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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 21 ฉบับที่ 170 เดือนมีนาคม - เดือนพฤษภาคม 2557

สแตค็โลก
ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้

ถ้วยรางวัลอันดับ 1 การแข่งขัน



	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	และพลศึกษา	 ได้ส่งนักกีฬา
สแต็คเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์โลก	ณ	 สาธารณรัฐ
เกาหลีใต	้ระหว่างวันที	่26-27	เมษายน	2557	ซึ่งมีนักกีฬาสแต็ค
จาก	18	ประเทศ	เข้าร่วมการแข่งขัน	ผลการแข่งขันมีดังนี้

	 ครองถ้วยรางวัลอันดับที่	1	และอันดับ	3 
ของโลก	ในประเภทคู่	และถ้วยรางวัลอันดับที	่1	
ของโลก	ประเภททีม	Head	 To	Head	Cycle	
ทั้งน้ี	 ส่ือมวลชนหลายรายการได้เชิญนักกีฬา 
สแต็คไปร่วมรายการ	 เพื่อให้สัมภาษณ์และ 
สาธิตการเล่นกีฬา	 ประชาสัมพันธ์กีฬาสแต็ค	
อาท	ิรายการเคาะข่าวกฬีากับน้าตงิ	รายการเจาะ
ข่าวเด่น	รายการตื่นมาคุย	รายการ	Talk	of	The	
Town	 นิตยสารเนชั่นจูเนียร์	 รายการ	World	
Class	Smart	Thai	รายการคนเป็นข่าว	รายการ
สิงห์สปอร์ต	และรายการชิงร้อยชิงล้าน	เป็นต้น

รางวัลการแข่งขันสแต็คโลก

ที่ ชื่อ-สกุล ระดับชั้น เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง

1 นายกิตติธัช ไกรวุฒิวงศ์ ม.4/8 2 - 2

2 ด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญา ป.3/2 3 2 1

3 ด.ญ.รินรดา บุญลือลักษณ์ ป.6/5 1 - 2

4 ด.ญ.ธนิดา ม่วงมี ป.3/3 1 2 1

5 ด.ช.ภูกิจ ธนกรภัทรพงศ์ ป.4/5 1 1 1

6 ด.ช.ภูริวัฒน์ ฟลอเรส ป.4/2 - 2 2

7 ด.ญ.วรัทยา เชี่ยวชาญโชคชัย ป.4/2 - - 2

8 ด.ญ.ภัทรียา พัฒนาพรชัย ป.2/1 - 1 -

9 ด.ญ.วรัทยา ตั้งมงคลไพบูลย์ ป.2/5 - 1 -

รวม 8 9 11
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	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 และกลุ ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์	 ได้จัดค่ายวิทยาศตร์-คณิตศาสตร	์
ตามแนวทาง	 สสวท	 และ	 สอวน.	 ส�าหรับห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ระหว่างวันที ่
13-14	 มีนาคม	ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 ชั้น	 2 
อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ทั้งหมด	120		คน

รางวัลเหรียญเงินวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดการเลือกตั้งประธาน 
สภานักเรียน	 เม่ือวันพุธที่ 	 28	 พฤษภาคม	 2557 
ผลการเลือกต้ังปรากฏว่า	 ประธานสภานักเรียนระดับ
ประถมศึกษา	 ได้แก่	 ด.ญ.ภัคจิรา นภาพรรณสกุล 
ช้ันประถมศึกษาปีที่	 5/4	 ประธานสภานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา	 ได้แก่	น.ส.พิสชา ตั้งพินิจการ	 ช้ันมัธยม 
ศึกษาปีที่	5/7

ประธานสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2557

 ผลรางวัลจากการเข้าร่วมโครงการอจัฉรยิภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจ�าปี พ.ศ.2556
	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 ดังน้ี	
รางวัลเหรียญเงินวิทยาศาสตร์	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
จาก	ด.ช.ชยตุม์ อาจอ�านวยวภิาส	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/2	
และรางวัลเหรียญทองแดงวิทยาศาสตร์	 ระดับช้ันประถม
ศกึษาปีที	่6	จาก	ด.ช.พชิญะ เรอืงเวชวรชยั	ชัน้ประถมศกึษา
ปีที	่6/2	โดยนกัเรยีนได้เข้าร่วมพิธมีอบเหรยีญรางวลั	เมือ่วนั
พธุที	่26	มนีาคม	2557	ณ	Event	Hall	102	ศนูย์นทิรรศการ	
และการประชุมไบเทค	บางนา
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น.ส.พิสชา ตั้งพินิจการ ด.ญ.ภัคจิรา นภาพรรณสกุล 



 ฝ่ายวชิาการ ได้จดังานเลีย้งแสดงความยนิดกีบันกัเรยีนผูม้ ี
ผลงานทางวชิาการดเีด่น ปีการศกึษา 2556 เมือ่วนัพฤหสับดี 
ท่ี 24 เมษายน 2557 ณ ห้อง VIP Lounge อาคารโกลเด้น จบูลิี่ 
โดยมีอธิการ ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ใหเ้กยีรติเป็นประธานใน
การมอบเกยีรตบิตัรแสดงความยินดใีห้กบั นกัเรยีนทีม่ผีลงานทาง 
วชิาการดเีด่นและได้รบัรางวลัจากการแข่งขนัภายนอก ดงันี้
 •	 รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการวิทยาศาสตร์	 ระดับ
นานาชาต	ิประจ�าปีการศึกษา	2556	(รอบระดับประเทศ)	จ�านวน	
3	เหรยีญทอง	2	เหรยีญเงนิ	2เหรยีญทองแดง	และ	3	รางวลัชมเชย
 •	 รางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการคณิตศาสตร์	 ระดับ
นานาชาต	ิประจ�าปีการศึกษา	2556	(รอบระดับประเทศ)	จ�านวน	
2	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง	และ	2	รางวัลชมเชย

 • 	 รางวัลจากการเข ้าร ่วมโครงการอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 ประจ�าปี	 พ.ศ.2556	 จ�านวน	 1	
เหรียญเงิน	และ	1	เหรียญทองแดง
 •	 นักเรียนที่สอบได้คะแนน	 100	 เต็ม	 การสอบ	O-NET 
ปีการศึกษา	2556	จ�านวน	15	คน
 •	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ที่สอบผ่านเข้าศึกษา
ระดับอุดมศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	2557	ในคณะแพทยศาสตร์	
จ�านวน	4	คน	คณะทันตแพทยศาสตร์	 จ�านวน	4	คน	และคณะ
เภสัชศาสตร	์จ�านวน	1	คน	
 •	 นักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าโครงการส่งเสริม
โอลิมปิกวิชาการพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา	 (สอวน.)	
จ�านวน	1	คน

งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนักเรียนผู้มีผลงาน
ทางวิชาการดีเด่นปีการศึกษา 2556
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดโครงการ	 Summer	 Course	 2014 
เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น	 ใฝ่รู้	 และเตรียมความพร้อม
ในระดับที่สูงขึ้น	 อีกทั้ง	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไปกับคอร์สพิเศษท้ังด้าน
วิชาการ	และกิจกรรม	ระหว่างวันที่	24	มีนาคม	-	วันที	่25	เมษายน	2557	
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร ่วมกับ	 บริษัททรู	
อินเทอร์เน็ต	 จ�ากัด	 จัดพิธีลงนามสัญญาเช่าสัญญาณ
อินเทอร์เน็ต	ประจ�าปีการศึกษา	2557	ความเร็วภายใน
ประเทศ	 ที่ความเร็ว	 250	Mbps.	 และต่างประเทศท่ี
ความเรว็	100	Mbps.	เม่ือวนัศกุร์ที	่16	พฤษภาคม	2557	
ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร

	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่	 เมื่อ
วันศุกร์ที่	 30	 พฤษภาคม	 2557	 โดยสภานักเรียน	 และสารวัตร
นกัเรยีนแจกสติก๊เกอร์รณรงค์งดสบูบุหรีใ่ห้แก่ผูป้กครอง	ทีเ่ดนิทาง
มาส่งบตุรหลานบรเิวณหน้าอาคารราฟาแอล	สภานกัเรยีนระดบัชัน้
มัธยมศึกษา	 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของบุหรี่ให้กับ

 มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจม่ัน	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอาคาร
สถานที่	 และมาสเตอร์บุญสร้าง	 อิศรเสนา	ณ	 อยุธยา	 ได้เข้า
ร่วมการจัดค่ายครู	 และค่ายเยาวชนอนุรักษ์พลังงาน	 และ 
สิ่งแวดล้อม	ในโครงการ	Energy	Mind	Award	โดยการไฟฟ้า
นครหลวง	 	 ระหว่างวันที่	 30	พฤษภาคม	 -	2	มิถุนายน	2557 
ณ	ศูนย์รวมตะวนั	จงัหวดักาญจนบรุ	ีเพือ่เพิม่พนูความรูด้้านการ
อนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากร	และนักเรียน		ตลอดจนส่งเสริม
และสนับสนุนการด�าเนินงานการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ	์
พลังงานในสถานศึกษา

ร่วมโครงการ Energy Mind Award  

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

พิธีลงนามสัญญาเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต

นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่2-ประถมศึกษาปีท่ี	4	ณ	บรเิวณ
ใต้อาคาราฟาแอล	และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	
5	 -	มัธยมศึกษาปีที	่ 6	 ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	
จากโรงเรียนไปจนถึงวงเวียนทะเลสาบ
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	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี ได้จัดสัมมนาเปิดปีการศึกษา	
2557	เมื่อวันที	่15-16	พฤษภาคม	2557	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคาร
รัตนบรรณาคาร	 โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่	 15	 พฤษภาคม	 2557	 เป็นการบรรยาย
ในหัวข้อ	 “แนวทางการจัดการศึกษาตามนโยบายมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย”	โดย ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

สัมมนาเปิดปีการศึกษา 2557

Happy Birthday & Happy Feast Day

แห่งประเทศไทย	“นโยบายและจดุเน้นการจดัการ
ศกึษา	ปีการศึกษา	2557”	โดย	ภราดา ดร.วีรยทุธ 
บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	“ข้อคิดจากอธิการ” 
โดย	ภราดาอรณุ เมธเศรษฐ	อธิการ	และ	“สปิริต
ของบุคลากรต่อการพัฒนาองค์กรที่ประสบ
ความส�าเร็จ”	โดย ศาสตราจารย์	ดร.นายแพทย์ 
กระแส ชนะวงศ	์และ	ดร.ปรางทิพย์ ยุวานนท์ 
วนัศกุร์ท่ี	16	พฤษภาคม	2557	ในหวัข้อ	“การท�างาน 
ให้มีความสุข สนุกอยู่กับงาน”	 โดย	 อาจารย์ 
เสรมิพรรณ		สุทธธิาน	ี“ยทุธศาสตร์การจดัการเรยีน
การสอน”	โดย	มาสเตอร์ยุทธพงษ์	วงศ์เมอืงสรรค์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ “แนวทางการ
ดแูลนกัเรยีน”	โดย	มาสเตอร์สมบตั	ิบญุสาพพิฒัน์ 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	 ปิดท้าย
การสัมมนาในครั้งนี้ด้วยการประชุมสวัสดิการครู 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดย	 มาสเตอร์จรัญ 
น้อยอิ่ม	ประธานสวัสดิการครูฯ

ทัศนศึกษาครู และเจ้าหน้าที่
อบรมภาษาอังกฤษ ณ เมือง
Cambridge

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดทัศนศึกษาประจ�าปี	
2556	ส�าหรบัคณะคร	ูและเจ้าหน้าที	่โดยมกีารจดัทศันศกึษา
ทั้งภายใน	และต่างประเทศ	ดังนี้	 วันที	่ 27	–	30	 เมษายน	
2557	ทัศนศึกษา	ณ	ประเทศมาเลเซีย	-	สิงคโปร์	วันที่	27	
เมษายน	-	3	พฤษภาคม	2557	ทัศนศึกษา	ณ	ประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย	 เดนมาร์ก	 นอร์เวย์	 สวีเดน	 ฟินแลนด์	 และ 
วนัที	่7	–	9	พฤษภาคม	2557	ทศันศกึษา	ณ	รายาบรุ	ีรสีอร์ท	
จังหวัดกาญจนบุรี

 มาสเตอร์ฐติวิชัร์ เชือ้สาย	เจ้าหน้าทีศ่นูย์คอมพวิเตอร์	
ได้เดนิทางไปอบรมภาษาองักฤษคอร์สระยะสัน้	ณ	ศูนย์ภาษา
อังกฤษ	Bell	เมือง	Cambridge	ประเทศอังกฤษ	เพื่อพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษ	 โดยได้รับทุนในการอบรมจาก	 โรงเรียน 
อสัสัมชัญธนบรุ	ีร่วมกบั	ศูนย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	ระหว่าง
วันที่	 27	 เมษายน	2557-	18	พฤษภาคม	2557	 เป็นระยะ
เวลา	3	สัปดาห์
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มุทิตาจิตครูเกษียณ
ปีการศึกษา 2556
	 ส�านกัผูอ้�านวยการ	โรงเรยีนอสัสมัชญั 
ธนบุร	ี ได้จัดงานมุทิตาจิตครูเกษียณ	ปีการ
ศึกษา	 2556	 เมื่อวันศุกร์ที่	 25	 เมษายน	
2557	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต 
ซึ่งในปีการศึกษา	 2556	 มีครู เกษียณ
จ�านวน	4	ท่าน	ได้แก่	มิสจินตนา	สารีบุตร 
มาสเตอร์ประสม	กจิสวสัดิ	์มสิอาร	ีสนิปัญจะ 
และมิสส�าเนียง	 คงตระกูลทรัพย์	 โดยมี	
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	 อธิการให้เกียรติ
เป็นประธาน

	 งานอภิบาล	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณ	 โอกาสขอพรพระเจ้าเปิดปีการศึกษา	 2557	
เมื่อวันอังคารที	่20	พฤษภาคม	2557		ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม 
อาคารโกลเด้น	จบูล่ีิ	โดยมคีณุพ่อโทมสั  ประทีป  สทุธินาวิน  
ให้เกยีรตเิป็นประธานในการประกอบพธิ	ีคณะภราดา	ผูช่้วย
ผู้อ�านวยการ	คุณคร	ูและนักเรียนทุกระดับชั้นเข้าร่วมพิธี

พิธีมิสซาขอพรพระเจ้า เปิดปีการศึกษา 2557
	 ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จัดงานอวยพรวันคล้ายวนัเกดิภราดา
สุนันท์ โยธารักษ์	ที่ปรึกษาโรงเรียน	 เมื่อวันอังคารที่	 1	 เมษายน	
2557	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 อาคารรัตนบรรณาคาร	
ในช่วงก่อนเริม่การประชมุครใูนโครงการ	Summer	Course	2014	
โดยมีคุณครูจากศูนย์ดนตรีฯ	 บรรเลงดนตรี	 และคณะครูร่วมร้อง
เพลง	Happy	Birthday	มิสจินตนา	สารีบุตร	เป็นผู้แทนครูในการ
มอบช่อดอกไม้	และผูอ้�านวยการ	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
มอบของขวัญอวยพรวันเกิด

อวยพรวันคล้ายวันเกิดภราดาสุนันท์ โยธารักษ์
ท่ีปรึกษาโรงเรียน
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	 จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 1	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	 4	 และนักเรียนแทรกชั้น	 ประจ�าปี
การศึกษา	2557	 เมื่อวันอาทิตย์ที	่ 9	มีนาคม	2557	
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดา 
ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	แถลงนโยบาย
การบรหิารโรงเรยีน	และคณะผูช่้วยผู้อ�านวยการชีแ้จง
การจัดการเรียนการสอนตลอดจนแนวปฏิบัติในปี 
การศึกษา	2557

	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัด 
ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีการศึกษา	 2556	 เมื่อวันเสาร ์ 
ที	่22	มีนาคม	2557	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่ง 
ในตอนท้ายของการประชุม	มีการมอบเงินสนับสนุนโครงการและ
กิจกรรมต่างๆ	ของโรงเรียน	

	 คณะครโูรงเรยีนอสัสมัชัญล�าปาง	จ�านวน	5	คน	ได้เดนิทาง 
มาศึกษาดูงานด้านห้องสมุด	 เทคโนโลยีสารสนเทศ	 และงาน
ประชาสัมพันธ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีเมื่อวันพุธที	่26	มีนาคม	
2557	โดยมีผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายต่างๆ	ให้การต้อนรับ	ณ	ห้อง
ประชมุรตันบรรณาคาร	2	อาคารรตันบรรณาคาร	และเจ้าหน้าที่
แผนกธุรการน�าเยี่ยมชมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ 
ประจ�าปีการศึกษา 2557

โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง ศึกษาดูงานประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีพิธีมิสซาขอพรพระเจ้า เปิดปีการศึกษา 2557
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	 ทีมนักกีฬาฟุตบอลเจ้าสัวน้อย	 อัสสัมชัญธนบุรี	 คว้าสามแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลไพรมินิสเตอร์คัพ	 ประจ�าปี	 2557 
รอบคัดเลอืกเขต	10	กรงุเทพมหานคร	ได้แก่	รุน่อายไุม่เกนิ	12	ปี	รุน่อายไุม่เกนิ	14	ปี	และรุน่อายไุม่เกนิ	18	ปี	โดยจะเข้าร่วมการแข่งขนั 
รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	ในเดือนกรกฎาคม	2557

แชมป์ฟุตบอลไพรมินิสเตอร์คัพ 2014 รอบคัดเลือกตัวแทน เขต 10

	 ทีมนักกีฬาฟุตบอล	เจ้าสัวน้อย	อัสสัมชัญธนบุรี	รุ่นอาย	ุ15	ปี	สุดเจ๋ง	คว้าแชมป	์รายการแมนเชสเตอร	์ยูไนเต็ด	พรีเมียร์	คัพ	2014	
รอบชิงแชมป์ประเทศไทย	โดยนัดสุดท้ายชนะ	โรงเรียนกีฬาขอนแก่น	3:0	ประตู	ซึ่งที่ผ่านมาได้ลงแข่งขันทั้งสิ้น	10	นัด	ผลการแข่งขัน	 
ชนะ	 9	 ครั้ง	 	 เสมอ	 1	 คร้ัง	 ท�าประตูได้	 22	 เสีย	 1	 ประตู	 โดยไม่เคยแพ้ทีมใดจึงคว้าแชมป์มาครอง	 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทย 
เข้าร่วมแข่งขันในระดับอาเซียน	ในวันที	่16-20	มิถุนายน	ณ	จังหวัดภูเก็ต

แชมป์ฟุตบอลแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ คัพ 2014
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	 งานนักกีฬาเทนนิส	ฝ่ายกิจการพิเศษ	ได้ส่งนักกีฬาเทนนิส
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	
ประจ�าปี	2557	ระหว่างวันที่	26	เมษายน	-	6	พฤษภาคม	2557	
ณ	ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ
	 ผลการแข่งขนั	นางสาวปริยชนก สขุกณัหา	ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่	3/8	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี 
ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี นายกิติรัตน์ เกิดลาภี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/8	 ได้รับ 
รางวลัชนะเลศิ	ประเภทชายเดีย่วรุน่อายไุม่เกนิ	16	ปี	ด.ญ.สลกัทพิย์ 
อุ่นเมือง	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภท 
หญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน	 10	 ปี	 และประเภทหญิงคู่รุ่นอายุไม่เกิน	
10	ปี	และด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4/8	ได้
รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายคู่รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี

 ทีมสโมสรว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรายการว่ายน�้าชิงแชมป์	 ประเทศไทย
ประจ�าปี	 2557	 ระหว่างวันท่ี	 4 - 7	 เมษายน	 2557	 ณ	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ	 ผลการแข่งขัน 
ด.ช.กณิศ	 ธัมพาณิชย์สกุล	 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมยอดเยี่ยมประเภทบุคคล	 รุ่น	 11	ปีชาย	 	และได้รับรางวัล 
3		เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน		1	เหรียญทองแดง

รายการเยาวชนชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2557

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมยอดเย่ียม

 March - May 2014  11



การ์ตูนหรรษามหาสงกรานต์

กิจกรรม Open House
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดกิจกรรม	Open	House	
ส�าหรับผู ้ปกครองท่ีมีความสนใจน�าบุตรหลานเข้าเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 เมื่อวันจันทร์ที่	 7	
เมษายน	2557	ณ	หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โดย
มีผู ้อ�านวยการ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ให้เกียรติ
กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง	 และชี้แจงนโยบายการรับนักเรียนชั้น 
ประถมศึกษาปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 มาสเตอร์ยุทธพงษ ์
วงศ์เมืองสรรค์	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	ชี้แจงหลักสูตร 
การเรียนการสอน	 จากนั้นผู ้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่	 โดยมี
บุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ	น�าชมห้องเรียนของแต่ละแผนการ
เรียน		ตลอดจน	ห้องเรียนกิจกรรมพิเศษ	อาทิ	ห้องเรียนเทควันโด 
ห้องเรียนกอล์ฟ	 ห้องเรียนคหกรรม	 ศูนย์ฟ ิตเนส	 มาร์ติน
ยิมเนเซียม	และหน้าผาจ�าลอง	ณ	อาคารโกลเด้น	จูบิลี่

	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดกิจกรรมการ์ตูนหรรษา	
มหาสงกรานต์	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 11	 เมษายน	 2557	 เพ่ือ
เป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสเทศกาลสงกรานต์	 โดยใน
ช่วงเช้ามีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	ณ	 บริเวณใต้
อาคารเซนต์ปีเตอร์	จากนัน้มีการจัดประกวดเทพสีงกรานต์ 
หนูน้อยสงกรานต์	 ประกวดก่อเจดีย์ทราย	 การจัดเกม
ให้นักเรียนได้ร่วมสนุก	 ซ่ึงในช่วงบ่ายมีขบวนแห่คณะ
บคุลากรเข้าสูพ่ธิรีดน�า้สงกรานต์	และปิดท้ายด้วยการเล่น
น�้าสงกรานต์พร้อมกับการแสดงดนตรี	ณ	 บริเวณสนาม 
หน้าอาคารรัตนบรรณาคาร

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