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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 24 ฉบับที่ 194 เดือนกรกฎาคม 2560



พิธีถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีถวายพระพร	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	65	พรรษา	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่27	กรกฎาคม	2560	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดา ดร.วรียทุธ 
บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	เป็นประธาน	คณะภราดา	คณะคร	ูนกัเรยีน	คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครฯู	คณะกรรมการสมาคม
ศษิย์เก่าฯ	เข้าร่วมพธิ	ีและลงนามถวายพระพร	ณ	บรเิวณชัน้	1	อาคารหอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต
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รางวัลเพชรน�้าเอก
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้เข้าร่วมประกวดโครงการเครือข่ายกรงุเทพฯ	สเีขยีว	จดัโดย	กรงุเทพมหานคร	ผลการประกวดรางวลักลุม่
สถาบนัการศกึษา	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี	ได้รบัรางวลั	ชนะเลศิอนัดบั	1	“เพชรน�า้เอก”	ได้รบัมอบโล่พระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร	ีโดยมมีาสเตอร์วิศษิฐ์ ใจมัน่	หวัหน้าฝ่ายอาคารสถานทีเ่ป็นผูแ้ทนโรงเรยีนในการรบัมอบรางวลั	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่20	
กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องรตันโกสนิทร์	ศาลาว่าการกรงุเทพมหานคร	ทัง้นี	้ฝ่ายอาคารสถานทีไ่ด้น�าคณะคร	ูนกัเรยีน	และพนกังาน	เข้าพบ
ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	เพือ่รายงานผลการประกวด



พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับกระทรวงศึกษาธิการของรัฐบาลท้องถิ่น ออสเตรเลียใต้
	 ฝ่ายวชิาการ	ได้จดัพธิลีงนามความร่วมมอืทางวชิาการ	ระหว่างโรงเรยีนอสัสัมชัญธนบรุ	ีกบั	กระทรวงศึกษาธกิารของรฐับาลท้องถิน่ 
ออสเตรเลียใต้	เมื่อวันศุกร์ที่	14	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2559
	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี	 ปีการศึกษา	 2559	 เม่ือวันเสาร์ท่ี	 1	 กรกฎาคม	 2560	 ณ	 หอประชุมหลุยส์ 
มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โดยมีคุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
ซึ่งในปีการศึกษา	 2559	 มีนักเรียนเข้ารับ	 Certificate	 จ�านวน	 1,331	 คน	 Certificate+เรียนดีรายวิชา	 จ�านวน	 76	 คน	 Diploma 
จ�านวน	207	คน	Diploma+เรียนดีรายวิชา	จ�านวน	13	คน	และทุนการศึกษา	จ�านวน	20	คน
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โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย
	 คณะนักเรียนจากโรงเรียนประถมซินตูอีจงสือเยี่ยน	เมืองเฉิงตู	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ได้เดินทางมาศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม	
จีน-ไทย	กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ระหว่างวันที่	3-4	กรกฎาคม	2560	โดยมภีราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง
ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร	



รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โครงการ “ร้อยรักแม่ ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ”
 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการประกวดในโครงการ	“ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ”	ชิงถ้วย
พระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี	เมือ่วนัอาทติย์ที	่2	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องบอลรมู	ศนูย์ประชมุ
แห่งชาติสิริกิติ์	ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คิดมันส์ ทันสื่อ...
Like Know Show Share
	 นักเรียนชมรม	ACT	MEDIA	ได้เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	จาก
การส่งผลงานคลปิวดิโีอเร่ือง	“ส่ือใส	ๆ ”	เข้าร่วมการประกวดผลติสือ่สร้างสรรค์	
“คิดมันส์	 ทันสื่อ...Like	 Know	 Show	 Share”	 จัดโดย	 กองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธาน	
และมอบรางวัล	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	13	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชุมอุทยาน
การเรียนรู้	TK	Park	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์	

เยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย 2560
 ด.ช.โอภาส เชือ่มวราศาสตร์	นกัเรยีนระดบัชัน้ 
ประถมศึกษาปีท่ี	 6/7	 ได้รับเกียรติบัตรเยาวชน
ต้นแบบด้านดนตรีไทย	 ประจ�าปี	 2560	 จัดโดย 
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	 และจะได้เข้ารับเกียรติบัตร 
จากรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงวัฒนธรรม	 ในวัน
อังคารที่	 22	 สิงหาคม	 2560	 ณ	 หอประชุมเล็ก 
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงดนตรีในงานเทศกาล Thai festival 2017 in Seoul 
 ด.ญ.อศิรวรรณ สุพัตรานนท์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6/A	 และ
ด.ญ.นวรัตน์ จิตตขจรเกียรต	ิชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/A	ได้เข้าร่วมการแสดง
ดนตรใีนงานเทศกาล	Thai	festival	2017	in	Seoul	เมือ่วนัที	่1-2	กรกฎาคม	
2560	ณ	สาธารณรัฐเกาหลีใต้	จัดโดย	สถานเอกอัครราชทูตไทย	ณ	กรุงโซล	
สาธารณรัฐเกาหลีใต้
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นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS ปีการศึกษา 2560
	 ในปีการศึกษา	 2560	 มีนักเรียนต่างชาติในโครงการ	 AFS	 เดินทางมาศึกษาในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จ�านวน	 3	 คน	 ได้แก่ 
Ms. Elisa Pandini จากประเทศ	Italy	เข้าเรยีนชัน้	Grade	11A,	Ms. Kristin Kern จากประเทศ	German	และ	Ms. Claudia Bissattini 
Alessi จากประเทศ	 Italy	 เข้าเรียนช้ัน	 Grade	 10A	 ทั้งน้ี	 งานหลักสูตร	 English	 Program	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�านักเรียนเข้าพบ 
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	เมื่อวันพุธที่	19	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องรับรองผู้อ�านวยการ	อาคารรัตนบรรณาคาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการอัคคีภัย และการปฐม
พยาบาลเบื้องต้น
	 งานสวสัดภิาพและความปลอดภยั	ฝ่ายปกครอง	ได้จดัอบรม
เชงิปฏบิตักิารอคัคภียั	และการปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น	ตลอดจนการ
ฝึกปฏบิตักิารหนไีฟจากอาคารสงู	เมือ่วนัศกุร์ที	่7	กรกฎาคม	2560	
โดยใช้สถานทีอ่าคารเซนต์ปีเตอร์ในการฝึกซ้อมหนไีฟ	และสาธติวธิี
การช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ในอาคารด้วยวิธีใช้เบาะลม

ร่วมกิจกรรม Open House ณ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาลัยนานาชาติ
	 งานแนะแนว	ฝ่ายวิชาการ	ได้น�านักเรียนหลักสูตร	English 
Program	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4-6	 เดินทางไปร่วมกิจกรรม	
Open	 House	 ณ	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 วิทยาลัยนานาชาต ิ
เมื่อวันอังคารที่	18	กรกฎาคม	2560		
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พิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
	 งานอภิบาลโรงเรียน	ส�านักผู้อ�านวยการ	ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	เมื่อวันจันทร์
ที่	17	กรกฎาคม	2560	ณ	เวทีอาคารราฟาแอล	โดยมี	ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	อธิการโรงเรียนให้เกียรติเป็นประธาน	ภราดาพีรพงศ ์
ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล	“เรียนดีมีศรัทธา”	ส�าหรับนักเรียน
ค�าสอนระดับประถมศึกษา	

วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
	 งานอภบิาล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จัดวจนพธิกีรรมเทดิเกยีรตนิกับญุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต	เมือ่วนัศกุร์ที	่21	กรกฎาคม	2560 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	อธิการ	คณะภราดา	
คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ�านวยการ	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะครู	 และ
ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี
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FSG Concert 2017 
	 สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ร่วมกบั	GMM	GRAMMY	จดัการแสดง 
FSG	Concert	2017	การแสดงวงซิมโฟนิคโดยนักดนตรีและนักร้องจากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	แสดงร่วมกับศิลปิน	ลุลา ณัฐ ศักดาทร 
และวง	GETSUNOVA	เมื่อวันศุกร์ที่	21	กรกฎาคม	2560	ณ	GMM	LIVE	HOUSE	ชั้น	8	ศูนย์การค้า	Central	World	

8    



Bangkok Clean and Green
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 ส�านักงานเขตบางแค	 ด�าเนินโครงการการพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหานคร	
Bangkok	 Clean	 and	Green	ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 13	 กรกฎาคม	 2560	 โดยมีคณะตัวแทนจากเขตบางแค 
สถานศกึษา	ห้างสรรพสนิค้า	ชมุชน	รวมถงึหน่วยงานต่าง	ๆ 	เข้าร่วมกจิกรรม	ณ	บรเิวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	และร่วมกจิกรรมปลกูต้นไม้
เพิ่มพื้นที่สีเขียว	ณ	บริเวณสวนกาญจนาภิเษกด้านหลังโรงเรียน

ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2560
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 ได้จัดงานตรวจ
สขุภาพนกัเรยีน	ปีการศกึษา	2560	โดยมบีคุลากรจากโรงพยาบาล
วิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม	 ด�าเนินการระหว่างวันที	่
3-13	กรกฎาคม	2560	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุม
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

เหรียญทองกีฬาเทควันโด 9th Kasetsart University 
Championship 
 ด.ญ.วิภาดา แซ่โล้ว	 ชั้น	 ป.2/8	ด.ช.ชยังกูร เทพเรือง 
ชั้น	 ป.2/2	ด.ช.กิตติศักดิ์ ควรชม	 ชั้น	 ป.3/2	 และ	นายณภัทร 
ปาละกะวงศ์ ชัน้	ม.4/1	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	ประเภทต่อสู	้จาก
การแข่งขันกีฬาเทควันโดในรายการ	 9th	 Kasetsart	 University	
Championship	เมื่อวันเสาร์ที่	8	กรกฎาคม	2560

ตรวจสุขภาพครู และเจ้าหน้าที่ ประจ�าปี 2560
	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	จัดตรวจสุขภาพครู	
และเจ้าหน้าที	่ประจ�าปี	2560	เมือ่วนัเสาร์ที	่15	และ	22	กรกฎาคม	
2560	 โดยมีคณะแพทย์	 และเจ้าหน้าที่พยาบาลจากโรงพยาบาล
วิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	และโรงพยาบาลพญาไท	3 
ด�าเนินการ	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	และห้อง	V.I.P.		
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ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดกีฬาสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง
	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา	และพลศกึษา	ได้ส่งนกักฬีาสแตค็เข้าร่วมการแข่งขนัในรายการกฬีาสแตค็ชงิแชมป์ภาคกลาง	ชงิถ้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	เมื่อวันอาทิตย์ที่	2	กรกฎาคม	2560	ณ	ศูนย์การค้าซีคอน	บางแค	ผลการแข่งขันโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรีได้รับเหรียญรางวัล	12	เหรียญทอง	12	เหรียญเงิน	7	เหรียญทองแดง	และถ้วยรางวัลชนะเลิศ	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาจ�านวน	2	รางวัล	ได้แก่	ถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทนักเรียนหญิงจาก	ด.ญ.รินรดา บุญลือลักษณ	์ชั้น	ม.3/1	
และถ้วยคะแนนรวมสูงสุดประเภทคู่จาก	ด.ญ.ธนิดา ม่วงม	ีชั้น	ป.6/2	และด.ช.ธนโชติ อ่อนละมูล	ชั้น	ม.2/2	

เหรียญทองการแข่งขันว่ายน�้ากรมพลศึกษา
	 ผลการแข่งขันว่ายน�้ารายการ	กรมพลศึกษา	ปี	 2560	ทีม
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม 
รุ่น	9	ปีชายและรุ่น	10	ปีหญิง	ได้รับเหรียญรางวัล	17	เหรียญทอง 
9	 เหรียญเงิน	 2	 เหรียญทองแดงโดยมีนักกีฬาที่ได้เหรียญทอง 
ได้แก่ ด.ญ.พฤตยา พฤฒติน ชัน้	ป.6A	ด.ญ.ชญาภา ป้านสวุรรณ์ 
ชั้น	 ป.6/1	 ด.ช.วรา จตุรสถาพร	 ชั้น	 ป.4/7	 ด.ญ.พัชญ์สิตา 
ฐานอริยบุญศิร	ิชั้น	ป.4/6

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการกีฬาธนาคาร
โรงเรียน ธนาคารออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี
	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการกีฬาธนาคารโรงเรียน	
ธนาคารออมสิน	 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค	 3	 รอบชิงชนะเลิศ 
รุ ่นอายุไม่เกิน18	 ปี	 เม่ือวันเสาร์ที่	 15	 กรกฎาคม	 2560 
ณ	 สนามเทศบาล	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ทีมอัสสัมชัญธนบุร ี
ชนะทมีโรงเรยีนสุวรรณาราม	10:0	ประต	ูจงึคว้าแชมป์มาครอง 
ได้ส�าเร็จ	พร้อมเงินรางวัลจ�านวน	50,000	บาท	

ชนะเลิศการแข่งขันบาสเกตบอลรายการกีฬาธนาคาร
โรงเรียน ธนาคารออมสิน รุ่นอายุ 18 ปี 
	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอลรายการกีฬาธนาคารโรงเรียน	
ธนาคารออมสิน	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	เมื่อวันศุกร์ที่	14	กรกฎาคม	
2560	 ณ	 สนามโรงเรียน	 นวมินทราชินูทิศ	 หอวัง	 นนทบุร ี
ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมปัญญาวรคุณ	 ด้วยสกอร์	 89:14	
คะแนน	 จึงสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเร็จ	พร้อมเงินรางวัล	
50,000	บาท
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ตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล ASEAN SCHOOLS GAMES 2017
	 นักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จ�านวน	 5	 คน	 ได้แก่	นายเจดาร์ สนเส็ม นายวิชญะ พิทักษ์
ภาวศุทธิ นายนิชคุณ ขจรบริรักษ	์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/5	นายธนกฤต ลิ้มจิตรกร	และนายชลสิทธิ์ กิจบ�ารุง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/1 
ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนนกัเรยีนไทยเข้าร่วมการแข่งขนับาสเกตบอลในรายการ	ASEAN	SCHOOLS	GAMES	2017	ระหว่างวนัที	่15-19 
กรกฎาคม	2560	ณ	ประเทศสิงคโปร์

รางวัลชนะเลิศ
THE RBSC POLO EQUESTRIAN OPEN 2017
 ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3/B 
ได้เข ้าร ่วมการแข่งขันขี่ม ้าในรายการ	 THE	 RBSC	 POLO 
EQUESTRIAN	OPEN	2017	ระหว่างวันที่	7-9	กรกฎาคม	2560	
ณ	สนาม	R.B.S.C	THAI	POLO	CLUB	ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศประเภท	Show	Jumping	ความสูง	30-40	cm.

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทนนิส
Guangdong International Junior Tennis
Championships 2017
 ด.ช.คณุากร กางทอง ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/6	ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันเทนนิสในรายการ	 Guangdong	 International	
Junior	Tennis	Championships	2017	ระหว่างวันที่	7-18	
กรกฎาคม	2560	ณ	เมืองกวางโจว	สาธารณรัฐประชาชนจีน	
ผลการแข่งขันได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	ประเภทชายคู่ 
รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี	ชาย

เหรียญทองกีฬาเทนนิส
ASEAN SCHOOLS GAMES ครั้งที่ 9
 นางสาวทรรศพร นาคหล่อ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/8 
ได้เข้าร่วมการแข่งขนัเทนนสิในรายการ	ASEAN	SCHOOLS	GAMES 
ครัง้ที	่9	ระหว่างวนัที	่13-21	กรกฎาคม	2560	ณ	ประเทศสงิคโปร์	
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง	ประเภทหญิงเดี่ยว
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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

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	วันอาสาฬหบูชา	และ 
วนัเข้าพรรษา	โดยมภีราดาอรณุ เมธเศรษฐ อธกิาร	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธีิเปิดกจิกรรมหล่อเทยีนพรรษา	และการบรรยายธรรมะในหวัข้อ	
9	เดอืนแห่งอาลยั	ลกูไทยยงัร�าลกึนกึพระคณุ	โดย	พระมหาอดลุย์ เขมปญฺโญ	เมือ่วันพุธท่ี	5	กรกฎาคม	2560	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล 
และถวายเทียนพรรษา	ณ	วัดในบริเวณชุมชนใกล้เคียงโรงเรียนจ�านวน	9	แห่ง	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	6	กรกฎาคม	2560


