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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 24 ฉบับที่ 193 เดือนมิถุนายน 2560

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560



พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2560 
	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้จัดพิธีไหว้ครู	 ปีการศึกษา	 2560	 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที	่ 8	 มถินุายน	 2560	 โดยพธิแีบ่งเป็น	 3	 รอบ	 ได้แก่	 รอบที	่ 1	 นกัเรยีนระดบัช้ัน 
ประถมศกึษาปีที	่1-6	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่รอบที	่2	นกัเรยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4-6	และรอบที	่3	นกัเรยีนระดบัชัน้	มธัยมศกึษาปีที	่1-3 
ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต
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พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศ
นักเรียน ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560
 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ได้จัดพิธีประดับ
เขม็วทิยฐานะ	และปฐมนเิทศนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	4	ปีการศึกษา	2560	เมื่อวันศุกร์ที่	9	มิถุนายน	
2560	 โดยมีพิธีถวายตัวแด่แม่พระ	ณ	 บริเวณหน้า
อาคารเซนต์ปีเตอร์	จากนัน้นกัเรยีนเข้าร่วมพธิปีระดบั
เข็มวิทยฐานะ	 และปฐมนิเทศ	ณ	 หอประชุมหลุยส์ 
มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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พิธีมอบประกาศนียบัตร ACT Music & Sport Exam
	 	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้จัดพิธีมอบรางวัล	 ACT	Music	 &	 Sport	 Exam 
ปีการศึกษา	 2559	 ให้กับนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถ
ทางด้านดนตรี	 โดยมี	 อาจารย์ด�าริห ์ บรรณวิทยกิจ	 คณบดีคณะ
ดุริยางคศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ให้เกียรติเป็นประธานมอบ
ประกาศนียบัตร	 เม่ือวันเสาร์ที่	 24	 มิถุนายน	 2560	 ณ	 ห้องประชุม 
รตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร

กิจกรรมให้ความรู้ต้านสิ่งเสพติด โรคเอดส์ และเพศศึกษา
	 	 งานสวัสดิภาพ	 และความปลอดภัย	 ฝ่ายปกครอง	 ได้จัดกิจกรรม 
ให้ความรูต้้านส่ิงเสพตดิ	โรคเอดส์	และเพศศึกษาปีการศึกษา	2560	ระหว่าง
ที	่27-28	มถินุายน	2560	โดยร่วมกบักลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	และ
กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะฝ่ายวชิาการ	จดัการประกวดค�าขวญั	 เรยีงความ	
และวาดภาพระบายสีตลอดจนกิจกรรมการบรรยายให้ความรู	้และการแสดง
ดนตรต้ีานภัยส่ิงเสพตดิจากนกัเรยีนศูนย์ดนตรฯี	ณ	บรเิวณโรงอาหารในช่วง
พกักลางวนัของนกัเรยีน

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีกับ
สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
	 	 คณะผู้อ�านวยการ	 และผู้บริหารจากสถาบันขงจ่ือ	 มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ	 ได้เดินทางมาลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	 ในการจัดตั้งศูนย์การเรียนการสอนภาษาจีน	 และให้การแนะแนว
การศึกษาต่อ	 ณ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยมี	 ภราดาพีรพงศ ์
ดาราไทย	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม 
ความร ่วมมือ	 เมื่อวันพุธที่ 	 14	 มิถุนายน	 2560	 ณ	 ห้องประชุม 
รตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร



มอบรางวัลกิจกรรมวันสุนทรภู่
	 	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	ได้จดักจิกรรมวนัสนุทรภู ่
เพื่อร�าลึกถึงสุนทรภู ่	 กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์	 เมื่อ 
วันจันทร์ที่	 26	 มิถุนายน	 2560	 โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละ
ระดับชั้นอ่านประวัติ	 และความส�าคัญของวันสุนทรภู ่ 
และมกีารมอบรางวลัจากการแข่งขนัเนือ่งในวนัสนุทรภู่	อาทิ	
การตอบปัญหา	 การประกวดเขียนบรรยายใต้ภาพ	 และการ
ประกวดแต่งค�าประพันธ์สดุดีสุนทรภู่	เป็นต้น
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  แข่งขันวาดภาพระบายสี
“ท�าดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด” 
	 	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ฝ่ายวิชาการ	 ร่วมกับ	 ฝ่าย
ปกครอง	จดัการแข่งขนัวาดภาพระบายสใีนหวัข้อ	“ท�าดเีพือ่พ่อ	
สานต่อแก้ปัญหายาเสพตดิ”	เนือ่งในวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก 
ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	โดยนกัเรยีนระดบัชัน้ประถม
ศกึษาตอนต้นเข้าร่วมการแข่งขนั	เมือ่วนัจนัทร์ที	่26	มถินุายน	
2560	และระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขนั	
เมื่อวันศุกร์ที่	23	มิถุนายน	2560	

ประชุมผู้ปกครอง และปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
	 	 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	ตามแนวทาง	สสวท.	ฝ่ายวิชาการ	ได้จัดประชุมผู้ปกครอง	และปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ฯ	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/8	เมื่อวันเสาร์ที่	3	มิถุนายน	2560	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร	
เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักสูตร	กิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดปีการศึกษา	และพิธีมอบเสื้อกาวน์	อันเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	คุณส่องแสง 
ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	และคณะผู้ร่วมบริหาร	ให้เกียรติเข้าร่วมในการประชุม



กิจกรรมชมรม Museum
  กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	ได้น�านกัเรยีนชมรม	Museum	of 
Inspiration	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	เข้าชมพพิธิภัณฑสถานแห่งชาต ิ
พระนคร	เมื่อวันอาทิตย์ที่	25	มิถุนายน	2560

  ร่วมกิจกรรม
“ครบรอบ 5 ปี มหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย”
	 	 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
ได้น�านกัเรยีนจ�านวน	9	คน	เดนิทางไปเข้าร่วมกิจกรรม	“ครบรอบ	5	ปี 
มหาวิทยาลัยเด็ก	 ประเทศไทย”	 เมื่อวันศุกร์ที่	 2	 มิถุนายน	 2560 
ณ	 บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร	 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย 
จังหวัดปทุมธานี	 โดยมีมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 และมิสดวงฤดี อาจหอม น�านักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรม

กิจกรรมตะกร้าคณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์ 
	 	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยดุสิตธาน	ี
หลักสูตรบรหิารธรุกจิ	 ในการด�าเนนิกจิกรรมเพือ่เเนะน�า
หลกัสตูร	และจดักจิกรรมทีเ่กีย่วข้องกบัการบรกิารในส่วน
ของการโรงแรมให้กับนักเรียนตะกร้าคณะบริหารธุรกิจ
และนิเทศศาสตร์	 เมื่อวันศุกร์ที่	 30	 มิถุนายน	 2560 
ณ	ห้องประชมุปรชีาวฒุ	ิอาคารเซนต์ปีเตอร์

ร่วมโครงการแซนด์วิช จานเด็ด คนเก่ง 2017
  มสิพรนภิา โพธวิฒุ	ิและมสิอตวิณัย์ ชืน่ชอบศกัดโิชต ิ
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6/4	 ได้เข้าร่วม
โครงการแซนด์วิช	จานเด็ด	คนเก่ง	2017	เมื่อวันศุกร์ที่	2	
มถินุายน	2560	ณ	ห้องเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/4
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มิสลูกเกตุ ยัดวา

มิสปาลิตา คงกล่อม

มิสศรินยา ศรีทอง

มิสนิศานาท ทองขะโชค

มิสพรพนิต ซุ่นทรัพย์

มิสวรรณวิภา  บุบผา

มิสภัสสร์นิตา ดวงแก้ว

มาสเตอร์ตวงสิทธิ์ เพ็ชรน�้าใจ

มิสกุลวดี พันธ์วิไล

ซิสเตอร์เนตรประกาย ผิวชัย

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

Mr. James Thompson
ต�าแหน่ง	English	Teacher

ครูผู้สอนวิชาสังคมฯ

Mr. Andrew Evans
ต�าแหน่ง	Basic	English	Teacher

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์	

Ms. Rosell Joy Florida
ต�าแหน่ง	Science	Teacher

Ms. Princess Mae Alforque
ต�าแหน่ง	Science	Teacher

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์	

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์	

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์

ครูประจ�าศูนย์ดนตรี

Mr. Mathew Evans
ต�าแหน่ง	Science	Teacher

ครูผู้สอนภาษาจีน	

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

Mr. John Parkinson
ต�าแหน่ง	Science	Teache

Mr. Richard Gaumer
ต�าแหน่ง	Basic	English	Teacher

บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2560     
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โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ ศึกษาดูงานฝ่าย
ธุรการ-การเงิน และส�านักผู้อ�านวยการ
	 	 โรงเรยีนอสัสมัชญัหลกัสตูรภาษาองักฤษ	น�าโดยภราดาคฑาวุธ 
สทิธชิคสกลุ	ผูช่้วยผูอ้�านวยการ	หวัหน้าส�านกัผูอ้�านวยการ		พร้อม
ด้วยคณะคร	ูและกรรมการสมาคมผูป้กครองฯ	จ�านวน	8	ท่าน	ได้
เดนิทางมาศกึษาดงูานฝ่ายธรุการ-การเงนิ	 และส�านกัผูอ้�านวยการ	
เมือ่วนัศกุร์ที	่ 23	 มถินุายน	 2560	 โดยมมีสิวรนชุ รตันจรสัโรจน์ 
หวัหน้าฝ่ายธรุการ-การเงนิ	และทมีงานให้การต้อนรบั	

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Phoenix Publishing
House  ประเทศฟิลิปปินส์
	 งานแผนการเรยีน	English	Program	ฝ่ายวชิาการ	ได้ด�าเนนิการ 
ต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานจาก	Phoenix	Publishing		House	ประเทศ
ฟิลิปปินส์	เมื่อวันจันทร์ที่	5	มิถุนายน	2560	โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ให้เกียรตเิป็นประธานในการต้อนรบั	ณ	ห้อง
ประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร	คณะครูและตัวแทน
นักเรียนน�าเยี่ยมชมโรงเรียน	

St.Theresa’s College Quezon City เยี่ยมชมโรงเรียน
	 	 คณะบุคลากรจาก	 Phoenix	 Publishing	 House	 ได้น�าคณะ
ผู้ศึกษาดูงานจาก	 St.Theresa’s	 College	Quezon	 City	 ประเทศ
ฟิลปิปินส์	เดนิทางมาเยีย่มชมโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเมือ่วนัพฤหสับดี
ที่	 15	 มิถุนายน	 2560	 โดยมี	ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ท่ีปรึกษา 
ฝ่ายปกครอง	 ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ	ณ	 ห้องประชุม 
รตันบรรณาคาร	1	และคณะครู	นกัเรยีนแผนการเรยีน	English	Program 
น�าเยีย่มชมโรงเรยีน

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน
STEM Education
	 	 ฝ่ายวิชาการ	โรงเรยีนเซนต์คาเบรยีล	ได้น�าคณะครเูดนิทางมา 
ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ	 STEM	 Education	
ของโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี เมือ่วนัศกุร์ที	่9	มถินุายน	2560	เพือ่แลก
เปลี่ยนความรู้	 และประสบการณ์ระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	
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Happy Feast Day ภราดาอรณุ เมธเศรษฐ อธกิาร
 ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ท่ีปรึกษาฝ่ายปกครอง 
คณะกรรมการทีป่รกึษา	และคณะครไูด้ร่วมกนัแสดงความยนิด ี
เนื่องในวันฉลองศาสนนามของท่านอธิการภราดาอรุณ 
เมธเศรษฐ	 “Anthony	 of	 Padua”	 เมื่อวันอังคารที่	 13	
มถินุายน	2560	ณ	ส�านกัอธกิาร	อาคารราฟาแอล	

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2560
 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ผู้รับใบอนุญาต/
ผู้อ�านวยการ	 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนครัง้ที	่1	ปีการศึกษา	2560	โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ 
เหล่ารักผล	 ผู ้ทรงคุณวุฒิ	 ดร.อาทิพย์ สอนสุจิตรา 
ผู้ทรงคณุวฒุ	ิผศ.ดร.จุไรรตัน์ สดุรุ่ง	ผูท้รงคณุวฒุ	ินายส่องแสง 
ปทะวานิช	ผู้ทรงคุณวุฒิ	นายวริทศ์นันท์ เสงี่ยมจิตานนท ์
ผู้แทนผู้ปกครอง	มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว	 ผู้แทนคร ู
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	ทีป่รกึษา	และคณะอนกุรรมการด�าเนนิ
งานบรหิารโรงเรยีน	 เมือ่วนัพฤหัสบดทีี	่ 15	มถินุายน	2560 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2		อาคารรัตนบรรณาคาร
 

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560  
	 	 ฝ่ายปกครอง	ได้จดัการประชุมผู้ปกครองนกัเรยีน	ปีการศกึษา	2560	เมือ่วนัเสาร์ที ่
3	มถินุายน	2560	ณ	หอประชมุหลยุส์	 มาร	ี เดอ	มงฟอร์ต	 โดยมภีราดา ดร.วรียุทธ 
บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการบรรยายพิเศษ	
เรือ่ง	“การเลีย้งลกูในยคุ	IT”	โดย	ผศ.พญ.สรุย์ีลกัษณ์ สจุรติพงศ์	และ	อ.พญ.กรมกิา 
วินิจกุล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็น
วทิยากร	และคณุส่องแสง ปทะวานชิ	นายกสมาคมผู้ปกครองและครฯู	ให้เกยีรตมิอบโล่ 
พร้อมทนุการศึกษาให้กับนกัเรยีนทีส่อบ	O-NET	ได้	100	คะแนนเตม็	มอบรายได้จากการ 
จดังานกาล่าดนิเนอร์	ฉลองครบรอบ	30	ปี	สมาคมฯ	จ�านวน	135,800.30	บาท	และรายได้ 
จากการแข่งขนักอล์ฟการกศุล	 จ�านวน	 100,000	บาท	 ให้กบัผูอ้�านวยการ	 เพือ่สมทบ
กองทนุบ�าเหนจ็สมทบพเิศษครแูละเจ้าหน้าทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	
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ตรวจสุขภาพและเครื่องแต่งกายพนักงานโภชนาการ 
  มิสนภัสนันท์ อัมพรพิพัฒน์	 หัวหน้างานโภชนาการ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้ด�าเนินการตรวจสุขภาพ	 และเครื่องแต่งกาย
พนักงานโภชนาการ	 ปีการศึกษา	 2560	 เช่น	 เล็บมือ	 ผม	 หมวก 
ผ้ากันเปื้อน	 และรองเท้า	 เมื่อวันอังคารที่	 27	 มิถุนายน	 2560 
ณ	ครวัต้นสน	อาคารยอห์น	แมรี	่และโรงอาหาร	อาคารโกลเด้น	จบูล่ีิ

อบรมการใช้โปรแกรม Photo Scape
	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดอบรม
หลักสูตรการ	 resize	 รูปภาพด้วยโปรแกรม	 Photo	 Scape	
ส�าหรบับคุลากร	โดยมมีสิอารญา พทุธสาร	เป็นวทิยากร	เมือ่
วนัเสาร์ที	่24	มถินุายน	2560	ณ	ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์	
9	ชัน้	2	อาคารอลิเดอฟองโซ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2560
	 	 งานอนามยัโรงเรยีน	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	ได้จัดงานฉดีวคัซนีป้องกนัโรค 
ไข้หวดัใหญ่ให้กบันกัเรยีน	บคุลากร	และผูป้กครองทีส่นใจ	ในปีการศกึษา	
2560	 ด�าเนินการโดยคณะบุคลากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์
เนชัน่แนล	 หนองแขม	 เมือ่วนัศกุร์ที	่ 23	 มถินุายน	 2560	ณ	บรเิวณใต้ 
อาคารอสัสมัชญั

ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
	 	 คณะคร	ูบคุลากร	นกัเรยีน	ผูป้กครอง	และบคุคลภายนอก	
ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จนัทน์ตามสถานทีท่ีห่น่วยงาน	และระดบัชัน้
ต่างๆ	นดัหมาย	เพือ่ใช้ในพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิล	อดลุยเดชฯ
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การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2560  
	 	 ฝ่ายปกครอง	ได้จดัการประชมุผูป้กครองนกัเรยีน	ปีการศกึษา	2560	เม่ือวันเสาร์ท่ี 
3	มถินุายน	2560	ณ	หอประชมุหลยุส์	 มาร	ี เดอ	มงฟอร์ต	 โดยมภีราดา ดร.วรียุทธ 
บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมการบรรยายพิเศษ	
เรือ่ง	“การเลีย้งลกูในยคุ	IT”	โดย	ผศ.พญ.สรุย์ีลกัษณ์ สจุรติพงศ์	และ	อ.พญ.กรมกิา 
วินิจกุล จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดลให้เกียรติเป็น
วทิยากร	และคณุส่องแสง ปทะวานชิ	นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	ให้เกยีรตมิอบโล่ 
พร้อมทนุการศกึษาให้กับนกัเรยีนทีส่อบ	O-NET	ได้	100	คะแนนเตม็	มอบรายได้จากการ 
จดังานกาล่าดนิเนอร์	ฉลองครบรอบ	30	ปี	สมาคมฯ	จ�านวน	135,800.30	บาท	และรายได้ 
จากการแข่งขนักอล์ฟการกศุล	 จ�านวน	 100,000	บาท	 ให้กบัผู้อ�านวยการ	 เพือ่สมทบ
กองทนุบ�าเหนจ็สมทบพเิศษครแูละเจ้าหน้าทีโ่รงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี

ประชุมสมาชิกชมรมครูเกษียณ ครั้งที่ 1
ปีการศึกษา 2560
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดประชุมสมาชิกชมรม
ครูเกษียณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 คร้ังที่	 1	 ปีการ
ศึกษา	 2560	 	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 15	 มิถุนายน	 2560 
ณ	 ห้องประชุมยอห์น	 แมรี่	 อาคารยอห์น	 แมรี่	 โดยมี	
มาสเตอร์ประสทิธิ ์โชคสมบรูณ์ เป็นประธานการประชุม



รางวัลชนะเลิศ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ
ภาคกลาง ครั้งที่ 3
 ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง	 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 6/8 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ	 PTT	 ลอนเทนนิสพัฒนา
ฝีมอื	ภาคกลาง	ครัง้ที	่ 3	 ระหว่างวนัที	่ 3-5	มถินุายน	2560 
ณ	สนามเทนนสิ	ศนูย์พฒันากฬีาเทนนสิแห่งชาต	ิเมอืงทองธาน ี
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเด่ียว 
รุน่อายไุม่เกนิ	14	ปี

เหรียญทองเทนนิสกีฬาระหว่างโรงเรียน
	 	 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้ส่งนกัเทนนสิเข้าร่วมการแข่งขนักฬีา
ระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 ระหว่างวันที่	
9-12	มถินุายน	2560	ณ	สนามกฬีา	การกฬีาแห่งประเทศไทย
	 	 ผลการแข่งขัน	 ได้รับรางวัล	 2	 เหรียญทอง	 1	 เหรียญเงิน 
1	 เหรียญทองแดง	 โดยมีนักกีฬาท่ีได้รับรางวัลเหรียญทองได้แก	่	
ด.ญ.สลักทิพย์ อุ ่นเมือง	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6/8	 ประเภท
หญิงเดี่ยว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 12	 ปี	 และนางสาวทรรศพร นาคหล่อ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/8		ประเภทหญงิเดีย่ว	รุ่นอายไุม่เกิน	14	ปี	

ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ Sponsor 
ภาคนครหลวง
	 	 งานนกักฬีาบาสเกตบอลโครงการพเิศษ	ฝ่ายบรหิาร
ทัว่ไป	ได้น�านกักีฬาเข้าร่วมการแข่งขนักฬีาบาสเกตบอลรายการ 
Sponsor	 ภาคนครหลวง	 รุ่นอายุ	 15	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ 
เมือ่วนัพธุที	่7	มถินุายน	2560	ณ	สนามโรงเรยีนสตรวีทิยา	2	
ผลการแข่งขนั	ทมีอสัสมัชัญธนบรุ	ีชนะ	สตรีวทิยา	2	ด้วยสกอร์ 
66-52	คะแนน	จงึสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเร็จ	

พิธีมอบทุนการศึกษา และประชุมผู้ปกครองนักกีฬา
โครงการพิเศษ ปีการศึกษา 2560
 	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา	 และประชุม 
ผูป้กครองนกักฬีาโครงการพเิศษ	ปีการศกึษา	2560	โดยมภีราดาอรณุ 
เมธเศรษฐ อธกิารให้เกยีรตเิป็นประธาน	คณะผูบ้รหิาร	และผูฝึ้กสอน
ของโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุเีข้าร่วมพธิ	ี เมือ่วนัเสาร์ที	่ 24	 มถินุายน	
2560	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต
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เหรียญทอง The Mall Swimming Cup 2017 ครั้งที่ 23
	 ผลการแข่งขนัว่ายน�า้รายการ	The	Mall		Swimming	Cup	2017 

ครัง้ที	่23	เมือ่วนัที	่17-18	มถุินายน	2560	ณ	สระว่ายน�า้	The	Mall	Lagoon	

งามวงศ์วาน	นกักฬีาทมีโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ี ได้รับถ้วยรางวลัประเภท

บคุคล	จ�านวน	6	 ใบ	 ได้รบัเหรยีญรางวลั	 23	 เหรยีญทอง	17	 เหรยีญเงนิ 

18	 เหรยีญทองแดง	 โดยมนีกักฬีาทีไ่ด้รบัถ้วยรางวลัคะแนนรวมยอดเยีย่ม

อนัดบัที	่ 1	 ได้แก่	ด.ช.ณฐัธเนศ วชริจาร	ุ ชัน้	 ป.4/3	 นกักฬีาทีไ่ด้รบัถ้วย

รางวลัคะแนนรวมยอดเยีย่ม	อนัดบัที	่2	ได้แก่ ด.ญ.สติา เล้งรกัษา	ช้ัน	ป.2/A	 

ด.ญ.เพชรสมบญุ เหล่าบญุเจริญ ช้ัน	ป.3/8	และ	ด.ญ.อรวรา พริยิไพรวงศ์ 

ชัน้ป.6/

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ
Chang Junior Cup 2017
	 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้น�านักกีฬาเข้าร่วม 

การแข่งขันฟุตบอลรายการ	 Chang	 Junior	 Cup	 2017	 รุ ่นอาย ุ

ไม่เกิน	 13	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 18	 มิถุนายน	 2560 

ณ	 สนามกีฬากองทัพบก	 ผลการแข่งขัน	 ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะทีม 

ราชบรุมีติรผล	7:0	ประต	ูจงึสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเรจ็

เหรียญทอง 
Croxxing Limits Pumpfest 2017
 	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผาในรายการ	 Croxxing	
Limits	 Pumpfest	 2017	ณ	ประเทศสิงคโปร์	 เม่ือวันที่ 
14-19	 มิถุนายน	 2560	 ด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/2	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	รุน่	U	17 
Female	ด.ญ.โยษติา ยิม้ละมยั	 ชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี	 2/A 
ได ้รับรางวัลเหรียญเงิน	 รุ ่น	 U	 17	 Female	 และ 
ด.ช.ปกสกนธ์ โชติกไกร	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/3	 ได้รับ 
รางวลัเหรยีญทองแดงรุน่	U	17	Male

เหรียญทองแบดมินตันกีฬานักเรียน
กรมพลศึกษา
	 	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 ได้ส่ง 
นักกีฬาแบดมินตันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกรม
พลศึกษา	เมื่อวันที่	7-19	มิถุนายน	2560	ณ	กรมพลศึกษา 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	 3	 เหรียญทอง	 5	 เหรียญเงิน 
8	เหรยีญทองแดง	โดยมรีายช่ือนกักีฬาทีไ่ด้รบัรางวลัเหรยีญ
ทอง	ได้แก่	ด.ญ.อญัพชัร์  พชิติปรชีาศกัดิ	์ชัน้	ป.4/7	ประเภท
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุ	 10	 ปี	ด.ช.ชยางกูร ไทรทรัพย์ณรงค ์
ช้ัน	 ป.5/7	 และด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ประเภท
คูผ่สม	รุน่อาย	ุ10	ปี	นายธนวรรธ เพียรประเมษฐ์ ชัน้	ม.4/6 
และนายวรศธร ทองค�า	 ชั้น	 ม.4/6	 ประเภทชายคู่ 
รุ่นอายุ	16	ปี
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ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

พิธีทบทวนค�าปฏิญาณและเดินสวนสนาม
	 ฝ่ายปกครอง	 ได้จดัพธิทีบทวนค�าปฏญิาณและเดนิสวนสนาม	 เนือ่งในวนัคล้ายวนัสถาปนาลูกเสือแห่งชาต	ิ เมือ่วนัศกุร์ที	่ 30	

มถินุายน	2560	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซียม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตเิป็นประธาน
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จุดเน้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560

 1. ปลูกฝังระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเอง

 2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ

 3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

 4. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานสากล

 5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ (ศิลป ดนตรี กีฬา)

ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม


