีเ่กดิจากอคัคภียั	รูจ้กัวธิกีารป้องกนัตนเองจากอคัคภียั	วธิกีารปฐมพยาบาลเบือ้งต้นเมือ่เกดิเหตอุคัคภียั 
และมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธ	ีเมื่อวันศุกร์ที่	17	มิถุนายน	2559	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ	ชั้น	3	อาคารเซนต์ปีเตอร์

	 ACT	Fitness	Center	ฝ่ายกจิกรรม	ได้จดัอบรมการใช้บรกิาร	ACT	Fitness	Center		ปีการศกึษา	2559	ให้กบันกัเรียนระดบัช้ัน 
มธัยมศกึษาปีที	่1	ระหว่างวนัที	่13-17	มถินุายน	2559	และมัธยมศกึษาปีที	่4	ระหว่างวนัที	่30	พฤษภาคม-3	มถินุายน	2559	ใน
คาบเรยีนสขุศกึษา	 และพลศกึษา	 เพือ่ให้นกัเรยีนได้รบัความรูเ้กีย่วกบัการใช้อปุกรณ์ในการออกก�าลงักายอย่างถกูวธิี	 และรบัทราบ
กฎระเบยีบต่างๆ	ในการเข้าใช้บรกิาร

ค่ายพัฒนาทักษะความเป็นผู้น�านักเรียน

อบรมการป้องกันอัคคีภัย และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมการใช้บริการ ACT Fitness Center



	 งานยานพาหนะและรถรบั-ส่งนกัเรยีน	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	ได้จัดอบรมนกัเรยีนทีใ่ช้บรกิารรถรบั-ส่งนกัเรยีนในเรือ่งกฎระเบยีบ	การอยูร่่วมกนั 
และการใช้อปุกรณ์ควบคมุกรณทีีร่ถเกดิอบุตัเิหต	ุหรือมเีหตฉุกุเฉนิ	เมือ่วนัจนัทร์ที	่6	มิถนุายน	2559	ณ	ห้องเรยีนไฟฟ้า	อาคารเซนต์มาร์ตนิ

อบรมนักเรียนที่ขึ้นรถรับ-ส่งนักเรียน
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	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้จัดกิจกรรมให้
ความรูเ้ร่ืองโรคไข้หวดัใหญ่	เพือ่เป็นการป้องกนัโรคให้กบันกัเรยีน	
โดยมีนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1-3	 เข้ารับฟังการ 
บรรยาย	 เมื่อวันศุกร์ที่	 3	 มิถุนายน	 2559	 ณ	 หอประชุม 
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	โรงพยาบาล
วิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม	 จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
ไข้หวัดใหญ	่4	สายพันธุ	์ปี	2016	ได้แก่	สายพันธุ	์A/H1N1,	H3N2,	
สายพนัธุ	์B	Victoria	และสายพนัธุ	์B	Yamagata	ให้กับนกัเรยีนระดบั
ชั้นประถมศึกษาปีที่	1-มัธยมศึกษาปีที่	6	เพื่อเป็นการป้องกันโรค 
ให้กบันกัเรยีน	โดยนักเรยีนเข้ารบัการฉดีวคัซนีเขม็ที	่1	เมือ่วนัศกุร์
ที	่17	มิถนุายน	2559	และเขม็ที	่2	ในวนัพฤหสับดทีี	่21	กรกฎาคม	
2559	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์



มอบเงินสนับสนุนครูที่ส่งผลงานเข้าประกวดครูดีเด่น

	 ฝ่ายปกครอง	 ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น	 ป.2-ม.6	 ปีการศึกษา	 2559	 เมื่อวันเสาร์ที่	 4	 มิถุนายน	 2559 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โดยแบ่งการประชุมเป็น	2	รอบ	รอบเช้า	ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น	ป.2-ป.6 
โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	 แจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียน	 ปีการศึกษา	 2559	 และ	ดร.ชัยณรงค์ 
มนเทียรวิเชียรฉาย	 บรรยายในหัวข้อการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี	 รอบบ่าย	 เป็นการประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น	 ม.2-3	 และ 
ม.5-6	 โดยมีผู้อ�านวยการแจ้งนโยบายการบริหารโรงเรียน	 และพญ.เบญจพร ตันตสูติ	 บรรยายในหัวข้อการเลี้ยงลูกให้ถูกวิธี 
ทัง้นี	้การประชมุในรอบบ่าย	ผูอ้�านวยการได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยนิดกีบันกัเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลัเหรยีญทองการแข่งขนัชวีวทิยา
โอลิมปิกระดับชาติ	และคุณส่องแสง ปทะวานิช	นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	ได้ให้เกียรติมอบโล่	และรางวัลให้กับนักเรียน
ที่มีผลการสอบ	O-NET	100	คะแนนเต็ม

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.2-ม.6 ปีการศึกษา 2559

	 สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดัประชมุคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง	และครฯู	ครัง้ที	่2/2559	เมือ่วนัเสาร์ 
ที	่25	มถินุายน	2559	ณ	ห้องประชมุยอห์น	แมรี	่ซ่ึงในช่วงก่อนเริม่การประชมุ	คณุส่องแสง ปทะวานชิ	นายกสมาคมผู้ปกครองและครฯู 
ได้ให้เกยีรตเิป็นประธานในการมอบเงนิสนบัสนนุครทูีส่่งผลงานเข้าประกวดผูร่้วมบรหิาร	ครู	ครนูเิทศ	และบุคลากรทางการศกึษาดเีด่น	ปี	2559 
จ�านวน	 6	 ท่าน	 ท่านละ	 5,000	 บาท	 ได้แก่	มิสพูนศรี เหลืองศุภชัยกุล ประเภทครูผู้สอนระดับช้ัน	 ป.1-ป.3	มิสนงนุช เอกตระกูล 
ประเภทครผููส้อนระดบัชัน้	ป.4-ป.6	มาสเตอร์เทดิพล วงษ์รกัษา	ประเภทครูผูส้อนระดบัชัน้	ม.4-ม.6	มสิอจัฉรา จนัหา	ประเภทครนูเิทศ	
มาสเตอร์ผดงุศกัดิ ์แสงสวงค์ ประเภทบคุลากรทางการศกึษา	และมาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจมัน่ ประเภทผูร่้วมบรหิาร
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 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 ครั้งที่	 1/2559 
โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้ทรงคุณวุฒ ิภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คุณส่องแสง ปทะวานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	
รศ.การุณ ใจปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ	มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ผู้แทนคร	ูและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�านวยการเข้าร่วมประชุม	เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	16	มิถุนายน	2559	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

 มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ	 หัวหน้างานการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ	 ได้จัดประชุมคณะผู้จัดท�า
หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ	ACT	TIMES	ครั้งที่	1/2559	เพื่อ
ปรึกษาหารอืในการจดัท�าหนงัสอืพมิพ์ภาษาองักฤษ	วารสาร
โรงเรียน	อสธ	สาร	และสรรหาหัวหน้าคณะผู้จัดท�า	เมื่อวัน
องัคารที	่14	มิถุนายน	2559	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	2 
อาคารรัตนบรรณาคาร	

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประชุมคณะผู้จัดท�าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
ACT TIMES ครั้งที่ 1/2559

ชนะเลิศ Brazil Embassy
Football Championships รุ่นอายุ 18 ปี

	 นักกีฬาฟุตบอลทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ได ้เข ้าร ่วม 
การแข่งขันฟุตบอลรายการ	 Brazil	 Embassy	 Football	
Championships	 รุ่นอายุ	 18	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวัน
อาทติย์ที	่12	มถินุายน	2559	ณ	สนามจงัหวดัภเูกต็	ผลการ
แข่งขนั	ทมีอสัสมัชญัธนบรุ	ีชนะ	ทมีออสเตรเลยี	5:1	ประตู	
จงึได้รบัถ้วยรางวลัชนะเลศิมาครองได้ส�าเรจ็
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	 ผลการแข่งขนัว่ายน�า้กรมพลศกึษา	ทีมนกักฬีาว่ายน�า้สโมสรโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลั	16	เหรยีญทอง	9	เหรยีญเงิน 
7	เหรียญทองแดง	และสามารถท�าลายสถิติ	3	รายการ	ได้แก่	ด.ช.วรา จตุรสถาพร	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3/7	สามารถท�าลายสถิต ิ
ท่าผเีสือ้	50	เมตร	ในรุน่อาย	ุ8	ปีชาย	รายการทมีผลัดฟรสีไตล์	8	ปีชาย	ท�าลายสถติกิรมพลศึกษา	และรายการผลัดฟรสีไตล์	4×50	เมตร 
ท�าลายสถิติกรมพลศึกษา

	 ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาต	ิ รายการ	100	พลัส	 แอลทีเอท	ี
ไอทีเอฟ	จูเนียร์	เกรด	4	ณ	ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต	ิเมืองทองธาน	ีเมื่อ 
วนัเสาร์ที	่25	มิถนุายน	2559	รอบชิงชนะเลิศ	ประเภทหญงิเดีย่ว	นางสาวทรรศพร 
นาคหล่อ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/8	นกัเทนนสิดาวรุง่หญงิของไทย	ชนะ	คมิ	อกิลปูาส 
จากประเทศฟิลปิปินส์	2	เซตรวด	ด้วยสกอร์	6:4	และ	6:3	จงึได้รบัถ้วยรางวลัชนะเลศิ 
มาครอง

 ด.ช.ธีธัช เห็นการไกล	ชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 2/2	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	
ประเภททีมชายคู่	 รุ่นอายุไม่เกิน	 8	ป	ี จากการ 
แข่งขันเทนนิสรายการ	 KPN	 Junior	 Tennis	
Tournament	 เมื่อวันท่ี	 4-5	 มิถุนายน	 2559	
ณ	 สนามเทนนิส	 ศกลพรรณ	 สปอร์ตคลับ 
(ปรีดีพนมยงค์	42)	กรุงเทพฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1
KPN Junior Tennis Tournament

เหรียญทองการแข่งขันว่ายน�า้กรมพลศึกษา

แชมป์เทนนิส 100 พลัส แอลทีเอที ไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด 4
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	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา	และพลศึกษา	ได้น�านกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนัใน	รายการ	Paseo	Thailand	Super	Stacking 
เมื่อวันเสาร์ที่	 4	มิถุนายน	2559	ณ	ศูนย์การค้า	 The	Paseo	Park	ผลการแข่งขัน	 ได้รับรางวัล	 6	 เหรียญทอง	3	 เหรียญเงิน 
2	เหรียญทองแดง	ถ้วยรางวัลชนะเลิศ	Over	All	ชาย	และถ้วยรางวัลชนะเลิศ	Over	All	หญิง

เหรียญทอง Paseo Thailand Super Stacking

	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา	 และประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ	 ปี	 2559	 โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา	 และประชุมผู้ปกครอง	 ร่วมด้วยคณะทีมงานผู้บริหารและ 
ผูฝึ้กสอนของโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเมือ่วนัเสาร์ที	่18	มถินุายน	2559	ณ	อาคารหอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

พิธีมอบทุนการศึกษา และประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ ปี 2559
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จุดเน้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2559

	 1.	 ปลูกฝังระเบียบวินัย	รู้จักหน้าที่ของตนเอง

	 2.	 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด	ความสามารถ	และความสนใจ

	 3.	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร์	และภาษาต่างประเทศ

	 4.	 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	สู่มาตรฐานสากล

facebook
ACTMedia & Studio

	 คณุครรูะดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่ 1	 ถงึมธัยมศึกษาปีที	่ 3	 ได้จดัพธิเีปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารสีามญั	 ในแต่ละระดบัชัน้ 
ประจ�าปีการศกึษา	2559

พิธีเปิดประชุมกองลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ปีการศึกษา 2559

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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