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Colorful Songkran
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดกิจกรรม	Colorful	 Songkran	ขึ้น	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	 เมษายน	2556	ภายในงานมีการจัดประกวดหนูน้อยสงกรานต์	 เทพีสงกรานต์	
ประกวดก่อกองทราย	การละเล่นกิจกรรมต่างๆ	โดยในช่วงบ่ายมีการรดน�้าขอพรผู้ใหญ่	และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการเล่นน�้าสงกรานต์	ณ	บริเวณสนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร
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งานเลี้ยงอำาลาคณะภราดา
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงานเลี้ยงอ�าลาคณะภราดา	 ได้แก่	 ภราดา	 ดร.ช�านาญ	 เหล่ารักผล	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 และภราดาสอาด	 สัญญลักษณ์	 ซึ่งย้ายไป 
ด�ารงต�าแหน่งที่โรงเรียนต่างๆ	ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	โดยงานเลี้ยงดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่	15	พฤษภาคม	2556	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	
ทัง้นี	้ในปีการศกึษา	2556	ผูท้ีจ่ะมาด�ารงต�าแหน่งผูอ้�านวยการโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้แก่	ภราดา	ดร.วีรยทุธ	บญุพราหมณ์	และภราดาอรณุ	เมธเศรษฐ	ด�ารงต�าแหน่งอธกิารโรงเรยีน

กตัญญูครูเกษียณ แสงเทียนแห่งวันวาน
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงานกตัญญูครูเกษียณ	แสงเทียนแห่งวันวาน	 เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่คุณครูเกษียณ	ปีการศึกษา	 2555	 ได้แก่	 มิสนพวรรณ	ศิริวังโส	
มาสเตอร์อรุณ	เอี่ยมสุวรรณ	มาสเตอร์สุรสิทธิ์	จันทร์โสภาพิศ	มาสเตอร์ธีร์ทัศน์	พฤกษา	และมาสเตอร์สมนึก	งามยืนยงค์	เมื่อวันศุกร์ที่	26	เมษายน	2556	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	
เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ
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ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี
	 สมาคมผู้ปกครอง	 และครูโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี 	 ได ้จัดให ้มีการประชุมใหญ่สามัญประจ�าป	ี 
ปีการศึกษา	 2555	 เมื่อวันเสาร์ที่	 16	 มีนาคม	 2556	 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ	ซึ่งในช่วงท้ายของการประชุม 
นายกสมาคมฯ	 ได้มอบโล่พร้อมทุนการศึกษา	 จ�านวน	
10,000	บาท	ให้แก่นกัเรยีนทีส่อบได้คะแนนเป็นล�าดบัที	่1	 
ของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ในการ
สอบโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือ 
มลูนธิฯิ	(FSG)	ประจ�าปีการศึกษา	2555	ได้แก่		ด.ช.ภรูนิท์ 
อารีย์สว่างกิจ	 ช้ัน	 ม.3/4	 สอบได้คะแนนเป็นล�าดับท่ี	 1	
ของชั้น	ม.3	และ	ด.ช.ปุณณวิช	ธุวจิตต์	ชั้น	ป.3B	สอบ
ได้คะแนนเป็นล�าดับที่	 1	 ของชั้น	 ป.3	 ตลอดจนการ 
มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียน

พิธีลงนามความร่วมมือ โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเกษตร 
ชลประทาน - อาหารและสิ่งแวดล้อม

	 ฝ่ายอาคารสถานทีไ่ด้จดัพิธลีงนามความร่วมมอื	 
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเกษตร	
ชลประทาน	 -	 อาหารและสิ่งแวดล้อม	 ระหว่างศูนย์ 
ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 คณะ
วศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์	ก�าแพงแสน	
และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดยมี	 ผู ้อ�านวยการ	 
ภราดา	ดร.ช�านาญ	เหล่ารักผล	ลงนามร่วมกับ	ผศ.บุญมา	 
ป้านประดิษฐ์	หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงาน 
และสิ่งแวดล้อม	อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิศวกรรม 
ชลประทาน	 คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	ก�าแพงแสน	เมือ่วนัองัคารท่ี	2	เมษายน	2556	 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ 
โครงการพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพ

ทางดนตรี
	 คณะดุริยางคศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 
ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือ	 โครงการพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางดนตรี	
โดยได้รับเกียรติจาก	 ผศ.ชัยชาญ	 ถาวรเวช	 รักษาการ
อธกิารบด	ีมหาวทิยาลยัศลิปากร	เป็นประธานในพธิ	ีและ
ลงนามโดย	 อาจารย์ด�าริห์	 บรรณวิทยกิจ	 คณบดีคณะ
ดุริยางคศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	และผู้อ�านวยการ	
ภราดา	ดร.ช�านาญ	เหล่ารักผล	เมื่อวันที่	8	มีนาคม	2556	
ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารีฯ
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ปัจฉิมนิเทศ และพิธีมอบวุฒิบัตร
นักเรียนชั้น ม.6

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงาน
ปัจฉิมนิเทศ	 และพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับ
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ประจ�าปีการศึกษา	 2555	 
เมื่อวันเสาร์ที่	 9	มีนาคม	 2556	ณ	 หอประชุม
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยม	ีภราดา	ดร.ช�านาญ	 
เหล ่า รักผล	 ผู ้ อ� านวยการ	 ให ้ เกียรติ เป ็น
ประธาน	คณะภราดา	 คณะกรรมการท่ีปรึกษา	
ตัวแทนสมาคมผู ้ปกครองและครูฯ	 สมาคม 
ศิษย์เก่าฯ	และคณะครูเข้าร่วมในพิธี	

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
	 โร ง เรี ยนอั ส สั ม ชัญธนบุ รี 	 ไ ด ้ จั ด 
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่	1	 มัธยมศึกษาปีที่	1	 และมัธยมศึกษาปีที่	4	 
ปีการศึกษา	 2556	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 10	 มีนาคม	
2556	ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 
โดยม	ีภราดา	ดร.ช�านาญ	เหล่ารกัผล	ผูอ้�านวยการ
ให้เกียรติเป็นประธาน

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2556
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 	 ได ้จัดพิธี
มิสซาเปิดปีการศึกษา	 2556	 เมื่อวันจันทร์ที่	 
20	 พฤษภาคม	 2556	 ณ	 หอประชุมหลุยส	์ 
มารี 	 เดอ	 มงฟอร ์ต	 โดยมี	 คุณพ่อประทีป	 
สุทธินาวิน	 เจ้าอาวาสวัดหลุยส์	 มารีฯ	 คุณพ่อ
วิทยา	เลิศทนงศักดิ์	และคุณพ่อประจักษ์	บุญเผ่า	 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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อาชีพสุดเจ๋งที่น้องใฝ่ฝัน
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	 และเทคโนโลยี	 ร่วมกับ	 ชมรม	 ACT	Media	 งานประชาสัมพันธ์	 ส่งผลงานการประกวดคลิปวีดีโอ	 
“อาชีพสุดเจ๋งที่น้องใฝ่ฝัน”	จัดโดย	บ.เจ้นท์	โกลบอล	เอ็ดดูเทนเมนท์	เน็ทเวิร์ค	จ�ากัด	ผลการแข่งขัน	ด.ญ.พิชญา	วัชโรดมประเสริฐ	ม.2B	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ทุนการศึกษาซัมเมอร์คอร์ส	ณ	ประเทศสิงคโปร์	และ	ด.ช.อดิศร	วชิรานันท์	ป.5/1	ได้รับรางวัลชมเชย	โดยมี	คุณภาณุพันธ์	นันทปรีดาวัฒน์	 
ผู้อ�านวยการฝ่ายการตลาด	เดินทางมามอบรางวัลให้แก่นักเรียน	เมื่อวันศุกร์ที่	1	มีนาคม	2556	ณ	ห้องประชุมไถง	ชั้น	4	อาคารรัตนบรรณาคาร

รางวัลการประกวดดนตรีไทยเยาวชน
	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 
น�านักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันประกวดดนตรีไทยเยาวชน	 ครั้งท่ี	 2	 
งานเทศกาลสงกรานต์	 สืบสานมรดกภูมิปัญญาไทย	 ซึ่งจัดโดยพิพิธภัณฑ์
หุ่นขี้ผึ้งไทย	ร่วมกับมูลนิธิด�ารงพุฒตาล	ณ	พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย	จังหวัด
นครปฐม	เมื่อวันอาทิตย์ที่	14	เมษายน	2556		ผลการแข่งขัน	นายวิฑูรย์	
เนียมนาค	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4/5	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	และ	
ด.ญ.วมิพ์วิภา	เชือ่มวราศาสตร์	ช้ันประถมศึกษาปีที	่3/2	ได้รบัรางวัลชมเชย

ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการกบจูเนียร์ ปี 5
	 มาสเตอร์วันชัย	จิรคุปการ	ครูที่ปรึกษาชมรม	ACT	Media	ได้น�านักเรียนชมรม	ACT	Media	เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการกบจูเนียร์	 
ปี	5	เมื่อวันอังคารที่	21	พฤษภาคม	2556	ณ	อาคารที่ท�าการสถานีโทรทัศน์	Modernnine	TV	โดยมี	นายพันตา	แก้วภักดี	ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	ซึ่งเคยเป็นนักเรียนในชมรม	ACT	Media	ร่วมเป็นหนึ่งในพิธีกรของงานแถลงข่าวดังกล่าว
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รับมอบเกียรติบัตรการดำารงรักษาสภาพ
สถานศึกษาพระราชทาน

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับเกียรติบัตรการด�ารงรักษา 
สภาพสถานศึกษาพระราชทาน	 โดย	 ดร.พิษณ	 ตุลสุข	 ผู้ตรวจราชการ	
ประจ�าเขตตรวจราชการ	 กรุงเทพมหานคร	 และเขตตรวจราชการ 
เขตที	่1	ส�านกัปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร	เป็นประธานการมอบเกยีรตบิตัรฯ	 
โดยมี	 มิสประณีต	 วงษ์เกษกรณ์	 และมาสเตอร์เขมพาสน์	 จาดก้อน	 
เป็นตัวแทนโรงเรียนในการรับมอบ	 เมื่อวันพุธที่	 22	 พฤษภาคม	 2556	 
ณ	โรงแรมเดอม็อค	กรุงเทพมหานคร

สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2556
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดสัมมนาเปิดปีการศึกษา	 2556	 เม่ือวันที่	 13	 -	 15	 พฤษภาคม	 2556	ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 
อาคารรัตนบรรณาคาร	โดยในวันที่	13	พฤษภาคม	2556	เป็นการบรรยายเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดย	ศ.ดร.พฤทธิ์	ศิริบรรณพิทักษ์	
วนัที	่14	พฤษภาคม	2556	เรือ่งการศกึษาคาทอลกิเพือ่การพฒันาทีย่ัง่ยนื	โดยคณุพ่อยอด	เสนารกัษ์	และปิดท้ายการสัมมนาในวนัที	่15	พฤษภาคม	2556	
โดยภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	และภราดาอรุณ	เมธเศรษฐ	อธิการ	พบคุณครู	

รับมอบป้ายทองรับรองอาหารปลอดภัย
(Food Safety) ปีที่ 3 

	 มาสเตอร์เศกศักดิ์	 นิติวัฒนานนท์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	 
ได้เป็นผู ้แทนโรงเรียนเข้ารับมอบป้ายทองรับรองอาหารปลอดภัย 
(Food	 Safety)	 จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	
ซึ่งในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้รับเป็นปีที่	 3	 โดยมี	 นายแพทย์นิพนธ์	 
โพธิพัฒนชัย	 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	 กระทรวงสาธารณสุข	 
เป็นผู้มอบ	 เม่ือวันพุธที่	 20	 มีนาคม	 2556	ณ	 โรงแรมรามา	 การ์เด้นส์	
กรุงเทพฯ
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อบรมการสร้างแบบทดสอบ 
Online

	 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์	 ได้เข้าร่วม
การอบรมเรื่องการสร้างแบบทดสอบ	 Online	 
ด้วยโปรแกรม	Wondershare	 Quiz	 Creator	 
เมื่อวันจันทร์ที่ 	 4	 มีนาคม	 2556	 ณ	 ห้อง
คอมพิวเตอร ์ 	 5	 อาคารอัสสัมชัญ	 โดยม ี
มาสเตอร์ผดงุศักดิ	์แสงสวงค์	เป็นวทิยากร

สัมมนาการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ
	 มาสเตอร์เศกศักด์ิ	 นิติวัฒนานนท์	 หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	 
น�าคณะครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไปเข้าร่วมการสัมมนานอก 
สถานที่	 เรื่องการวางแผนงานที่มีประสิทธิภาพ	 โดยมี	 ผศ.ดร.สมชัย	 
ศรนีอก	ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร	เมือ่วันที	่14	-	15	มนีาคม	2556	ณ	เรอืน 
น�า้เย็นรสีอร์ท	จงัหวดัสมทุรสาคร

ศึกษาดูงานระบบ SWIS
	 บุคลากรจากงานศูนย์คอมพิวเตอร์โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	
จ�านวน	4	 ท่าน	ได้เข้ามาศกึษาดงูานการใช้งานระบบ	SWIS	 ของโรงเรยีน 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีเมือ่วันพธุที	่10	เมษายน	2556	โดยม	ีมาสเตอร์ผดงุศักดิ์	
แสงสวงค์	 หวัหน้าศนูย์คอมพวิเตอร์เป็นผูใ้ห้การต้อนรบัและให้ค�าแนะน�า
เกีย่วกบัการใช้งานระบบ	SWIS	ณ	ห้องประชมุไถงสวุรรณฑตั	ชัน้	4	อาคาร
รตันบรรณาคาร			

ศึกษาดูงานจัดซื้อ
	 บุคลากรฝ่ายการเงินจากโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 จ�านวน	 
13	คน	ได้เดินทางมาศึกษาดูงานระบบการเงิน	จัดซื้อ	และพัสดุโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 เม่ือวันเสาร์ที่	 25	 พฤษภาคม	 2556	 โดยมี	 มิสวรนุช 
รัตนจรัสโรจน์	หัวหน้าฝ่ายธุรการ	 -	 การเงิน	 และทีมงานแผนกจัดซ้ือ
ให้การต้อนรับ
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ค่ายสหวิชา
	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดค่ายสหวิชาทักษะชีวิต	 ส�าหรับนักเรียนระดับ
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4	 -	มธัยมศึกษาปีที	่3	 เมือ่วนัที	่ 8	 -	9	มนีาคม	2556	 
ณ	 บ้านสวนทิพย์	 (อัมพวา)	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 ซึ่งนักเรียนได้
เรียนรู้ประสบการณ์จริงจากสถานที่ต่างๆ	 อาทิ	 ชมสาธิตการเกษตร	 
ศึกษาประวตัศิาสตร์	ณ	 วดับางกุ้ง	 ศึกษาการท�าปลาทนูึง่ของชาวแม่กลอง	 
ท�ากิจกรรมฐานของทั้ง	 8	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 ตลอดจนสัมผัสชีวิตชาว 
อมัพวา	ตลาดน�า้ยามเยน็	และชมหิง่ห้อยสองฝ่ังแม่น�า้แม่กลอง

รางวัลชนะเลิศ Word Up
	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขัน	Crossword	และ	Word	Up	ในรายการ	Blackmores	Omega	Memo	
English	Quiz	Show	2013	ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัล	พระราม	3	เมื่อวันเสาร์ที่	25	 
และวันอาทิตย์ที่	 26	 พฤษภาคม	 2556	 ผลการแข่งขัน	 Word	 Up	 ประเภท
เดี่ยว	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 นายนวฤกษ์	แก้วภักดี	 
ช้ัน	 ม.6B	 ผลการแข่งขัน	 Word	 Up	 ประเภททีม	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และตอนปลาย	รางวลัชนะเลศิ	ได้แก่	นายพฒุ	ิศรกีศุลานกุลู	นายชนญัญ	พุม่ประดับ	
ชั้น	ม.6A	และนายนวฤกษ์	แก้วภักดี	ชั้น	ม.6B	

ผลการแข่งขันกีฬาร่มร่อน
	 ด.ช.ธราทร	 นามสง่า	 ชั้น	 ม.3/3	 ได้ล�าดับ	 25	 ของโลกจากการแข่งขัน	
Paragliding	 Accuracy	World	 Cup	 2013	 ร่มร่อนลงเป้าแม่นย�า	 ชิงแชมป์โลก	
เมื่อวันที่	2	-	5	พฤษภาคม	2556	ณ	จ.สุพรรณบุรี	(ได้ล�าดับที่	25	ของโลก	ล�าดับที่	
10	ของไทย)	ได้รับสิทธิ์เข้าแข่งขัน	World	Game	2013	ณ	ประเทศเซอร์เบีย	ทั้งนี้	 
ผลการแข่งขันกีฬาร่มร่อนของ	 ด.ช.ธราทร	 นามสง่า	 ระหว่างเดือนมีนาคม	 -	
พฤษภาคม	 2556	 มีดังนี้	 รางวัลเหรียญทอง	การแข่งขันชิงแชมป์เยาวชนแห่งชาติ	
มหาสารคามเกมส์	 ร่มร่อนลงเป้าแม่นย�าประเภททีม	 Accuracy	ณ	 จ.ขอนแก่น	
รางวลัเหรียญเงนิ	การแข่งขนัชงิแชมป์เยาวชน	แห่งประเทศไทย	ร่มร่อนลงเป้าแม่นย�า	
ประเภททมี	(Team	Accuracy)	ณ	จ.สพุรรณบรุ	ีรางวลัเหรยีญทองแดง	การแข่งขนั
ชิงแชมป์เยาวชน	แห่งประเทศไทยร่มบิน	บุคคลชาย	ณ	จ.พระนครศรีอยุธยา
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รางวัลการแข่งขันปีนหน้าผา 
	 มาสเตอร์นที	 กล่ินสุคนธ์	งานศูนย์กิจกรรม	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการชิงแชมป์ประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2556	 
จัดโดยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย	เมื่อวันที่	16	-	17	มีนาคม	2556 
ณ	 โรงเรียนวัดไทร	 (ถาวรพรหมานุกูล)	 ผลการแข่งขัน	 ด.ช.ธนาธิษณ  ์
สมิทธิชัยนนท์	 ม.2/7	 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขันประเภท	 Speed	 
Climbing	เหรียญทองแดง	 ประเภท	 Lead	 Climbing	 และเหรียญทองแดง
ประเภท	Boulder	Climbing	(รุ่น	Youth	B)	ด.ช.ณภัทร	สมใจปองธรรม	ป.5/3	
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	 ประเภท	 Lead	 Climbing	 และเหรียญทองแดง	
ประเภท	 Boulder	 Climbing	 (รุ่น	 Kid	 B)	ด.ช.บุณยกร	 ยศอนันตกุล	 ม.2/7	 
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	ประเภท	Lead	Climbing	(รุ่น	Kid	A)

รางวัลแข่งขันว่ายน้ำา
	 สโมสรว่ายน�า้อสัสมัชญัธนบรุ	ี ได้ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนัรายการ	
THE	MALL	SWIMMING	CHAMPIONSHIP	2013	ครัง้ที	่11	ณ	ห้างสรรพสนิค้า	
THE	MALL	นครราชสมีา	ระหว่างวนัที	่15	-	17	มนีาคม	2556	ผลการแข่งขนั	
ด.ช.กฤตลกัษณ์	 ท้งไร่ขงิ	ป.2/2	 (รุน่อาย	ุ 9	 ปีชาย)	 ได้รบัรางวลั	 1	 เหรยีญทอง 
2	เหรยีญเงนิ	1	เหรยีญทองแดง	และรางวลัชนะเลศิคะแนนรวมบคุคลอนัดบัที	่2	
ด.ญ.จริชัญา	สโีท	ป.3/6	(รุน่อาย	ุ9	ปีหญงิ)	ได้รบัรางวลั	2	เหรยีญทอง	2	เหรยีญ
เงนิ	 และรางวลัชนะเลศิคะแนนรวมบุคคลอนัดบัที	่1	 ด.ช.กณศิ	 ธมัพาณชิยสกุล	
(รุน่อาย	ุ9	 ปีชาย)	 ได้รบัรางวลั	5	 เหรยีญทอง	3	 เหรยีญเงนิ	2	 เหรยีญทองแดง	
และรางวลัชนะเลศิคะแนนรวมบคุคลอนัดบัที	่1

ผลการแข่งขันฟุตบอลช้าง - เอฟเวอร์ตัน 
จูเนียร์ คัพ 2013

	 ผลการแข่งขนัฟตุบอลช้าง	-	เอฟเวอร์ตนั	จเูนยีร์	คพั	2013	รอบคดัเลอืก 
โซนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	 รอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี	 19	
พฤษภาคม	2556	ณ	สนามไทยเบฟอะคาเดมี	่(แยกเหม่งจ๋าย)	ทมีฟตุบอลนกักฬีา
โครงการพิเศษ	“เจ้าสัวน้อย”	ชนะ	ทีมสิงห์บางนา	บุรารักษ์		3	:	0	ประตู

ผลการแข่งขันรายการไพรมินิสเตอร์คัพ ประจำาปี 2556 
(รอบชิงชนะเลิศตัวแทนเขต 10)

	 นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ	 ได้เข ้าร ่วมการแข่งขันรายการ 
ไพรมนิสิเตอร์คพั	ประจ�าปี	2556	(รอบชิงชนะเลศิตวัแทนเขต	10)	เมือ่วนัพธุที	่1	
พฤษภาคม	2556	ณ	สนามเทพหัสดิน	ผลการแข่งขัน	รุ่นอายุ	14	ปี	ทีมอัสสัมชัญ
ธนบุรี	ชนะ	ทีมโรงเรียนซางตาครู้สศึกษา	10	:	1	ประตู	ได้เป็นตัวแทนเขต	10	
กรุงเทพมหานครไปแข่งขันรอบประเทศไทยท่ีจังหวัดเชียงใหม่	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 
ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	ชนะจุดโทษ	ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	5	:	4	ประตู	ได้
เป็นตัวแทนเขต	10	ไปแข่งขันรอบประเทศไทยที่จังหวัดบุรีรัมย์



March - May 2013 11

Hitech Basketball Summer Camp 
2013 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ	สโมสรบาสเกตบอล	 
Hitech	 จัดโครงการ	Hitech	 Basketball	 Summer	 Camp	
2013	เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
บาสเกตบอล	โดยโครงการดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่	18	-	
24	มีนาคม	2556	ณ	โรงยิมเนเซียม	อาคาร	Golden	Jubilee	

รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลมหานครเกมส์
	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ	 ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันรายการมหานครเกมส์	 (รอบชิงชนะเลิศ)	 เมื่อ 
วันเสาร์ที่	 11	 พฤษภาคม	 2556	ณ	 สนามเฉลิมพระเกียรติ
บางมด	ผลการแข่งขัน	รุ่นอายุ	14	ปี	ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	ชนะ 
ทีมโรงเรียนเทพศิรินทร์	 สกอร์	 64	 :	 32	 รุ ่นอายุ	 16	 ป	ี 
ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	ชนะ	ทีมโรงเรียนทิวไผ่งาม	สกอร์	67	:	41

รางวัลชนะเลิศบาสเกตบอลรายการ
บ้านโป่งคัพ

	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลโครงการพิเศษ	 ได้เข้าร่วม
การแข่งขันรายการบ้านโป่งคัพ	รุ่นอายุ	16	ปี	(รอบชิงชนะเลิศ)	 
เมื่อวันเสาร์ที่	 4	 พฤษภาคม	 2556	ณ	 จังหวัดราชบุรี	 ผลการ
แข่งขันทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมโรงเรียนทิวไผ่งาม	 สกอร์	 
54	 :	 52	 นับเป็นความส�าเร็จแรกของนักกีฬาบาสเกตบอล
โครงการพเิศษ	หลงัจากได้ท�าความร่วมมอืด้านกฬีาบาสเกตบอล
กับสโมสร	Hi	-	Tech	สโมสรบาสเกตบอลชั้นน�าของเมืองไทย



ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
ผู้ให้ก�รสนับสนุนนักกีฬ�โครงก�รพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

Summer Course 2013
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้จัดโครงการ	Summer	Course	2013	ระหว่างวันที่	25	มีนาคม	-	 
26	 เมษายน	 2556	 เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานการเรียนให้กับนักเรียน	 และเตรียมความพร้อมในระดับ
สูงขึ้น	อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในทางที่เหมาะสมไปกับคอร์สเรียนที่หลากหลาย 
ทัง้วชิาการ	กจิกรรมพเิศษ	กฬีา	และดนตร	ีนอกจากนีย้งัมกีจิกรรมต่างๆ	อาท	ิการแสดง	Talent	Show,	
Edutainment	Day	และ	Day	Camp	ณ	จังหวัดราชบุรี


