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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี ได้จัดงาน	Christmas	Fair	 2014	 เมื่อวันพุธที	่ 24	 ธันวาคม	2557	 โดยมีพิธีเปิดกิจกรรม 
ณ	บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ	 มากมาย	 อาทิ	 การประกวดหนูน้อยแซนต้าและแซนดี ้
ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	การประกวดดนตรี	ACT	Music	Awards	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	ตลอดจน	ซุ้มเกม	
และงาน	ACT	Car	Boot	Sales	ครั้งที่	2	ณ	บริเวณด้านข้างอาคารอัสสัมชัญ	และอาคารโกลเด้น	จูบิลี	่

Christmas Fair 2014
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	 โรงเรยีนอสัสัมชัญธนบรุ	ีจดักจิกรรมวนัเดก็	เนือ่งในโอกาส
วันเด็กแห่งชาติ	เมื่อวันศุกร์ที่	9	มกราคม	2558	โดยมีคณะผู้ช่วย
ผู้อ�านวยการฝ่ายต่างๆ	 อ่านสารวันเด็กของนายกรัฐมนตรี	 จาก
นั้น	นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งจัดโดยคณะครู	และผู้ปกครอง	
ภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ตของนักเรียน	 เกม	 การแข่งขัน	
ตลอดจนการจดัเล้ียงอาหารกลางวนั	โดยมคีณะผูป้กครองร่วมน�า
อาหาร	และเครื่องดื่มมาแจกให้กับนักเรียน

กิจกรรมวันเด็ก

 มาสเตอร์ยทุธพงษ์ วงษ์เมอืงสรรค์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่าย
วิชาการ	และมสิเยาวลกัษณ์ กลุด�ารงค์	พร้อมคณะท�างานธนาคาร
โรงเรยีน	และคณุภทัรานษิฐ์ วทิยา	ผูจ้ดัการธนาคารออมสิน	สาขา 
สีแ่ยกทศกณัฐ์	ได้เข้าพบ	ภราดา ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ 
โรงเรียน	 เพ่ือรับมอบรางวัลธนาคารโรงเรียนดีเด่น	 สายสามัญ
ศึกษา	จากการประกวดธนาคารโรงเรยีนส่งเสรมิการออม	ประจ�าปี 
การศึกษา	2557	ประเภทโรงเรียนที่มีนักเรียน	จ�านวน	4,001	คน
ขึ้นไป	ซึ่งเป็นรางวัลที่ทางโรงเรียนได้รับเป็นปีที่	2	

รางวัลธนาคารส่งเสริมการออมดีเด่น 
ปีการศึกษา 2557

พิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส
 ภราดา ดร.วีรยุทธ  บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	ได้ให้
เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดไฟประดับต้นคริสต์มาส	 เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	4	ธันวาคม	2557	โดยมี	ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ 
อธกิารคณะกรรมการทีป่รกึษา	คณะคร	ูและเจ้าหน้าที	่เข้าร่วมพธิี 
ณ	บริเวณหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์	
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 ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ สินไพศาลทรัพย์	ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที	่1/3	ได้เข้าร่วมการแข่งขนัการเขยีนโปรแกรม	
ควบคมุหุน่ยนต์	ในรายการ	115	ปี	โรงเรยีนชยัภมูภิกัดี
ชมุพล	จงัหวดัชยัภมู	ิเมือ่วนัที	่23	-	25	ธนัวาคม	2557 
ผลปรากฏว่า	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	ด.ช.กัญจน์พิสิษฐ์ 
สินไพศาลทรัพย์	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โล่รางวัล 
นายกรัฐมนตร	ี

รางวัลชนะเลิศการเขียนโปรแกรม
ควบคุมหุ่นยนต์

	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการประกวด 
วงดนตรี	ระดับชั้นมัธยมศึกษา	รายการ	Search	To	Be	The	Star	
ครั้งที่	7	ชิงถ้วยประทาน	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี 
พระวรราชาทินัดดามาตุ	 เมื่อวันอังคารที่	 16	 ธันวาคม	 2557 
จัดโดย	สมาคมเมโลเดียน	ร่วมกับ	กระทรวงศึกษาธิการ	กระทรวง
วัฒนธรรม	กระทรวงการท่องเที่่ยวและกีฬา	มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา	 และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ณ	ห้างสรรพสนิค้าเดอะมอลล์	บางกะปิ	ผลการแข่งขนั	ได้รบัรางวัล
ชนะเลิศถ้วยประทาน	 พระเจ้าวรวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้าโสมสวล ี
พระวรราชาทินัดดามาตุ	

รางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรี
Search To Be The Star

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเปิด
พจนานุกรมภาษาจีน
	 งานการเรยีนการสอนวชิาภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการได้ส่งนกัเรยีน
เข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะทางภาษาจนี	(การเปิดพจนานกุรม)	ระดบั
มัธยมศกึษา	ในงานวนัวิชาการ	ACEP	สูม่าตรฐานสากล		เมือ่วนัศกุร์
ที	่23	มกราคม	2558	ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญัหลกัสตูรภาษาองักฤษ 
ผลการแข่งขนั	ด.ญ.อญัชิษฐา เฉนิ	 ช้ันมธัยมศกึษาปีที	่3/B	ได้รบั
รางวลัชนะเลิศ	และ	น.ส.อญัชสา เพยีรประเมษฐ์ ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที	่6/8	ได้รับรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	

	 กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ได้น�านกัเรียนเข้าร่วม
การแข่งขนั	Speech	Contest	ในงานวนัวิชาการ	ACEP	Academic 
Day	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่ 22	มกราคม	2558	ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญั
หลักสูตรภาษาอังกฤษ	 ผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ	 ประเภท 
Impromptu	ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น	ได้แก่	ด.ช.อดศิร วชริานันท์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/3	และรางวลัชนะเลศิ	ประเภท	Advertisment	
ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย	ได้แก่	ด.ช.ปวรศิร์ ป้ันอดุม ด.ช.ปวชิญา 
เฉลยจรรยา	ช้ันประถมศึกษาปีที	่6/6	และ	ด.ช.สงกรานต์ แซ่ตัง้	ชัน้ 
ประถมศกึษาปีที	่6/2

รางวัลชนะเลิศ Speech Contest



	 ฝ่าย	English	Program	ได้จดักจิกรรม	EP	EXPO	2014	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่4	ธนัวาคม	2557	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต 
เพ่ือส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ	 และความกล้าแสดงออกของนักเรียนหลักสูตร	 English	 Program	 ภายใต้ธีมที่มีชื่อว่า	 FANTASIA 
ภายในงานมีการจัดกิจกรรมมากมาย	 อาทิ	 Academic	 Fair	 การแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน	 การแสดงละครเวทีเรื่อง 
อะลาดิน	มาลีฟิเซนต	์และหนูน้อยหมวกแดง	ตลอดจน	การประกวดแต่งกายแฟนซี	และแสดงทักษะการร้องเพลงภาษาอังกฤษ	เป็นต้น

คอร์ส Bell Extra
	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT	 -	 	 Bell	 จัดการเรียน 
การสอนคอร์ส	 Bell	 Extra	 ส�าหรับนักเรียนระดับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1- 6	 โดยมีการเรียนการสอน
ทุกวันจันทร์-วันพฤหัสบดี	 เวลา	 16.00	 -	 17.00	 น. 
เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ�าวัน	
เพิ่มพูนความรู ้ด้านภาษาอังกฤษ	 และเปิดโอกาสให้
นักเรียนได้เรียนรู ้ภาษากับครูต่างชาติมากขึ้น	 ซึ่งครู
ต่างชาติจะใช้หนังสือ	 Kid’s	 Box	 และ	 Footprints	 2 
ในการจัดการเรียนการสอน	 เน้นการสอนผ่านกิจกรรม
และเกมต่างๆ	 การท�างานประดิษฐ์ตามเทศกาล	 เช่น
การ์ดอวยพร	 และประดิษฐ์ต้นคริสต์มาสจ�าลองในวัน
คริสต์มาส	เป็นต้น

	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�านักเรียนห้องเรียนพิเศษ	 STEM	 จ�านวน	
172	 คน	 ประกอบด้วย	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6	 นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที	่ 1/3	มัธยมศึกษาปีที่	 1/4	มัธยมศึกษาปีที	่ 2/1	และ
มัธยมศึกษาปีที่	2/8	เข้าชม	“นิทรรศการอวกาศ	NASA	-	A	HUMAN 
ADVENTURE	 THE	 EXHIBITION”	 เมื่อวันพุธที่	 7	 มกราคม	 2558 
ณ	บีบีซ	ีฮอลล	์เซ็นทรัลพลาซ่า	ลาดพร้าว	

ทัศนศึกษานิทรรศการอวกาศ
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	 ศนูย์ดนตรอีสัสมัชญัธนบรุ	ีฝ่ายกจิการพเิศษ	ได้จดัอบรม
การแต่งเน้ือเพลงหัวข้อ	“ความรัก ความทรงจ�า อัสสัมชัญ
ธนบรุ”ี	 โดยม	ีคณุอัครชนช์ ราชปันด	ิ (ฟุง้)	ศลิปินวง	Better	
Weather	ให้เกยีรตเิป็นวทิยากร	แนะน�า	และให้ความรูเ้กีย่วกบั
การแต่งเพลงให้กบันกัเรยีนทีส่มคัรเข้าร่วมประกวดแต่งเนือ้เพลง	
ในโครงการ	ACT	Music	Festival	2014	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่11	
ธนัวาคม	2557	ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุหลยุส์	
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ด�าเนินการ 
รับสมคัรนกัเรยีนใหม่	ระดบัช้ันมธัยมศกึษาปีที	่1	
และมธัยมศกึษาปีที	่4	ประจ�าปีการศกึษา	2558	
เมื่อวันเสาร์ที่	 17	 มกราคม	 2558	ณ	 อาคาร 
หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 และ 
ด�าเนินการสอบคัดเลือก	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 18	
มกราคม	2558	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์		

อบรมการแต่งเนื้อเพลง 

สอบคัดเลือก
นักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 และ ม.4

ปีการศึกษา 2558

ตรวจประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
	 คณะกรรมการประเมนิสถานศกึษาดเีด่นด้านพลงังาน	Energy	Mind	Award	ประจ�าปี	2557	ได้เข้าตรวจประเมนิโรงเรยีน	เมือ่วนั 
พฤหัสบดีที่	22	มกราคม	2558	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	โดยมี	มาสเตอร์วิศิษฐ์  ใจมั่น	ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอาคารสถานที ่
ประธานด�าเนินงาน	 พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายต่างๆ	 	 และคณะกรรมการด�าเนินงานการอนุรักษ์พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี	ให้การต้อนรับ	และให้ข้อมูลตอบข้อซักถาม	ตลอดจนการน�าตรวจสภาพพื้นที่จริง



 ภราดา ดร.วรียทุธ  บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ ภราดาอรุณ 
เมธเศรษฐ	อธกิาร	และคณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	เข้าร่วม 
วจนพิธีกรรมเสกอาคารเรียน	 Ave	 Maria	 โรงเรียนอัสสัมชัญ
หลกัสตูรภาษาองักฤษ	เมือ่วนัเสาร์ที	่13	ธนัวาคม	2557	โดยได้รบั
เกยีรตจิาก	ฯพณฯ พระอคัรสงัฆราช ฟรงัซสิ เซเวยีร์ เกรยีงศกัดิ์ 
โกวิทวาณิช	 พระอัครสังฆราช	 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 เป็น
ประธานในพิธี		

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้จัดงานวันครูเมื่อวันพฤหัสบดีที่	
15	มกราคม	2558	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี 
ภราดา ดร.วีรยุทธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	
นกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	มธัยมศกึษาปีที	่2-3	และมัธัยม
ศกึษาปีที	่5	เข้าร่วมงาน	ภายในงานมพิีธมีอบเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์	
พิธีมอบเข็มหนึ่งแสนครูดี	 การมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
แก่ครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี	 และพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทิตา 
แก่ครูเกษียณ

งานวันครู ปีการศึกษา 2558 ร่วมวจนพิธีกรรมเสกอาคารเรียน Ave Maria 
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	5	ธันวามหาราช	
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 4	 ธันวาคม	 2557	ณ	 สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ 
ภราดาอรณุ เมธเศรษฐ อธกิาร	คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษาผู้อ�านวยการ	นายกสมาคมผู้ปกครองและครฯู	นายกสมาคมศษิย์เก่า 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง	 คณะกรรมการสมาคมผู้ปครองและครูฯ	 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ	 คณะกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง	และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมพิธี	จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีได้ลงนามถวายพระพร	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

พิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
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 ภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	มอบอุปกรณ์
กีฬาให้แก่โรงเรียนบ้านเนินสะอาด	จังหวัดเพชรบูรณ์	โดยมีผู้แทน
โรงเรียนรับมอบ	เมื่อวันจันทร์ที่	12	มกราคม	2558	ณ	ห้องรับรอง
ผู้อ�านวยการ	อาคารรัตนบรรณาคาร

มอบอุปกรณ์กีฬา
สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กในชุมชน
 ภราดา ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	มอบเงนิ	และ
สิ่งของส�าหรับจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชน	 โดยมีผู้แทนจากชุมชน
ต่างๆ	เข้ารบัมอบ	เม่ือวนัพฤหสับดทีี	่8	มกราคม	2558	ณ	ห้องรบัรอง
ผูอ้�านวยการ	อาคารรตันบรรณาคาร

 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	คณะผูช่้วย 
ผูอ้�านวยการ	 และคณะครไูด้ให้การต้อนรบัคณะผูเ้ยีย่มชมโรงเรยีน
จาก	Adelaide,	South	Australia	น�าโดย	Mr.	Darryl	Carter	(Manager,	
International	Education	Services,	Department	for	Education	
and	Child	Development)	คณะผูบ้รหิาร	และคณะครจูาก	South	
Australian	government	schools	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่8	มกราคม	
2558	 โดยคณะผู้เย่ียมชมได้รับฟังการบรรยายแนะน�าโรงเรียน 
ณ	ห้องประชมุรัตนบรรณาคาร	2	จากนัน้	ได้ชมสถานทีต่่างๆ	ของ
โรงเรียน	อาท	ิDoxsee	Green	Laboratory,	ศนูย์ดนตรอีสัสมัชญั
ธนบรีุ	และศนูย์กฬีาฯ	อาคารโกลเด้น	จบูลิี	่เป็นต้น

	 คณะผูต้รวจเยีย่มจากส�านักงานอาสาสภากาชาดไทย	 ได้เข้า
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและสัมภาษณ์ผู้บริหาร	 ครูแกนน�าในโครงการ
โรงเรยีนมาตรฐานต้านส่ิงเสพตดิ	(TRC.	VB	Harm	Prevention)	และ
เยีย่มชมสถานทีต่่างๆ	ของโรงเรยีน	เมือ่วนัศกุร์ที	่12	ธนัวาคม	2557	
โดยมคีณะคร	ู เจ้าหน้าทีฝ่่ายกจิการนกัเรยีน	 และตวัแทนนักเรยีน
ให้การต้อนรบั

ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก
Adelaide, South Australia 

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน



ระดับชั้น ป.1	 วันที่	6	มกราคม	2558	 ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ระดับชั้น ป.2	 วันที	่7	มกราคม	2558	 ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ระดับชั้น ป.3		 วันที	่8	มกราคม	2558	 ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ระดับชั้น ป.4	 วันที่	13-14	มกราคม	2558	 ณ	ค่ายยอแซฟอุปถัมภ	์จ.นครปฐม
ระดับชั้น ป.5		 วันที	่12-14	มกราคม	2558		 ณ	ค่ายวาสนาดี	จ.ราชบุรี
ระดับชั้น ป.6		 วันที	่19-21	มกราคม	2558	 ณ	ค่ายนวภพ	จ.สระบุรี
ระดับชั้น ม.1		 วันที	่29-31	มกราคม	2558	 ณ	ค่ายมวกเหล็กแคมป์ปิ้ง	จ.สระบุรี
ระดับชั้น ม.2		 วันที	่2-4	กุมภาพันธ์	2558	 ณ	ค่ายเสือป่าแคมป์ปิ้ง	จ.สระบุรี
ระดับชั้น ม.3		 วันที	่2-4	กุมภาพันธ์	2558	 ณ	ค่ายบุรฉัตร	จ.ราชบุรี

ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2557
     งานลูกเสือ - เนตรนารี ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการเข้าค่าย
ลูกเสือ - เนตรนารี ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับ
มัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจ�าปีการศึกษา 2557 ดังนี้

แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 22
	 สมาคมผู้ปกครอง	และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล	ครั้งที	่22	ACT	
Family	Rally	2015	เส้นทาง	กรุงเทพฯ	-	เขาใหญ่	เมื่อวันที่	10	-	11	มกราคม	2558	พักค้างคืน	ณ	The	Bloom	เขาใหญ	่จังหวัด
นครราชสีมา	ซึ่งตลอดเส้นทางมีการจัดกิจกรรมให้ผู้แข่งขันได้ร่วมสนุกมากมาย

	 ACT	 Fitness	 Center	 ร่วมกับ	 งานอนามัยโรงเรียนจัด
โครงการสขุภาพดกีบั	ACT	Fitness	Center	กิจกรรมเต้นแอโรบคิ
เพื่อสุขภาพ	 ในทุกวันอังคาร	 และวันพฤหัสบดี	 เวลา	 16.30- 
18.10	น.	ณ	บรเิวณลูว่ิง่ข้างสนามว่องประชานกุลู	กจิกรรมดงักล่าว 
ประกอบด้วยการเต้นแอโรบิค	 การทดสอบสมรรถภาพจาก 
โรงพยาบาลชั้นน�า	บูธสินค้าส�าหรับคนรักการออกก�าลังกาย	และ
เกมลุ้นรับของรางวัลต่างๆ	โดยเริ่มตั้งแต่วันอังคารที่	20	มกราคม	
2558	-	วันอังคารที่	17	กุมภาพันธ	์2558	ซึ่งมีผู้ปกครอง	ครู	และ
บุคคลทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ�านวนมาก

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
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	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดังานเลีย้งสงัสรรค์ให้กบัคณะครแูละเจ้าหน้าที	่“วนัครอบครวัคร ูACT Family Celebration”	เมือ่วนั
พธุที	่24	ธนัวาคม	2557	ณ	หอประชมุหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยม	ีภราดา ดร.วีรยทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน 
คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษา	เข้าร่วมงาน	ซึง่ทางสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีและสมาคมศษิย์เก่าอสัสมัชญัธนบรุี 
ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานและสนับสนุนของรางวัลต่างๆ	ให้แก่คุณครู	และเจ้าหน้าที	่ภายในงานมีการแสดงของคุณคร	ูและการประกาศผล
รางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายสวัสดีปีใหม่ของคณะครู	และเจ้าหน้าที	่ซึ่งในปีนี้รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ฝ่ายกิจการพิเศษ

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดัทรปิการเดนิทางทศันศกึษาทัง้ภายในประเทศ	และต่างประเทศส�าหรบัคณะคร	ูและเจ้าหน้าท่ี	ระหว่าง
วันที่	25	-	29	ธันวาคม	2557		ดังนี้	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	และมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม	ประธานสวัสดิการครู	ได้
น�าคณะครู	และเจ้าหน้าที่เดินทางไปทัศนศึกษา	น�้าตกทีลอซู	จังหวัดตาก ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ	และภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย
ที่ปรึกษา	 ได้น�าคณะครูและเจ้าหน้าที่	 เดินทางไปทัศนศึกษา	 ขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 และนมัสการสิ่่งศักดิ์สิทธิ์ 
ณ	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	เมืองย่างกุ้ง	หงสาวด	ีพุกาม	และมัณฑะเลย์	

ACT Family Celebration

ทัศนศึกษาครู และเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2557
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 นายพงศภคั เกดิลาภ	ีชัน้มธัยมศึกึษาปีที	่4/8	ได้เข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาเทนนิส	ประเภททีมชาย	และคู่ผสม	รายการ	ASEAN	
School	Games	2014	ระหว่างวนัที	่29	พฤศจกิายน	-	7	ธนัวาคม	2557 
ณ	ประเทศฟิลิปปินส	์ผลการแข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทอง

เหรียญทองแข่งขันว่ายน�้า
ฉลองครบรอบ 81 ปี กรมพลศึกษา

กีฬาสแต็คชิงแชมป์
ระหว่างโรงเรียน (ทั่วประเทศ)

	 นกักฬีาว่ายน�า้โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้เข้าร่วมการแข่งขนั 
ว่ายน�้าฉลองครบรอบ	 81	 ปี	 กรมพลศึกษา	 2557	 จัดโดย 
กรมพลศกึษา	ณ	สระว่ายน�า้วสิทุธารมณ์	สนามกฬีาแห่งชาต	ิปทมุวัน 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	 3	 เหรียญทอง	 3	 เหรียญเงิน	 และ	 9	
เหรียญทองแดง	 โดยรายชื่อนักกีฬาท่ีได้รับเหรียญทอง	 ได้แก	่
ด.ญ.ชญาภา ป้านสวุรรณ์	ชัน้	ประถมศกึษาปีที	่3/1	ด.ญ.จรัิชญา 
สีโท	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 5/6	 และ	ด.ญ.อุษา ธัมพาณิชย์สกุล 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/B
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	 งานกีฬาเทนนิส	 ฝ่ายกิจการพิเศษ	 ได้น�านักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาเทนนิส	 ในรายการ	 Babolat	 Guangdong 
International	Junior	Championship	2015	ณ	เมืองกวางโจว	
สาธารณรฐัประชาชนจีน	ด.ญ.สลกัทพิย์ อุน่เมอืง	ชัน้ประถมศกึษา 
ปีที	่3/8	สามารถคว้าแชมป์กฬีาเทนนสิประเภทเดีย่ว	และ	ด.ช.ขนุก้อง 
อุ่นเมือง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/4	 แชมป์เทนนิสประเภทชายคู ่
รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	และพลศึกษา	ได้น�านักกีฬา
สแต็คทีเ่ข้าร่วมการแข่งขนักฬีาสแตค็ชงิแชมป์ระหว่างโรงเรยีน	(ทัว่
ประเทศ)	ประจ�าปีการศึกษา	2557	ระหว่างวันที่	24-25	มกราคม	
2558	ณ	ศูนย์การค้าซีคอน	บาแค	เข้าพบภราดาอรุณ เมธเศรษฐ 
อธิการ	และภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	เพื่อ
รายงานผลการแข่งขัน	 ซึ่งนักกีฬาสแต็คโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
ได้รับรางวัล	ถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี
พระวรราชาทินัดดามาต	ุจ�านวน	3	รางวัล	ได้แก่ถ้วยคะแนนรวม
ประถมศึกษาตอนต้น	 ถ้วยคะแนนรวมประถมศึกษาตอนปลาย 
และถ้วยทีมผสม	Head	To	Head	Cycle	Relay	นอกจากนีย้งัได้รบั
เหรียญรางวัล	23	เหรียญทอง	11	เหรียญเงิน	15	เหรียญทองแดง



ขอขอบคุณ	ปตท.	และ	บ.ไทยเบฟเวอเรจ	จ�ากัด	(มหาชน)	
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี
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	 ผลการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน	7	คน	แชมป์กีฬา	7	ส	ี แชมเปียนคัพ	2014	 รอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันเสาร์ที	่ 17	มกราคม	2558 
ณ	 สนามเทพหัสดิน	 ผลปรากฏว่า	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี	 2:0	 ประตู	 จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ซึ่งเป็นการครองแชมป์	 3	 ปีติดต่อกัน	 และเป็นการสร้างสถิติใหม่ในการเป็นแชมป์มากที่สุดของการแข่งขัน	 ได้รับทุนการศึกษา 
300,000	 บาท	 พร้อมถ้วยเกียรติยศ	 โดยมีนายวิริทธิ์พล ชนกกวินกุล	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม 
รับทนุการศกึษา	25,000	บาท	มาสเตอร์ธร สอระภมู ิโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลัผู้ฝึกสอนยอดเยีย่ม	ได้รบัเงนิรางวลั	20,000	บาท 
ซึ่งทั้งสองจะได้ร่วมประสบการณ์พิเศษกับนักเตะทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด	ณ	ประเทศอังกฤษต่อไป

แชมป์ฟุตบอลกีฬา 7 สี 3 ปีซ้อน

	 ทมีนกักฬีาฟตุบอลโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอลนกัเรยีนกรมพลศกึษาชงิถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็พระเทพ- 
รัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเมือ่วนัจนัทร์ที	่15	ธนัวาคม	2557	และวนัจนัทร์ที	่19	มกราคม	2558	ผลการแข่งขนัได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
ในรุ่นอาย	ุ12	ปี	ประเภททั่วไป	รุ่นอายุ	16	ปี	ประเภท	ก	และรุ่นอายุ	18	ปี	ประเภท	ก		

แชมป์ฟุตบอลกรมพลศึกษา


