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พิธีบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล

เพื่อถวำยแด่ดวงพระวิญญำณ พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

โอกำสครบ 100 วัน กำรเสด็จสวรรคต



พิธีบ�ำเพ็ญพระรำชกุศล
เพือ่ถวำยแด่ดวงพระวญิญำณ พระบำทสมเดจ็พระปรมินทรมหำภมูพิลอดลุยเดช
โอกำสครบ 100 วัน กำรเสด็จสวรรคต
	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 20	 มกราคม	 2560	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีบ�าเพ็ญ 
พระราชกศุล	เพ่ือถวายแด่ดวงพระวญิญาณ	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดชโอกาสครบ	100	วนั	การเสด็จสวรรคต	โดยมพีธิแีละกจิกรรมดงันี้
	 เวลา	08.20	น.	กิจกรรมแปรอกัษร	และพธิถีวายความอาลัยแด่ดวงพระวญิญาณ	
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	 โอกาสครบ	 100	 วนั	 การเสดจ็
สวรรคต	ณ	บรเิวณสนามหน้าอาคารรตันบรรณาคาร
	 เวลา	10.00	น.	พธิมีสิซาบชูาขอบพระคณุ	เพือ่ถวายเป็นพระราชกศุล	โอกาส
ครบ	100	วนั	การเสด็จสวรรคต	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช	
ประกอบพธิโีดยพระสงัฆราช	ฟรงัซสิเซเวยีร์ วรีะ อาภรณ์รตัน์	ณ	หอประชมุหลยุส์ 
มารี	เดอ	มงฟอร์ต	และพธีิบ�าเพญ็พระราชกุศล	“สตมวาร”	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร 
มหาภมูพิลอดลุยเดช	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี่
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รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดร้องเพลง
ในงำนศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งที่ 66
	 	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายกิจกรรมได้น�า 
นกัเรยีนเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงพระราชนพินธ์	และ
การประกวดขับร้องเพลงสากล	 ในงานศิลปหัตถกรรม
นกัเรยีนระดบัชาต	ิครัง้ที	่66	เมือ่วนัจนัทร์ที	่30	มกราคม	
2560	ณ	 ศูนย์ประชมุธรรมศาสตร์ศนูย์รงัสติ	 และอาคาร
ยมิเนเซยีม	4-6	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ผลการประกวด	
ด.ช.คุณากร สุขข�า	 ช้ันประถมศึกษาปีที่	 5/2	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ	 ในการประกวดร้องเพลง 
พระราชนพินธ์	และ	ด.ช.ปัณณธร สายแวว	ชัน้ประถมศกึษา
ปีที	่2/5	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	ล�าดบัที	่7	การประกวด 
ขบัร้องเพลงสากล	

กิจกรรมวันครู
	 ส�านักผู ้อ�านวยการ	 ได้จัดกิจกรรมวันครู	 เม่ือวันศุกร์ 
ที	่13	มกราคม	2560	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคาร	Golden	
Jubilee	 โดยมีภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	 อธิการ	 ให้เกียรติ 
เป็นประธาน	 ภายในงานมีพิธีมอบ	 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 
พิธีเชิดชูเกียรติคุณครูที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นของ 
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	และพธีิกตเวทติาจติ	ครูเกษยีณ	
ปีการศกึษา	2559		

Graduation Ceremony for M.3 Students by 
ACT-Bell Language Centre
	 ศนูย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จดัพธิี 
มอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ส�าเร็จ 
การศกึษาแผนการเรยีน	Bell	ประจ�าปีการศกึษา	2559	เมือ่วนั
จนัทร์ที	่20	กมุภาพนัธ์	2560	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1 
อาคารรตันบรรณาคาร	โดยม	ีMr. David Van Den Bergh 
ตวัแทนจากศนูย์ภาษาองักฤษ	Bell	ณ	เมอืง	Cambridge	ให้
เกยีรตเิป็นประธานในพธิ	ีภราดา พรีพงศ์ ดาราไทย	ท่ีปรกึษา
ฝ่ายปกครอง	คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	และคณะครู
เข้าร่วมเป็นเกยีรตใินงาน

พิธีประกำศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น 
ปีกำรศึกษำ 2559 
	 	 ฝ่ายกจิกรรม	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดัพธิปีระกาศ
เกียรติคุณนักเรียนดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2559	 โดยมีคุณเทวัญ 
ลิปตพัลลภ	 นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 ให้เกียรติ
เป็นประธาน	เมือ่วนัเสาร์ที	่18	กุมภาพนัธ์	2560	ณ	หอประชมุ 
หลยุส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	ซึง่ในปีการศกึษา	2559	มนีกัเรยีน
ได้รับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นจ�านวน	 149	 คน	 เสื้อสามารถ	
จ�านวน	 27	 คน	 และนักเรียนจากโรงเรียน	 6	 แห่ง	 ได้รับทุน 
การศกึษา	“ลวสตุ”	โรงเรยีนละ	4	ทนุ
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รำงวัลชนะเลิศกำรประกวดอ่ำนบทร้อยแก้วภำษำจีน
	 	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันวิชาการ	 ในงาน	 7	 ทศวรรษ	 รัชกาลที่	 9	 ธ	 สถิตในดวงใจ	 ธ	 ยิ่งใหญ่ 
ในแผ่นดนิ	เมือ่วนัศุกร์ที	่27	มกราคม	2560	ณ	โรงเรยีนโพธสิารพทิยากร	ผลการ
ประกวดอ่านบทร้อยแก้วภาษาจนี	ระดบัช้ันประถมศึกษาตอนปลาย	ด.ช.สรวชิญ์ 
วงศ์ทองนาค	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5/B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ด.ญ.สมฤดี ลี้ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่	 5/5	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ระดับชั้นประถม
ศกึษาตอนต้น	ด.ช.สรวนิ ล	ีชัน้ประถมศกึษาปีที	่2/A	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ
อนัดบั	1	ผลการประกวดคัดลายมอืภาษาจีน	ระดบัชัน้ประถมศกึษาตอนปลาย 
ด.ช.ศภุชยั บญุเลศิ	ช้ันประถมศกึษาปีที	่6/A	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1

รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันพูดสุนทรพจน์จีน 
โครงกำร “สะพำนสู่ภำษำจีน”
	 	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่ง
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เข้าร่วมการแข่งขันพูด
สนุทรพจน์จนีในโครงการ	 “สะพานสูภ่าษาจนี”	 เม่ือวนัพฤหสับดี
ที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2560	ณ	 สถาบันขงจื่อ	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ	 ผลการแข่งขัน	น.ส.จิรัศยา เกียรติไพศาล 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/1	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ
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ร่วมโครงกำร SAKURA SCIENCE 
PROJECT ณ ประเทศญี่ปุ่น
  ด.ช.บุริศร์ หงส์ประภัศร	 นักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 2/8	 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตาม
แนวทาง	สสวท.	และ	สอวน.	(STEM)	ได้รบัคดัเลอืกเป็น
ตัวแทนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้าร่วมโครงการ	
“SAKURA	SCIENCE	PROJECT”	ทีจ่ดัขึน้ระหว่างวนัที่	
4-13	มกราคม	2560	ณ	มหาวทิยาลยัไซตามะ	กรงุโตเกยีว	
ประเทศญีปุ่น่	เพือ่ศกึษา	และแลกเปล่ียนความรูใ้นเรือ่ง	
STEM	ROBOTICS

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 กำรแข่งขันภำษำจีน 
Friendship Cup ครั้งที่ 9
	 	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการ	ได้ส่งนกัเรยีน
เข้าร่วมการแข่งขนัในโครงการ	การแข่งขนัภาษาจนี	Friendship	
Cup	ครัง้ที	่9	ก้าวไกลไปกับจนี	เมือ่วนัเสาร์ที	่11	กมุภาพนัธ์	2560		
ณ	ศูนย์วฒันธรรมจนี	ผลการแข่งขนั	น.ส.จริศัยา เกยีรตไิพศาล 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/1	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบัที	่1



IEP Clash Day
	 	 แผนการเรียน	 IEP	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดงาน	 IEP	 Clash	 Day	 เมื่อวันศุกร์ที่	 3	 กุมภาพันธ์	 2560	ณ	 หอประชุมหลุยส์ 
มาร	ี เดอ	มงฟอร์ต	ภายในงานมกีารแสดงความสามารถ	และทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรยีนแผนการเรยีน	 IEP	ใน	5	วชิาหลกั 
ได้แก่	English,	Science,	Math,	Computer	และ	Social

ชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ กรมทรัพย์สิน
ของแผ่นดิน
	 	 กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	ได้น�านกัเรยีน
ชมรม	 Museum	 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 4	 เดินทางไปเข้าชมพิพิธภัณฑ์เหรียญ 
กรมทรัพย์สินของแผ่นดิน	 เมื่อวันอาทิตย์ 
ที	่22	มกราคม	2560	ซึง่การจดัแสดงประกอบ
ด้วย	ปฐมบทแห่งเงนิตรา	แอนเิมชัน่	4	D	นานา
อาณาจักรเหรยีญ	และเงนิตรานกัเดนิทางแห่ง
สวุรรณภมู	ิเป็นต้น

Ultra - STEM CAMP
	 	 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ตามแนวทาง	 สสวท.	 และ 
สอวน.	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร	์
(Ultra	 -	 STEM	 CAMP)	 ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	
ภายใต้แนวคดิ	“ตามรอยบรรพชีวนิ	ถิน่โคราช”	ระหว่างวนัที	่19	-	21	
มกราคม	2560	ณ	พพิธิภณัฑ์ไม้กลายเป็นหนิ	และวิลลาพาราดรีสีอร์ท	
จงัหวดันครราชสมีา	โดยมีนกัเรยีนเข้าร่วมกจิกรรมจ�านวน	69	คน	และ
ครผููด้แูลจ�านวน	9	คน

กำรแสดงดนตรีของนักเรียนแผนกำรเรียน
สหศิลป์ดนตรี
	 ศูนย์ดนตรอัีสสมัชัญธนบรุ	ี ฝ่ายกจิกรรม	 ได้จดัการแสดง
ดนตรีของนักเรียนแผนการเรียนสหศิลป์ดนตรี	 ในโครงการ
ความร่วมมอืหลกัสตูรศลิป์ดนตร	ีระหว่าง	ศนูย์ดนตรโีรงเรยีน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 และคณะดุริยางคศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
ศลิปากร	เม่ือวนัองัคารที	่7	กมุภาพนัธ์	2560	ณ	ห้องประชมุ 
มงฟอร์ต	อาคารหอประชุมหลยุส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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กิจกรรมกำรแสดงออกของนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2559
	 	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดักจิกรรมการแสดงออกของนกัเรยีน	ในชือ่งาน	“มหาราชแห่งแผ่นดนิ	อคัรศลิปินแห่งสยาม” 
เพือ่เป็นการส่งเสรมิการแสดงออกของนกัเรยีนในการแสดงความร�าลึก	ถงึพระราชกรณยีกจิ	และพระอจัฉรยิภาพของพระบาทสมเดจ็ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	รชักาลที	่ 9	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคาร	Golden	 Jubilee	 โดยการแสดงแบ่งเป็น	5	รอบ 
ดงันี	้ วนัที	่ 27	มกราคม	2560	การแสดงของนักเรยีนระดบัชัน้	ป.1	และ	ป.6	วนัที	่ 28	มกราคม	2560	การแสดงของนักเรยีน 
ระดบัชัน้	ป.2	และ	ป.5	วนัที	่3	กมุภาพนัธ์	2560	การแสดงของนักเรยีนระดบัช้ัน	ป.3	และ	ป.4	วนัที	่4	กมุภาพนัธ์	2560	การแสดงของ 
นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	และวนัที	่10	กมุภาพนัธ์	2560	การแสดงของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น		
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QAD Visit from Bell UK
  Mr. Bruce Milne	และ	Mr. Thomas Beakes 
ต�าแหน่ง	 Academic	Manager-Education	 Projects 
ประเทศอังกฤษ	 ได้เดินทางมาตรวจสอบคุณภาพการ
จัดการเรียนการสอน	 (Quality	 Assurance	 and	 
Development:	QAD)	 ของศูนย์ภาษาองักฤษอัสสมัชญั
ธนบรุ-ีเบลล์	และเข้าพบภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์  
ผู้อ�านวยการ	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 27	 มกราคม	 2560	 โดย 
ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	 ได้รับผลการประเมินใน 
ระดบัดเียีย่ม

ชุมนุมนักเรียนคำทอลิก อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพฯ ปี 2017
	 	 งานอภบิาล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้ส่งนกัเรียนคาทอลกิ
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3	-	มธัยมศกึษาปีที	่3	จ�านวน	20	คน 
เข้าร่วมงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก	 อัครสังฆมณฑล
กรงุเทพฯ	ปี	2017	จดัโดย	แผนกครสิตศาสนธรรม	ฝ่ายงาน 
อภิบาลฯ	 และแผนกสนับสนุนงานธรรมทูต	 ฝ่ายงาน 
ธรรมทูตฯ	 เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นหน่ึงเดียว	 ของ
นักเรียนคาทอลิก	 และร่วมกิจกรรมมิสซาเทิดพระเกียรต	ิ
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช	 โดยมี 
พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช 
เป็นประธานในพธิมีสิซา	และการส่งเสริมกระแสเรยีกผ่าน
กิจกรรมฐานจากคณะนักบวชต่างๆ	 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	
26	มกราคม	2560	ณ	หอประชมุยอห์น	ปอลที	่2	โรงเรยีน 
ยอแซฟอปุถมัภ์	สามพราน	จงัหวดันครปฐม	

กิจกรรมส่งเสริมกำรแต่งกำยของ
นักเรียนระดับชั้น ม.4
	 งานระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่ 4	 ได้จดักจิกรรมส่งเสรมิ
การแต่งกายของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4 
ปีการศึกษา	 2559	 โดยมีพิธีมอบเกียรติบัตร	ณ	 บริเวณ 
ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	 เพื่อเป็นตัวอย่าง	 และส่งเสริม 
การแต่งกายทีถ่กูต้องให้กบันกัเรยีน	

วันที่ ระดับชั้น สถานที่

6	มกราคม	2560 ประถมศึกษาปีที่	1 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

4	มกราคม	2560 ประถมศึกษาปีที่	2 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

5	มกราคม	2560 ประถมศึกษาปีที่	3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

9-10	มกราคม	2560 ประถมศึกษาปีที่	4 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

11-13	มกราคม	2560 ประถมศึกษาปีที่	5 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

17-19	มกราคม	2560 ประถมศึกษาปีที่	6 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

11-13	มกราคม	2560 มัธยมศึกษาปีที่	1 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ	จ.นครปฐม

30	มกราคม-1	กุมภาพันธ์	2560 มัธยมศึกษาปีที่	2 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ	จ.นครปฐม

17-19	มกราคม	2560 มัธยมศึกษาปีที่	3 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ	จ.นครปฐม

ค่ำยลูกเสือ - เนตรนำรี 
ระดับชั้นประถมศึกษำปีที่ 1 - มัธยมศึกษำปีที่ 3 ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559



รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ม.1 
และ ม.4 ปีกำรศึกษำ 2560
	 	 งานธรุการ	ฝ่ายธรุการ-การเงนิ	ด�าเนนิการรบัสมคัร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และมัธยมศึกษาปีท่ี	
4	 ปีการศกึษา	 2560	 เมือ่วนัเสาร์ที	่ 21	 มกราคม	 2560	 
ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 และด�าเนิน
การสอบคัดเลือกเม่ือวันอาทิตย์ที่	 22	 มกราคม	 2560	 
ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์	

พิธีมิสซำฉลองศำสนนำม
	 	 งานอภิบาล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดพิธีมิสซาฉลอง 
ศาสนนาม	นักบญุเทโอฟาน	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	เมือ่วนัพฤหสับดีที	่2	กมุภาพันธ์	2560	ณ	หอประชมุ
หลยุส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมบีาทหลวงเฉลมิ กิจมงคล	ให้เกยีรติ
เป็นประธานในพิธี	 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 
คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ	 คณะผู้ร่วมบริหาร	 คณะคร ู
เจ้าหน้าที	่พนักงาน	และนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่ 3	
มธัยมศกึษาปีที	่3-4	เข้าร่วมพธิี

มอบของบริจำคให้กับโรงเรียน New Life 
 ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	เป็นผู้แทน 
โรงเรียน	 น�าคณะครูเดินทางไปบริจาคโต๊ะ	 เก้าอ้ี	 อุปกรณ์ 
การเรยีน	อปุกรณ์กฬีา	และสิง่จ�าเป็นอืน่	ๆ 	พร้อมเงนิสนบัสนนุ
การศึกษา	 ให้กับนักเรียนผู้ด้อยโอกาส	 และเด็กก�าพร้า	 เมื่อ 
วนัเสาร์ที	่11	กมุภาพันธ์	2560	ณ	โรงเรยีน	New	Life	ต�าบลลิน่ถิน่ 
อ�าเภอทองผาภมู	ิจงัหวดักาญจนบรุี	

แรลลี่กำรกุศล ครั้งที่ 24
	 	 สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
ร่วมกบั	โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ี	จดัการแข่งขนัแรลลีก่ารกศุล	
ครัง้ที	่ 24	“ACT	Family	Tour	2016”	 ชิงถ้วยพระราชทาน	
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ประเภท
ท่องเท่ียวครอบครัว	 เส้นทางกรุงเทพฯ	 -	 พัทยา	 	 เข้าพัก 
ณ	 โรงแรมลองบีช	 การ์เด้น	 โฮเต็ล	 แอนด์	 สปา	พัทยาเหนือ	
จงัหวดัชลบรุ	ี	ระหว่างวันที	่14	-	15	มกราคม	2560	เพือ่น�า 
รายได้สมทบกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 และกองทุนบ�าเหน็จสมทบพิเศษ	 ตลอดจน 
สร้างความรกั	 ความอบอุน่ในครอบครวั	 และความสมัพนัธ์ทีด่ี
ระหว่างผูป้กครองโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี
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ได้รับคัดเลือกติดทีมชำติเทนนิส รุ่น 14 ปี
  ด.ญ.สลักทิพย์ อุ ่นเมืองชั้น	 นักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที	่5/8	ได้รบัคัดเลือกตดิทมีชาตเิทนนสิหญงิ 
รุ่น	 14	 ปี	 และได้สิทธิ์ไปแข่งขันในนามทีมชาติไทยใน
รายการ	 เอเชี่ยน	 จูเนียร์	 แชมเปี้ยนชิพ	 ประเภทบุคคล 
ทีป่ระเทศอนิเดยี	ระหว่างวันที	่30	มกราคม	-	11	กมุภาพนัธ์	
2560	 และประเภททีม	 เวิลด	์ จูเนียร์	 ทีม	 คอมเพทติชั่น	
2017	 โซนเอเชีย/โอเชียเนีย	 ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส 
แห่งชาต	ิในวนัที	่27	มนีาคม	-	1	เมษายน	2560

รำงวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Yonex MT mini 
Badminton 2017
 ด.ช.อดิศักดิ์ ประเสริฐเพชรมณี	 นักเรียนระดับช้ัน
ประถมศึกษาปีที่	 6/B	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน
รายการ	Yonex	MT	mini	Badminton	2017	ระหว่าง
วันท่ี	 14	 -	 19	 มกราคม	 2560	ณ	 สนาม	MT	 Arena	
จังหวัดปทุมธานี	 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับที่	1	ประเภทชายคู่	รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี

แชมป์บำสเกตบอลรำยกำร 3on3 
shoot it Street bas 
	 	 งานนกักฬีาโครงการพเิศษบาสเกตบอล	ฝ่ายบรหิาร
ทั่วไป	 ได้น�านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 
3	คน	ในรายการ	3on3	shoot	it	Street	bas	เมือ่วนัที่	
11	กมุภาพนัธ์	2560	ณ	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนสนุนัทา	
ผลการแข่งขันสามารถคว้าแชมป์ในรุ่นอายุ	 14	 ปี	 และ 
รุน่อาย	ุ16	ปี

ผู้บริหำรสโมสรฟุตบอล Shimizu S-Pulse 
เยี่ยมชมงำนนักกีฬำโครงกำรพิเศษ
	 	 ผู้บริหารสโมสรฟุตบอล	 Shimizu	 S-Pulse	 จาก
ประเทศญีปุ่น่	 ได้เดนิทางมาเยีย่มชมงานนกักฬีาโครงการ
พเิศษ	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	 เมือ่วนัพธุที	่25	มกราคม	2560	
โดยมีมาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์ หัวหน้าฝ่าย
บรหิารทัว่ไป	และบคุลากรในฝ่ายให้การต้อนรบั



กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภำพ ครั้งที่ 4 
ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2559
	 	 Act	 Fitness	 Center	 ฝ่ายกิจกรรม	 ร่วมกับ	 งาน

อนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 จัดกิจกรรมเต้น 

แอโรบคิเพือ่ส่งเสรมิสขุภาพทีด่ใีห้กับบคุลากร	นกัเรยีน	และ

ประชาชนทัว่ไปทีส่นใจ	ณ	บรเิวณ	ACT	SPORT	ARENA 

โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ี โดยเร่ิมตัง้แต่วนัที	่ 24	 มกราคม	

2560	 	ถงึ	28	กมุภาพนัธ์	2560	 ในทกุวนัองัคารและวนั

พฤหัสบดี	 เวลา	 16.30-18.30	 น.	 ภายในงานมีบูธของ 

โรงพยาบาลช้ันน�ามาให้ค�าแนะน�าด้านสขุภาพ	และตรวจ

สขุภาพเบือ้งต้น	รวมถงึเกมลุน้รบัของรางวัลมากมาย		

ชนะเลิศ ACT JUNIOR GOLF CHAMPIONSHIP 
PUTT 2016 (รอบภำยใน) 
	 	 ผลการแข่งขันพัตต์กอล์ฟ	 ACT	 JUNIOR	 GOLF	

CHAMPIONSHIP	PUTT	2016	รอบภายใน	ระหว่างวันที	่7	-	8 

กมุภาพนัธ์	2560	ณ	อาคารโกลเด้นจบูลิี	่โรงเรียนอสัสมัชญั

ธนบรุ	ี นกัเรยีนทีไ่ด้รบัถ้วยรางวลัเหรยีญทอง	 เกยีรตบิตัร	

และถงุมอืกอล์ฟ	มีดงันี	้ด.ญ.มณญัพชัญ์ ศรวีฒันาวานชิ 

ชัน้	 ป.3/3	 ชนะเลิศช่วงชัน้ที	่ 1	ด.ญ.ปวรศิา เสนยีะกลุ 

ชัน้	ป.4/1	ชนะเลศิช่วงชัน้ที	่2	และ	ด.ช.พรีพล ปิยะรตันวฒัน์ 

ชัน้	ม.1/2	ชนะเลศิช่วงชัน้ที	่3

เหรียญทอง School Taekwondo Festival 
Championship 2017
	 	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้น�านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทควันโดใน
รายการ	School	Taekwondo	Festival	Championship	2017 
ชิงถ้วยเกียรติยศ	 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี	 คร้ังที่	 5	 วันเสาร์ท่ี	
11	กมุภาพันธ์	2560	ณ	ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรัลพลาซา	เวสต์เกต 
บางใหญ่	จงัหวดันนทบรีุ	ผลการแข่งขนั	ด.ช.ธนวฒัน์ โศจริตันกลุ 
ชัน้	ม.2/8	ได้รับรางวลัเหรยีญทอง	ประเภทต่อสู้	รุน่ยวุชนอาย	ุ13	-	14	ปี 
CLASS	A ด.ช.พชัรวศิว์ ศรเีพชรธนเมธา	ชัน้	ป.1/6	ได้รบัรางวลั
เหรียญทอง	ประเภทต่อสู	้ รุ่นยวุชนอาย	ุ 7	 -	 8	 ปี	 Class	 C	 และ	
ด.ญ.บษุกร ฮ๋วง	ชัน้	ม.2/6	ได้รบัรางวลัเหรียญทอง	ประเภทพมุเซ่	
รุ่นยวุชนอาย	ุ15	–	17	ปี	สายเหลอืง

ตรวจคัดกรองโรคไข้หวัดใหญ่
	 	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้ด�าเนินการตรวจ 
คัดกรองโรค	 และให้ความรู้	 ในการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับ
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	 6	 โดยด�าเนนิการตรวจคดักรอง
โรคตัง้แต่วนัจนัทร์ที	่30	มกราคม	2560	และจดักจิกรรมให้ความรู้
เร่ืองการป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่	เมือ่วนัจนัทร์ที	่6	กมุภาพนัธ์	2556	
ณ	บริเวณใต้อาคารอสัสมัชญั
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จุดเน้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีกำรศึกษำ 2559

	 1.	 ปลูกฝังระเบียบวินัย	รู้จักหน้าที่ของตนเอง

	 2.	 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด	ความสามารถ	และความสนใจ

	 3.	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร์	และภาษาต่างประเทศ

	 4.	 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	สู่มาตรฐานสากล

facebook
ACTMedia & Studio

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

กำรแข่งขันครอสเวิร์ดมูลนิธิคณะเซนต์คำเบรียล อินวิเทชั่น ครั้งที่ 2
	 มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ร่วมกบั	สมาคมครอสเวร์ิดเกม	เอแมท็	ค�าคม	และซโูดก	ุแห่งประเทศไทย	จดัการแข่งขนั 
เกมกฬีาทางวชิาการนดัพเิศษ	การแข่งขนัครอสเวร์ิดเกม	เอแมท็	ค�าคม	ซูโดก	ุไอคิวเวร์ิดอพั	มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล	อนิวเิทชัน่	ครัง้ที	่2 
และชงิแชมป์มหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่6	ระหว่างวนัที	่11	-	12	กมุภาพนัธ์	2560	ณ	หอประชมุหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โรงเรยีน 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีซึง่ผลการแข่งขนั	นักเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุไีด้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั	1	การแข่งขนั	I.Q.-Word	Up	ดงันี	้ระดบัมธัยม 
ศกึษาตอนต้น	ได้แก่	นายอดศิร วชริานนัท์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3/3	และระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	ได้แก่	นายณภทัร วฒันาสทุธวิงศ์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/3	
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