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กรีฑาสี ปีการศึกษา 2556
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดการแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน	 ประจ�าปีการศึกษา	 2556	 
เมื่อวันศุกร์ที่	29	พฤศจิกายน	2556	และวันเสาร์ที่	30	พฤศจิกายน	2556	ณ	สนามว่องประชานุกูล	 
ซึง่เมือ่วนัที	่29	พฤศจกิายน	เป็นการแข่งขนักรฑีาสขีองนักเรยีนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที	่4	-	มธัยมศึกษา
ปีที	่6	โดยได้รบัเกยีรตจิาก	ภราดามศีกัดิ	์ว่องประชานกุลู	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสัมชญัพาณชิยการ	 
เป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขนั	และวนัที	่30	พฤศจกิายน	2556	เป็นการแข่งขนักรฑีาสขีองนกัเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	-	ประถมศึกษาปีที่	3	โดยมี	ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ให้เกียรติ
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน
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พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 	 จัดพิ ธีถวายพระพรพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 ธันวา
มหาราช	 เมื่อวันพุธที่	 4	 ธันวาคม	 2556	 ณ	 สนามหน้าอาคาร 
รัตนบรรณาคาร	 โดยมี	 อธิการ	 ภราดาอรุณ	 เมธเศรษฐ	ผู้อ�านวยการ	 
ภราดา	ดร.วรียทุธ	บญุพราหมณ์	คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษาฯ
นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	นายกสมาคมศษิย์เก่าอัสสมัชญัธนบรุี	 
ประธานเครือข ่ายผู ้ปกครอง	 คณะกรรมการสมาคมผู ้ปครอง 
และครูฯ		คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ		คณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครอง	และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมพิธี	จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนาม
ถวายพระพร	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

โรงเรียนส่งเสริมการออมดีเด่น
	 ธนาคารโรงเรียน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมประกวด
ธนาคารโรงเรียนส่งเสริมการออม	 ประจ�าปี	 2556	 ผลปรากฏว่า 
ได้รบัการพจิารณาจากธนาคารออมสนิ	ให้ได้รับรางวลัโรงเรยีนส่งเสริม 
การออมดีเด่น	 ประเภทสายสามัญ	 ประจ�าปีการศึกษา	 2556	 
โดยเมื่อวันพุธที่	27	พฤศจิกายน	2556	คุณภัทรานิษฐ์	วิทยา	ผู้จัดการ
ธนาคารออมสิน	สาขาสี่แยกทศกัณฐ์	ตัวแทนธนาคารออมสิน	เข้าพบ
ผู้อ�านวยการ	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	 เพื่อแสดงความยินดี
และมอบรางวัลดังกล่าว	 โดยมีคณะครู	 และนักเรียนท่ีปฏิบัติหน้าท่ี 
งานธนาคารโรงเรยีน	โรงเรยีนอสัสัมชัญธนบรุ	ีเข้าร่วมการรบัมอบรางวลั	 
ณ	ห้องรับรองผู้อ�านวยการ

กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว 
กลุ่มธนบุรี ครั้งที่ 10

	 กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี	และเทคโนโลย	ีได้จัดกจิกรรม 
ห้องเรียนสีเขียว	กลุ่มธนบุรี	ครั้งที่	10	เมื่อวันศุกร์ที่	15	พฤศจิกายน	
2556	 ซึ่งผลการแข่งขัน	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	การประกวดดนตรีสากล	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 
การแข่งขันเต้นแอโรบิค	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 การแข่งขัน 
ตอบค�าถามอัจฉริยภาพด้านพลังงาน	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	
การประกวดภาพยนตร์สั้น
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รางวัลชนะเลิศ Spelling Bees 
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ	 ได ้ส ่ง	
ด.ช.อดิศร	 วชิรานันท์	 นักเรียนชั้นประถมศึกษา	 ปีที่	 6/1	 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ	Spelling	 Bees	 ใน
งานทักษะทางวิชาการ	“พิพิธทัศนา	5	ทศวรรษ	ศรีวิกรม์”	
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศรายการไซเบอร์ดิกคอร์สเวิร์ด
เกมเยาวชนนานาชาติ

	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ได้ส่งนกัเรยีน
เข้าร่วมการแข่งขัน	 Crossword	 และ	 I.Q.	 Word	 Up	 
ในรายการไซเบอร์ดกิคอร์สเวร์ิดเกมเยาวชนนานาชาต	ิครัง้ที่	
25	ประจ�าปี	2556	ชงิถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรตัน- 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีเมือ่วนัที	่23	-	24	พฤศจกิายน	
2556	 ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 บางนา	 ผลการ
แข่งขัน	 ด.ช.อดิศร	 วชิรานันท์	 นักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีที่	6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศล�าดับที่	1	ประเภทการแข่งขัน	
I.Q.	Word	 Up	 และนายกฤษดา	 สุนทรวุฒิไกร	 นักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1	ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศล�าดับที่	1	
ประเภทการแข่งขัน	Crossword

รางวัลชนะเลิศการแสดงละคร
ประกอบการเล่านิทานพื้นบ้าน

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ได้น�านักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันการแสดงละครประกอบการเล่านิทานพื้นบ้าน	
ทักษะทางวิชาการ	เนื่องในโอกาสครบรอบ	๕๐	ปี	โรงเรียน
ศรีวิกรม์	 เมื่อวันพฤหัสที่	 14	 พฤศจิกายน	 2556	 ผลการ
แข่งขัน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โดยทีมนักเรียนท่ีเข้าร่วมการ
แข่งขัน	 ได้แก่	 ด.ช.วงศธร	 เอิบอุทัย	 ด.ช.เอกวุฒิ	 อิงคนันท	์
ด.ช.ปุรเชษฐ์	 โสภณธ�ารงศิริ	 ด.ช.ภาณุพงศ์	 ศิริสุขวัฒนา	
ด.ช.ปรารถนา	ปานเจริญ	และด.ญ.วรัญญา	พนาภาส	ระดับ
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 ๖/๔	 โดยมี	 มิสสุภาพร	 ตะกรุดแก้ว	 
เป็นครูผู้ฝึกซ้อม	และควบคุม
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขันคณิตศาสตร์
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขัน	 Standard	 Rating	 &	 Friendship	 Game	 ครั้งท่ี	 
2/2556	 เมื่อวันพุธที่	 13	 พฤศจิกายน	 2556	 ณ	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	 ผลการแข่งขัน	 ได ้รับรางวัลชนะเลิศประเภท	 
Friendship	 จาก	 ด.ช.ศุภวุฒิ	 ชูทวด	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 3/3	
ด.ช.เพิ่มพูน	กิตติสุข	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/6	และด.ช.กิตติพศ	
ระฆังทอง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/8

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันซูโดกุ
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้คณิตศาสตร์	 ได้น�านักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันรายการ	 “พิพิธทัศนา	 5	 ทศวรรษ	 ศรีวิกรม์”	
(Srivikorn’s	Golden	Jubilee	Exhibition)	ระหว่างวนัที	่13	-	14	 
พฤศจิกายน	 2556	 ผลการแข่งขันซูโดกุระดับมัธยมศึกษา 
ตอนต้น	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จาก	ด.ช.ยี่สุ่น	ภู่มาลี	ชั้น	ม.2/8	
รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับที่	 1	 จาก	 ด.ญ.นภัสสร	 ประสูตร	์ 
ม.2/4	การแข่งขนัคณติศาสตร์	-	วทิยาศาสตร์	ระดบัมัธยมศกึษา
ตอนต้น	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	2	จาก	ด.ช.กฤษนัย
เนติประเสริฐ	 ม.2/3	 และ	 ด.ช.ณัฐนนท์	สาธิตธรรมพร	 ม.2/6	
โดยมี	มิสวิลาวรรณ	ผลสุทธิ์	และมาสเตอร์สันติ	วงษ์พันธุ์	 เป็น
ครูผู้ฝึกสอน	 มาสเตอร์วิฑูรย์	 เรืองข�า	 เป็นครูผู้น�านักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขัน

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจรวดขวดน้ำา
	 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์	ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
โครงการ	 “ACC	 75	 ปี	 การแข่งขันจรวดขวดน�้า”	 วันวิชาการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	 เมื่อวันศุกร์ที่	 15	 พฤศจิกายน	
2556	 ผลการแข่งขัน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 พร้อมโล่ห์รางวัล 
จากภราดามศีกัดิ	์ว่องประชานกุลู	ประเภททมีระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น	 จาก	 ด.ช.ศุภากร	 จาง	 ด.ช.คฑาเพชร	 เพชรศรี	 และ 
ด.ช.พชรดนัย	สงเจริญ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/3	โดยมี	มิสฤดีมาศ	
โพธิ์ไพจิตร์	เป็นครูผู้ควบคุม
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 รางวัลประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
	 ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง	ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหญิง	ด.ญ.รสธร	สิงห์สุวรรณ	
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/4	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	 และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นชาย	ด.ช.ณัฐดนัย	 
ศิริวัฒนา	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/4	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 โดยมี	 มิสมรกต	ณ	 ตะก่ัวทุ่ง	 
เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุม

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	และศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	ได้น�านักเรียนเข้าร่วมงาน	ศิลปหัตถกรรมนักเรียน	ครั้งที่	63	ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	
ปีการศึกษา	2556	ระหว่างวันที่	4	-	15	พฤศจิกายน	2556	ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลต่าง	ๆ	ดังนี้

 รางวัลการประกวดศิลปะ
	 ผลการแข่งขัน	 ประเภทศิลป์สร้างสรรค์	 น.ส.สิรินธรณ์	 ขัดหวีแก้ว	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง	 ชนะเลิศ	 ประเภท 
วาดภาพลายเส้น	น.ส.อญัมณ	ีหล่อประสงค์สขุ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/8	ได้รบัรางวลัระดบัเหรยีญทอง	รองชนะเลิศอนัดบัท่ี	2	ประเภทประตมิากรรมลอยตัว	 
ทีม	3	คน	นายนัทธพงศ์	ทรัพย์ส่งแสง	น.ส.วรินทร	ภักดีบุญญานุกูล	 และ	น.ส.มีนา	สารทรานุวัฒน์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/8	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 
โดยมีมิสขนิษฐา	สิงหเพ็ชร์	เป็นครูผู้ควบคุม

 รางวัลการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ 
	 ผลการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์	 ประเภทหญิง	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
ด.ญ.อมลรดา	โกวิทวัฒนชัย	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/3	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

 รางวัลการประกวดดนตรีไทย 
	 ผลการแข่งขัน	นายวิฑูรย์	เนียมนาค	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/5	ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ	
2	ประเภทเครือ่งดนตรขีมิสาย	ด.ญ.ฉนัท์สิน	ีภัทรลาภ	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่1/6	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	 
ประเภทเครื่องดนตรีซอด้วง	 และได้เป็นตัวแทนสพม.	 เขต	 1	 ไปแข่งขันต่อในระดับภาคกลาง	ณ	
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยา	ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ผลรางวัลจากการเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร้ังท่ี 63 
ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ปีการศึกษา 2556 
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รางวัลกิจกรรม “พาน้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์”
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ได้น�า	 
ด.ช.วรินทร์	จิตตขจรเกียรติ	และ	ด.ช.ณัฐชนน	สมภพศาสน์	ชั้น	ป.6/2	 
เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม	 พาน้องเที่ยวพิพิธภัณฑ์	 แล้วแข่งขันตอบปัญหา	
เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 7	 พฤศจิกายน	 2556	ณ	 โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย	
และพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ผลการแข่งขัน 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	โดยมี	มิสประภัสสร	วิเวก	เป็นครูผู้ดูแล

รางวัลนำาเสนอยอดเยี่ยม
	 นักเรียนชมรม	 ACT	Media	 ได้ส่งผลงานสารคดีเชิงข่าว	 เข้าร่วมการประกวดในรายการ	 โครงการสร้างสรรค์	 ฉลาดคิด	 ผลิตข่าวกับพานาโซนิค	
Panasonic	Kid	Witness	News	2013	และได้เข้าร่วมงานประกาศผล	เมื่อวันเสาร์ที่	2	พฤศจิกายน	2556	ณ	Siam	Center	ซึ่งผลการประกวด	นักเรียน
ชมรม	ACT	Media	ได้รับรางวัลน�าเสนอยอดเยี่ยม

รางวัลชุมชนไทยยั่งยืน และรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม
	 นักเรียนชมรม	ACT	Media	 ได้ส่งผลงานสารคดีเข้าร่วมการประกวดในรายการกบจูเนียร์	ปี	๕	ผลการประกวดสารคดีเรื่อง	“สปาเกลือ”	ได้รับ
รางวัลชุมชนไทยยั่งยืน	พร้อมเงินรางวัล	25,000	บาท	และนางสาวอรภิชา	เชี่ยวไพศาลกิจ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/A	ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม	พร้อม
เงินรางวัล	10,000	บาท	จากสารคดีเรื่อง	“ธนาคารไข่กุ้ง”	โดยมี	มิสโสมพร	วงษ์พรหม	และมาสเตอร์กิตติคุณ	แลกระสินธุ์	ร่วมฝึกซ้อมการแสดงในวัน
ประกาศผลรางวัล	เมื่อวันศุกร์ที่	22	พฤศจิกายน	2556	ณ	Crustal	Design	Cen
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รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอล 
	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอล	 Assumption	 Invitation	 2013	 
รอบชงิชนะเลิศ	เมือ่วนัศกุร์ที	่29	พฤศจกิายน	2556	โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรีุ	 
ชนะ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ด้วยสกอร์	 37-25	 คะแนน	 จึงได้รับถ้วยรางวัล 
ชนะเลศิประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ซึง่การแข่งขนั
ในรอบชิงชนะเลิศนี้	 ท่านอธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ภราดาอรุณ	 
เมธเศรษฐ	ได้ให้เกียรติมาร่วมชม	และให้ก�าลังใจนักกีฬาด้วย	

รางวัลการแข่งขันว่ายน้ำากีฬาส่วนกลาง 
(กรมพลศึกษา)

	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	 ผู ้อ�านวยการ	 ได้ให้เกียรติ 
ถ่ายภาพร่วมกับนักกีฬาว่ายน�้า	 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันว่ายน�้ากีฬา 
ส่วนกลาง	 (กรมพลศึกษา)	 พร้อมด้วย	 มาสเตอร์เศกศักดิ์	 นิติวัฒนานนท	์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	 และมาสเตอร์กฤติเดช	 แสงอุทัย	 
งานสระว่ายน�้า	 เมื่อวันศุกร์ที่	 13	 ธันวาคม	 2556	ณ	บริเวณหน้าอาคาร
เซนต์ปีเตอร์	 ซึ่งรางวัลที่นักเรียนได้รับจากการแข่งขันในครั้งนี้	 ได้แก	่ 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภททีมรุ่นอายุ	9	ปีชาย	อันดับที่	1	เหรียญรางวัล	
11	 เหรียญทอง	16	 เหรียญเงิน	 9	 เหรียญทองแดง	และ	ด.ช.กฤตานนท์	
ค�าเภา	สามารถท�าลายสถิติกรมพลศึกษารายการผีเสื้อ	50	เมตร	ด้วยเวลา	
28.55	วินาที

เจ้าสัวน้อยรุ่น 14 ปี คว้าแชมป์กรมพลศึกษา ประเภท ก.
	 ผลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนกรมพลศึกษา	 รุ่นอายุไม่เกิน	 14	 ปี	 ประเภท	 ก	 ประจ�าปี	 2556	 นัดชิงชนะเลิศ	 
เมื่อวันอาทิตย์ที่	 24	 พฤศจิกายน	 2556	ณ	 สนามศุภชลาศัย	 ทีมนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ชนะ	โรงเรียนประเทืองทิพย์
วิทยา	 จากการดวลจุดโทษ	 6:5	 ประตู	 หลังจากที่การแข่งในเวลาเสมอกัน	 1:1	 ประตู	 โดยมี	 มาสเตอร์เนติ	 สุนยะไกร	 ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม	 
และ	ด.ช.ยุทธพิชัย	เลิศล�้า	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/8	ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม
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ตรวจเยี่ยมประเมิน
	 คณะกรรมการอาสาสภากาชาดไทย	 ได้ตรวจเยี่ยมประเมินการ
ด�าเนินงาน	 ครั้งที่	 2/2556	 เมื่อวันอังคารที่	 26	 พฤศจิกายน	 2556	 
ณ	 ห้องประชุมอัสสัมชัญ	 และในวันศุกร์ที่	13	 ธันวาคม	 2556	 ได้เข้า 
ตรวจเยี่ยมพร ้อมทั้งสัมภาษณ์ผู ้อ�านวยการ	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 
บุญพราหมณ์ 	 เพื่อ เป ็นการเตรียมการประเมินการด�า เ นินงาน 
ให้เป็นไปตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานต้านสิ่งเสพติด	(TRC.	VB	Hram	
Prevention)	 ของสภากาชาดไทย	ณ	 ห้องรับรองผู้อ�านวยการ	 อาคาร
รัตนบรรณาคาร

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา
	 ฝ ่าย	 Engl ish	 Program	 ได ้ จัดพิธีลงนามความร ่วมมือ 
ทางการศึกษา	 (MOU)	 ระหว่าง	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 19	 ธันวาคม	 2556	ณ	ห้องประชุม 
รัตนบรรณาคาร	 1	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมีผู้อ�านวยการ	 ภราดา	
ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	 เป็นประธานในพิธี	ศาสตราจารย์	 ดร.สุพจน์	 
หารหนองบัวคณบดี	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
รศ.ดร.ศุภวรรณ	 ตันตยานนท์	 นายกสมาพันธ์สมาคมเคมีแห่งเอเชีย 
และคณาจารย์จากจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	ภราดา	ดร.ช�านาญ	เหล่ารกัผล 
	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ	 และ
คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เข้าร่วมในพิธี

พิธีเปิดห้องปฏิบัติการเคมีสีเขียว
	 ฝ่าย	English	Program	ได้จดัพิธเีปิดห้องปฏบิตักิารเคมสีเีขยีว	DOXSEE	GREEN	LABORATORY	เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	19	ธนัวาคม	2556	ณ	บรเิวณ
ใต้อาคารยอห์น	แมรี่	โดยมี	Professor	Dr.Kenneth	Doxsee	และผู้อ�านวยการ	ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	ภราดา	
ดร.ช�านาญ	เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	และคณะครูฝ่าย	English	
Program	ศาสตราจารย์	 ดร.สุพจน์	 หารหนองบัว	 คณบดี	 คณะวิทยาศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	รศ.ดร.ศุภวรรณ	ตันตยานนท์	 นายกสมาพันธ ์
สมาคมเคมีแห่งเอเชีย	และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 เข้าร่วมพิธี	 จากนั้น	Professor	Dr.Kenneth	Doxsee	 ได้ท�าการสาธิตการทดลอง
เคมีสีเขียวให้กับนักเรียน	English	Program	
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พิธีฉลองหิรัญสมโภช และสุวรรณสมโภช
	 ผู ้ อ� านวยการ	 ภราดา	 ดร.วี รยุทธ	 บุญพราหมณ ์	 
คณะกรรมการที่ปรึกษาฯ	 คณะครู	 และเจ้าหน้าที	่ ได้เดินทางไป
ร่วมพิธีหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวช	ของภราดาเจมส์	 
ไชยณรงค์	ฮวดศิริ	ภราดาอเล็กซิส	 ช�านาญ	 เหล่ารักผล	ภราดา 
ยอแซฟ	มณฑล	ประทมุราช	และพธิสุีวรรณสมโภชการปฏญิาณตน
เป็นนักบวชของ	ภราดาเฟลิกซ์	แมรี่	อ�านวย	ยุ่นประยงค์	ภราดา
ชาร์ลส์	 เลอชัย	ลวสุต	เมื่อวันอาทิตย์ที่	 3	 พฤศจิกายน	 2556	 
ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

4th CGPTA Gala Dinner
	 เมือ่วนัที	่16	พฤศจกิายน	2556	สมาพนัธ์สมาคมผู้ปกครอง	
และครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย
จัดงาน	 4th	 CGPTA	 Gala	 Dinner	 2013	 ขึ้น	 โดยมีคุณสนั่น	 
อังอุบลกุล	 นายกสมาคมพันธ์สมาคมผู้ปกครอง	 และครูโรงเรียน 
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 เป็นประธาน
ในการจดังาน	โดยได้รบัเกียรตจิาก	ภราดาสรุสิทธิ	์สขุชยั	ประธาน
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	เป็นประธานเปิดงาน	
ณ	หอประชุม	Louis	Marie	Grand	Hall	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ทั้งนี้	
มิสโสมพร	 วงษ์พรหม	 และมาสเตอร์กิตติคุณ	 แลกระสินธุ์	 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้น�านักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	
และมธัยมศึกษาปีที	่5	เข้าร่วมการแสดงในชดุ	“ต�านานเทวะนคร”

สังสรรค์วันครอบครัวครู
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ให้กับคณะครู	และเจ้าหน้าที่ในกิจกรรมวันครอบครัวครู	ACT	Get	Together	Party	เมื่อวันศุกร์ที่	
20	ธันวาคม	2556	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ผู้อ�านวยการ	ภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานซึ่งสมาคม
ผู้ปกครอง	และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้



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

พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ
	 งานอภิบาล	ฝ่ายกิจการนักเรียน	ได้จัดพิธีเปิดถ�้าพระกุมาร	และพิธีเปิดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ	เมื่อวันอังคารที่	3	ธันวาคม	2556	
ณ	บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	โดยมี	บาทหลวงประจักษ์	บุญเผ่า	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Christmas Fair 2013
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงาน	 Christmas	 Fair	 2013	 เมื่อวันศุกร์ที่	 20	 ธันวาคม	 2556	 โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม	ณ	 บริเวณหน้าอาคาร 
รัตนบรรณาคาร	ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมาย	อาทิ	การประกวดหนูน้อยแซนต้า	และแซนดี้	การประกวดดนตรี	ACT	Music	Awards	ซุ้มเกม	
และงาน	ACT	Car	Boot	Sales	ครั้งที่	1	


