
http://www.act.ac.th
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 188 เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม  2559

ปีการศึกษา

2559

กรีฑาสีกรีฑาสี



	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้จัดการแข่งขันกรีฑาสี	 ครั้งที่	 52	 ปีการศึกษา	 2559	 วันแรกเป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	4	-	มัธยมศึกษาปีที	่6	จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที	่26	สิงหาคม	2559	โดยมี	ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	
และโฆษกกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	ให้เกียรติเป็นประธาน	
	 วันที่สองเป็นการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1	-	ประถมศึกษาปีที่	3	จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที	่27	สิงหาคม	2559	
โดยมี	ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท	์ผู้เชี่ยวชาญประจ�าสถาบันขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ	ให้เกียรติเป็นประธาน	ณ	สนามว่องประชานุกูล	
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี

กรีฑาสี ปีการศึกษา 2559
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	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการ	 เมื่อวันอังคารที่	 9	 สิงหาคม	 2559	
ณ	 โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่	 ผลปรากฏว่า	 น.ส.นลินรัตน์ 
ตู ้ทับทิม	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดสุนทรพจน์	 โดยมีมิสฮานาน อีหมัน	 เป็นครูผู้ฝึกซ้อม	
และ	ด.ญ.ณชัชา ช้อยเชือ้ด	ีชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2/1	ได้รบัรางวลั 
รองชนะเลิศอันดับ	 1	 การแข่งขันอ่านท�านองเสนาะ	 โดยม ี
มสิพชิชา พ่วงทอง เป็นครผููฝึ้กซ้อม

 ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์	 ชั้น	 ม.3/3	 ได้ 

เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต	์รายการ	World	Robot	Game	2016 

ณ	 ประเทศอินโดนีเซีย	 ผลการแข่งขัน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทซูโม	่รุ่น	500	กรัม	และรุ่น	1	กิโลกรัม	จึงได้รับต�าแหน่ง

แชมป์โลก	WRG	2016

แชมป์โลก WRG 2016

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค	์ หัวหน้า
ฝ่ายวชิาการ	และคณะคร	ูได้เดนิทางไปร่วมพธิลีงนามความร่วมมอื	ระหว่างโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีกบัโรงเรยีนสาธติมธัยมถงจี้ 
เมือ่วนัองัคารที	่19	กรกฎาคม	2559	ณ	เมอืงเซีย่งไฮ้	สาธารณรฐัประชาชนจนี

พิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนสาธิตมัธยมถงจี้ ณ เมืองเซี่ยงไฮ้

รางวัลชนะเลิศการประกวดสุนทรพจน์
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	 ศนูย์ดนตรอีสัสมัชญัธนบรุ	ีได้น�านกัเรยีนทีส่อบวดัระดบัความสามารถทางด้านดนตรกีบัสถาบนั	Trinity	College	London	สถาบนั 
ที่มีมาตรฐานสอบวัดความรู้ทักษะการปฏิบัติในระดับสากล	 เข้าพบภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที	่4	สงิหาคม	2559	เพือ่รายงานผลการสอบครัง้ทีผ่่านมา	โดยมรีายชือ่นกัเรยีนทีไ่ด้รบัเกยีรตนิยิมอนัดบั	1	ดงัน้ี	ด.ช.ธนณฏัฐ์ สวุรรณรกัษ์ 
ชัน้	ป.3/B	และ ด.ช.รกัเก้า ศรเีครอืแก้ว	ชัน้	ป.3/1	เครือ่งดนตร	ีPiano	เกรด	Grade-1	นายรพนินาร์ท น่ิมมณวีรรณ	ช้ัน	ม.5/6	เครือ่งดนตร	ี 
Piano	เกรด	Grade-3	ด.ช.ปัญญากร เฉนิ ชัน้	ม.3/A	เครือ่งดนตร	ีPiano	เกรด	Grade	-	2 ด.ช.พทัธนนัท์ พารกัษา ชัน้	ม.2/4	เครือ่งดนตรี	
Guitar	เกรด	Grade	-	1	และ	ด.ช.ธรีเมษ บญุแจก	ชัน้	ม.4/4	เครือ่งดนตร	ีPiano	เกรด	Grade	-	3	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขนัความสามารถทางวชิาการ	เมือ่วนัที	่4	และ	
9	สงิหาคม	2559	ณ	โรงเรยีนกสณิธรอาคาเดมี	่ผลการแข่งขนั
มดีงันี	้ หวัข้อ	 “Spelling	 Bee”	 ช่วงชัน้ที	่ 2	ด.ญ.พมิพ์นภิา 
โอพรสวสัดิ	์ชัน้	ป.6/A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	และ	ด.ญ.ธนาภา 
วฒันะกจิ	ช้ัน	ป.4/A	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	หวัข้อ	
“Story	telling”	ด.ญ.พมิพ์มาดา งามสง่าพงษ์	ชัน้	ป.6/A	ได้
รับรางวลัชนะเลศิ	และ	ด.ช.ธนภทัร อณรีกัษ์กลุ	ชัน้	ป.3/A	ได้
รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	 โดยม	ีมสิศรนีารถ ธรรมาชพี 
Ms.Hazel Fajelagutan มสิอภญิญา มลูสกิ	และมสิพชัรนิทร์ 
เครอืเทพ	เป็นครผููฝึ้กซ้อม

เกียรตินิยมอันดับ 1 Trinity College London

รางวัลชนะเลิศ Spelling Bee และ Story telling

	 งานการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	
ภาษาจีน	 และนักเรียนสหศิลป์จีน	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันคัดลายมือ 
ภาษาจีน	 เมื่อวันอังคารที่	 9	 สิงหาคม	 2559	ณ	 โรงเรียนกสิณธร 
อาคาเดม่ี	 ผลปรากฏว่า	ด.ญ.สุธิมนต์ วิสาหะพานิช	 ชั้น	 ม.1/A 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	ด.ช.ศุภชัย บุญเลิศ	 ชั้น	 ป.6/A	
และนางสาวเบญญาภา หวงั	 ชัน้	 ม.6/8	 ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 โดย
ม	ีมาสเตอร์นวิตั ิแซ่ลี ้มสิเรอืนทรพัย์ ไชยสวุรรณพร มสิณฐัสรญั 
พลูทรพัย์เจรญิ	และมาสเตอร์กรกช รตันกรฑีากลู	เป็นครผููฝึ้กฝน

รางวัลชนะเลิศคัดลายมือภาษาจีน
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 น.ส.ปฏิมากร ศรีนาคา	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5/4	 ได้
รับรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล	 “กินรีทอง”	 ในโครงการยกย่อง
สร้างสรรค์คนด	ี ต้นแบบของสังคมไทย	ประจ�าปี	 2559	และ
จะเข้ารับประทานรางวัลจากพระหัตถ์	หม่อมเจ้าหญิงมาลินี
มงคล ยุคล อมาตยกุล	 พระปนัดดาในพระบาทสมเด็จ 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	ในวันจันทร์ที่	18	กรกฎาคม	2559 
ณ	ศูนย์การค้าสยามพารากอน

รางวัลคุณค่าแห่งบุคคล “กินรีทอง” 

 ด.ญ.ภัณฑิรา จงหมาย	 ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	6/2	ได้รับเลือกเชิดชูเกียรต	ิเป็นบุคคล	“เยาวชน
ต้นแบบ”	ประจ�าปี	2559	ในงานประกาศรางวัลเชิดชู
เกียรติคุณ	คนของแผ่นดิน	ครั้งที่	4	เมื่อวันจันทร์ที่	8	
สิงหาคม	2559	ณ	ศูนย์ประชุม	สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 
จากโครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน	 เทิดทูน
เกียรติ	 “แม่ของแผ่นดิน”	 เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 12	 สิงหาคม	 2559 
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรม
ราชินีนาถ	 ซึ่งทางคณะกรรมการจัดงาน	 ได้พิจารณา
คัดเลือกจากคุณสมบัติในเรื่องของการเรียน	 การร่วม
กิจกรรมทางสังคมอย่างสม�่าเสมอ	 และมีความกตัญญู
ต่อบิดามารดา	

 นางสาวรตา จกัรเมธากลุ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/7	นกัเรยีนหลกัสตูร 
สหศิลป์ดนตรีและการแสดง	 ได้เป็นตัวแทนเยาวชนนักเต้น	 ตัวแทน
ประเทศไทย	เดนิทางไปเข้าร่วมการประกวดเต้น	เวท	ีCSTD	WA	Competition 
2016	 ซ่ึงเป็นเวทีการเต้นที่ใหญ่	 1	 ใน	 4	 ของการแข่งขันเต้นในทวีป
ออสเตรเลีย	 ระหว่างวันที่	 30	 มิถุนายน	 -	 11	 กรกฎาคม	 2559 
ณ	เมืองเพิร์ธ	ประเทศออสเตรเลีย	ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล	ดังนี้	รางวัล
ชนะเลศิ	อนัดบั	1	Lyrical	solo	รุน่	open	age:	novice	รางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับ	1	Contemporary	duo/trio	รุ่น	open	age:	novice	&	open	
รางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	2	Demcharacter	solo	รุน่	open	age:	novice	
&	open	และรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	2	National	solo	รุ่น	open	age	
:	novice	&	open

เยาวชนต้นแบบ
รางวัลชนะเลิศการประกวดเต้น CSTD WA Competition
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	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ได้จัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์	 ปีการศึกษา	 2559	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 18	 สิงหาคม	 2559 
ณ	หอประชมุหลยุส์	 มาร	ี เดอ	มงฟอร์ต	 	 เพือ่ให้นกัเรยีนได้แสดงออกในทางความคดิรเิริม่สร้างสรรค์ผลงาน	และนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมงานได้
แสวงหาความรู	้ ประสบการณ์ตรงจากภายนอกห้องเรยีน	ภายใต้แนวคดิ	“ตลาดนดัวิทยาศาสตร์”	ซึง่ภายในงานมกีารจดัแสดงซุม้กจิกรรม
ทีน่่าสนใจมากมาย

นิทรรศการวันวิทยาศาสตร์

	 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ร่วมกับ	 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์
โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี 	 จดักจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	 ส�าหรบันกัเรยีนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที	่ 4-6	 เมือ่วนัศกุร์ที	่ 5 
สงิหาคม	2559		โดยมนีกัเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีและนกัเรยีนจากโรงเรยีนในเขตกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	17	แห่ง	เข้าร่วมกจิกรรม

ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
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	 งานหลกัสตูร	และนเิทศการสอน	ฝ่ายวชิาการ	ได้เชญิ	ผศ.ดร.จไุรรตัน์ สดุรุง่	ประธานสาขานเิทศการศกึษา	และพฒันาหลกัสตูร	จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	 และอาจารย์ปัญญา อัครพุทธพงษ์ อาจารย์นิเทศการศึกษา	 และพัฒนาหลักสูตร	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 มานิเทศการสอน 
ครูต่างชาติ	 แผนการเรียน	 English	 Program	 จ�านวน	 24	 คน	 เมื่อวันที	่ 4-6	 กรกฎาคม	 2559	พร้อมทั้งให้ข้อมูลหลังการนิเทศการสอนของครู 
เพือ่พฒันาการสอนต่อไป

นิเทศการสอนครูต่างชาติ แผนการเรียน English Program

	 ศนูย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	ได้จดัอบรมครตู่างชาตขิอง
ศนูย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	โดย	Mr.	David	Valente	ต�าแหน่ง	
Head	of	Education	of	Stanford	University	ระหว่างวนัที่	
27-29	กรกฎาคม	2559	ณ	ห้องเรยีน	Bell	หมายเลข	1	โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาทกัษะของครผููส้อน	และปรบัแนวทาง
การสอนให้เป็นปัจจบุนั	ทนัสมยั	 อบรมในหวัข้อทีเ่หมาะสมกบั
การจดัการเรยีนการสอนของศนูย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	 ซึง่
ครผููส้อนสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ในห้องเรยีนได้	

	 คณะครฝู่าย	English	Program	ได้น�านักเรยีนแลกเปลีย่นในโครงการ	AFS	Ms.Anna Cinotto	จากประเทศอติาล	ีเข้าพบ 
ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการและภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	เมือ่วนัศุกร์ที	่22	กรกฎาคม	2559 
ณ	ห้องรับรองผู้อ�านวยการ	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 เพื่อเป็นการต้อนรับ	 ซึ่งนักเรียนจะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนท่ีโรงเรียน 
อสัสมัชญัธนบรุเีป็นระยะเวลา	1	ปี

ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS

อบรมครูต่างชาติของศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
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	 งานการเรียนการสอนลูกเสือ	 ฝ่ายปกครอง	 ได้จัดพิธี 
ทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนาม	 วันคล้ายวันสถาปนา 
ลูกเสือแห่งชาต	ิเมื่อวันศุกร์ที่	1	กรกฎาคม	2559	ณ	มาร์ติน
ยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย 
ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ภายในงานมกีาร
แต่งตั้งผู้ประสานงานลูกเสือ	 และหัวหน้างานลูกเสือระดับชั้น 
ปีการศึกษา	2559	

พิธีทบทวนค�าปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้าย
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  

	 งานสวสัดภิาพและความปลอดภยั	ฝ่ายปกครอง	ได้น�าคณะผูด้�าเนนิงาน	ผูบ้รหิาร	ครแูกนน�า	และนกัเรยีนแกนน�า	เข้าพบผูอ้�านวยการ	
เพ่ือรายงานผลการด�าเนนิงานโครงการโรงเรยีนมาตรฐาน	ต้านสิง่เสพตดิ	(TRC.VB	Harm	Prevention)	เมือ่วนัองัคารที	่16	สงิหาคม	2559	
ณ	ห้องรับรองผูอ้�านวยการ	อาคารรตันบรรณาคาร

นักเรียนแกนน�าโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด

 มาสเตอร์ณฏัฐวฒุ ิทองค�า	หวัหน้ากลุม่สาระการเรยีนรูสั้งคมศึกษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	และคณะครกูลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคม
ศกึษาฯ	ได้จดักจิกรรมหล่อเทยีนพรรษา	และการฟังบรรยายธรรมในหวัข้อ	“๗๐	ปี	ครองใจชาวไทยด้วยธรรม”	โดย	พระครสูนุทรธรรมพาที 
เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2559	โดยมี	ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	อธิการ	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ประจ�าปีการศึกษา 2559
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	 ฝ่ายกจิกรรมได้จดัพธิถีวายพระพร	เนือ่งในวโรกาสเฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ	โดยมคีณะ
ภราดา	 คณะหวัหน้าฝ่าย	คณะคร	ู สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี สมาคมศษิย์เก่าอัสสมัชญัธนบรุ	ี กรรมการเครอืข่าย 
ผู้ปกครอง	 ตัวแทนชุมชน	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียนเข้าร่วมพิธี	 	 และร่วมลงนามถวายพระพร	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	 สิงหาคม	 2559 
ณ	อาคารโกลเด้น	จบูลิี่	

 มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์	 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
ปกครองระดบัชัน้มธัยมศกึษา	 ได้เป็นตวัแทนโรงเรยีน
รบัประทานโล่ประกาศเกยีรตคิณุ	“โรงเรยีนมาตรฐาน
ต้านสิ่งเสพติดดีเด่น”	 (โครงการ	 TRC.VB	 Harm 
Prevention	 โรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด)	 จาก
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชา 
ทินัดดามาตุ	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	 8	 สิงหาคม	 2559 
ณ	 ห้องประชุมชั้น	 12	 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 
โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

	 ฝ่ายวชิาการ	ได้จดัพธิมีอบเกยีรตบิตัรเรยีนด	ีประจ�าปีการศกึษา	2558 
เมือ่วนัเสาร์ที	่2	กรกฎาคม	2559	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยม ี
ภราดา ดร.บญัชา แสงหริญั อคัรธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	ให้เกยีรติ
เป็นประธานในพธิ	ีซึง่ในปีการศกึษา	2558	มนีกัเรยีนทีไ่ด้รบัเกยีรตบิตัรเรยีนด ี
Certificate	จ�านวน	1,736	คน	Diploma	จ�านวน	381	คน	เรยีนดรีายวชิา	
จ�านวน	142	คน	ทนุการศกึษาราฟาแอล	จ�านวน	15	คน	ทนุการศึกษายอห์น	แมรี่ 
จ�านวน	15	คน	ทนุการศกึษาด้านดนตร	ีจ�านวน	9	คน	และทนุการศกึษาด้านกฬีา 
จ�านวน	10	คน

พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจ�าปีการศึกษา 2558
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	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ได้จดักจิกรรมระลกึพระคณุแม่	“ฟังเพลงรกับนตกัแม่”	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่11	
สงิหาคม	2559	ณ	หอประชมุหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	เพือ่ให้นกัเรยีนได้แสดงออกถงึความกตญัญ	ูความรกัทีม่ต่ีอแม่	เสรมิสร้างคุณธรรม	จรยิธรรม	
ค่านยิมทีพ่งึประสงค์	 โดยกจิกรรมครัง้นีไ้ด้รบัการสนบัสนนุเป็นอย่างดจีากคณะคร	ู และนกัเรยีนศูนย์ดนตรอีสัสัมชัญธนบรุ	ี ฝ่ายกจิกรรม 
ทีม่าร่วมกนัถ่ายทอดบทเพลงแทนความรกั	ความห่วงใยได้อย่างไพเราะ

กิจกรรมระลึกพระคุณแม่

ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2559                                                      



	 งานอภิบาล	ส�านกัผู้อ�านวยการ	 ได้จดั
พธิเีปิดนทิรรศการเทดิเกยีรตแิม่พระอสัสมัชญั	
เมือ่วนัองัคารที	่ 9	 สงิหาคม	 2559	ณ	 เวทใีต้ 
อาคารอสัสัมชัญ	โดยมี	ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย 
ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	 ให้เกยีรตเิป็นประธาน	
และมอบเกยีรตบิตัรรางวลัให้กบันกัเรยีนทีไ่ด้
รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพระบายสี
ในกิจกรรมเน่ืองในโอกาสเทิดเกียรติแม่พระ
อสัสมัชญั	

พิธีเปิดนิทรรศการ
เทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

	 งานอภบิาล	ส�านักผูอ้�านวยการ	ได้จดัวจนพธิกีรรมเทดิเกยีรตแิม่พระอสัสัมชัญ	เมือ่วนัจนัทร์ที	่15	สิงหาคม	2559	ณ	หอประชมุหลยุส์ 
มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยม	ีภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ 
สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัธนบรุ	ีคณะคร	ูและตวัแทนนกัเรยีนเข้าร่วมพธิี

วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

	 งานอภบิาล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จดัวจนพธิกีรรมเทดิเกยีรตนิกับญุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต	เมือ่วนัศกุร์ที	่15	กรกฎาคม	
2559	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยม	ีภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	อธกิาร 
คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัธนบรุี	
คณะครู	และตวัแทนนกัเรยีนเข้าร่วมพธิี

วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ

 July - August  2016   11
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	 งานอนามยัโรงเรยีน	 ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	 ร่วมกบั	 โรงพยาบาล
วิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม	 จัดงานตรวจสุขภาพ 
นักเรียน	 ปีการศึกษา	 2559	 เมื่อวันท่ี	 4-8	 กรกฎาคม	 2559 
เวลา	 08.10-15.10	น.	ณ	 ห้องประชมุมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุ
หลยุส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ร่วมกับ 
โรงพยาบาลวชิยัเวช	 อนิเตอร์เนช่ันแนล	หนองแขม	 จดังาน 
ฉดีวคัซนีป้องกนัโรคมะเรง็ปากมดลกู	เขม็ที	่1	ให้กบันกัเรยีน
หญงิระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	-	มธัยมศกึษาปีที	่6	ทีเ่ข้า
ร่วมโครงการ	 จ�านวน	133	คน	 เมือ่วนัจนัทร์ที	่ 1	 สงิหาคม	
2559	 ณ	 ห้องประชุมมงฟอร์ต	 อาคารหอประชุมหลุยส ์
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	ทัง้นี	้นกัเรยีนอาย	ุ9-14	ปี	จะได้รบัการ
ฉดีวคัซนี	เขม็ที	่2	วนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2560	และนกัเรยีนอายุ	
15	ปีขึน้ไป	จะได้รบัการฉดีวคัซนี	เขม็ที	่2	วนัที	่1	กนัยายน	
2559	และเขม็ที	่3	วนัที	่1	กมุภาพนัธ์	2560

	 งานอนามยัโรงเรยีน	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	จดังานตรวจสุขภาพ 
บคุลากร	ปีการศกึษา	2559	ให้กบัคร	ูและเจ้าหน้าที	่เมือ่วนัเสาร์
ที	่9	และ	16	กรกฎาคม	2559	โดยมคีณะแพทย์	และพยาบาล 
โรงพยาบาลวชิยัเวช	อนิเตอร์เนชัน่แนล	หนองแขม	ด�าเนินการตรวจ	
ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต 
คณะแพทย์	และพยาบาลโรงพยาบาลพญาไท	3	ด�าเนนิการตรวจ	
ณ	ห้อง	VIP	Lounge	อาคาร	Golden	Jubilee

	 งานอนามยัโรงเรยีน	 ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	 ร่วมกบั	 โรงพยาบาล
วชิยัเวช	 อนิเตอร์เนชัน่แนล	หนองแขม	จดังานเคลอืบฟลอูอไรด์ให้
กบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1-2	ทีเ่ข้าร่วม	จ�านวน	615	คน	
เมือ่วนัศกุร์ที	่5	สงิหาคม	2559	และนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา 
ปีที	่3-6	ทีเ่ข้าร่วม	จ�านวน	462	คน	เมือ่วนัจนัทร์ที	่8	สงิหาคม	2559	
ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2559

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก

ตรวจสุขภาพบุคลากร ปีการศึกษา 2559 เคลือบฟลูออไรด์นักเรียน ป.1-ป.2
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 มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์	 ครูผู ้ฝ ึกสอนและดูแลกีฬา 
ปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้ตัดสิน 
กฬีาปีนหน้าผา	 ระดบัภมูภิาค	 รุน่ที	่ 1/2559	 จดัโดย	สมาคมกฬีา
ปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย	 ร่วมกบั	สถาบนัการพลศกึษา	ระหว่าง
วนัที	่29	มถินุายน-1	กรกฎาคม	2559	ณ	การกฬีาแห่งประเทศไทย	
กรุงเทพมหานคร

	 ฝ่ายกจิกรรมได้น�านกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาปีนหน้าผา	
รายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2559	 เมื่อวันที่	
11-14	สิงหาคม	2559	ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล	4	เหรียญทอง	5	
เหรยีญเงนิ	13	เหรยีญทองแดง	โดยมรีายชือ่นักเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลั
เหรียญทอง	ได้แก่	ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย	ชั้น	ม.1/A	นายสิรภพ  
จิรจตุรพักตร	์ชั้น	ม.5/4	ด.ช.อภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักด	ีชั้น	ม.2/1	
ด.ช.กจิภมู ิมสีวสัดิ ์ชัน้	ป.3/B	รางวลัเหรยีญเงนิ	ได้แก่	ด.ญ.ภาพติ 
สถิตธรรมจิตร	 ชั้น	 ป.6/1 ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย ชั้น	 ป.4/2 
นายสิรภพ จิรจตุรพักตร	์ชั้น	ม.5/4	ด.ช.อภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักดี 
ชั้น	ม.2/1	และ	ด.ช.ปริตต์ ลีลาสินเจริญ	ชั้น	ป.5/B

	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้น�านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันปีนหน้าผา
จ�าลองรายการ	Deep	Climbing	Gym	เมือ่วนัเสาร์ท่ี	30	กรกฎาคม	
2559	ณ	ห้างสรรพสนิค้า	Harbor	พทัยา	ผลการแข่งขัน	ด.ช.ถริวฒัน์ 
กลิ่นสุคนธ์	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 4/1	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
รุน่	 Junior	 Beginner	ด.ช.ปกสกนธ์ โชติกไกร	 ชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที	่2/3	ได้รับรางวลัชนะเลศิ	รุน่	Young	Beginner	และ	ด.ช.ณภัทร 
สมใจปองธรรม ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่3/2	ได้รบัรางวลัชนะเลศิรุน่	Open	

 ด.ญ.เจนจิรา ฉุยเนย	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 2/7	 ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันร่มบินในทัวร์นาเมนท์ระดับโลก	 รายการ	 “เอฟเอไอ	
เวิลด์พารามอเตอร์	 แชมเปี้ยนชิพ	 2016”	 ระหว่างวันที่	 20–27	
สิงหาคม	2559	ณ	เมอืงบาซิงสโตค	สหราชอาณาจกัร	ผลการแข่งขนั 
ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง	ประเภทบคุคลหญงิ	

ร่วมฝึกอบรมผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผา ระดับภูมิภาค

เหรียญทองกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศปีนหน้าผาจ�าลองรายการ
Deep Climbing Gym

เหรียญทองแดง “เอฟเอไอ เวิลด์พารามอเตอร์ 
แชมเปี้ยนชิพ 2016”
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	 นักกีฬาสแต็คทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการ 
แข่งขนั	รายการกฬีาสแตค็ชงิแชมป์ภาคกลาง	ชงิถ้วยรฐัมนตรว่ีาการ
การท่องเที่ยวและกีฬา	 จัดโดย	สมาคมกีฬาสแต็ค	 (ประเทศไทย) 
เมื่อวันเสาร์ที	่ 9	 กรกฎาคม	 2559	ณ	ศูนย์การค้าซีคอน	บางแค 
ซึง่มนีกักฬีาผูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน	350	คน	ผลปรากฏว่าได้รบั
รางวลั	31	เหรยีญทอง	26	เหรยีญเงนิ	20	เหรยีญทองแดง	ถ้วยรางวลั
ชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดประเภทชาย	 และถ้วยรางวัลชนะเลิศ
คะแนนรวมสงูสดุประเภทหญงิของคณุกอบกาญจน์ วฒันวรางกรู 
รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา	ทั้งชายและหญิงรวม	2	รางวัล

	 สโมสรว่ายน�า้อัสสัมชัญธนบุร	ี ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน
ว่ายน�า้รายการภตูะวนั-ปากช่องแชมป์เป้ียนชพิ	ครัง้ท่ี	1	ณ	สระว่าย
น�า้ภูตะวันรีสอร์ท	จังหวัดนครราชสีมา	เมื่อวันที่	9-10	กรกฎาคม	
2559	ผลปรากฏว่าได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที	่3	ได้รับ
เหรยีญรางวลัรวม	37		เหรยีญทอง	24	เหรยีญเงิน	11	เหรยีญทองแดง 
และถ้วยรางวัลประเภทบุคคล	10	รางวัล

	 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ได้น�านักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ	 ทหารอากาศ	 ครั้งที่	 45	
รอบชงิชนะเลศิ	เมือ่วนัพธุที	่27	กรกฎาคม	2559	ณ	สนามโรงเรยีน
นายเรืออากาศ	ผลปรากฏว่า	รุ่น	14	ป	ีทีมอัสสัมชัญธนบุรี	ชนะ 
ทีมอัสสัมชัญ	44:27	คะแนน	รุ่น	16	ป	ีทีมอัสสัมชัญธนบุร	ีชนะ 
ทีมทิวไผ่งาม	 50:39	 คะแนน	 และรุ่น	 18	 ปี	 ทีมอัสสัมชัญธนบุร	ี
ชนะ	ทีมกรุงเทพคริสเตียน	79:70	คะแนน	

เหรียญทองกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง เหรียญทองการแข่งขันว่ายน�้ารายการภูตะวัน-ปากช่อง 
แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 1

ชนะเลิศบาสเกตบอลรายการทหารอากาศ
	 ผลการแข่งขันว่ายน�้ารายการเทิดพระเกียรติ	 โรงเรียน
เตรยีมทหาร	ณ	 จงัหวดันครนายก	นกักฬีาว่ายน�า้อสัสมัชญัธนบรุี	
ได้รบัถ้วยรางวลัรองชนะเลศิประเภททมีอนัดบัที	่ 1	 รบัถ้วยรางวลั
ประเภทบคุคล	6	รางวลั		อนัดบัที	่1	ได้แก่	ด.ญ.ชญาภา ป้านสวุรรณ 
ชัน้	ป.5/1	และ	ด.ช.วรา จตรุสถาพร	ชัน้	ป.3/7	(ท�าลายสถติกิาร
แข่งขนั	ท่าผเีสือ้	50	เมตร)	อนัดบัที	่2	ได้แก่	ด.ญ.พฤตยา พฤฒติน 
ชัน้	ป.5/A	ได้รบัรางวลั	19	เหรยีญทอง	12	เหรยีญเงนิ	5	เหรยีญทองแดง 

เหรียญทองการแข่งขันว่ายน�้ารายการเทิดพระเกียรติ 
โรงเรียนเตรียมทหาร
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 ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 2/B	 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	 ICE	 HOCKEY	 ในรายการ	 “Bangkok	 Fly	 Ice	
Hockey	Tournament”	ระหว่าง	วันที	่29	มิถุนายน	-	2	กรกฎาคม	2559	ณ	สนามเซ็นทรัลพระราม	9	ในนามทีม	Canstar	Ranger	
ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	ในรุ่นอายุไม่เกิน	9	ปี	และได้รับรางวัล	Best	Player	(ผู้เล่นยอดเยี่ยม)	และรางวัล	Best	Defence	 
(กองหลังยอดเยี่ยม)

รางวัล Best Player และ Best Defence

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	และพลศึกษา	 ได้ส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ	 ครั้งท่ี	 45	 ระหว่างวันท่ี	 23-27	 กรกฎาคม	 2559 
ณ	สนามแบดมนิตนักองทพัอากาศ	ท่าดนิแดง	ผลการแข่งขนัได้รบั
รางวลั	8	เหรยีญทอง	3	เหรยีญเงนิ	ถ้วยรางวลัชนะเลศิคะแนนรวม
สูงสุดชาย	และถ้วยชนะเลิศคะแนนรวมสูงสุดหญิง	

	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา	 และพลศกึษา	 ได้ส่งนกักฬีา
เข้าร่วมการแข่งขนัแบดมนิตนันกัเรยีน	กรมพลศกึษา	กฬีาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลางประจ�าปีการศึกษา	 2559	 ระหว่างวันที่	 1-10	
กรกฎาคม	2559	ณ	อาคารกฬีานิมบิตุร	กรมพลศกึษา	กระทรวงการ
ท่องเทีย่วและกฬีา	ผลปรากฏว่า	ได้รบัรางวลั	3	เหรยีญทอง	6	เหรยีญเงนิ 
และถ้วยรางวลัชนะเลศิประเภททมีชาย	จ�านวน	2	ใบ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน
ชิงถ้วยบัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 45

รางวัลชนะเลิศแบดมินตันกรมพลศึกษา กีฬาระหว่าง
โรงเรียนส่วนกลาง
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จุดเน้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2559

	 1.	 ปลูกฝังระเบียบวินัย	รู้จักหน้าที่ของตนเอง

	 2.	 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด	ความสามารถ	และความสนใจ

	 3.	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร์	และภาษาต่างประเทศ

	 4.	 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	สู่มาตรฐานสากล

facebook
ACTMedia & Studio

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ 
ได้ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดการแข่งขนัฟตุบอลรายการ	ACT.
YOUTH	INVITATIONAL	2016	เมือ่วนัเสาร์ที	่6	สิงหาคม	2559	
ณ	 สนามฟุตบอลว่องประชานุกูล	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี	
โดยมคีณุกติตริตัน์ ณ ระนอง	อดตีรองนายกรฐัมนตร	ีและ
ผูจ้ดัการทมีสโมสรอสัสมัชญัยไูนเตด็	คณุสมชัชา พรหมสริิ 
ผู้อ�านวยการอาวโุสฝ่ายส่ือสารองค์กรและฐานข้อมลูการตลาด	
บรษิทัแสนสริ	ิจ�ากดั	(มหาชน)	กล่าวต้อนรบันกักฬีารุน่	12	ปี	
และรุน่	14	ปี	รวมทัง้หมด	24	ทมี	

	 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้น�า
นกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอล	 ไทยแลนด์ไพรม์มนิิสเตอร์	
รอบชงิชนะเลศิ	ผลการแข่งขนั	รุน่อายุ	12	ปี	ทมีอสัสมัชญัธนบรุี	
เขต	10	ชนะ	ทมีเขต	4	กาฬสนิธ์ุ	5:2	ประต	ูและในรุน่อาย	ุ14	
ปี	ทมีอสัสมัชญัธนบรุ	ีเขต	10	ชนะ	ทมีเขต	2	ชลบรุ	ี2:0	ประต	ู
จงึคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเรจ็ในทัง้	2	รุน่

พิธีเปิดการแข่งขัน 
ACT.YOUTH INVITATIONAL 2016

ชนะเลิศฟุตบอลรายการไทยแลนด์ไพรม์มินิสเตอร์ 


