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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  179  เดือนมิถุนายน 2557



	 ฝ่ายกจิกรรม	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ	ได้จดัพธิไีหว้คร	ูประจ�าปีการศกึษา	2558	เม่ือวนัพฤหสับดทีี	่18	มถินุายน	2558	ณ	หอประชุม 
หลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยพธิแีบ่งเป็น	3	รอบ	ดงันี	้รอบที	่1	นกัเรยีนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที	่1	ถงึ	ประถมศึกษาปีที	่4	เข้าร่วมพธิใีนเวลา	
08.10	น.	ถงึ	10.00	น.	รอบที	่2	นักเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษาปีที	่5	ถงึ	มธัยมศกึษาปีที	่2	เข้าร่วมพิธใีนเวลา	10.00	น.	ถงึ	11.40	น.	รอบท่ี	3 
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ถึง	มัธยมศึกษาปีที	่6	เข้าร่วมพิธีในเวลา	13.20	น.	ถึง	15.10	น.

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2558
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รอบที่ 1

รอบที่ 2



 มิสรัชนี นันทะวรการ	หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3	
ได้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรต	ิ“10 ครูคุณธรรมสตรีไทย”	จากโครงการ
คณุธรรม	ดร.เทยีม	โชควฒันา	จดัโดย	มลูนธิ	ิดร.เทยีม	โชควฒันา	เมือ่ 
วันศุกร์ที่	26	มิถุนายน	2558	ณ	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ครูคุณธรรมสตรีไทย
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รอบที่ 3

	 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ได้ด�าเนินการจัดพิธีประดับ
เขม็วทิยฐานะ	และปฐมนเิทศนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	ปี
การศึกษา	2558	เม่ือวนัศกุร์ที	่12	มถินุายน	2558	ซึง่นกัเรยีนได้เข้า
ร่วมพิธีถวายตัวแด่แม่พระ	ณ	บริเวณหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์	จาก
นัน้ได้เข้าร่วมพธีิประดบัเขม็วทิยฐานะ	และปฐมนเิทศ	ณ	หอประชมุ
หลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธาน	 คณะภราดา	 และคณะผู้ช่วย 
ผู้อ�านวยการให้เกียรติเข้าร่วมงาน

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศ
นักเรียนชั้น ม.4
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 ด.ช.กญัจน์พสิษิฐ์ สินไพศาลทรพัย์	ช้ันมธัยมศกึษาปีที	่2/3	
ได้ร่วมเป็นตัวแทนทีมประเทศไทย	 เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน	
World	Robot	Game	2015	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	ระหว่างวันที่	
31	พฤษภาคม-4	มถินุายน	2558	ผลการแข่งขนัได้รับรางวลัชนะเลศิ 
ในประเภท	 SUMOBOT	 Games	 Junior	 และ	 Fire	 Fighting	 
Robot	 Junior	 ส่งผลให้ทีมประเทศไทย	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
คะแนนรวมทุกประเภท

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	 และเทคโนโลยี	 ได้น�า
นกัเรยีนเข้าร่วมประกวดผลงานด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ	รายการ	
KODU	KUP	THAILAND	2015	ในโครงการ	Partner	In	Learning 
จัดโดยบริษัทไมโครซอฟท์	 (ประเทศไทย)	 จ�ากัด	 ผลปรากฏ
ว่า	 ด.ช.บุรชัย หงส์ประภัศร	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/3	 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 การแข่งขันสร้างเกมสามมิติระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น	 ซึ่งทางผู ้จัดโครงการได้เดินทางมาพบ 
ภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	และมอบรางวลัให้
กบันกัเรยีน	เม่ือวนัพธุที	่3	มิถนุายน	2558	ณ	ห้องรับรองผู้อ�านวยการ 
อาคารรัตนบรรณาคาร

	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 19	 มิถุนายน	 2558	 กิจกรรมตะกร้าคณะ
นติศิาสตร์	รฐัศาสตร์	และเศรษฐศาสตร์	มสิดลุยปณธิิ ์กรณฑ์แสง 
ได้ให้เกยีรตมิาเป็นวิทยากรรบัเชิญ	ในการบรรยายแนะแนวทางการ
ศกึษาต่อคณะนติศิาสตร์	ให้กบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4-5 
ส่วนกิจกรรมตะกร้าคณะแพทย์	 คุณครูได้เปิดโอกาสให้นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 น�าเสนอข้อมูลที่นักเรียนสนใจ	 และ
ความใฝ่ฝันในการศึกษาต่อด้านสาขาการแพทย	์

	 งานประชาสัมพันธ์	 ได้น�านักเรียนชมรม	 ACT	 MEDIA 
เข้าร่วม	Workshop	 ในโครงการ	 สร้างสรรค์	 ฉลาดคิด	 ผลิตข่าว
กับพานาโซนิค	KWN	KID	WITNESS	NEWS	2015	เพื่อให้เข้าใจ
ถึงวิธีการผลิตสื่อ	 และเเบ่งปันประสบการณ์จากเหล่าวิชาชีพ
โทรทัศน์	 อาทิเช่น คุณกฤต เจนพานิชการ ผู้ประกาศข่าวจาก
ช่อง	3	คุณฉัตรปวีณ์ ตรีชัชวาลวงศ	์ ผู้ด�าเนินการด้านไอที	 เมื่อ
วันอังคารที่	9	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องอเนกประสงค์ชั้น	1	หอศิลป์
กรุงเทพมหานคร	(BACC)

รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมทุกประเภท
World Robot Game 2015

Workshop KWN KID WITNESS
NEWS 2015

KODU KUP THAILAND 2015

กิจกรรมตะกร้าคณะนิติศาตร์ฯ และคณะแพทย์



ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

แนะน�าที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง

ประวัติการศึกษา
	 1.	 ปริญญาตรี	การศึกษาบัณฑิต	

	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	ประสานมิตร

	 2.	 ปริญญาโท	การศึกษามหาบัณฑิต	

	 	 มหาวิทยาลัยบูรพา	บางแสน

ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย
 เกิดวันที	่3	สิงหาคม	พ.ศ.	2497

ประวัติการท�างาน
	 2519	-	2525		 ประจ�าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 2526	-	2531		 ประจ�าที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	แผนกมัธยม

	 2532	-	2533		 ประจ�าที่โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง

	 2534	-	2538		 ประจ�าที่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

	 2539	-	2543		 ประจ�าที่โรงเรียนอัสสัมชัญ	แผนกมัธยม

	 2544	-	2545		 ประจ�าที่โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม

	 2546	-	2547	 ประจ�าที่นวกสถาน	เดอ	มงฟอร์ต	สันทราย

	 2548	-	2550		 ประจ�าที่ส�านักงานใหญ่	กรุงโรม	ประเทศอิตาลี

	 2551	-	2556		 ประจ�าที่บ้านนักศึกษาคณะเซนต์คาเบรียล	สามพราน

	 2557		 						 ประจ�าที่ส�านักงานอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย

	 2558		 						 ประจ�าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

รางวัลที่ได้รับ
	 •	เครื่องราชอิสริยาภรณ์	เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย

	 •	เครื่องราชอิสริยาภรณ์	เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
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มาสเตอร์รุ่งชัย ต๊ะสุ

Mr. Nathan Paul Stuart Britten

มาสเตอร์ณรงค์ชัย ครุฑวิมาน

Mr. Luke Ruedisueli

มิสแพรวพรรณ มโนเกื้อกูล

Mr. Simon David Wintersgill

มาสเตอร์กรกช รัตนกรีฑากุล

Mr. Brian Carnaje

มิสลลิตา ลอยจ�าปา

มิสพิมพ์วิมล โพธินันทวงศ์

Mr. Anthony Dano

Ms. Lin Xini

มาสเตอร์สัจจะ อ้อยใจ

มาสเตอร์ไพบูลย์ เสริมชานุ

Mr. Edwin Faribrother

Ms. Zhang Ziyi

พ.บ.	สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ครูสังคม

Bachelor	of	Science
Loughborough	University

ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3
(Bell)

วท.บ.	เกียรตินิยมอันดับ	2
คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูคณิตศาสตร์

Bachelor	of	Science	in	Health	Science		
Oakland	University
Biology	Gr.8,10,12

(EP)

อ.บ.	ภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูสังคม

Bachelor	of	Arts	
University	of	Leicester
ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3

(Bell)

กศ.บ.	การสอนภาษาจีน
มหาวิทยาลัยบูรพา

ครูภาษาจีน

Bachelor	of	Science	in	Electronics	
&	Communications	Engineering
Central	Philippines	University

Computer	Gr.3-4
(IEP) 

ค.บ.	เกียรตินิยมอันดับ	1		สังคมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

ครูสังคม

กศ.ม.	การสอนภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ครูภาษาอังกฤษ

Bachelor	of	Science	in	Information	
Technology

STI	College	Cebu	Salinas	Drive
Computer	Gr.7-8

(IEP)

Bachelor	of	Arts
Jiangxi	Normal	University

Chinese	Gr.3-4
(IEP)

ค.บ.	คณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ครูคณิตศาสตร์

คบ.	การสอนปฐมวัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ

เจ้าพระยา
ครูศิลปะ

Bachelor	of	Arts	in	Media	and
Cultural	Studies

University	of	the	West	of	England	
English	Gr.10-11

(EP)

Bachelor	of	Arts
Baoding	University

Chinese	Gr.7-8
(IEP)

บุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2558     



Mr. Joseph William Reilly

Ms. Emily Paige Parris

Mr. Eric Francis Downey

Mr. David Christopher Picken

Ms. Sophie Louise Kendall

Ms. Roberta Agne Jonuskyte

Mr. Kieran David McCallion

Mr. Benjamin Michael Wilson

Bachelor	of	Arts
Queen	College

ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3
(Bell)

Master	of	Communication	Disorders
Auburn	University

ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3
(Bell)

Bachelor	of	Arts	Philosophy
The	University	of	Arizona

ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3
(Bell)

Bachelors	of	Arts
The	Manchester	Metropolitan	University

ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3
(Bell)

Bachelor	of	Arts
Liverpool	John	Moores	University

ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3
(Bell)

Bachelor	of	Science
Aberystwyth	University
ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3

(Bell)

Bachelor	of	Education
Bethlehem	Tertiary	Institute

ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3
(Bell)

Bachelor	of	Arts
The	University	of	Lowa
ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3

(Bell)
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Mr. William Ford Howard
Bachelor	of	Arts

University	of	Pretoria
ภาษาอังกฤษ	ป.1-	ม.3

(Bell)
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	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี	ประจ�าปีการศึกษา	2557	 เมื่อวันเสาร์ที	่ 27	มิถุนายน	2558	ณ	หอประชุมหลุยส ์
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ	ีซึ่งในป ี
การศกึษา		2557		มนัีกเรยีนทีไ่ด้รับเกียรติบตัรเรยีนด	ี	Certificate		จ�านวน		1,404		คน	เกยีรตบิตัรเรยีนด	ี	3		ปีซ้อน		(Diploma)		จ�านวน			370	คน	และ 
เกียรติบัตรเรียนดีรายวิชา	จ�านวน	129	คน

	 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย	 ฝ่ายปกครอง	 ร่วมกับ	
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 ฝ่ายวิชาการ	 จัด
กิจกรรมต้านภัยส่ิงเสพติด	 	 ให้ความรู้โรคเอดส์	 และเพศศึกษา	
ระหว่างวนัที	่22-24	มถินุายน	2558	ซึง่กจิกรรมประกอบด้วย	การ
อบรมเรือ่งโทษและพษิภยัของการสบูบหุรี	่โดยวทิยากรจากมลูนธิิ 
รณรงค์	เพือ่การไม่สูบบุหรี	่การจดันทิรรศการให้ความรู	้โดยครูผูส้อน 
รายวิชาสุขศึกษา	 และพลศึกษา	 การบรรยายธรรมในหัวข้อ 
“จะสร้างภูมิคุ้มกันต้านส่ิงเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยธรรม
ได้อย่างไร”	และการแสดงดนตรีต้านยาเสพติด	โดยศูนย์ดนตรีฯ

	 คณะครูระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1	ได้	ด�าเนนิการจดักจิกรรม 
ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1	ปีการศึกษา	2558	
เม่ือวันพุธที่	 10	 มิถุนายน	 2558	ณ	หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	
มงฟอร์ต	โดยนักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์ตามฐานที่คุณครู
ในระดับชั้นจัดเตรียมไว้

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจ�าปีการศึกษา 2557

กิจกรรมต้านภัยสิ่งเสพติด ให้ความรู้โรคเอดส์ 
และเพศศึกษา

ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2558



 มิสรัชนี นันทะวรการ หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่3	
ได้เดนิทางไปเป็นวทิยากรสอนการท�าสบูฟั่กข้าว	สบูว่่านหางจระเข้	
ยาหม่องเสลดพงัพอน	ยาหม่องไพล	ให้กบันกัเรยีนโรงเรยีนวัดเทพ
ประสทิธิค์ณาวาส	เม่ือวนัศกุร์ที	่5	มถุินายน	2558	ณ	โรงเรยีนวดัเทพ 
ประสิทธิ์คณาวาส	จังหวัดสมุทรสงคราม

 Mr. Jason Price	และ Mr. Bruce Milne ตวัแทนศนูย์	Bell 
ประเทศองักฤษ	ได้จดัอบรมหวัหน้าศนูย์เบลล์	และรองหวัหน้าศนูย์
เบลล์ในประเทศไทย	ระหว่างวันที่	11-12	มิถุนายน	2558	ณ	ห้อง
ประชุมไถงสุวรรณทัต	โดยมี	Mr.	Robert	Jordan	The	Director	
of	Studies	from	Assumption	College	Thonburi	เข้าร่วมการ
อบรมพร้อมกับหัวหน้าศูนย์เบลล์	 และรองหัวหน้าศูนย์เบลล์จาก
โรงเรียนอัสสัมชัญ	 และโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	
ทั้งนี้	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	 มิถุนายน	 2558	Mr.	 Jason	 Price	 
และ	Mr.	Bruce	Milne	ได้เข้าพบภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการ	 ในโอกาสที่	 Mr.	 Bruce	Milne	 ต�าแหน่ง	 Project	
Manager	 จะเกษียณอายุในปีนี้	 โดยมี	Mr.	 Jason	 Price	 เป็นผู้
ด�ารงต�าแหน่งคนใหม่

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม 
จัดกิจกรรมตอบปัญหาเชิงวิชาการ	 Social	 Studies	 Genius 
เพชรยอดสงัคม	ปี	3	ซึง่หวัข้อแรกของปีการศกึษานีค้อื	“โลกของเรา” 
โดยมีนายรัชพล นิลประภา	 นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 4/2 
เข้าร่วมตอบปัญหา	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	มิถุนายน	2558	ณ	ห้อง
ประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร	ทั้งนี้	กิจกรรม
ดงักล่าวจะจดัขึน้ตลอดปีการศึกษา	2558	ในทุกวนัพฤหสับด	ีเวลา	
16.20-17.30	น.	

วิทยากรการท�าผลิตภัณฑ์สมุนไพร

อบรมหัวหน้าศูนย์เบลล์ และรองหัวหน้าศูนย์
เบลล์ในประเทศไทย

กิจกรรมเพชรยอดสังคม ปี 3
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 ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	เป็นประธาน
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 ครั้งท่ี	 1/2558 
โดยมี	 ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส	 ผู้ทรงคุณวุฒิ	 คุณส่องแสง 
ปทะวานิช ผู้ทรงคุณวุฒิ	รศ.การุณ ใจปัญญา	ผู้ทรงคุณวุฒิ	คุณ
อรณุ คงเจรญิ	ผูแ้ทนผูป้กครอง	มาสเตอร์จรญั น้อยอิม่ ผูแ้ทนครู	
และมีคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�านวยการเข้าร่วมประชุม	เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	11	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	
อาคารรัตนบรรณาคาร

	 คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	(สช.)	จ�านวน	3	ท่าน 
ประกอบด้วย	นายมนัส อารีพงษ์  ดร.พรรณเพ็ญแข อดุลยพันธ์ 
และนางสาวเขมวดี คัมพิรานนท์	 ได้เดินทางมาตรวจติดตาม
ประเมินคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวัน
ศุกร์ที่	19	มิถุนายน	2558	โดยมีผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายต่างๆ	และ
คณะครูให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	อาคาร
รัตนบรรณาคาร

	 ฝ่ายปกครอง	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดประชุม 
ผูป้กครองนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่2-6	และมธัยมศกึษา
ปีที่	 2-6	 ปีการศึกษา	 2558	 เมื่อวันเสาร์ที่	 6	 มิถุนายน	 2558 
ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์	 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม	 และ
แจ้งแนวทางการบริหารโรงเรียน	 ปีการศึกษา	 2558	มาสเตอร์ 
ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการ	 และ
มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายปกครอง	
ชีแ้จงแนวปฏบิตักิารเรยีนการสอน	และการดูแลนกัเรยีน	ซึง่หลงัจาก 
ทีก่ารประชมุเสรจ็สิน้ลง	ผู้ปกครองได้พบครปูระจ�าชัน้	และสรรหา
ตัวแทนผู้ปกครองห้องเรียนที่ห้องเรียนของนักเรียน	

 มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ	 หัวหน้างานการสอนภาษา
ต่างประเทศ	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดประชุมคณะผู้จัดท�าหนังสือพิมพ์
ภาษาอังกฤษ	ACT	TIMES	ครั้งที่	1/2558	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	25	
มถินุายน	2558	ณ	ห้องพักครูภาษาจนี	อาคารอสัสัมชัญ	เพือ่ปรกึษา
หารือในการจัดท�าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ	 และสรรหาหัวหน้า 
คณะผูจ้ดัท�า	ซึง่ในปีการศกึษานี	้ได้แก่ Mr. Johnny Patrick Friel 
โดยม ีMs. Raziel Felix-Aguelo	หวัหน้าคณะผู้จดัท�า	ACT	TIMES 
ปีการศึกษา	2557	ร่วมให้ค�าแนะน�าในการประชุมครั้งนี้

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1/2558

ประชุมคณะผู้จัดท�าหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 
ACT TIMES

ตรวจติดตามประเมินผล

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2558



	 งานสระว่ายน�้า	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้น�านักกีฬาว่ายน�้า
ทีมสโมสรอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน�้ารายการ 
NONTHABURI	 SWIMMING	 CUP	 2015	 ระหว่างวันท่ี่ี	 6-7		
มิถุนายน	2558	ณ	สระว่ายน�้าโรงเรียนปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	
ซึ่งมีนักกีฬาที่ร่วมแข่งขันทั้งสิ้น	จ�านวน	636	คน	จาก	58	สโมสร	
ผลปรากฏว่าได้รับเหรียญรางวัล	 23	 เหรียญทอง	 10	 เหรียญเงิน	
10	 เหรียญทองแดง	 และได้รับถ้วยรางวัลประเภทบุคคล	 จ�านวน	
6	 ใบ	จาก	ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ	์ ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4/1	
ด.ช.ธงชัย เดชตระการผล ด.ญ.พฤตยา พฤฒิตน	 ช้ันประถม
ศึกษาปีที่	4/A ด.ญ.แพรวีร์ ทัพถาวร	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6/A  
ด.ช.ปุญชรัสมิ์ พรรณประสาธน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6/7	 และ
น.ส.อุษา ธัมพาณิชย์สกุล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4/B

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับ
มติรระหว่างทมีคณะภราดา	พบกบั	ทมีครอูาวโุส	ในโอกาส	Happy	
Feasday	ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	 อธิการ	 เมื่อวันเสาร์ที่	 13	
มถินุายน	2558	ณ	สนามราฟาแอล	ซึง่ผลการแข่งขนัทมีคณะภราดา 
ชนะ	ทีมครูอาวุโส	7	:	2	ประตู

รางวัลการแข่งขันว่ายน�า้ NONTHABURI 
SWIMMING CUP 2015

ฟุตบอลกระชับมิตร

 June 2015   11

 ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย คณะผู้ร่วมบริหาร	 คณะครูและนักเรียนคาทอลิกร่วมกันร้องเพลง	 Happy	 Feastday	 เน่ืองในวัน
ฉลองศาสนนามนักบุญ	Anthony	of	Padua	ของภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	อธิการ	 เมื่อวันศุกร์ที่	 12	มิถุนายน	2558	ณ	ห้องประชุม
มงฟอร์ต	 อาคารหอประชุมหลุยส	์ มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมีคณะครูและนักเรียนจากศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุร	ี ร่วมบรรเลงเพลงสร้าง 
บรรยากาศที่อบอุ่น

Happy Feastday



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

	 นกักฬีาโครงการพเิศษได้เข้าร่วมการแข่งขนัฟตุบอลเยาวชน
อาย	ุ13	ปี	ช้าง-เอฟเวอร์ตนั	จูเนยีร์	คัพ	2015	รอบชิงชนะเลศิ	เมือ่วนั
อาทติย์ที	่14	มิถนุายน	2558	ณ	สนามกฬีากองทพับก	ผลปรากฏว่า 
“เจ้าสวัน้อย”	อสัสมัชญัธนบรุ	ีชนะ	“ฉลามชลจเูนยีร์”	ชลบรุ	ีเอฟซี 
1	:	0	ประตู	คว้าแชมป์พร้อมเงินรางวัล	50,000	บาท	และได้รับ
สิทธิ์เดินทางไปฝึกทักษะฟุตบอลกับสโมสรเอฟเวอร์ตัน	 ประเทศ
อังกฤษต่อไป
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 ด.ญ.สลกัทพิย์ อุน่เมอืง ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4/8	ได้เข้าร่วม
การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรายการ	 ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	
ระหว่างวันที่	6-7	มิถุนายน	2558	ณ	จังหวัดพิจิตร	ผลปรากฏว่า 
สามารถคว้าแชมป์เทนนิสประเภทหญิงเดี่ยว	 รุ ่นอายุไม่เกิน 
14	ปี	หญิง	ภาคเหนือ	

 ด.ช.นภัส ปัญญาวภิาสวงศ์	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่2/8	เข้าร่วม 
การแข่งขันเทนนิสรายการโตโยต้า	 ดาวรุ่งมุ ่งโอลิมปิก	 2015 
ภาคกลาง	ครั้งที่	2	เมื่อวันจันทร์ที	่15	มิถุนายน	2558	ณ	สนาม 
การกีฬาแห่งประเทศไทย	 หัวหมาก	 ผลปรากฏว่า	 ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี

แชมป์เทนนิสเยาวชน
รายการ ช้าง-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ

แชมป์ฟุตบอลเยาวชนช้าง-เอฟเวอร์ตัน
จูเนียร์ คัพ 2015

รางวัลชนะเลิศโตโยต้า ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2015

	 ACT	Fitness	Center	ได้เพิม่โซนการออกก�าลงักายแบบใหม่ 
และได้มีการจัดคลาสการออกก�าลังกายให้กับสมาชิกในวันอังคาร	
และวันพฤหัสบดี	 เวลา	17.30-18.30	น.	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมออกก�าลัง
กายเป็นจ�านวนมาก	จงึขอเชิญชวนผู้ทีส่นใจ	และรกัสุขภาพ	มาออก 
ก�าลังกายแบบใหม่ศนูย์	ACT	Fitness	Center	ช้ัน	2	อาคาร	Golden 
Jubilee	ได้ตัง้แต่วนัน้ี	สอบถามเพิม่เตมิได้ที	่โทร.	02-807-9555-63 
ต่อ	912	และ	www.facebook.com/ActFitnessCenter

Funetional Training Class


