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พิธีไหว้ครู ประจ�ำปีกำรศึกษำ 2557

ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

A S S U M P T I O N  C O L L E G E  T H O N B U R I

จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 21 ฉบับที่ 171 เดือนมิถุนายน 2557



	 ฝ่ายกจิการนกัเรยีน	ได้จดัพธิไีหว้คร	ูประจ�าปีการศึกษา	2557 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 19	มิถุนายน	2557	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี 
เดอ	มงฟอร์ต	โดยพธิแีบ่งเป็น	3	รอบ	ดงันี	้รอบแรกนกัเรยีนระดบัชัน้ 

ประถมศกึษาปีที	่1	ถงึประถมศกึษาปีที	่4	รอบสองนกัเรยีนระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่	5	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	2	และรอบสุดท้ายนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	6	เข้าร่วมพิธี

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557
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	 คณะครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ได้จัดพธิีถีวายตวัแด่แม่พระ	พธิปีระดบัเขม็วทิยฐานะ	และปฐมนเิทศนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที	่4	ปีการศกึษา	2557	เมือ่วนัศกุร์ที	่13	มถุินายน	2557	โดยในช่วงเช้านกัเรยีนเข้าร่วมพธิถีวายตวัแด่แม่พระอสัสมัชญั	ณ	บรเิวณใต้อาคาร 
เซนต์ปีเตอร์	 จากนัน้เข้าร่วมพธิปีระดบัเขม็วทิยฐานะ	ณ	หอประชุมหลุยส์	 มาร	ี เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยม	ีภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	ภราดาอรณุ เมธเศรษฐ	อธกิาร	คณะภราดา	คณะผู้ช่วยผูอ้�านวยการ	และคณุครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ให้เกยีรตใินการ
ประดบัเขม็วทิยฐานะให้กบันกัเรยีน	มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวชิาการ	มาสเตอร์สมบตั ิ บญุสาพพิฒัน์ 
ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการนกัเรยีน	และมาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจม่ัน	 ผูช่้วยผู้อ�านวยการฝ่ายอาคารสถานที	่ ปฐมนิเทศนกัเรยีน	 ปิดท้ายด้วย
กิจกรรมสายสมัพนัธ์รุน่พีม่ธัยมศกึษาปีที	่6

 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	
และคณะผูช่้วยผูอ้�านวยการ	ได้เดนิทางไปประชมุความ
ร่วมมือทางวิชาการ	 เพื่อพัฒนางานการสอนภาษาจีน 
ณ		มหาวิทยาลัยครุศาสตร์กว่างซ	ีเมืองกุ้ยหลิน	และ 
วทิยาลยัฉายจงิ	เมอืงหนานหนงิ	มณฑลกว่างซี		สาธารณรฐั 
ประชาชนจีน	ระหว่างวันที่	24	-	30	มิถุนายน	2557		
ซึ่งผลการประชุมในเบ้ืองต้นสรุปได้ว่าทั้งสองฝ่าย 
จะมกีารแลกเปล่ียนครผูู้สอนระหว่างกนั	อีกทัง้การจดั
กิจกรรมการเรียนการสอน	 เพื่อพัฒนานักเรียน	 และ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

พิธีีถวายตัวแด่แม่พระ พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการ 
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน



	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี	 ประจ�าป ี
การศึกษา	2556	เมื่อวันเสาร์ที	่21	มิถุนายน	2557	ณ	หอประชุม
หลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยม	ีภราดา ผศ.ดร.วนิยั วริยิวทิยาวงศ์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
ซึ่งในปีการศึกษา	 2556	 มีนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรเรียนด ี
(Certificate)	 จ�านวน	 1,179	 คน	 เกียรติบัตรเรียนดี	 3	 ปีซ้อน 
(Diploma)	 จ�านวน	 259	 คน	 และเกียรติบัตรเรียนดีรายวิชา	
จ�านวน	183	คน	ในโอกาสนี้	สมาคมผู้ปกครอง	และครู	โรงเรียน 
อสัสัมชญัธนบรุ	ีได้มอบโล่เชดิชเูกยีรตใิห้กบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่	6	ปีการศึกษา	2556	ที่สอบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ระดับชาติ	(O-NET)	ได้	100	คะแนนเต็ม

	 นักเรียนวง	 ACT	 Super	 Acoustic	 Band	 ประกอบด้วย	
น.ส.แพรวพรรณ ค�าพันธุ์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่5/7	น.ส.จุฑาทิพย์ 
จนัทน์วฒันาผล	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/3	และนายภาคภมู ิดอกจนัทร์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/1	ได้เข้าร่วมการประกวดแต่งเพลงรกัแม่	ระดบั

มัธยมศึกษา	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร	ีจดัโดยสมาคมรกัแม่	เมือ่วนัเสาร์ที	่28	มถินุายน	
2557	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ	์ผลปรากฏว่าได้รับรางวัล	
รองชนะเลิศอันดับที	่2

 นางสาวสรินิธรณ์ ขดัหวแีก้ว	นกัเรยีนชัน้ 
มัธยมศึกษาปีที่	 6/1	 ได้เข้าร่วมการประกวด 
วาดภาพหวัข้อ	“ธนบรุขีองฉนั” ในงานกจิกรรม 
ทางการศกึษา	“ด้วยรกัจากฉันถงึธนบรุ ีครัง้ที ่1” 
จดัโดย	สภาเขตภาษเีจรญิ	ร่วมกบั	ชมรมศิลปะ	
Workshop	of	Art	เมือ่วนัเสาร์ที	่21	มถินุายน	
2557	ณ	ห้างสรรพสนิค้าซคีอน	บางแค	ผลการ 
ประกวด	ประเภทการแข่งขนัวาดเส้นสร้างสรรค์	 
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย	นางสาวสรินิธรณ์ 
ขัดหวีแก้ว	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 อันดับที่	 1	
โดยมี	มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร	์เป็นครูผู้ควบคุม
และฝึกซ้อม

รางวัลประกวดแต่งเพลงรักแม่

รางวัลชนะเลิศประกวดวาดภาพลายเส้น
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	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้จัดกิจกรรมร�าลึกสุนทรภู	่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๒๖	มิถุนายน	๒๕๕๗	ณ	หอประชุมหลุยส์	 มารี 
เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	อธิการ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	และมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าร่วม
การประกวดต่างๆ	ภายในงานมีการแสดงจินตลีลา	และการแสดงละครเรื่องพระอภัยมณี

 มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ	ครูที่ปรึกษาชมรม	ACT 
Media	และมาสเตอร์รณชยั เมฆบรสิทุธิ ์งานประชาสมัพนัธ์	 
ได้น�านักเรียนชมรม	ACT	Media	 เข้าร่วม	Workshop	 ใน
โครงการ	 KWN	 KIDS	WITNESS	 NEWS	 2014	 เมื่อวัน
อังคารที่	24	มิถุนายน	2557	ณ	อุทยานการเรียนรู้ทีเคพาร์ค 
เซ็นทรัลเวิร์ล	 เพื่อเรียนรู้กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์
เบื้องต้น	 และรับฟังวิทยากรจากแวดวงวิชาชีพ	 บรรยาย
แนะแนวการศกึษาต่อในคณะนเิทศศาสตร์	ระดบัอดุมศกึษา

 มิสพิชชญามญช์ ชันแสง	 และมาสเตอร์อรรถพร 
เลศิมาลยัภรณ์	งานยาพาหนะ	และรถรับ	-	ส่งนกัเรยีน	ได้จดั 
อบรมนกัเรยีนทีใ่ช้บรกิารรถรบั	-	ส่งนกัเรยีน	ประจ�าปีการศกึษา	
2557		เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติตนในการขึ้น-ลงรถอย่างปลอดภัย 
และการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเหลือชีวิต	 เมื่อวันที่	 2	-	6	
มิถุนายน	2557	ณ	ห้องเรียนไฟฟ้า	อาคารมาร์ติน
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มิสภัทราวรรณ เกตุอุดม

มิสจริยา พึ่งพิง

มิสพรรณพัชร ใจดี

มิสอารีภา โชติทัตต์

Mr. Daniel Perrett

มิสสุกานดา ลอยดารา

มาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม

มิสศรีภัทรา นาเลิศ

มิสศศิธร สิริสัมปทา 

Mr. Aluin Bulosan

มิสปิยสุดา พะหลวง

มาสเตอร์ภูวดล ส�าลี

มิสพรพิสุทธิ์ สุทธิรัตนาพร

Ms. Kirstin Boyd

Mr. Tee Jay Oliveros

มิสนุจรินทร์ มนตรีโพธิ์

มิสสุพัดชา ชันแสง

มาสเตอร์ศุภกร ผันผล

Mr. Donato Nucciarone

Ms. Muneeza Sohail 

การศึกษาบัณฑิต	ภาษาไทย	มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
ครูภาษาไทย	ม.1

วิทยาศาสตรบัณฑิต	ฟิสิกส์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูวิทยาศาสตร์	ม.5

ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	
ศิลปะการแสดง-นาฏศิลป์ไทย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูศิลปะ	ป.6

ศิลปศาสตรบัณฑิต	Literture	And	Arts	
CHONG	QING	UNIVERSIITY
ครูภาษาต่างประเทศ/จีน	ป.4

Bachelor	of	Arts
University	of	London
Science	Gr.3-4	(EP)

การศึกษาบัณฑิต	สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูสังคม	ป.1

อักษรศาสตร์	ปรัชญา
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูสังคม	ป.3-ป.4

วิทยาศาสตรบัณฑิต	การศึกษาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครู

วิทยาศาสตร์	ม.6

การศึกษาศาสตร	์(เกียรตินิยมอันดับ	2)
เทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สอนคอมพิวเตอร์	ป.1	/	งานวัดผล

Bachelor	of	Science	in	Home	Economics	
Central	Mindanao	University

Home	Economics	Gr.1-6
(EP)

ครุศาสตร์บัณฑิต	การศึกษา
(คณิตศาสตร์)	

มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง
ครูคณิตศาสตร์	ป.6

การศึกษาบัณฑิต	วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ครูวิทยาศาสตร์	ป.5

ศิลปศาสตรบัณฑิต
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)	ภาษาจีน	

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ครูภาษาต่างประเทศ/จีน	ป.3

Master	of	Arts
University	of	Glasgow
Science	Gr.1-2	(EP)

Bachelor	of	Secondary	Education		
Cavite	State	University

Biology	Gr.5-6	(EP)

ครุศาสตร์บัณฑิต	การศึกษาบัณฑิต	
(คณิตศาสตร์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ครูคณิตศาสตร์	ม.3

บริหารธุรกิจบัณฑิต	การจัดการ
มหาวิทยาลัยสยาม

ครูการงานอาชีพ	ป.1-ป.6

Bachelor	of	Education
McGill	University

P.E.and	Health	Gr.5-8	(EP)

Master	of	Education
University	of	Sargodha
Science	Gr.	10-12	(EP)

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาฟิสิกส์
เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหาร	ลาดกระบัง	กทม.
ครูวิทยาศาสตร์	ป.3

แนะน�าบุคลากรใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2557
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Mr. Mehmood Nasir

Mr. Edrin Morta

Ms. Lifang Lu

Ms. Amy Ellis

Ms. Amanda Lynn DeBord

Mr. Jessie Guillermo

Ms. Shasha Liu

Mr. James Owen Edward Close

Mr. Christopher Scallon

Ms. Elizabeth Joan Topham

Ms. Kirsty Telfer

Ms. Rachael Michilina Greene

Ms. Wendy Conn Swanner

Ms. Emma Dolan

Mr. William Pownall

Ms. Manye Liang

Mr. Alexander Joseph Harrison

Mr. Mohammed Bari

Ms. Xiaojie Zheng

Mr. Zachary Robert Frye

Bachelor	of	Science	in	Mathematics	and	Physics	
Gc	University	Faisalabad	Pakistan

Math	-	Science	M.4	(IEP)

Bachelor	of	Science	in	Mathematics	
Mindaho	State	University

Math	M.3-4	(IEP)

Bachelor	of	Arts
Dhonburi	Rajabhat	University

Chinese	P8	(IEP)

Bachelor	of	Arts	in	English
The	Manchester	Metropolltan

University
(Bell )

Bachelor	of	Arts	in	History
Western	Illinois	University

(Bell )

Bachelor	of	Science	of	Health	and	Science
University	of	York

(Bell )

Bachelor	of	Arts	in	History
Shippensburg	University	of	Pennsylvania

(Bell )

Bachelor	of	Arts	in	Journalism	Studies
Edinburgh	Napier	University

(Bell )

Bachelor	of	Arts
North	Georgia		College	&	State		University

(Bell )

Bachelor	of	Science	in	Education
(Elementary	Education)

Northern	Arizona	University
(Bell )

Bachelor	of	Arts	in	Public	and	Social	Policy
National		University	of	Ireland

(Bell )

Bachelor	of	Science	in	Computer	
Science	Southern	Baptist	College

Computer	M.1-2	(IEP)

Bachelor	of	Arts	Baise	Universit
Chinese	P5	(IEP)

Bachelor	of	Science	in	Applied	Psychology
Cardiff	University	Prifysgol	Caerdydd

(Bell )

Bachelor	of	Arts
University	of	the	West	of	England

English	M.4-6	(IEP) 

Bachelor	of	Arts
Daging	Normal	University

Chinese	P6	(IEP)

Bachelor	of	Arts	in	Music
University	of	North	Texas

(Bell )

Master	of	Science
Osmania	University
Math	M.5-6	(IEP) 

Bachelor	of	Arts
Hangzhou	Normal	University

Chinese	P7	(IEP)

Bachelor	of	Arts	in	Social	Science
De	Paul	University

(Bell )



สาธิตคอร์สเวิร์ดเกม

	 งานประกนัคณุภาพภายใน	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จดัให้ 
มีการอบรม	เรื่อง	มาตรฐานการประกันคุณภาพ	สพฐ.	และ	
BSG	 โดยมี	มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม	 หัวหน้างานประกัน
คุณภาพ	 และ มิสนฤมล น้อยอิ่ม	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย	
English	 Program	 เป็นวิทยากร	 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีผู ้
เข้าร่วมอบรม	 จ�านวน	 39	คน	 เมื่อวันเสาร์ที	่ 14	 มิถุนายน	
2557	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี่	อาคารยอห์น	แมรี่

อบรมมาตรฐานการประกันคุณภาพ
สพฐ. และ BSG

	 คณะครโูรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	แผนก	MLP	จ�านวน	8	คน 
ได้เดนิทางมาศกึษาดงูานการจดัการเรยีนการสอนของฝ่าย	English	
Program	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีเมื่อวันพฤหัสบดีที	่5	มิถุนายน	
2557	โดยมี	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	มสินฤมล 
น้อยอิ่ม	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่าย	English	Program	และคณะครู
ฝ่าย	English	Program	ให้การต้อนรับ

ศึกษาดูงานฝ่าย English Program

 ภราดา อรณุ เมธเศรษฐ อธกิาร	ได้อนเุคราะห์ประสานงาน 
กับสมาคมครอสเวิร์ดเกม	 เอแม็ท	 ค�าคม	 และซูโดกุ	 ในการจัด
โครงการ	Brand	Crossword	Game	Demonstration	เพือ่พฒันา
ทักษะเกมกีฬาทางวิชาการให้กับนักเรียน	เมื่อวันพุธที่	4	มิถุนายน	
2557	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งการจัดกิจกรรม
ในครัง้นีเ้ป็นการส่งเสรมิให้นกัเรยีนได้เรยีนรูว้ธิ	ีและเทคนคิการเล่น 

ที่เป็นมาตรฐาน	 ท�าให้เกิดพัฒนาการทั้งด้านกระบวนการคิด
วเิคราะห์	การคิดอย่างสร้างสรรค์	และเพ่ิมทกัษะความรูว้ชิาภาษา
อังกฤษ	คณิตศาสตร	์และภาษาไทย	โดยกิจกรรมแบ่งเป็น	2	รอบ	
รอบเช้า	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3-ประถมศึกษาปีที	่6	
และรอบบ่าย	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-มัธยมศึกษาปีที่	
3	เข้าร่วมกิจกรรม	
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	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้จัดประชุุุม 
ผู้ปกครองนักเรียน	 ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 เม่ือวันเสาร์ที่	 7	
มิถุนายน	2557	ณ	หอประชุมหลุยส์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ในรอบเช้า 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 2-6	 และ
รอบบ่ายประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2	-	3 
และระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5-6	 โดยมี	 ภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการ
ประชมุ	พร้อมชีแ้จงนโยบายปีการศกึษา	2557	มาสเตอร์ยทุธพงษ์ 
วงษ์เมืองสรรค	์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ มาสเตอร์สมบัติ 
บุญสาพพิฒัน์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายกจิการนกัเรยีน	และมาสเตอร์ 
วศิษิฐ์ ใจมัน่	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายอาคารสถานที	่ชีแ้จงแนวปฏบิตัิ 
จากนั้นผู้ปกครองพบครูประจ�าชั้นที่ห้องเรียน

	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ได้ด�าเนินการรับสมัคร	 และสอบ
ประเมนินกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	ปีการศกึษา	2558		
ระหว่างวนัที	่26	พฤษภาคม	ถงึวนัที	่18	มิถนุายน	2557	ณ	ห้อง
ธุรการ	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมีการประกาศผลการสอบ	
เมื่อวันศุกร์ที	่20	มิถุนายน	2557

ค่ายผู้น�า

สอบประเมินนักเรียน ป.1
ปีการศึกษา 2558

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ปีการศึกษา 2557
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	 ฝ่ายกิจการนักเรียนได้จัดค่ายผู้น�า	 เพื่อให้นักเรียนได้แสดง
ศักยภาพทางด้านการแสดงออกในการเป็นผู้น�า	 ระหว่างวันท่ี	
26-27	 มิถุนายน	 2557	 โดยมี	ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	 อธิการ 
ให้เกยีรตเิป็น	ประธานในพิธเีปิดการอบรมเรือ่งการเป็นผูน้�า	เมือ่วนั 
พฤหัสบดีที่	26	มิถุนายน	2557	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ	อาคาร
เซนต์ปีเตอร	์ และในวันศุกร์ที	่ 27	มิถุนายน	2557	คณะครู	 และ 
เจ้าหน้าที่ได้น�านักเรียนเยี่ยมสถานสงเคราะห์	 ผู้พิการทางสมอง	
บ้านราชวดี	 อ�าเภอปากเกร็ด	 จังหวัดนนทบุรี	 ซ่ึงการจัดค่ายผู้น�า
ในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม	จ�านวน	120	คน



	 งานอนามยัโรงเรยีน	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	ร่วมกบั	โรงพยาบาล
วิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	จัดโครงการตรวจสุขภาพ
นักเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	2557	ระหว่างวันที่	16-20	มิถุนายน	
2557	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต

	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 จัดโครงการตรวจ
สุขภาพครู	 และเจ้าหน้าท่ี	 ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 โดยมี 
คณะแพทย์	 และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์
เนชั่นแนล	หนองแขม	และโรงพยาบาลพญาไท	3	ด�าเนินการตรวจ
สุขภาพ	เมื่อวันเสาร์ที่	14	มิถุนายน	2557	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	
อาคารหอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 และ	 VIP	 Lounge 
อาคารโกลเด้น	จูบิลี่

ตรวจสุขภาพครู และเจ้าหน้าที่ประจ�าปี

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	ได้ร่วมงานแถลงข่าวการจัดคอนเสิร์ตการกุศลรณรงค์ต้านภัยยาเสพติด	จัดโดย	
สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 เมื่อวันจันทร์ที	่ 23	
มิถุนายน	 2557	 ซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้ได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ทีมสโมสรฟุตบอล	 ASSUMPTION	UNITED	 และจ�าหน่ายของ 
ที่ระลึก	เพื่อร่วมเชียร์ทีมนักกีฬาในการแข่งขันฟุตบอล	ฤดูกาลที	่2	ตั้งแต่วันที่	28	มิถุนายน	2557	เป็นต้นไป	

ตรวจสุขภาพนักเรียนประจ�าปี
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	 ทีมสโมสรว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
ว่ายน�้าโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา	สวิมมิ่งเกมส	์ครั้งที่	2	ณ	สระ
ว่ายน�้าโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ระหว่าง 
วันที่	31	พฤษภาคม	-	1	มิถุนายน	2557	ผลการแข่งขัน	ทีมสโมสร
ว่ายน�า้อสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลัรองชนะเลศิประเภททมี	อนัดบั
ที่	1	รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล	จ�านวน	14	รางวัล	และเหรียญ
รางวัล	20	เหรียญทอง	36	เหรียญเงิน	และ	35	เหรียญทองแดง

	 นักเทนนิสทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจ�านวน	2	คน	ได้รับ
ต�าแหน่งชนะเลิศในรายการคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขัน
เยาวชนนานาชาติ	ณ	สาธารณรฐัเกาหลใีต้	ในเดอืนสงิหาคม	2557	
ได้แก่	ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล	ชั้นประถมศึกษาปีที	่4/8	มือวาง
อันดับ	1	ของประเทศไทย	เป็นตัวแทนในประเภท	ชายเดี่ยว	และ	
ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3/8	มือวางอันดับ	1	
ของประเทศไทย	เป็นตัวแทนในประเภทหญิงเดี่ยว

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษาได้ส่งนักกีฬา
แบดมินตันทีมโรงเรียน	 เข้าร่วมการแข่งขันรายการกรมพลศึกษา	
ประจ�าปีการศึกษา	2557	ระหว่างวันที่	5	–	11	มิถุนายน	2557 
ณ	อาคารนมิบิตุร	สนามกฬีาแห่งชาต	ิผลการแข่งขนัได้รบัถ้วยรางวลั
ชนะเลศิประเภททมีชาย	12	ปี	รางวัลชนะเลศิประเภททมีชาย	14	ปี 
และรางวัลชนะเลิศประเภททีมหญิง	14	ป	ีได้รับเหรียญรางวัล	9	
เหรยีญทอง	4	เหรยีญเงนิ	และ	3	เหรยีญทองแดง	รุน่	16	ปี	และ	18	ปี 
แข่งขันระหว่างวันที่	12-18	มิถุนายน	2557	ผลการแข่งขันได้รับ
รางวลัชนะเลศิ	ประเภททีมหญงิ	16	ปี	และ	18	ปี	รางวลัรองชนะเลศิ 
อนัดบั	2	ประเภททีมชาย	16	ปี	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	ประเภท
ทีมชาย	 18	 ปี	 และในประเภทบุคคลได้รับรางวัล	 2	 เหรียญทอง 
2	เหรยีญเงนิ	2	เหรยีญทองแดง	โดยม	ีมาสเตอร์กศมพงษ์  ไตรสมบรูณ์ 
และมาสเตอร์อลงกรณ์ แสงโชติ เป็นผู้ควบคุมทีม

	 คณะภราดา	 ครู	 เจ้าหน้าที่	 และพนักงาน	 ร่วม
ไว้อาลัยต่อการจากไปของมาสเตอร์โอภาส ผิวเกลี้ยง 
ครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 บิดาของมาสเตอร์
ภัทร ผิวเกลี้ยง	 และมิสศรัญยา ผิวเกลี้ยง	 โดยมี 
วจนพิธีกรรมภาวนาอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ	 เมื่อวันท่ี	 24-26	
มิถุนายน	 2557	ณ	 โบสถ์นักบุญหลุยส์	 มารีฯ	 บางแค	
ซึง่โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเป็นเจ้าภาพสวดภาวนาอทุศิ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 26	 มิถุนายน	 2557	 และพิธีมิสซา
ปลงศพ	จดัขึน้เมือ่วนัเสาร์ที	่28	มถินุายน	2557		ณ	โบสถ์ 
นักบุญหลุยส์	มารีฯ	บางแค

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน
กรมพลศึกษา

ร่วมไว้อาลัย

รางวัลแข่งขันว่ายน�้าสามชัยวิเทศศึกษา
สวิมม่ิงเกมส์ ครั้งที่ 2 ตัวแทนแข่งขันเยาวชนเทนนิสนานาชาติ
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ขอขอบคุณ	ปตท.	และ	บ.ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี

 มาสเตอร์ธร สรภูมิ	 งานนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ 
ได้เป็นตัวแทนโค้ชในการคุมนักเรียนไทยไปแข่งขันฟุตบอล 
The	 42nd	 Asian	 Schools	 Football	 U.18	 Championship	
ระหว่างวันที่	 3-13	 มิถุนายน	 2557	 ณ	 เมืองโซโล	 ประเทศ
อินโดนีเซีย	 โดยมี	นายปฏิภาณ ปิ่นเสริมสูตรศรี นายพัสกร 
ศรีทับทิม	 และนายชินภัทร์ ลีเอาะ	 นักกีฬาโครงการพิเศษของ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีเข้าร่วมการแข่งขัน	ผลปรากฏว่านักกีฬา
ทีมนักเรียนไทยสามารถคว้าแชมป์การแข่งขันดังกล่าว	

	 นกักฬีาบาสเกตบอลโครงการพเิศษ	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	
รุ่นอายุ	15	ปี	และรุ่นอายุ	18	ปี	เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล 
รายการสปอนเซอร์	 ไทยแลนด์	 แชมเปี ้ยนชิพ	 2014	 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ใน
รอบชิงชนะเลิศตัวแทนภาคนครหลวง	 เมื่อวันพุธที่	 25	 มิถุนายน	
2557	โดยสามารถคว้าแชมป์มาครอง	ดังนี้	รุ่นอายุ	15	ปี	โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 ด้วยสกอร์	 78	 ต่อ	 30	
คะแนน	และรุ่นอาย	ุ18	ปี	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีชนะ	โรงเรียน
สตรีวิทยา	2	ด้วยสกอร์	69	ต่อ	34		คะแนน	ท�าให้ทั้ง	2	รุ่น	ได้ผ่าน
เข้ารอบแข่งขันระดับประเทศ	ที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป

	 ทมีนกักฬีาฟตุบอล	เจ้าสวัน้อย	อสัสมัชญัธนบรุ	ีรุน่อาย	ุ15	ปี	 
ในฐานะตัวแทนประเทศไทย	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ	
MANCHESTER	UNITED	PREMIER	CUP	SOUTH	EAST	ASIA	
FINALS	2014	รอบชงิแชมป์อาเซยีน	ระหว่างวนัที	่17-19	มถินุายน	
2557	ณ	 สนามธัญญปุระ	 จังหวัดภูเก็ต	 ผลการแข่งขัน	 ชนะทีม
มาเลเซีย	4	ประตู	ต่อ	1	จึงได้ผ่านเข้ารอบชิงแชมป์โลก	ณ	เมือง
แมนเชสเตอร์	ประเทศอังกฤษ	ต่อไป

แชมป์ The 42nd Asian Schools
Football U.18 Championship

แชมป์บาสเกตบอลตัวแทนภาคนครหลวง

แชมป์ Manchester United Premier Cup 
South East Asia Finals 2014
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