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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 24 ฉบับที่ 192 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2560

พิธีลงนามความร่วมมือ

โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน



พธิลีงนามความร่วมมอืโครงการแลกเปลีย่นวฒันธรรมไทย-จีน 
	 โรงเรยีนประถมถางห	ูเมอืงเฉงิต	ูสาธารณรัฐประชาชนจนี	จดัโครงการน�าคณะครแูละนกัเรยีนเดนิทางมายงัประเทศไทย	เพือ่
ศกึษาดงูานและลงนามสานสมัพนัธ์มติรภาพแลกเปล่ียนวฒันธรรมไทย-เฉงิต	ูระหว่างโรงเรยีนประถมถางห	ูกบั	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี 
เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างไทยเฉิงตู	 ทั้งด้านการศึกษาและวัฒนธรรม	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน 
ฝ่ายวชิาการ	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจงึได้จดัพธิลีงนามความร่วมมอื	และต้อนรบัคณะผู้ศกึษาดงูาน	เมือ่วนัที	่16-17	พฤษภาคม	2560 
ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร
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ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2559
	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ	
และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	
ประจ�าปีการศกึษา	2559	เมือ่วนัพธุที	่15	มนีาคม	2560 
ณ	 หอประชุมหลุยส ์ 	 มารี 	 เดอ	 มงฟอร ์ต	 โดยมี 
ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรติ
เป็นประธาน	อธกิาร	คณะภราดา	คณะผู้ช่วยผูอ้�านวยการ	
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 และ
คณะครเูข้าร่วมในพธิี	

พิธีมอบรางวัลครูมืออาชีพ
และรางวัลสื่อนวัตกรรมการสอน
	 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดพิธี
มอบรางวัลครูมืออาชีพ	 และรางวัลสื่อนวัตกรรมการสอน 
ปีการศึกษา	 2559	 โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ให้เกียรติเป็นประธาน	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 2	 มีนาคม	 2560 
ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร

The Winner For 1St Place Winner
Against All Odd Awards
	 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี	 และเทคโนโลย	ี ได้น�า
นกัเรยีนจ�านวน	6	คน	ได้แก่		ด.ช.กญัจน์พสิษิฐ์ สนิไพศาลทรพัย์ 
ชัน้	ม.3/3	ด.ช.ชาญชฎา วฒันธรนนัท์ นายนพกร จริะวรานนัท์ 
ชั้น	 ม.3/2	 ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์	 ชั้น	 ม.1/2 
ด.ช.พลวรรธน์ ทพิสมัพนัธ์	ชัน้	ม.1/7	และ	ด.ช.นภวจัน์ ปัดภยั 
ชัน้	 ป.5/3	 เข้าร่วมการแข่งขนัหุน่ยนต์	 First	 Lego	 League	
Thailand	 2016	 เมื่อวันที่	 8-9	 เมษายน	 2560	ณ	 คณะ
วศิวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัธรุกจิบณัฑติย์	ผลการแข่งขนัได้
รบัรางวลั	The	Winner	For	1st	Place	Winner	Against	All 
Odd	Awards	โดยมีมาสเตอร์เจรญิ กรทรวง	เป็นครผููน้�านกัเรยีน 
เข้าร่วมการแข่งขนั

ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ฯ 
	 	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จ�านวน	 4	 คน	 ได้แก	่
ด.ช.ปุณณวิช เลิศชนะเรืองฤทธิ์ ด.ญ.ภาวินี โอ่งเพ็ชร	 ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 1/8	 ด.ญ.เกษราพร ทรงศรีวิทยา	 และ	
ด.ช.ปวิชญา เฉลยจรรยา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/8	 ได้รับ 
คัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร	์
และเทคโนโลยีส�าหรับเด็ก	 และเยาวชนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น	รุน่ที	่20	ประจ�าปี	2560	
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ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีการศึกษา 2559 
	 	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี
การศกึษา	2559	เมือ่วนัเสาร์ที	่25	มนีาคม	2560	ณ	หอประชมุ 
หลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยคุณส่องแสง ปทะวานิช 
นายกสมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ได้มอบป้ายสนบัสนนุโรงเรยีน	ดงันี้
	 	 สนับสนุนการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิฯ	 (FSG)	 ปีการศึกษา	 2559	 ชั้น	 ป.3	 ป.6	 และ	 ม.3	
จ�านวน	1,365	คน	รวม	136,500	บาท	สนบัสนนุเงนิรางวลั
ให้กบัครทูีไ่ม่ขาด	ลา	มาสาย	ตดิต่อกนัตลอดปี	จ�านวน	50	คน 
เงนิรางวลั	จ�านวน	50,000	บาท		มอบเงนิสนบัสนนุกองทนุ
สวสัดกิารคร	ูจ�านวน	94,993	บาท	มอบเงนิสนบัสนนุกองทนุครู
เกษยีณ	จ�านวน	100,000	บาท	และมอบเงนิเป็นสวสัดกิารให้ 
ครเูกษยีณ	ปีการศึกษา	2559	จ�านวน	8	คน	รวม	239,000	บาท 
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ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4
และนักเรียนแทรกชั้นปีการศึกษา 2560
 	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดัประชมุผูป้กครองนกัเรยีนชัน้
ประถมศกึษาปีที	่1	มธัยมศกึษาปีที	่1	มธัยมศกึษาปีท่ี	4	และนกัเรยีน
แทรกชั้น	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	 กล่าวต้อนรับและช้ีแจงนโยบาย 
การศกึษา	พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิารของโรงเรยีน	 เม่ือวนัเสาร์ที	่ 18	
มนีาคม	2560	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

นักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
เยี่ยมชมโรงเรียน 
	 	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
เพชรเกษม	 และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม	 5	 ได ้
เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันพุธ 
ที	่29	มนีาคม	2560	โดยมคีณะหวัหน้าฝ่าย	คร	ูเจ้าหน้าที	่
สภานักเรียน	 สารวัตรนักเรียน	 และกองร้อยพิเศษให้การ
ต้อนรบั	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี่

กิจกรรม Open House ประจ�าปีการศึกษา 2561 
	 	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ได้จัดกิจกรรม	Open	House	 เม่ือ
วนัพฤหสับดทีี	่6	เมษายน	2560	ณ	หอประชุมหลยุส์	มาร	ีเดอ 
มงฟอร์ต	 ส�าหรับผู ้ปกครองที่มีความสนใจน�าบุตรหลาน
เข้าเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2561 
โดยมภีราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็น 
ประธานเปิดกจิกรรม	มาสเตอร์ยทุธพงษ์ วงศ์เมอืงสรรค์	หวัหน้า
ฝ่ายวชิาการ	 ให้ข้อมลูรายละเอยีดของแต่ละแผนการเรยีน	และ
มสิวรนชุ รตันจรสัโรจน์	 หวัหน้าฝ่ายธรุการ-การเงนิ	 ให้ข้อมลู
ระเบยีบการรบัสมคัรนกัเรยีนใหม่	 ปิดท้ายกจิกรรมด้วยคณะครู
และเจ้าหน้าทีน่�าเยีย่มชมห้องเรยีน



ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ส�าหรบันกัเรยีนห้องเรยีนพเิศษ STEM ปีการศกึษา 2559
	 	 ฝ่ายวชิาการได้จดักจิกรรมค่ายพฒันาทกัษะทางวทิยาศาสตร์
และคณิตศาสตร	์ ครั้งที่	 4	 ส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ	 STEM 
ในระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น	ระหว่างวนัที	่15-17	มนีาคม	2560 
ณ	 โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาส่ิงแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	 อ�าเภอบ้านแหลม	 จังหวัดเพชรบุรี 
โดยมนีกัเรยีนเข้าร่วมทัง้สิน้	76	คน

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
	 มหาวิทยาลัยสตรีกักขุชูอิน	 (Gakushuin	 Women’s 
Coolege)	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียง	 และเป็นที่เชื่อถือใน
ประเทศญี่ปุ ่น	 ได้ส่งนักศึกษาฝึกสอนมาฝึกประสบการณ์สอน 
ภาษาญี่ปุ ่น	 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
หลกัสตูรสหศลิป์ญีปุ่น่	ระหว่างวนัที	่27	มีนาคม-7	เมษายน	2560 
ทัง้นี	้Ms.Mika	KOSHIZUKA	ซึง่เป็น	Professor	ด้าน	Faculty	of 
Intercultural	 Studies	 Department	 of	 Japanese	 Studies	
ของทางมหาวทิยาลยั	ได้เข้าพบภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	เม่ือวนัองัคารที	่28	มีนาคม	2560	เพือ่พดูคยุถงึความ
ร่วมมอืระหว่าง	2	สถาบนั	

นิทรรศการแสดงผลงานศิลปะนักเรียน
	 	 กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะฝ่ายวชิาการได้จดันทิรรศการแสดงผลงานศลิปะจากการจดัการเรยีนการสอนวชิาศลิปะพืน้ฐาน 
สาระทัศนศิลป์	 ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-มัธยมศึกษาปีที่	 4	 เพื่อให้นักเรียนได้น�าความรู้	 มาประยุกต์ใช้ประกอบกับ 
ความคิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานตามกระบวนการจัดการเรียนรู้	 ได้แสดงความสามารถทางด้านทัศนศิลป์	 หัวข้อ
นทิรรศการ	“ตามรอยอัครศลิปิน	พระผู้ทรงเป็นแรงบนัดาลใจ”	ณ	บรเิวณใต้อาคารรตันบรรณาคาร	 เมือ่วนัที	่ 28	กมุภาพนัธ์	 - 
	10	มนีาคม	2560	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	และนายเกรยีงไกร จงเจรญิ	ผูอ้�านวยการ 
เขตบางแค	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดงานนทิรรศการ

ค่ายอาสาพัฒนา ประจ�าปีการศึกษา 2559
  มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์	 หัวหน้าฝ่ายปกครอง 
พร้อมด้วยคณะคร	ูเจ้าหน้าทีฝ่่ายปกครอง	และตัวแทนนกัเรยีน	ได้
ด�าเนนิการออกค่ายอาสาพฒันา	เม่ือวนัที	่16	-	17	มีนาคม	2560 
ณ	ศนูย์เดก็ก่อนวยัเรยีน	บ้านทุง่กลุา	อ�าเภอสวนผึง้	จงัหวดัราชบรุี 
โดยร่วมกันจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน	 อาทิ	 ทาสีโต๊ะอาหาร 
เครือ่งเล่น	ตเีส้นสนามกฬีา	บรจิาคสิง่ของ	และมอบเงนิสนบัสนนุ
ค่าอาหารให้กบัทางศนูย์เดก็ก่อนวยัเรยีน	บ้านทุ่งกลุา	อกีทัง้มอบ
ถงุยงัชพีให้แก่ผูด้้อยโอกาสจ�านวน	20	ครอบครวั
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Summer Course 2017
	 	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจัดโครงการ	Summer	Course	2017	ระหว่างวนัที	่27	มีนาคม-28	เมษายน	2560	เพือ่เสรมิสร้าง 
ให้นกัเรยีนมคีวามกระตอืรอืร้น	มคีวามใฝ่รู	้ใฝ่เรยีน	มโีอกาสพฒันาความรู	้และทักษะเฉพาะด้านของตนเอง	เป็นการปรบัพืน้ฐาน 
การเรียน	 และเตรียมความพร้อมในระดับที่สูงขึ้น	 ทั้งยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 เข้มข้นด้วยคอร์สพิเศษทั้งด้านวิชาการ 
และกจิกรรม	

UK Summer Course 2017 
	 	 ฝ่ายวชิาการ	ได้น�านกัเรยีนแผนการเรยีน	
English	 Program	 ที่เข้าร่วมโครงการ	 UK	
Summer	Course	2017	 เดนิทางไปประเทศ
สหราชอาณาจกัร	ระหว่างวนัที	่1-28	เมษายน	
2560	โดยนกัเรยีนได้เรยีนรูภ้าษาองักฤษทัง้ใน 
และนอกสถานที	่ผ่านทางกจิกรรมทีห่ลากหลาย 
อาทิ	 Oxford	 Walking	 Tour,	 Photo 
Challenge,	 Christ	 Church	College,	 Visit	
to	D’Overbroech’s	College	and	Project	



ACT Summer สงกรานต์หรรษา มหาสนกุ ยิม้สขุใจสงกรานต์ไทยชุม่ฉ�า่ 
	 	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดังาน	ACT	Summer	สงกรานต์หรรษา	มหาสนกุ 
ยิ้มสุขใจสงกรานต์ไทยชุ ่มฉ�่า	 เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีไทย	 โดยมี 
ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	เม่ือวนัศุกร์ที	่	7 
เมษายน	 2560	 ภายในงานนักเรียนได้ร่วมสนุกกับเครื่องเล่นและกิจกรรมต่างๆ 
ร่วมให้ก�าลงัใจแก่ผูเ้ข้าประกวด	หนนู้อยสงกรานต์	และเทพสีงกรานต์	ปิดท้ายกจิกรรม 
ด้วยการเล่นน�า้สงกรานต์	และสนกุไปกบัวงดนตร	ีณ	สนามหน้าอาคารรตันบรรณาคาร 

งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2559
  โรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ี ได้จดังานกตเวทติาจติครเูกษยีณ	 ปีการศกึษา	 2559	
เมื่อวันศุกร์ที่	 28	 เมษายน	 2560	ณ	หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมี 
ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	คณะภราดา	
คณะผูช่้วยผูอ้�านวยการ	 สมาคมผู้ปกครองและครฯู	 สมาคมศษิย์เก่าฯ	 คณะครแูละ
เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมงาน	ซึง่ในปีการศกึษานีม้คีรเูกษยีณจ�านวน	8	ท่าน	ได้แก่	มสิรชันี 
นนัทะวรการ  มสิป่ินแก้ว ทรพัย์สนอง มสิลดัดาวลัย์ เดชม ีมสิกรรณกิาร์ แสงเดอืน 
มิสมณีรัตน์ ธรารักษ์สมบัติ มิสมยุรี ปรีดาคุณ มาสเตอร์เฉลิมพล เอี่ยมวัฒน ์
มสิปรสินา ธรรมครปัูทม์ 
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สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2560
	 	 งานบคุคล	ส�านกัผู้อ�านวยการ	ได้จดัสัมมนาบคุลากร	ปีการศกึษา	2560 
ระหว่างวนัที	่11-12	พฤษภาคม	2560	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต 
โดยม	ีภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด 
การสัมมนา	ซึง่หวัข้อในการสัมมนามดีงัต่อไปนี	้วนัพฤหสับดทีี	่11	พฤษภาคม	
2560	เรือ่ง	“จติวทิยาการดแูลนกัเรยีน”	โดย	นพ.อศัวนิ นาคพงศ์พนัธุ ์
และ	“การจดัการศึกษาในยคุ	Thailand	4.0”	โดย	ผศ. ดร.จไุรรตัน์ สดุรุง่ 
ประธานสาขานิเทศการศึกษา	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 วันศุกร์ท่ี	 12	
พฤษภาคม	 2560	 เรื่อง	 “จากแผนยุทธศาสตร์มูลนิธิฯ	 สู่แผนพัฒนา
โรงเรยีน”	โดย	ดร.อาทพิย์ สอนสจุติรา	และ	“นโยบายการพฒันาโรงเรยีน	
ปี	2560”	โดย	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2560 
	 	 งานอภบิาล	 ส�านกัผูอ้�านวยการ	 ได้จดัพธิมีสิซาเปิด
ปีการศึกษา	 2560	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 19	 พฤษภาคม	 โดยมี
บาทหลวงยอแซฟ สพุฒัน์ หลวิสริ	ิให้เกียรตเิป็นประธาน
ในพิธ	ีคณะผูบ้รหิาร	ผูแ้ทนคณะคร	ูและนกัเรยีนเข้าร่วมพธิ	ี
ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2560 
	 	 ฝ่ายปกครอง	 ได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสภา
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษา	 และระดบัชัน้มธัยมศกึษา	
ปีการศกึษา	2560	เมือ่วนัศกุร์ที	่26	พฤษภาคม	2560	โดย
จดัการเลอืกตัง้แบบแบ่งเขต	ทัง้หมด	7	เขต	ผลปรากฏว่า 
ประธานสภานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	 ได้แก	่
ด.ช.นภณชั ประดบัไทย	 ช้ันประถมศึกษาปีที	่ 6/2	 และ
ระดับช้ันมัธยมศึกษา	 ได้แก่	นส.กฤษติยาภรณ์ วิภากุล 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/1

รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2561
	 	 ฝ ่ายธุรการ-การเงิน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
ได้ด�าเนินการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	 1	 ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี	 28	
พฤษภาคม	2560	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต










