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พิธีมอบทุนนักกีฬาโครงการพิเศษ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ	ประจ�าปี	 2556	 โดยมี	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 
บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ให้เกียรตเิป็นประธานในพธิ	ีซึง่ในปีนีม้นีกักฬีาทีไ่ด้รบัทนุนกักฬีาฟตุบอล	จ�านวน	106	ทนุ	และนกักฬีาบาสเกตบอล	จ�านวน	43	ทนุ	 
เมื่อวันเสาร์ที่	 27	 กรกฎาคม	 2556	ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยในช่วงท้ายของการประชุม	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
ได้ร่วมเซ็นสัญญากับ	 คุณรณฤทธ์ิ	 ซ่ือวาจา	 ผู้อ�านวยการสโมสรเอสซีจี	 เมืองทอง	 ยูไนเต็ด	 และน�านักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้าเป็น 
นักฟุตบอลในสถาบันเอสซีจี	เมืองทอง	ยูไนเต็ด	อะคาเดมี่	
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ร่วมรายการ “ท้าให้อ่าน”
	 มิสสุภาพร	 ตะกรุดแก้ว	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 มิสสุชาดา	 ตะกรุดแก้ว	 และมาสเตอร์	 นิมิตร	 อยู่สวัสดิ์	 ได้น�านักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 1	 -	3	 	จ�านวน	33	คน	 เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์	“รายการท้าให้อ่าน”	ของบริษัทแก๊งค์	ซูเปอร์	จ�ากัด	สถานีโทรทัศน์	Thai	PBS	 
เมื่อวันเสาร์ที่	 20	 กรกฎาคม	 2556	เพื่อชิงรางวัลขุมทรัพย์หนังสือเข้าห้องสมุด	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และหนังสืออ่านเล่นเพื่อมอบให้แด่น้องๆ	 
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองเต่า	 จังหวัดอุทัยธานี	 โดยรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์	 Thai	 PBS	 ในวันอาทิตย์ที่	 25	 สิงหาคม	 2556	 
เวลา	08.30	-	09.00	น.	

รางวัลประกวดเรียงความภาษาอังกฤษ 
	 มาสเตอร์ชนกันต์	 นันท์ชัย	 ฝ่าย	 English	 Program	 ได้น�านายนวฤกษ์	 แก้วภักดี	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 6/B	 เข้ารับรางวัลชนะเลิศพร้อม 
ทุนการศึกษาจากการประกวดเขียนเรียงความภาษาอังกฤษในหัวข้อ	 “How	 can	 young	 people	 contribute	 towards	 ASEAN	 harmony”	 
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)	จัดโดย	สถาบันสอนภาษา	A.U.A.	เมื่อวันพุธที่	17	กรกฎาคม	2556	ณ	ห้องประชุม	A.U.A	อาคารส�านักงานจตุรัสจามจุรี
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รางวัลเกียรตินิยมอันดับ 1 
ของเอเชีย

	 มาสเตอร์ภาคิน	 คุณยศยิ่ง	 และมาสเตอร์
ธนาณัติ	 กันสัย	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้
เข้าร่วมในการแข่งขันกับวง	 Nontri	 Orchestra	
Wind	(N.O.W)	คว้าชยัชนะเหรยีญทองเกยีรตนิยิม	
อันดับ	 1	 ของเอเชีย	 และเป็นอันดับ	 6	 ของโลก	
จากเวทีการประกวดดนตรีโลก	 World	 Music	
Contest	 2013	 ครั้งที่	 17	ณ	 เมือง	 Kerkrade	
ประเทศเนเธอร์แลนด์	ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่	4	 -	
28	กรกฎาคม	2556	

คอนเสิร์ต Silpakorn Double 
Reeds Jazz Quintet

	 เมื่อวันอังคารที่	 2	กรกฎาคม	2556	ศูนย์
ดนตรีอัสสัมธนบุรี	 ฝ่ายกิจการพิเศษ	 ได้จัดการ
แสดงคอนเสิร์ต	 Silpakorn	 Double	 Reeds	
Jazz	Quintet	เพลงสไตล์แจ๊สเกาหลี	ซึ่งเป็นการ
แสดงของคณาจารย์ทางดนตรีระดับแถวหน้า
ของประเทศเกาหลี	 จาก	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 
น�าโดย	 คุณ	 Seong	 Sun	 Guen	 นักร้องเสียง 
ทรงพลัง	และนกัเปียโนชัน้น�า	คณุ	Steven	Hwang	
สองนักแสดงจากประเทศเกาหลี	 พร้อมแขกรับ
เชิญพิเศษอาจารย์ด�าริห์	บรรณวิทยกิจ	 คณบดี
คณะดุริยางค์ศาสตร์	 ณ	 ห้องประชุมมงฟอร์ต	 
อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

รางวัลชนะเลิศ บรรเลงเดี่ยวจะเข้
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะ	 ร ่วมกับ	 
ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ส่งนักเรียน	 เข้าร่วม
การแข่งขันเดี่ยวดนตรีไทย	 “เฉลิมพระเกียรต	ิ 
ครั้ งที่ 	 3”	 ณ	 โรงเรียนประถมทวีธาภิ เศก	 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	 กรกฎาคม	2556	ผลการ
แข่งขัน	เด็กหญิงศศิรา	 ลาภบุญเลิศ	 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 	6/3	 ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ	การ
บรรเลงเดี่ยวจะเข้	 เพลงลาวดวงดอกไม้	 2	 ชั้น	
โดยมีมาสเตอร์ปริญญา	 ช่างกลึงกูล	มิสชลธิชา 
ทรัพย์รังสี	 และมาสเตอร์พรสุวัชร์	 ไชยรัตน์	 
เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
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เยี่ยมชมโรงเรียน
	 Ms.Marilyn	Sleath	(Director)	จาก	International	Education	Services	(IES)	Department	for	Education	and	Child	Development	
(DECD)	South	Australia	น�าโดย	ภราดาพิสูตร	วาปีโส	ภราดาเกรียงศักดิ์	มายอด	และบุคลากรจากโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	ได้เดินทาง
เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันจันทร์ที่	8	กรกฎาคม	2556	โดยมีภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	และผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายต่างๆ	ให้การต้อนรับ	และน�าเยี่ยมชมโรงเรียน

รายงานผลการรับรางวัล
ทุนการศึกษา

	 คณุภาณพัุนธ์	นนัทปรีดาวฒัน์	บรษิทัเจ้นท์	 
โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด	เข้าพบ
ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 4	 
กรกฎาคม	 2556	 ณ	 ห้องรับรองผู้อ�านวยการ	
อาคารรตันบรรณาคาร	เพือ่มอบแผ่นดวีดีปีระมวล
ภาพโครงการซัมเมอร์คอร์ส	ณ	 ประเทศสิงคโปร	์
ของ	ด.ญ.พิชญา	วัชโรดมประเสริฐ	ชั้น	ม.3B	ที่ได้
รบัทนุการศึกษาซัมเมอร์คอร์สดงักล่าว	จากการส่ง
ผลงานคลิปวีดีโอแนะน�าตนเองเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าร่วมการแข่งขันในหัวข้อ	 “อาชีพสุดเจ๋งท่ีน้อง
ใฝ่ฝัน”	 โดยมีมาสเตอร์ยุทธพงษ์	 วงศ์เมืองสรรค	์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 และมาสเตอร ์
วันชัย	จิรคุปการ	ร่วมรับฟังการรายงานโครงการ
ที่ผ่านมา
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พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต
	 งานอภิบาล	ฝ่ายกิจการนักเรียน	ได้จัดพิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ประจ�าปีการศึกษา	2556	ขึ้น	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	
กรกฎาคม	2556	ณ	ห้องมาร์ตินยิม	อาคารโกลเด้น	จูบิลี่	โดยมีคุณพ่อประทีป	สุทธินาวิน	ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม

พิธีถวายราชสดุดี
	 งานลูกเสือและเนตรนารี	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี	 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาลูกเสือ	 เมื่อวันจันทร์ที่	 1	กรกฎาคม	2556	 
โดยมี	 ภราดาพีรพงศ์	 ดาราไทย	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	 และนักเรียนลูกเสือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึง	 มัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 เข้าร่วมพิธี	 
ณ	มาร์ตินยิม	อาคารโกลเด้น	จูบีลี่	
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กิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา
	 กลุ ่มสาระสังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ได้จัดกิจกรรมวันส�าคัญทางศาสนา	 เนื่องในวันอาสาฬหบูชา	 และวันเข้าพรรษา	 ได้แก	่ 
การประกาศเสยีงตามสาย	จดัป้ายนเิทศให้ความรูแ้ก่นกัเรยีน	การหล่อเทยีนจ�าน�าพรรษา	เมือ่วนัที	่10	และ	11	กรกฎาคม	2556	ณ	เวทใีต้อาคารราฟาแอล	 
และคณะครูน�านักเรียนแห่เทียนจ�าน�าพรรษา	ถวายวัดพรหมสุวรรณสามัคคี	ตลอดจนวัดในบริเวณชุมชน

ร่วมอวยพรวันเกิดท่านอธิการ
	 คณะผู้ช่วยผู้อ�านวยการ	 	 คุณครู	 และนักเรียนร่วมกันร้องเพลงอวยพรวันเกิด	 และมอบแจกันดอกไม้แด่ภราดาอรุณ	 เมธเศรษฐ	 อธิการโรงเรียน	 
เนื่องในวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของท่าน	เมื่อวันเสาร์ที่	13	กรกฎาคม	2556	ณ	ห้องเลขาอธิการ	ชั้น	1	อาคารราฟาแอล
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กิจกรรม Open House
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้จัดกิจกรรม	Open	House	ส�าหรับผู้ปกครองนักเรียนที่มีความสนใจน�าบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	1	ปีการศึกษา	2557	เมื่อวันเสาร์ที่	6	กรกฎาคม	2556	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ภายในงานมีกิจกรรมแสดงความสามารถของนักเรียน	
โดยฝ่ายกิจการพิเศษ	และศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	จากนั้น	ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	ชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนชั้น	ป.1	ปีการ
ศกึษา	2557	มาสเตอร์ยทุธพงษ์	วงศ์เมอืงสรรค์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายวชิาการ	ชีแ้จงรายละเอยีดหลกัสูตรการเรยีนการสอนหลักสูตรสามญั	และหลักสตูร	
English	Program	มิสสิริพร	คงประชา	ผู้ประสานงานศูนย์	ACT-Bell	ชี้แจงรายละเอียดหลักสูตร	Bell	และมาสเตอร์จรัญ	น้อยอิ่ม	หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ	แนะน�าสถานที่ต่างๆ	ทั้งนี้	ทางโรงเรียนเริ่มจ�าหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น	ป.1	ปีการศึกษา	2557	ตั้งแต่วันที่	6	กรกฎาคม	-	23	สิงหาคม	2556	
ณ	ห้องธุรการ	ชั้น	1	อาคารรัตนบรรณาคาร
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KASETSART UNIVERSETY CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 5
	 นกักฬีาเทควนัโดทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้เข้าร่วมการแข่งขนัเทควนัโด	ประเภทพมุเซ่	รายการ	KASETSART	UNIVERSETY	CHAMPIONSHIP	 
ครั้งที่	5	เมื่อวันอาทิตย์ที่	7	กรกฎาคม	2556	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัล	2	เหรียญเงิน	จาก	ด.ช.ธิติพันธ์	อภิสิทธิ์อมรกุล	 
ชัน้	ป.4/2	และ	ด.ญ.ปณุกิา	บ้านเกาะ	ช้ัน	ม.1/8	ได้รบัรางวลั	3	เหรยีญทองแดง	จาก	ด.ช.ณฐัพชัร์	วศิรุตวิงษ์	นกัเรยีนชัน้	ป.3/1	ด.ช.ปิยวฒัน์	โล่ชงิชยัฤทธิ	์ 
นักเรียนชั้น	ป.5/7	และ	ด.ญ.หทัยทิพย์		แสงศักดิ์ศรี	ชั้น	ม.1/5

การแข่งขันว่ายน้ำาชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
	 การแข่งขันว่ายน�้าชิงถ้วยผู้บัญชาการทหารอากาศ	ประจ�าปี	 2556	 ระหว่างวันที่	 27	 และ	 28	 กรกฎาคม	 2556	ณ	 สระว่ายน�้ากองทัพอากาศ	
นักกีฬาว่ายน�้าทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัล	4	เหรียญทอง	12	เหรียญเงิน	11	เหรียญทองแดง	โดยมี	ด.ช.กณิศ	ธัมพาณิชย์สกุล	ได้รับถ้วย
รางวัลคะแนนรวมยอดเยี่ยม	อันดับที่	1
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รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ด.ญ.มัชฌิมา ผลศรีนาค

ป.3/8

รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ประเภทชายคู่
ด.ช.พีรดนย์ เติมธนะศักดิ์

ป.5/8

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว
รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม
ประเภทหญิงคู่

ด.ญ.ภัทรสุดา ไชยวรรณ

ม.1/7

รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ประเภทชายเดี่ยว	รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม ด.ช.พชรพล นิพรรัมย์ ม.3/5

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทชายเดี่ยว	รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม นายสรวิศ พิจิตรพลากาศ ม.5/6

ประเภทหญิงคู่ น.ส.ชนนิกานต์ ศิริธนโชติ ม.5/1

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว	รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม น.ส.กาญจนาวดี บุญสมบูรณ์ ม.5/5

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันกีฬานักเรียนชิงถ้วยบัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42 
	 นักกีฬาแบดมินตันทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตัน	 รายการกีฬานักเรียนชิงถ้วยบัญชาการทหารอากาศ	คร้ังที่	 42	
ประจ�าปี	2556	ระหว่างวันที่	6	-	11	กรกฎาคม	2556	ณ	สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ	กรุงเทพฯ	ผลการแข่งขันได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
สูงสุด	ทั้งประเภททีมชาย	และประเภททีมหญิง	และรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ	ดังนี้

ตารางแสดง รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันกีฬานักเรียนชิงถ้วยบัญชาการทหารอากาศ ครั้งที่ 42
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รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

ประเภทหญิงเดี่ยว ด.ญ.กฤตพร เจียรธเนศ ป.5/C

ประเภทหญิงคู่
ด.ญ.ณัฐชนก ไล้สวน 

ด.ญ.กฤตพร เจียรธเนศ
ป.3/8
ป.5/C

ประเภทคู่ผสม
ด.ช.อนัตตา ผลศรีนาค 

ด.ญ.กันติชา คุ่ยโล่
ป.2/8
ป.5/6

รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ประเภทชายเดี่ยว ด.ช.เสฎฐวุฒิ เจียรธเนศ ม.1/B

ประเภทชายคู่
ด.ช.ธนวรรธ เพียรประเมษฐ์ 

ด.ช.เสฎฐวุฒิ เจียรธเนศ 
ป.6/3
ม.1/B

ประเภทคู่ผสม
ด.ช.ธีรพงศ์ วัชรชัยนันท์ 

ด.ญ.รัญธิดา สุขใจ 
ม.1/3
ม.1/5

รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี ประเภทคู่ผสม
น.ส.ชนนิกานต์ ศิริธนโชติ 
นายสรวิศ พิจิตรพลากาศ 

ม.5/1
ม.5/6

รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
ประเภททีมชาย

นายณภัทร ชุณหจินดา 
นายกฤษ ตันติอนันท์กุล 
นายสิรวิชญ์ สุหฤทด�ารง 
นายกิตติพงศ์ด�ารงจิตติ 
นายทักษ์ดนัย บุญรอด 

ม.5/6
ม.5/8
ม.6/6
ม.6/7
ม.6/7

ตารางแสดง รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันรายการกรมพลศึกษา ประจำาปี 2556

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตันรายการกรมพลศึกษา
	 นักกีฬาแบดมินตันทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนกรมพลศึกษา	ประจ�าปี	2556	ระหว่างวันที่	6	-	17	กรกฎาคม	
2556	ณ	อาคารจันทนยิ่งยง	สนามกีฬาแห่งชาติ	กรุงเทพฯ	ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทต่างๆ	ดังนี้



ขอขอบคุณ	ปตท.	และ	บ.ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญ

	 มาสเตอร์เศกศักดิ์	 นิติวัฒนานนท์	 หัวหน้าฝ่ายบริหาร

ทั่วไป	และมิสสุมนา	เอี่ยมละออ	งานอนามัยโรงเรียน	เป็นตัวแทน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้ารับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐาน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	 โดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 

ดร.ผุสดี	 ตามไท	 เป็นผู้มอบ	 เม่ือวันศุกร์ที่	 19	 กรกฎาคม	 2556	 

เวลา	ณ	ห้องรัตนโกสินทร์	ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โครงการยิ้มสดใส 
เด็ก กทม. ฟันดี ปี 7

	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ร ่วมกับ	
สมาคมทันตแพทย ์ เอกชนไทย	 จัดโครงการยิ้มสดใส	 
เด็ก	 กทม.	 ฟันดี	 ปี	 7	 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	
และประถมศึกษาปีท่ี	 2	 เมื่อวันพุธที่	 3	 กรกฎาคม	 2556	
ณ	 ห้องประชุมมงฟอร์ต	 อาคารหอประชุมหลุยส์	 มารี	 
เดอ	มงฟอร์ต

รับเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ


