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จุลสารรายเ ดือนโรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ป ีที่  20 ฉบับ ท่ี  166 เดือนสิงหาคม 2556

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ประทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร

ในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานต้านยาเสพติด (QAD)
จากสำานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย
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	 มาสเตอร์สมบัติ	 บุญสาพิพัฒน์	 ผู ้ช่วยผู ้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	 เป็นผู้แทนโรงเรียนในการเข้ารับประทานโล่รางวัลเชิดชูเกียรต	ิ 
จากพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติเป็นโรงเรียนระดับเพชร	
จากส�านักงานอาสากาชาด	สภากาชาดไทย	ในโครงการโรงเรียนต้นแบบมาตรฐานต้านยาเสพติด	(QAD)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	1	สิงหาคม	2556	ณ	อาคาร
แพทยพัฒน์	คณะแพทยศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	โดยมีมาสเตอร์เอก	เอกสกุล	มาสเตอร์ศุภกร	ศรีอยุธย์	และมาสเตอร์นิรันดร์	ใจมั่น	เข้าร่วมงาน

โรงเรียนต้นแบบมาตรฐาน ต้านยาเสพติด (QAD) ระดับเพชร
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แข่งขัน Crossword และ Spelling Bee
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ	 ได้ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมแข่งขัน	 Crossword	 และ	 Spelling	 Bee	 ผลการแข่งขันมีดังน้ี	 
Crossword	ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จาก	
ด.ช.วรินทร์	 จิตตขจรเกียรติ	ชั้น	ป.6/2	ด.ช.ปุรเชษฐ์	 โสภณด�ารงศิริ	 
ช้ัน	 ป.6/4	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 จาก	
ด.ช.วศิธร	 โกสัลล์วัฒนา	 ช้ัน	 ม.3/3	 ด.ช.ศุภกร	 จาง	 ชั้น	 ม.3/3	 
Spelling	 Bee	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	2	จาก	ด.ญ.ณัฎฐนิช	พิศิษฐ์จริง	ชั้น	ม.3/1

การแข่งขันคณิตศาสตร์
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันในกิจกรรมนิทรรศการ	 วิชาการของโรงเรียนกสิณธร 
อาคาเดมี่	 ระหว่างวันที่	 6	 -	 9	 สิงหาคม	 2556	 ผลการแข่งขันได้รับ
รางวัลดังต่อไปนี้	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น	ประเภททีมจาก	ด.ช.ปุญญพัฒน์	ศรีรอด	
ชั้น	ป.3/4	ด.ญ.สาธนี	เอี่ยวสกุลรัตน์	ชั้น	ป.3/4	ระดับประถมศึกษา 
ตอนปลายจาก	ด.ช.จิร	 จารุบูรณศักดิ์	 ชั้น	ป.6/1	 ระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้นจาก	ด.ช.กวิน	คงคอน	ชั้น	ม.3/7	และ	ด.ช.เมทิศ	บุญยฤทธิ์		 
ชัน้	ม.3/6	ผลการแข่งขนัซโูดก	ุระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศจาก	ด.ช.ยี่สุ่น	ภู่มาลี	ชั้น	ม.2/8	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 จาก	 นายณัฐชนนท์	 อะนะเทพ	 
ชั้น	ม.4/1

รางวัลการประกวดมารยาท
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาไทย	 ได้น�า	
ด.ช.สรรเพ็ชญ์	 ลีระวีเกียรติ	 ม.๑/๑	 ด.ญ.อริสรา	 
ตั้งสถิตคุณ	 ม.๑/๖	 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา	 ธรรมาชีพ	 
ม.๒/๒	ด.ช.พงศกร	ธีระดวงมณ	ีม.๒/๘	ด.ญ.จติราพร	 
นิสากรสทิธิ	์ม.๒/B	เข้าร่วมการแข่งขนัการประกวด
มารยาทไทย	 ระดับมัธยมศึกษา	 (ประเภททีม)	 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	รองชนะเลิศอันดับ	๑	
โดยม	ีมสิสภุาพร	ตะกรุดแก้ว	มสิสชุาดา	ตะกรดุแก้ว	 
และมิสดวงพร	อ้นไพรวัลย์	เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

ผลรางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ เมื่อวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2556
ณ โรงเรียนกสิณธรอาคาเดมี่
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวาดภาพระบายสีชอล์กน้ำามัน
	 มิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ได้น�านักเรียนเข้า
ร่วมโครงการแข่งขันวาดภาพ	ระบายสีชอล์กน�้ามัน	ในหัวข้อ	“น�้าจัดการ 
ได ้ เกษตรไทยยั่ งยืน”	 เ ม่ือวันพฤหัสบดีที่ 	 29	 สิงหาคม	 2556	 
ณ	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ผลการแข่งขัน	 
ด.ญ.ศิวนันท์	ตระกูลเวียง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/5	ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ	 
พร้อมเงินรางวัล	 และใบประกาศเกียรติคุณ	 จากรองศาสตราจารย์	 
ดร.สิรี	ชัยเสรี	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ
การแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร์

	 กลุ ่ มสาระการเรียน รู ้ วิทยาศาสตร ์ 	 ได ้ส ่ ง 
นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวาดภาพสัปดาห์วิทยาศาสตร	์ 
ณ	องค์การพิพิธภณัฑ์วทิยาศาสตร์แห่งชาต	ิผลการแข่งขัน	
ด.ช.ภูมิพัฒน์	 วรรธนะศิริกุล	 ช้ัน	 ม.3/1	 ได้รับรางวัล 
ชนะเลศิ	โดยมมีาสเตอร์ปลวชัร	รอดดารา	เป็นครผููฝึ้กซ้อม

ผลรางวัลการแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ
	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ได้น�านกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนัภาษาองักฤษ	เพชรยอดมงกฎุ	ครัง้ที	่8	เมือ่วนัเสาร์ที	่3	และวนัอาทิตย์ท่ี	4	
สิงหาคม	2556	ณ	โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	ผลการแข่งขัน	ด.ช.อดิศร	วชิรานันท์	ชั้น	ป.6/1	และ	ด.ช.ธนชิต	ทองทวีวัฒนะ	ชั้น	ม.3A	ได้รับเกียรติบัตร 
รางวัลชมเชย	โดยมี	น.ส.สุทธิดา	กล่อมแก้ว	และนายชนัญญู	พุ่มประดับ	ชั้น	ม.6A	ได้รับเกียรติบัตรคะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์
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ACT Music Got Talent & ACT Music 
Awards
	 ศูนย์ดนตรอีสัสัมชัญธนบรุ	ีร่วมกบั	กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	จดัเวที
แสดงความสามารถทางด้านดนตรี	ส�าหรับนักเรียนโดยไม่จ�ากัดแนวดนตรี	 
ทัง้ดนตรสีากล	และดนตรไีทย	ในช่วงเวลาพกักลางวนั	ณ	โรงอาหาร	อาคาร
โกลเด้น	จบูลิี	่ซึง่ในวนัจันทร์-วนัพธุ	เป็นการแสดง	ACT	Music	Got	Talent	
เวทสี�าหรบันกัเรยีนทีส่นใจฝึกความกล้าแสดงออก	และวนัพฤหัสบด	ี-	วนัศกุร์	 
เป็นเวทีจัดประกวด	ACT	Music	Awards	เพื่อให้นักเรียนประกวด	ความ
สามารถด้านดนตรี

ประกวดดนตรีไทย งานเชิดชูครูดุริยกวี 
๕ แผ่นดิน

	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	น�า
นกัเรยีนเข้าร่วมการประกวดดนตรไีทยประเภทเดีย่ว	ในงานเชิดชคูรดูรุยิกวี	 
๕	แผ่นดิน	เมื่อวันเสาร์ที่	๒๔	สิงหาคม	๒๕๕๖	ณ	อ�าเภออัมพวา	จังหวัด
สมุทรสงคราม	ผลการประกวด	ระดับประถมศึกษา	ด.ช.ภูมิชนก	ระดมกิจ	 
ชั้น	ป.๔/B	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	๑	ประเภทระนาดเอก	ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น	ด.ญ.ฉนัท์สนิ	ีภทัรลาภ	ชัน้	ม.๑/๖	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 
ประเภทซอด้วง	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 น.ส.ธัญลักษณ์	 ภัทรลาภ	 
ชัน้	ม.๔/๑	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั๑	ประเภทจะเข้	โดยม	ีมาสเตอร์ 
พรสุวัชร์	ไชยรัตน์	และมิสชลธิชา	ทรัพย์รังสี	เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

ชนะเลิศการประกวดวงสตริง SG. Music Festival
	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	 26	 สิงหาคม	 2556	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายกิจการพิเศษ	 ได้น�านักเรียนวง	 Act	 Band	 เข้าร่วมการแข่งขัน 
วงสตริง	ในงาน	SG.	Music	Festival	ณ	โรงเรียนเซนต์คาเบรยีล	ผลการแข่งขนั	โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ซึง่รายชือ่นกัเรยีนในวงมีดงันี้		
ได้แก่	ด.ช.สนิชยั	ปราการ	ชัน้	ม.1/5	นายสหรฐั	โชตรัิตน์รงัษ	ีชัน้	ม.3/1	นายจริาย	ุกจิธนะเสร	ีชัน้	ม.3/4	ด.ช.ภาคภมู	ิดอกจนัทร์	ชัน้	ม.3/6	ด.ช.ภมูนิทร์	 
บญุประภากร	ชัน้	ม.3/6	ด.ญ.ภณัฑริา	บญุประภากร	ชัน้	ม.	2/8		โดยม	ีมาสเตอร์อภชิา	ถานวงศ์	เป็นครูผู้ควบคุม	ทัง้นีผ้ลการประกวดดนตรไีทยระดบัประถม
ศกึษา	ประเภทเดีย่วเมือ่วนัศุกร์ที	่30	สงิหาคม	2556	ด.ญ.ศศริา	ลาภบญุเลศิ	ชัน้	ป.6/3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวดเดีย่วจะเข้	ด.ช.ภมูชินก	ระดมกจิ	
ชัน้	ป.4/B	ได้รับรางวัลรองชนะเลศิอนัดบั	1	การประกวดระนาดเอก	โดยม	ีมาสเตอร์พรสวัุชร์	ไชยรตัน์	มสิชลธชิา	ทรัพย์รงัส	ีเป็นครผูู้ฝึกซ้อม
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กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2556

	 กลุม่สาระการเรยีนรูวิ้ทยาศาสตร์	ได้ด�าเนนิกจิกรรมสปัดาห์วทิยาศาสตร์	ตัง้แต่วนัที	่5	-	22	สิงหาคม	2556	ภายใต้ค�าขวญัวนัวทิยาศาสตร์แห่งชาติ	 
2556	ที่ว่า	 “ทันโลก	ทันวิทย์	 จุดประกายความคิดสู่อาเซียน”	 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	 กิจกรรมวิทย์สู้วิทย์	 เครื่องร่อน	จรวดขวดน�้า	 
โยนไข่	การประกวดวาดภาพทางวิทยาศาสตร์	และการทดลองวิทยาศาสตร์ตามหัวข้อปฏิบัติการ	เป็นต้น

อบรมทักษะการสอนภาษาจีน
	 มิสเรือนทรัพย์	 ไชยสุวรรณพร	 มาสเตอร์นิวัติ	 แซ่ลี้	 และ 
มิสสุวิมล	 ทองเทพไพโรจน์	 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมครูสอน 
ภาษาจีน	 เร่ืองทักษะการสอนภาษาจีน	 เม่ือวันที่	 30	 สิงหาคม	 -	 
1	กันยายน	2556	ณ	สถานบันขงจื่อ	มหาวิทยาลัยบูรพา
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พิธีถวายพระพร
	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	ได้จัดพิธีถวายพระพร	เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	โดยมีคณะภราดา	
คณะผู้บริหาร	 คณะครู	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 กรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง	 ตัวแทนชุมชน	 ผู้ปกครอง	 และนักเรียนเข้าร่วมพิธี	 
เมื่อวันศุกร์ที่	9	สิงหาคม	2556	ณ	สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	และร่วมลงนามถวายพระพร	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

พิธีรำาลึกพระคุณแม่
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	ได้จัดพิธีร�าลึกพระคุณแม่	เมื่อวันศุกร์ที่	9	สิงหาคม	
2556	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2	เข้าร่วมพิธี	
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี	 รองศาสตราจารย์	 แพทย์หญิง	 ดร.ชนิตรา	 ธุวจิตต์	 อาจารย์ประจ�าวิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน	 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนคุณแม่ในการให้โอวาทแก่นักเรียน
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โขนเฉลิมพระเกียรติ ตอน “มารซื่อชื่อพิเภก”
	 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 จะทรงเจริญพระชนมายุครบ	๘๑	พรรษา	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี 
ได้จัดแสดงโขนเฉลิมพระเกียรติ	 ตอน	 “มารซ่ือช่ือพิเภก”	 แสดงโดยศิลปินจากกรมศิลปากร	 นักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี 
โดยมี	 ภราดาพีรพงศ์	 ดาราไทย	 และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมการแสดง	 เมื่อวันศุกร์ที่	 ๙	 สิงหาคม	๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 -	 ๑๖.๐๐	 น.	 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
	 งานอภิบาล	ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญขึ้น	 เพื่อเป็นการสรรเสริญพระคุณ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 15	สิงหาคม	2556	 
ณ	มาร์ตนิยมิเนเซียม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่โดยมคีณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษาผู้อ�านวยการ	สมาคมผูป้กครองและครฯู	สมาคมศษิย์เก่าฯ	กรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครองฯ	และนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธี
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รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2557
	 แผนกธุรการ	 ฝ่ายธุรการ	 -	 การเงิน	 	 ด�าเนินการรับสมัครและสอบประเมินนักเรียน	 เพื่อ
เข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 25	 สิงหาคม	 2556	 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

โรงเรียนอาเวมารีอา ศึกษาดูงาน
	 ซสิเตอร์	ดร.กลัยา	หยาดทองค�า	พร้อมด้วยคณะซสิเตอร์	บาทหลวง	และคณะคร	ูโรงเรียนอาเวมารอีา	ได้เดนิทางมาศกึษาดงูานฝ่ายธรุการ	-	การเงนิ	 
ฝ่าย	English	Program	ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	ศูนย์กิจกรรมโกลเด้น	จูบิลี่	และเยี่ยมชมโรงเรียน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	22	สิงหาคม	2556	โดยมี	ภราดา	
ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	และคณะครูแผนกธุรการให้การต้อนรับ

อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ศึกษาดูงาน
	 ฝ่ายการศึกษา	อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	ได้น�าคณะครูโรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	จ�านวน	94	ท่าน	จาก	36	โรงเรียน	เข้าศึกษาดูงาน	 
และเยี่ยมชมกิจกรรมด้านสุนทรียภาพ	 ท้ังในหลักสูตร	 และนอกหลักสูตรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้	 และให้การ 
ด�าเนินงานโครงการของส�านักมาตรฐานฯ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยมี	ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ	
และคณะครูแผนกธุรการให้การต้อนรับ



ACT NEWS 10

 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1		วันพุธที่	21	สิงหาคม	2556	ณ	ซาฟารีเวิลด์	
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2		วันพฤหัสบดีที่	22	สิงหาคม	56	ณ	พระราชวังสนามจันทร์	ลานแสดงช้าง	ฟาร์มจระเข้สามพราน
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  วันอังคารที่	20	สิงหาคม	2556	ณ	ท้องฟ้าจ�าลอง	อาคารธรรมชาติ	และสิ่งแวดล้อม	โลกใต้น�้า
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4		วันอังคารที่	6	สิงหาคม	2556	ณ	ฟาร์มจระเข้	และพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ	จ.สมุทรปราการ
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5		วันพฤหัสบดีที่	8	สิงหาคม	2556	ณ	ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก		พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง	จ.ราชบุรี
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  วันพุธที่	7	สิงหาคม	2556	ณ	พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ	และเมืองโบราณ	จ.สมุทรปราการ
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1		 วันพฤหัสบดีที่	29	สิงหาคม	2556	ณ	พระราชวังบางปะอิน	วังโบราณ	วิหารพระมงคลบพิตร	

	 	 ตลาดน�้าอโยธยา	จ.พระนครศรีอยุธยา
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2		 วันพุธที่	28	สิงหาคม	2556	ณ	พิพิธภัณฑ์สัตว์น�้าบางแสน	สวนเสือศรีราชา	จ.ชลบุรี
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3		 วันพฤหัสบดีที่	1	สิงหาคม	2556	ณ	ฟาร์มแกะ	บ้านเทียนหอม	จ.ราชบุรี	
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4		 วันอังคารที่	27	สิงหาคม	2556	ณ	บึงฉวาก	ตลาด	100	ปีสามชุก	จ.สุพรรณบุรี
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  วันศุกร์ที่	30	สิงหาคม	2556	ณ	วัดหน้าพระเมรุ	วัดพุทไธศวรรย์	และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร	จ.พระนครศรีอยุธยา
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  วันศุกร์ที่	23	สิงหาคม	2556	ณ	ดอนหอยหลอด		อุทยาน	ร.2	ตลาดน�้าอัมพวา	จ.สมุทรสงคราม

ทัศนศึกษา

ปีการศึกษา 

2556
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TIGER THAI SONG KI 
YOUNG CUP ครั้งที่ 9

	 ผลการแข่งขันเทควันโด	 รายการ	 TIGER	
THAI	SONG	KI	YOUNG	CUP	ครั้งที่	9	เมื่อวัน
เสาร์ที่	10	สิงหาคม	2556	ณ	ศูนย์กีฬาเทศบาล
นครปฐม	 นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	 ได้รับรางวัล	1	 เหรียญทอง	3	 เหรียญเงิน	
และ	11	เหรียญทองแดง

แชมป์กีฬาครู 4 สถาบัน
	 คณะครู	 และเจ้าหน้าที่	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์อัสสัมชัญ	 4	 สถาบัน	 เม่ือวันจันทร์ที่	 12	 สิงหาคม	 2556	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 
โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน	 คือ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	 
ผลการแข่งขนั	โรงเรียนอัสสัมชญัธนบุร	ีไดร้บัถ้วยรางวลัชนะเลศิกีฬา	จ�านวน	5	ประเภท	ไดแ้ก	่บาสเกตบอลชาย	ฟตุบอลชาย	หมากกระดาน	แบดมนิตนั
เซปักตะกร้ออาวุโส	และถ้วยรางวัลคะแนนรวมกีฬา



แชมป์ฟุตบอล PTT GROUP CUP 2013 รุ่นอายุ 14 ปี
	 ทีมนักกีฬาฟุตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 “เจ้าสัวน้อย”	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ	 PTT	 GROUP	 CUP	 2013	 ชิงถ้วยสมเด็จ- 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ณ	 จังหวัดระยอง	 ผลการแข่งขัน	 ทีมเจ้าสัวน้อย	 ชนะ	 ทีมอัสสัมชัญศรีราชา	 2:1	 ประตู	 จึงได้คว้าแชมป์	 
PTT	GROUP	CUP	2013	รุ่น	14	ปี	โดย	ด.ช.สหรัถ	ค�าพับ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/5	ได้รับรางวัล	แมน	ออฟ	เดอะ	แมตช์	และรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่า

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

การแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน (ทั่วประเทศ)
	 สมาคมกฬีาสแตค็ประเทศไทย	ร่วมกับ	กลุม่สาระการเรียนรูส้ขุศกึษา	และพลศกึษา	จดัการแข่งขนักฬีาสแตค็ชิงแชมป์ระหว่างโรงเรยีน	(ท่ัวประเทศ)	
ชงิถ้วยประทาน	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวล	ีพระวรราชาทนิดัดามาต	ุเมือ่วนัที	่17	และ	18	สงิหาคม	2556	เวลา	08.00	-	17.00	น.	ณ	มาร์ตนิ 
ยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่ซึง่การแข่งขันในครัง้นีม้นีกักฬีาทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนักว่า	500	คน	ผลการแข่งขนัทมีนกักฬีาสแตค็ของโรงเรียนอัสสมัชญัธนบรุี	 
ได้รับถ้วยประทาน	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	จ�านวน	3	ถ้วยรางวัล	ได้แก่	1.ประถมศึกษาตอนต้น	2.ประถมศึกษา
ตอนปลาย	3.ประเภททีมผสม	Head	to	Head	Cycle	นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทอื่นๆ	อีกมากมาย


