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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 21 ฉบับที่ 173 สิงหาคม 2557

ต อ น ต า ม ห า พ ร ะ บิ ด าสุดสาคร เดอะ มวิสิคลั
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 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีและ สถาบนับางกอกแดนซ์ ร่วมกบั วทิยาลยัดรุยิางคศลิป์ มหาวทิยาลยัมหดิล จดัการแสดงละครเพลง 
“สดุสาคร” ในตอน ตามหาพระบดิา โดยม ีภราดาพรีพงษ์ ดาราไทย ทีป่รกึษาโรงเรยีน ให้เกยีรตร่ิวมการแสดง ระหว่างวนัที ่28-30 สงิหาคม 2557 
ณ มหดิลสทิธาคาร มหาวทิยาลยัมหดิล ศาลายา ซึง่รอบการแสดงเมือ่วนัเสาร์ที ่30 สงิหาคม 2557 คณุกติตริตัน์ ณ ระนอง ภราดาสรุสทิธ์ิ 
สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
คณะภราดา สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ให้เกียรติเข้าร่วมชมการแสดง 

สุดสาคร เดอะ มิวสิคัล
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งผลงานวาดภาพการ์ตูน 
โครงการ 7-eleven ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝันของนางสาว 
อมลรดา อทิธาถริธุ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่5/6 และนางสาวอญัมณี 
หล่อประสงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/8 ผลปรากฏว่านักเรียนท้ัง 
2 คน ผ่านการคดัเลือกเข้าร่วมโครงการ โดยนกัเรยีนจะได้เข้าค่ายอบรม 
เชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 1-4 ตุลาคม 2557 ณ บ้านผู้หว่าน 
จงัหวดันครปฐม

 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 6 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียน 
กสณิธร อาคาเดมี ่ผลปรากฏว่า การแข่งขนัซโูดกรุะดบัมธัยมศกึษา 
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ จาก ด.ช.ยีสุ่น่ ภูม่าล ีชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/8 
รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 จาก ด.ญ.นภสัสร ประสตูร์ ชัน้มธัยม 
ศกึษาปีที ่3/4 และรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 จาก ด.ช.ภาสพงษ์ 
พนาทวปี ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่3/8

ถอดรหัสนักวาดการ์ตูนในฝัน

รางวัลชนะเลิศซูโดกุ

 งานการสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) ฝ่ายวิชาการได้
จดัการแข่งขนัพฒันาทกัษะภาษาจนี “ฝากข้อความ ผ่านบทเพลง
ถึงแม่” เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 
ปรีชาวฒุ ิอาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมนีกัเรยีนจาก 10 โรงเรยีนเข้าร่วม 
ผลการแข่งขนันกัเรยีนโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ ีได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
ดังนี้ ด.ญ.อัญชลี รามนันท์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 และ 
น.ส.วรนิทร ภกัดบีญุญานกุลู ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่6/8 ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือภาษาจีน ด้วยดินสอ ด.ญ.ภัณฑิรา 
บุญประภากร ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดร้องเพลงจีนกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

 ดญ.วรสดุา อรรถวรเดช ได้เป็นตวัแทนทมีชาตไิทยเข้าร่วม
การแข่งขันหมากรุกสากลทีมหญิง ในรายการ Chess Olympiad 
2014 ณ ประเทศนอร์เวย์ ระหว่างวันท่ี 1-14 สิงหาคม 2557 
ซึง่มผีูเ้ข้าร่วมการแข่งขนัจากประเทศต่าง ๆ  รวมกว่า 100 ประเทศ 
ทั่วโลก ผลปรากฏว่า ทีมหญิงไทยได้รับรางวัลชนะเลิศของกลุ่มอี 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง

รางวัลการแข่งขันพัฒนาทักษะภาษาจีน

รางวัลชนะเลิศ Chess Olympiad 2014
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 มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายกิจการพิเศษ และนายวิฑูรย์ เนียมนาค นักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ได้เดินทางไปรับรางวัลธนบุร ี
ศรนีพมาศ เมือ่วนัพธุที ่20 สงิหาคม 2557 ณ ห้องประชมุ
เฉลิมพระเกยีรต ิ มหาวทิยาลัยราชภัฏธนบรุ ี จดัโดยส�านกั
ศลิปะและวฒันธรรม มหาวทิยาลัยราชภฏัธนบรุ ีซึง่เป็นรางวลั 
จากการสรรหา และคดัเลือกบคุคลผูส้ร้างสรรค์ผลงานด้าน
การอนรุกัษ์ ส่งเสรมิ เผยแพร่ และสบืสานศลิปวฒันธรรม

 นายวิฑรูย์ เนยีมนาค ช้ันมธัยมศกึษาปีที ่5/5 ได้เข้าร่วมการประกวด
ดนตรไีทยเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั เนือ่งในวโรกาส
ทรงเจริญพระชนมายคุรบ ๘๗ พรรษา ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพ-
รัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีประจ�าปี 2557 จดัโดย มลูนธิริาชสกลุ 
อาภากร ในพลเรอืเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชมุพรเขตอดุมศกัดิ ์เมือ่
วนัอาทติย์ที ่31 สงิหาคม 2557 ณ ห้องประชมุดรุยิางค์ทหารเรอืฐานทพัเรอื
กรงุเทพฯ ผลปรากฏว่า นายวฑิรูย์ เนยีมนาค ได้รบัถ้วยรางวลัชนะเลิศ การ
ประกวดจะเข้ พร้อมเงนิรางวลั 5,000 บาท

 ศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดดนตรไีทยรายการ SG Music Festival 2014 เมือ่วนัศกุร์ที่ 
22 สงิหาคม 2557 ผลปรากฏว่า ด.ช.ภมูชินก ระดมกจิ ชัน้ประถม 
ศกึษาปีที ่5/B ได้รบัรางวลัชนะเลศิการประกวดระนาดเอก ด.ญ.วิมพ์วิภา 
เชื่อมวราศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศการ
ประกวดขิม ด.ญ.ญาณิศา ศรีทวีพูน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 ได้
รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดซออู้ และ ด.ญ.ศุภิสรา 
ศรวีานชิภมู ิชัน้ประถมศกึษาปีที ่5/B ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 
การประกวดจะเข้

 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้น�านักเรียนวง ACT 
The Super Band ประกอบด้วย น.ส.แพรพรรณ ค�าพนัธุ ์ ชัน้มธัยมศึกษา
ปีที่ 5/7 น.ส.นรรษมน ปัญจเวทีกุล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/B นายภาคภูมิ 
ดอกจนัทร์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4/1 นายสหรฐั โชตริตัน์รงัษ ี ชัน้ มธัยมศกึษา
ปีที่ 4/8 น.ส.ธนวรรณ บุญเทพประทานพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 และ 
ด.ช.สินชัย ปราการ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 เข้าร่วมการประกวดวงสตริง 
ระดับมัธยมศึกษา รายการ The Square Music Contest 2014 ชิงถ้วย 
ผูว่้าราชการจงัหวดันนทบรุ ีเมือ่วนัเสาร์ที ่30 สงิหาคม 2557 ผลปรากฏว่า ได้
รบัโล่รางวลัชนะเลศิ พร้อมเงนิรางวลั 10,000 บาท

รางวัลธนบุรี ศรีนพมาศ 

รางวัลชนะเลิศการประกวดจะเข้

รางวัลชนะเลิศการประกวดระนาดเอก และขิม

รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี



กิจกรรมวันแม่
 ฝ่ายกจิการนกัเรยีน โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ ีได้จดัพธิถีวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
เฉลมิพระชนมพรรษา โดยมคีณะภราดา คณะคร ูผูแ้ทนจากสมาคม
ผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และชุมชน ร่วมวางพานพุ่ม
ถวายราชสดดุ ีเมือ่วนัศกุร์ที ่8 สงิหาคม 2557 ณ บรเิวณหน้าอาคาร
รตันบรรณาคาร และเข้าร่วมพธิเีทดิเกยีรตแิม่พระอสัสมัชญั โดยมี 
คณุพ่อวรพจน์ วสิฐินนทชยั ให้เกยีรตเิป็นประธานในการประกอบ
วจนพิธีกรรม ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ จากนั้น กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมร�าลึก
พระคุณแม่ ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ และคณะตัวแทนบุคลากร ได้มอบ
กระเช้าผลไม้อวยพรวนัเกดิภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย ทีป่รกึษา
โรงเรียน เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน เมื่อวันจันทร์ที ่
4 สงิหาคม 2557 ณ ห้องพกัครดูนตร ีอาคารหอประชมุหลยุส์ 
มาร ีเดอ มงฟอร์ต

ร่วมอวยพรวันเกิด
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย

 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ ได้มอบ 
เกยีรตบิตัรและช่อดอกไม้แสดงความยนิดกีบัครทูีไ่ด้รบัการคดัเลอืก
ส่งผลงานเข้าประกวดครดูเีด่นของสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครอง และครู
โรงเรียนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย ประจ�าปี 
2557 จ�านวน 6 คน เมือ่วนัศกุร์ที ่1 สงิหาคม 2557 ณ ห้องประชมุ 
รัตนบรรณาคาร 1 ดังนี้ ประเภทครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-ป.3 
มิสวีรวรรณ สุขสบาย ประเภทครูผู ้สอนระดับชั้น ป.4-ป.6 
มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ์ ประเภทครูผู้สอนระดับช้ัน ม.1-ม.3 
มาสเตอร์สันติ วงษ์พันธุ์ ประเภทครูผู้สอนระดับชั้น ม.4-ม.6 
มสิขนษิฐา สงิหเพช็ร์ ประเภทบคุลากรทางการศกึษา มาสเตอร์เนติ 
สนูยะไกร และประเภทผูร่้วมบรหิาร มสินฤมล น้อยอิม่ 

มอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้แสดงความยินดี
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 ฝ่ายวชิาการ ได้จดัทศันศึกษาส�าหรบันกัเรยีนห้องเรยีนพเิศษ
ตามแนวทาง สสวท. และ สอวน. โดยน�านกัเรยีนจ�านวน 120 คน 
ไปทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) 
จงัหวดัปทมุธาน ีเมือ่วนัเสาร์ที ่2 สงิหาคม 2557

 กจิกรรมศูนย์พฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ 
ประจ�าสัปดาห์ที่  4-8 สิงหาคม 2557 มีดังน้ี 1. กิจกรรมการ
ทดลองวิทยาศาสตร์ ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-6 
ทกุวนัจนัทร์-ศกุร์ เวลา 07.10-07.50 น. ณ ห้องศนูย์พฒันาอจัฉรยิภาพฯ 
อาคารราฟาแอล 2. การสอนเพิ่มเติมความรู้ ส�าหรับนักเรียนที่แข่งขัน 
ทกุวนัองัคาร-วนัพฤหสับด ีเวลา 07.10-08.00  น.

ทัศนศึกษาของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ตะกร้าคณะแพทย์

กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

 กิจกรรมชมรม “ตะกร้าคณะแพทย์” เดอืนสงิหาคม 2554 
ได้เชญินสิติคณะเภสชัศาสตร์ และแพทยศาสตร์ ได้แก่ นายวาทนิ 
พูลสัวสดิ์ นิสิตคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 มหาวิทยาลัยมหิดล 
นายโสภณ ศริปิณุย์ นสิติคณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนจนี ชัน้
ปีที ่5 มหาวทิยาลยัหวัเฉยีว นางสาวธนภรณ์ จตรุพลกลุ และนาย
พสธร วนชิกลุพทิกัษ์ นสิติคณะเภสชัศาสตร์ มหาวทิยาลัยศิลปากร 
มาให้ความรูแ้ละแนะแนวทางในการศกึษาคณะสาขาทีเ่กีย่วข้องกบั
การแพทย์ โดยมนีกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 เข้ารบัฟังการบรรยาย

 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์ ได้จัด
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ระหว่างวันท่ี 18-21 
สิงหาคม 2557 ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย 
อาทิ นิทรรศการงานวันวิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิด 
“จดุประกายความคดิ พฒันาชวีติด้วยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี” การทดลองทางวิทยาศาสตร  ์
เครื่องบินร่อน และเกมทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

สัปดาห์วิทยาศาสตร์



ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2557

 นักเรียนชมรม ACT Media ที่ผลงานได้ผ่านเข้ารอบ 
8 ทีมสุดท้ายในการประกวดรายการ Panasonic Kid Witness 
News 2014 เข้าร่วมกิจกรรม Workshop Camp ระหว่างวันที่ 
23-25 สิงหาคม 2557 โดยมีคุณสนมพร ฉิมเฉลิม ผู้ช่วยผู้จัดการ
ฝ่ายข่าว ผศ. ดร.ลักษณา คล้ายแก้ว ผอ.หลักสูตรนิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต และอาจารย์ประจ�าสาขาวิทยุและโทรทัศน์ คณะ
นิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต คณะกรรมการจาก Panasonic 
และคณุทรงพล จัน่ลา ผูอ้�านวยการผลติรายการ บรษิทัเดย์โพเอทส์ 
จ�ากัด (a day) ร่วมวิจารณ์ผลงานของผู้เข้ารอบ ณ อุทยานบ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต นอกจากนี้ 
นักเรียนได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชม และศึกษาดูงานฝ่ายข่าว
ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 

 นักเรียนชมรม ACT Media ร่วมกับ ฟาร์มสุข ไอศกรีม 
และกลุ่มจิตอาสา ได้จัดกิจกรรมสอนน้องท�าไอศกรีม ณ มูลนิธิ 
คนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 17 สิงหาคม 2557 โดยมีมาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ 
ครูที่ปรึกษาชมรม ACT Media มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์ 
งานประชาสัมพันธ์ ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรม พร้อมทั้งบริจาค
เงินช่วยเหลือมูลนิธิฯ จ�านวน 5,000 บาท และมอบเงินสนับสนุน
ให้กับโครงการฟาร์มสุข เพื่อช่วยกิจกรรมที่บ้านธัญพร จ�านวน 
10,000 บาท ทั้งนี้ ทางศูนย์วิทยบริการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ได้ร่วมบรจิาคหนงัสอืเรยีน และสือ่การเรยีนรูใ้ห้กบัโครงการฟาร์มรู้ 
เพื่อใช้ในการสอนเด็กด้อยโอกาสต่อไป

กิจกรรมสอนน้องท�าไอศกรีม Workshop Camp

ระดับชั้น วันที่ สถานที่ไปทัศนศึกษา

ป.1 พ. 13 ส.ค. 57 สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

ป.2 พ. 6 ส.ค. 57 ฟาร์มจระเข้สามพราน พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

ป.3 พฤ. 4 ก.ย. 57 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจ�าลอง

ป.4 พฤ. 14 ส.ค. 57 พระที่นั่งอนันตสมาคม สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา)

ป.5 พฤ. 28 ส.ค. 57 ตลาดน�้าด�าเนินสะดวก อุทยานหุ่นขี้ผึ้ง จ.ราชบุรี

ป.6 พ. 20 ส.ค. 57 พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ

ม.1 พฤ. 21 ส.ค. 57 พระราชวังบางปะอิน พระราชวังโบราณ ตลาดโก้งโค้ง จ.อยุธยา

ม.2 พ. 3 ก.ย. 57 วัดใหญ่ชัยมงคล วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตันแลนด์ จ.อยุธยา

ม.3 พ. 27 ส.ค. 57 เดอะเวเนเซีย จ.เพชรบุรี และตลาดน�้าหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

ม.4 อ. 19 ส.ค. 57 บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ ตลาด 100 ปีสามชุก จ.สุพรรณบุรี

ม.5 จ. 18 ส.ค. 57 วัดถ�้าเสื้อ หอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราช
สะพานข้ามแม่น�้าแคว จ.กาญจนบุรี

ม.6 อ. 2 ก.ย. 57 มูลนิธิชัยพัฒนา  ดอนหอยหลอด และอุทยาน ร.2 จ.สมุทรสงคราม
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 ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันศุกร์
ที่ 22 สิงหาคม 2557 โดยมี ภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 
ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล อธิการและผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และผู้แทนชุมชนเข้าร่วมงาน
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 คณะบคุลากรโรงเรยีนอสัสมัชญันครราชสมีา ได้เดนิทางมา
ศึกษาดูงานฝ่ายธุรการ-การเงิน งานบุคลากร งานประกันคุณภาพ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการ งานอภิบาล 
ฝ่ายกจิการนกัเรยีน และงานโภชนาการ ฝ่ายบรหิารงานท่ัวไป ศนูย์
การเรยีนรูพ้ลงังาน สิง่แวดล้อม และเศรษฐกจิพอเพยีง  ฝ่ายอาคาร
สถานที ่เมือ่วนัองัคารที ่26 สงิหาคม 2557 โดยม ีภราดา ดร.วีรยทุธ 
บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน และ
คณะครูฝ่ายธุรการ-การเงินให้การต้อนรับ 

คณะบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ
นครราชสีมา ศึกษาดูงาน

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
 มาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจมัน่ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายอาคารสถานที่ 
มาสเตอร์บญุสร้าง อศิรเสนา ณ อยธุยา และมาสเตอร์เขมพาสน์ 
จาดก้อน ได้เข้าร่วมประชมุเชงิปฏบิตักิาร เพือ่การอนรุกัษ์พลังงาน 
และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เม่ือวันเสาร์ท่ี 2 สิงหาคม 2557 
ณ ห้องคอนเวนชัน่ ซดี ีโรงแรมแอมบาสเดอร์ กรงุเทพฯ ในโครงการ 
Energy Mind Award โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
การอนุรักษ์พลังงานให้แก่บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน 
ตลอดจนส่งเสริม และสนับสนุนการด�าเนินงานในสถานศึกษา

พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงาน สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจพอเพียง



 มาสเตอร์นิรันดร์ ใจมั่น ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้น�าคณะกรรมการนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่าง 
คณะกรรมการนักเรียน 4 สถาบัน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ และโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เพื่อประชุมการด�าเนินงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละโรงเรียน 
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงพิจารณาหากิจกรรมช่วยเหลือสังคมที่จะท�าร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม
มาร์ติน เดอ ตูร์ส 5 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

 งานแนะแนว จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “รู้ทัน รับมือ ปัญหา
พฤติกรรมเด็กวัยเรียน” ส�าหรับผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่ 1 - 4 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 
รัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร ซึ่งมีผู้ปกครองให้ความ
สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายจ�านวน 180 คน

บรรยายพิเศษเรื่อง
“รู้ทัน รับมือ ปัญหาพฤติกรรมเด็กวัยเรียน”รับการตรวจนิเทศ

 คณะกรรมการจากส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศกึษาเอกชน ได้เดนิทางเข้ามาตรวจนเิทศ และตดิตามการให้
เงินอุดหนุน และเงินกองทุนส่งเสริมโรงเรียนในระบบ พร้อมทั้งให้
ค�าแนะน�า และข้อเสนอแนะต่าง ๆ แก่คณะครูผู้รับผิดชอบ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมผู้อ�านวยการ 
อาคารรัตนบรรณาคาร 

สภาสัญจร (SCGA)
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 ฝ่ายอาคารสถานที ่และฝ่ายกจิการนกัเรยีน ร่วมกบั บรษิทั
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้
เรื่องการใช้ลิฟต์ และบันไดเล่ือนอย่างปลอดภัยให้กับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 
ณ ห้องประชมุมงฟอร์ต อาคารหอประชมุหลยุส์ มาร ีเดอ มงฟอร์ต

 ACT Fitness Center ร่วมกบั งานระดบัชัน้ มธัยมศกึษา
ตอนปลาย จดัอบรมหลกัวธิกีารออกก�าลงักาย การใช้อปุกรณ์ และ
การฝึกออกก�าลงักายยอดนยิม Group Exercise & Performance  
ให้กับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันพุธที่ 13 สิงหาคม 
2557 ณ ACT Fitness Center ชั้น 2 อาคาร Golden Jubilee 

โครงการสุขภาพดี ชีวิตดี งานดี

 มิสนภัสนันท์ อัมพรพิพัฒน์ หัวหน้างานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรในโครงการครัวอาหารของไทย 
ก้าวไกลมาตรฐานสากล เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ ลานมรกต ห้างเซ็นทรัล ชิดลม ซึ่งร้านอาหารของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ได้รับการประเมินว่าเป็นร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ปี 2557 ตามมาตรฐาน GMP in Mass Catering  

กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการใช้ลิฟต์ และบันไดเลื่อน

พิธีมอบเกียรติบัตรร้านอาหารต้นแบบมาตรฐานสากล ปี 2557
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 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศกึษา และพลศกึษา ได้ส่งนกักฬีาสแตค็เข้าร่วมการแข่งขนักฬีา สแตค็ชงิแชมป์ประเทศไทย ประจ�าปีการศกึษา 
2557 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์สรรพสินค้าซีคอน บางแค ผลปรากฏว่าทีมนักกีฬาสแต็คของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
ได้รบัรางวลัถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี และถ้วยรางวลัชนะเลิศประเภทต่าง ๆ  อกีหลายรายการ

 ทีมนักกีฬาฟุตบอล เจ้าสัวน้อยอัสสัมชัญธนบุรี รุ่น 14 ปี 
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการกองทัพอากาศ เมื่อวันที ่
8 สิงหาคม 2557 ณ สนามธปูะเตมย์ี ผลการแข่งขนั ทมีเจ้าสวัน้อย 
ชนะ ทีมอ่างทองปัทมโรจน์ 5:0 ประตู จึงสามารถคว้าแชมป์ 
ได้ส�าเร็จ

แชมป์ฟุตบอลรายการกองทัพอากาศ

Road to Manchester United
Premier Cup 2014

รางวัลชนะเลิศกีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดงาน Road to Manchester 
United Premier Cup 2014 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557 
ณ หอประชมุหลยุส์ มาร ีเดอ มงฟอร์ต เพือ่เป็นขวญัก�าลงัใจให้กบั
นกักฬีาฟุตบอลโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ ีรุน่อาย ุ15 ปี ทีจ่ะเดนิทาง
ไปแข่งขันฟุตบอลรายการ Manchester United Premier Cup 
2014 ณ ประเทศอังกฤษ โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการ ให้เกียรติเป็นประธาน สมาคมผู้ปกครองและคร ู
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  สมาคมศิษย ์เก ่าอัสสัมชัญธนบุรี 
คณะกรรมการทีป่รกึษา คณะคร ูและนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่ 2-มัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมงาน
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ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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 งานกิจกรรมพิเศษ ได้จัดประกวดเชียร์ลีดเดอร์ ครั้งที่ 4 ACT CHEERLEADER CHAMPIONSHIP 2014 โดยม ี
ภราดา ดร.วีรยทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ ดร.อนพุงษ์ แต้ศลิปสาธติ นายกสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัธนบรุ ีพร้อมด้วยคณะกรรมการ
สมาคมผูป้กครอง และครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ คณะผู้ปกครอง คณะคร ูและนกัเรยีน เข้าร่วมชมและเชียร์ เมือ่วนัศุกร์ที ่22 สงิหาคม 2557 
ณ บริเวณสนามหน้าอาคารโกลเด้นจูบิลี่ ซึ่ง ผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ มี 2 ทีม ที่คะแนนเท่ากัน ได้แก่ ทีมสีน�า้เงิน/สีเขียว และทีม
สีม่วง/สีเหลือง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมสีแสด/สีฟ้า  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีมสีแดง/สีชมพู

 ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/8 และ 
ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล ช้ันประถมศึกษาปีที่ 4/8 ได้เดินทาง
ไปเข้าร่วมการแข่งขันเทนนิส ณ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผลการ
แข่งขันรายการ 2014 KETF Yeoncheon International Junior 
Championship เมื่อวันที่ 17-21 สิงหาคม 2557 ด.ญ.สลักทิพย์ 
อุ ่นเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว และหญิงคู ่
รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รายการ 2014 KETF Yanggu International 
Junior Championship เมื่อวันที่ 22-26 สิงหาคม 2557 
ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว 
และหญิงคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล ได้รับ
รางวัลชนะเลิศชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี

แชมป์เทนนิสเยาวชนนานาชาติ

 นกักฬีาเทนนสิทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีได้รบัรางวลัจาก
การแข่งขนัเทนนสิรายการ Wilson Junior Championship 2014 
เม่ือวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ 
เมืองทองธานี ดังนี้ ประเภทชายเดี่ยวรุ ่นอายุไม่เกิน 12 ปี 
ด.ช.นภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/8 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยวรุ่นอายุ 18 ปี นายพงศภัค เกิดลาภี 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/8 ได้รับรางวัลชนะเลิศ โดยมี น.ส.ณัฐชา 
จินตามฤทธิ์ ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4/B และกิติรัตน์ เกิดลาภี 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
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