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Christmas Fair 2016 
	 ฝ่ายกจิกรรม	ได้จัดงาน	Christmas	Fair	2016	เมือ่วนัศุกร์ที	่23	ธันวาคม	2559 
โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพธิเีปิด	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	จูบลิี	่ภายในงานมกีารบรกิารอาหาร	
และเครือ่งดืม่ฟรโีดยผูป้กครองนกัเรยีน	ในระดบัชัน้ต่างๆ	อกีทัง้	กิจกรรมให้นกัเรยีน 
ร่วมสนกุมากมาย	อาท	ิเกม	เครือ่งเล่น	การจ�าหน่ายสนิค้าราคาพเิศษโดยผูป้กครอง 
และร้านค้าจากภายนอก	
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วจนพิธีกรรมเสกถ�้ำพระกุมำร
	 	 งานอภบิาล	 ส�านกัผูอ้�านวยการ	 ได้จดัวจนพธิกีรรม
เสกถ�้าพระกุมาร	 ในโครงการเทศกาลเตรียมรับเสด็จ 
พระคริสตสมภพ	 ประกอบพิธีโดยบาทหลวงวีรยุทธ 
เกยีรตสิกลุชยั	เม่ือวนัศกุร์ที	่9	ธันวาคม	2559	ณ	บรเิวณ
หน้าอาคารรตันบรรณาคาร

ค่ำยเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 18
	 	 งานอภิบาล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้น�านักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 	 3-6	 จ�านวน	 18	 คน	 เข ้าร ่วม
โครงการ	 “ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต	 ครั้ง ท่ี	 18” 
จัดโดย	 งานอภิบาล	 เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย	ระหว่างวนัที	่30	พฤศจกิายน	-	5	ธนัวาคม	
2559		ซึง่นกัเรยีนได้เดนิทางไปจงัหวดัเชยีงใหม่	และพกัที่
ค่ายใน	5	หมูบ้่าน	ได้แก่	หมูบ้่านใหม่สามคัค	ีหมูบ้่านป่าตงึ
งาม	หมูบ้่านบางเปาะ	หมูบ้่านห้วยโป่ง	และหมูบ้่านห้วยบง	
เพือ่ให้นกัเรยีนได้มโีอกาสรือ้ฟ้ืนความเชือ่	ความไว้ใจ	ความ
รกัและความศรทัธาในพระเป็นเจ้า	ตลอดจนรบัรู้การด�าเนนิ
ชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์	 มารี	 กรีญอง	 เดอ	 มงฟอร์ต 
ผูส้ถาปนาคณะภราดาเซนต์คาเบรยีล

กิจกรรมรวมพลังแห่งควำมภักดี 
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี ได้จดักจิกรรมรวมพลงัแห่งความภกัด	ีส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช	เมือ่วนัองัคารที	่22	พฤศจกิายน	2559	โดยมี	คณะภราดา	คณะครู	นกัเรยีน	และเจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมกจิกรรม	ณ	บรเิวณหน้าอาคาร
รตันบรรณาคาร	และนกัเรยีนระดบัชัน้ต่าง	ๆ	ท�ากจิกรรมรวมพลงัแห่งความดี
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พิธีลงนำมควำมร่วมมือ (MOU) มหำวิทยำลัยมหิดล
 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	มาสเตอร์
ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 และคณะ
บุคลากรฝ่ายวิชาการ	 ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	
ความร่วมมอื	(MOU)	โครงการความร่วมมอืทางวชิาการ	และ
การให้โควตานกัเรยีนเข้าเรยีน	ในระดบัปรญิญาตร	ีหลกัสตูร
วทิยาศาสตร์บณัฑติ	(หลักสตูรนานาชาต)ิ	คณะวิทยาศาสตร์	
มหาวทิยาลยัมหดิล	 เม่ือวนัองัคารที	่ 29	พฤศจิกายน	 2559		
ณ	 ห้องประชุมอาคารสตางค์	 มงคลสุข	 คณะวิทยาศาสตร	์
(วทิยาเขตพญาไท)	มหาวทิยาลยัมหดิล

พิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิต
	 งานศูนย์วิทยบริการ	 ฝ่ายวิชาการได้จัดพิธีเปิดห้องสมุด 
มชีวีติ	ชัน้	2	อาคารราฟาแอล	เม่ือวนัพธุที	่23	พฤศจกิายน	2559	
โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการให้เกียรติ 
เป็นประธาน	ภราดาอรณุ เมธเศรษฐ	อธิการ	มาสเตอร์ยทุธพงษ์ 
วงศ์เมอืงสรรค์	 หวัหน้าฝ่ายวชิาการ	 และหวัหน้าระดบัชัน้ประถม
ศกึษาปีที	่1-4	เข้าร่วมพธิ	ีซึง่ห้องสมดุมชีวีติเปิดให้บรกิารนกัเรยีน	
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1-4	 	 ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบด ี
ช่วงเช้า	เวลา	07.00-07.40	น.	และช่วงเยน็	เวลา	16.00-16.40	น.
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เหรียญทองกำรประกวดเดี่ยวซออู้
	 	 ผลการแข ่งขันประกวดดนตรีไทย	
ประเภทเดีย่วซออู	้ระดบัประถมศกึษา	ในงาน
ศลิปหตัถกรรมนกัเรยีน	 ระดบัภาคกลางและ
ภาคตะวนัออก	ครัง้ที	่66	ประจ�าปีการศกึษา	
2559	สังกดัเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา	
เมือ่วนัเสาร์ที	่17	ธนัวาคม	2559	ณ	โรงเรยีน 
สฤษดิเดช	 จังหวัดจันทบุรี	 ด.ช.โอภาส 
เชื่อมวราศาสตร์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5/7 
ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง

เหรียญทองกำรประกวดขับร้อง
	 	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายกิจกรรมได้น�านักเรียนเข้าร่วมการ 
ประกวดขับร้อง	 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตการศึกษาครั้งที่	 66 
เมือ่วนัที	่14-15	พฤศจกิายน	2559	ผลการประกวด	ด.ช.คณุากร สขุข�า	ชัน้	ป.5/2 
ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	เหรียญทอง	การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนพินธ์	ชาย	และ 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั1	เหรยีญทอง	การแข่งขนัขบัร้องเพลงไทยลกูทุง่	ชาย	
ด.ช.ปัณณธร สายแวว ชัน้	ป.6/5	ได้รบัรางวลั	ชนะเลศิ	เหรยีญทอง	การแข่งขนั
ขบัร้องเพลงสากล	และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั1	เหรยีญทอง	การแข่งขนัขบัร้อง 
เพลงไทยลูกกรุงชาย	ด.ญ.พิชญาภัค เติมทรัพย์รติ	 ชั้น	 ป.5/A	 ได้รับรางวัล
เหรียญทองการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์หญิง	 รางวัลเหรียญทอง 
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง	 หญิง	 และรางวัลเหรียญทองการแข่งขัน 
ขบัร้องเพลงไทยลกูทุง่	หญงิ	โดยม	ีมสิจารวุรรณ ทองฤทธิ	์และมสิปภวรนิทร์ 
เจรญิผลธนาการต์	เป็นครผููฝึ้กซ้อม



อบรม “ศิลป์ปันรัก นักพัฒนำ” 
	 	 กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	ได้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารการวาดภาพระบายส	ีเทคนิคสอีะครลิคิ	ในหวัข้อ	“ศิลป์ปันรกั	นกัพฒันา” 
โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน	 โดยมีอาจารย์เวชยันต์ อุณหสุวรรณ	 ศิลปินอิสระจากบ้านศิลปิน	 อ�าเภอหัวหิน	 จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์	 ให้เกียรติมาให้ความรู้และฝึกทักษะการวาดภาพ	 เมื่อวันอังคารที่	 8	 พฤศจิกายน	 2559	ณ	 ห้องประชุม 
รตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร	เพือ่เป็นการเตรยีมความพร้อมให้กบันกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการได้น�าความรูค้วามสามารถ
ไปประยกุต์ใช้ในการจดักจิกรรมศลิปะแบ่งปันสูช่มุชน	และสงัคมต่อไป	

บริจำคสิ่งของเครื่องใช้ประจ�ำวัน
	 	 งานยานพาหนะ	 และรถรับส่งนักเรียน	
ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้จัดกิจกรรมน�าสิ่งของ
เครือ่งใช้ในชวีติประจ�าวนั	ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
จากสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัธนบรุ	ี คร	ู และ
พนักงาน	 บริจาคให้กับสถานสงเคราะห์เด็ก
พกิารทางสมองและปัญญา	จงัหวดัราชบรุ	ีเมือ่
วนัอาทติย์ที	่18	ธนัวาคม	2559

มอบสิ่งของบริจำคให้แก่ส�ำนักงำนคำทอลิกสงเครำะห์
ผู้ประสบภัยและผู้ลี้ภัย (โคเออร์)
	 	 คณะครู	 และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายปกครองร่วมส่งมอบส่ิงของบริจาค 
จากกจิกรรมสายสมัพนัธ์บ้าน	โรงเรยีน	สู่ชมุชน	โดยผูป้กครอง	นกัเรยีน	
และคณะครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2	ให้แก่คณุสชุยั เขาฑาฑติ	ตวัแทน
จากส�านกังานคาทอลกิสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั	(โคเออร์)	เมือ่วนัจนัทร์ที่	
19	 ธนัวาคม	 2559	ณ	บรเิวณใต้อาคารอสัสมัชญั	 เพือ่น�าไปช่วยเหลอื 
ผูด้้อยโอกาสในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	จงัหวดัตาก	จงัหวดักาญจนบรุ	ีและ
จงัหวดัสระแก้ว

กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ และจิตอำสำ
  มิสมณีรัตน์ ธรารักษ์สมบัติ	 หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	
พร้อมด้วยคณะคร	ูผูป้กครอง	ได้น�านกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ใน
กจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน	ไปท�ากจิกรรมบ�าเพญ็ประโยชน์ร่วมกบัศนูย์ประสาน
งานมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	เมือ่วนัพุธท่ี	16	พฤศจิกายน	2559	ณ	บรเิวณ
ด้านนอกพระบรมมหาราชวงั	 และท้องสนามหลวง	 เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 และกิจกรรม 
จติอาสา	ตัง้เตน็ท์บรจิาคสิง่ของในงานพระราชพธิพีระบรมศพ	พระเจ้าอยูหั่ว
ในพระบรมโกศ	ณ	พระบรมมหาราชวงั
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EP Academic Fair 2016
	 	 ฝ่ายวชิาการ	 ได้จดังาน	 EP	Academic	 Fair	 2016	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่ 8	 ธนัวาคม	 2559	ภายในงานนกัเรยีนและคณุคร ู
ได้จดันทิรรศการนานาชาต	ิและการแข่งขนัต่างๆ	อาท	ิSpelling	Bees,	Speech	Writing	และ	Storytelling	ซึง่มนีกัเรยีนจาก
โรงเรยีนภายนอกเข้าร่วมกจิกรรม

งำนวันวิชำกำร ACT EXTREME EDUCATION 2016 
	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานวันวิชาการ	 ACT	 Extreme	 Education	 2016	 เม่ือวันจันทร์ที่	 28	 พฤศจิกายน	 2559 
โดยมภีราดาสรุสทิธิ ์สขุชยั	ประธานมูลนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	ภายในงานจะมกีาร 
จัดนิทรรศการ	 และการแข่งขันทางวิชาการของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 ตลอดจนการจัดกิจกรรมโดยหน่วยงานภายนอก 
ซึง่มนีกัเรยีนจากโรงเรยีนต่างๆ	เข้าร่วมการแข่งขนัเป็นจ�านวนมาก



ประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยำศำสตร์ฯ
	 	 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ตามแนวทางสสวท.	 และสอวน. 
ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
เมือ่วนัเสาร์ท่ี	 12	พฤศจกิายน	 2559	 โดยแบ่งการประชมุเป็น	 2	 กลุ่ม	 ได้แก่	
1.	 ผู ้ปกครองนักเรียนระดับชั้น	 ม.1/8	 และ	 ม.2/8	 บรรยายพิเศษ	 โดย 
รศ.ดร.วรรณพงษ์ เตรียมโพธ์ิ รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา	 คณะ
วิทยาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 2.	 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น	 ม.3/3	-	4	
โดยมี	ผศ.ดร.สมคดิ อมรสมานกลุ	 รองคณบดฝ่ีายบรหิาร	 คณะวทิยาศาสตร์	
มหาวทิยาลัยมหดิล	ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร

STEM ร่วมใจ ปันน�้ำใจสู่ชุมชน
	 	 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ตามแนวทางสสวท.	 และสอวน. 
ได้จดักิจกรรม	“STEM	ร่วมใจ	ปันน�า้ใจสู่ชมุชน”	โดยมนีกัเรียนผูป้กครอง	และ
คณะครรูะดบัชัน้	ม.1/8	และ	ม.2/8	เข้าร่วมกิจกรรม	เมือ่วนัศกุร์ที	่25	พฤศจกิายน	
2559	ณ	 โรงเรียนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี	 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรม
ฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 การแสดงดนตรี	 และร่วมขับร้อง 
บทเพลง	 เพื่อส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในบทเพลงรูปที่มีทุกบ้าน	 และกิจกรรมท�าอาหารว่าง 
ให้แก่นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โรงเรยีนวดัพรหมสวุรรณสามคัคี

นิทรรศกำรโครงกำรในพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช
 	 งานห้องเรยีนพเิศษวิทยาศาสตร์	ตามแนวทางสสวท.	และสอวน.	ร่วมกบั 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 จัดนิทรรศการพระอัจฉริยภาพ	 และโครงการ
ในพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ณ	 ศูนย์การค้าวิคตอเรีย	 การ์เด้นส์	 ระหว่างวันที่	 1	 -	 5	 ธันวาคม	 2559 
ภายในนิทรรศการประกอบด้วย	 แบบจ�าลองฝายชะลอน�้า	 แบบจ�าลองการ
ปลูกพืชแบบขั้นบันไดการเพาะปลูกหญ้าแฝก	 และจัดแสดงพระอัจฉริยภาพ
ด้านศิลปะ

ศึกษำดูงำนโรงเรียนจุฬำภรณ์รำชวิทยำลัย ชลบุรี 
และโรงเรียนก�ำเนิดวิทย์
  มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 ได้น�าคณะ
กรรมการงานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ตามแนวทางสสวท.	 และสอวน. 
เดินทางไปศึกษาดูงานในด้านการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนผู ้ม ี
ความสามารถพิเศษทาง	วิทยาศาสตร	์คณิตศาสตร	์และเทคโนโลยี	เมื่อวันศุกร์
ที่	 9	 ธันวาคม	 2559	ณ	 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย	 ชลบุรี	 และโรงเรียน
ก�าเนิดวิทย์	

อบรม Robotic STEM Education
	 	 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์	 ตามแนวทาง 
สสวท.	 และสอวน.	 ได้ส่งคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษ 
วิทยาศาสตร์ฯ	 จ�านวน	 6	 คน	 เข้าร่วมการอมรมเรื่องการ 
จัดการเรียนการสอน	 และการท�าแผนการจัดการเรียนรู้
ด้าน	 ROBOTIC	 STEM	 EDUCATION	 เมื่อวันที่	 11-13	
พฤศจิกายน	 2559	 และวันท่ี	 18-20	 พฤศจิกายน	 2559 
ณ	โรงเรียนเซนต์หลุยส์	ฉะเชิงเทรา	โดยมี	Assoc.Prof.
Dr.Tairo Nomura จาก	 Saitama	University	 ประเทศ
ญี่ปุ่น	เป็นวิทยากร
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อบรมหลักสูตร Learning with iPad
	 	 คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ	 ได้เข้าร่วมการอบรม
หลักสูตร	 Learning	 with	 iPad	 โดยมีคุณชนาธิป 
อดุลย์อารี	 จากบริษัท	 SPVI	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรใน 
การอบรม	เมือ่วนัเสาร์ที	่10	ธนัวาคม	2559	ณ	ห้องประชมุ 
อสัสมัชญั	อาคารอสัสมัชญั

โครงกำรอบรมภำษำจีนส�ำหรับครู
ผู้สอนระดับมัธยม
  คณะครูผู้สอนภาษาจีน	 ได้เข้าร่วมโครงการอบรม
ภาษาจีนส�าหรับครูผู้สอนระดับมัธยม	 เมื่อวันที่	 10-11	
พฤศจกิายน	2559	ณ	มหาวทิยาลยับรูพา	เพือ่พฒันาการ
จัดกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรม	 และด้านการสอนของ
ครไูทยทีส่อนภาษาจนีให้มรีะดบัทีส่งูขึน้

อบรบครูสอนภำษำจีนสัญชำติไทย
	 	 ครผููส้อนภาษาจนี	 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมครสูอน
ภาษาจีนสัญชาติไทย	 เม่ือวันที่	 16-17	 ธันวาคม	 2559 
ณ	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 บางนา	 เพื่อเป็นการพัฒนา
ศกัยภาพของครผููส้อนให้มปีระสทิธภิาพ	มากยิง่ขึน้

อบรมกำรใช้แอพพลิเคชั่น Teacher Kit
	 	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัด 

อบรมหลักสูตร	 การใช้เครื่องมือการจัดการห้องเรียนด้วย
แอพพลิเคชั่น	 Teacher	 Kit	 ส�าหรับบุคลากรโรงเรียน 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีเพือ่ให้เกดิความเข้าใจในการใช้งาน	สามารถ
น�าไปประยกุต์ใช้ในการเชค็ชือ่นกัเรยีนเข้าชัน้เรยีน	และการ
สรปุจ�านวนขาด	ลา	มาสาย	ของนักเรยีน	เป็นต้น	เม่ือวนัพธุ
ที	่30	พฤศจิกายน	2559	ณ	ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์	10 
ชัน้	2	อาคารรตันบรรณาคาร



อบรมกำรใช้งำนโปรแกรม PDF Shaper
	 	 งานศนูย์คอมพวิเตอร์	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จดัอบรมหลกัสตูรการใช้
งานโปรแกรม	PDF	Shaper	ส�าหรบับคุลากรโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเพือ่
ให้เกดิความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม	PDF	Shaper	และสามารถน�าไป
ประยกุต์ใช้ในการจดัการเอกสารในหน่วยงาน	เมือ่วนัพธุที	่16	พฤศจกิายน	
2559	ณ	ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์	9	ชัน้	2	อาคารอลิเดอฟองโซ	

ร่วมงำน MS Open House
  มาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์ หัวหน้างานศูนย์ดนตรี 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายกิจกรรม	 และมาสเตอร์ธนกฤต 
ด้วงคงมนศรี	 ได้น�านักเรียนแผนการเรียนสหศิลป์ดนตรี 
และการแสดง	 จ�านวน	 32	 คน	 เข้าร่วมงาน	Mahidol 
Open	 House	 เม่ือวันศุกร์ที่	 4	 พฤศจิกายน	 2559 
ณ	มหาวทิยาลยัมหดิล	ศาลายา	

ตรวจประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559 
	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับการตรวจประเมิน
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559 
โดยคณะกรรมการจากงานมาตรฐานการศึกษา	 ฝ่ายการ
ศกึษา	มูลนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ระหว่าง
วนัที	่15-18	พฤศจกิายน	2559	ณ	ห้องประชมุยอห์นแมรี	่
อาคารยอห์นแมรี่

ทัศนศึกษำ ณ มหำวิทยำลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
	 	 งาน	English	Program	ฝ่ายวชิาการ	ได้จดัโครงการ	
EP-Experience	โดยน�านกัเรยีนหลกัสตูร	English	Program 
Grade	4-Grade	6	ไปทศันศกึษา	ณ	มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	
(ABAC)	เม่ือวนัศกุร์ที	่4	พฤศจิกายน	2559	โดยมีนกัศกึษา
ภาคอนิเตอร์ของมหาวทิยาลยัเป็นผูด้�าเนนิกิจกรรม	และน�า 
เยี่ยมชมสถานท่ีต่างๆ	 ในมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์ทีด่ใีนการเรยีนรูน้อกสถานทีใ่นครัง้นี้
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เหรียญทองสแต็คชิงแชมป์ระหว่ำงโรงเรียน
	 	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา	 และพลศกึษา	 ได้น�า 
นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์	 ระหว่าง
โรงเรยีน	 ประจ�าปีการศกึษา	 2559	 ระหว่างวนัที	่ 26-27 
พฤศจิกายน	 2559	ณ	 อาคารกีฬานิมิตรบุตรสนามกีฬา 
แห่งชาต	ิผลการแข่งขนัได้รบัถ้วยประทาน	พระเจ้าวรวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้าโสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุถ้วยรางวัล 
คะแนนรวมสูงสุดประถมศึกษาตอนต้นถ ้วยรางวัล 
คะแนนรวมสูงสุดประถมศึกษาตอนปลายถ้วยรางวัล
คะแนนรวมสูงสุดมัธยมศึกษา	 ถ้วยรางวัล	 Team	Head	
To	Head	Cycle	Relay	ทมีโรงเรยีน	และเหรียญรางวลั	
35	เหรยีญทอง	25	เหรยีญเงนิ	12	เหรยีญทองแดง

เหรียญทอง Assumption Sriracha
Climbing Competition 2016
	 	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้น�านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ปีนหน้าผารายการ	 Assumption	 Sriracha	 Climbing	
Competition	2016	เมือ่วนัศกุร์ที	่11	พฤศจกิายน	2559	
ณ	สนามกฬีาปีนหน้าผาจ�าลอง	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	
ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัล	6	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	
3	 เหรียญทองแดง	 โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่ได้เหรียญทอง	
ได้แก่	นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์	ชั้น	ม.5/4	ด.ญ.นิชนันท์ 
ภูศ่ริ ิชัน้	ม.1/7	ด.ช.วงศธร แซ่เล้า	ชัน้	ม.3/5	ด.ญ.โยษติา 
ยิม้ละมยั	ชัน้	ม.1A	ด.ช.อภวิชิญ์ ลิม้พานชิภกัด	ีชัน้	ม.2/1	
และด.ญ.ณัชชา ช้อยเชื้อดี	ชั้น	ม.2/1	รายชื่อนักกีฬาที่
ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	ได้แก่	ด.ช.ณภทัร สมใจปองธรรม 
ชั้น	ม.3/2	และด.ช.กิจภูมิ  มีสวัสดิ์ ชั้น	ป.3B	

นักกีฬำปีนหน้ำผำให้สัมภำษณ์ในรำยกำร
บิ๊กจ๊ะ เจำะกีฬำ 
	 	 นักกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และ
มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ์ ผู้ฝึกสอน	 ได้รับเชิญไปให้
สัมภาษณ์ในรายการบ๊ิกจ๊ะ	 เจาะกีฬา	 เมื่อวันเสาร์ที่	 26	
พฤศจกิายน	2559	ณ	สตดูโิอ	สยามกฬีา	ซอยรามอนิทรา	40 
ซ่ึงสามารถรับชมได้ทางช่อง	 TRUE	 71	 หรือทางระบบ
ดจิติอล	ช่อง	TRUE	HD	693

 เหรียญทองสแต็คชิงแชมป์เอเซีย
	 	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 ได้
น�านักกีฬาสแต็คเข้าร่วมการแข่งขัน	 STACK	 ชิงแชมป์
เอเซยี	(OPEN)	โดยมีนกักฬีาทีเ่ป็นตวัแทนเยาวชนทมีชาติ
ไทย	จ�านวน	8	คน	ระหว่างวันที	่2-7	พฤศจิิกายน	2559 
ณ	กรงุโซล	สาธารณรัฐเกาหล	ี	ผลการแข่งขนัได้รบัรางวลั	
9	เหรยีญทอง	4	เหรยีญเงนิและ	5	เหรยีญทองแดง



ชนะเลิศบำสเกตบอลกรมพลศึกษำ รุ่น 16 ปี
 	 งานนกักฬีาโครงการพเิศษ	 ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	 ได้น�า 

นักกีฬาเข ้าร ่วมการแข ่งขันบาสเกตบอลรายการ 

กรมพลศึกษา	 รุ่น	 16	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันจันทร ์

ที	่21	พฤศจกิายน	2559	ณ	สนามโรงเรยีนอสัสมัชญั	ผลการ 

แข่งขัน	 ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมกรุงเทพคริสเตียน 

ด้วยสกอร์	56-45	คะแนน	จงึคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเรจ็	

และในรุน่14	ปี	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1

รำงวัลชนะเลิศเทนนิส
HATYAI-100 PLUS International
	 	 ผลการแข่งขันเทนนสิรายการ	Hat	Yai	-	100	Plus	International 
Junior	Tennis	Championships	เมือ่วนัที	่8-12	ธันวาคม	2559	
ณ	สนามเทนนิสภายใน	สนามกฬีากลาง	“จริะนคร”	เทศบาลนคร
หาดใหญ่	จงัหวดัสงขลา	ด.ญ.สลกัทพิย์ อุน่เมอืง	ช้ัน	ป.5/8	ได้รบั
รางวลัชนะเลศิ	 หญงิคู่	 และรางวลัรองชนะเลศิ	หญงิเดีย่ว	 รุน่อาย ุ
ไม่เกนิ	12	ปี	ด.ช.ศวิณฏัฐ์ อุย้ตยะกลุ	ชัน้	ป.6/8	ได้รับรางวลัชนะเลศิ 
ชายเดี่ยว	 และรางวัลรองชนะเลิศ	 ชายคู่	 รุ่นอายุไม่เกิน	 12	 ปี	
ด.ช.นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์	ชัน้	ม.3/8	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ชายเดีย่ว 
และรางวลัรองชนะเลศิ	ชายคู	่รุ่นอายไุม่เกนิ	12	ปี

ถ้วยรำงวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 SIRIMONGKOL SWIMMING CHAMPIONSHIP 2016
	 	 งานสระว่ายน�า้	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	ได้น�านกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนัว่ายน�า้รายการ	SIRIMONGKOL	SWIMMING	CHAMPIONSHIP 
2016	เมือ่วนัเสาร์ที	่12	พฤศจกิายน	2559	ณ	สระว่ายน�า้สริมิงคล	ศาลายา	ผลการแข่งขนั	ทมีสโมสรว่ายน�า้อสัสมัชญัธนบรุ	ีได้
รบัถ้วยรางวลัอนัดบัที	่ 2	 ได้รบัเหรยีญรางวลั	17	 เหรยีญทอง	16	 เหรยีญเงนิ	11	 เหรยีญทองแดง	 โดยม	ีด.ช.วรา จตรุสถาพร 
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3/7	และ	ด.ญ.ชญาภา ป้านสวุรรณ ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5/1	ได้รบัถ้วยรางวลัชนะเลศิอนัดบัที	่1	
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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
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ACT Bowling 2016
	 	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีร่วมกบั	สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีสมาคมศิษย์เก่าอสัสัมชญัธนบรุ	ีจดัการแข่งขนั	
ACT	 Bowling	 2016	 การกศุลรอบระดบัชัน้มธัยมศกึษา	 เม่ือวนัเสาร์ที	่ 5	 พฤศจกิายน	 2559	 โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	ให้เกียรตเิป็นประธาน	และวันอาทติย์ที	่6	พฤศจิกายน	2559	ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตเิป็น
ประธาน	ณ	blu	o	bowling	เอสพลานาด	งามวงศ์วาน-แคราย


