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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่  22 ฉบับที่  182 เดือนกันยายน - เดือนตุลาคม 2558

 พิธีมอบรางวัล

ครูดีเด่น
ประจ�าปี 2558



	 คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนอสัสัมชัญธนบรุ	ีและคณะคร	ูร่วม
แสดงความยนิดกีบัคณุครทูีไ่ด้รบัรางวลัครดูเีด่น	และรางวลัชมเชย	จากการประกวดครดูเีด่นของสมาพนัธ์สมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีน
ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ประจ�าปีการศึกษา	2558	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่1	ตุลาคม	2558	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ	
แผนกมัธยม	โดยมีรายชื่อครูที่ได้รับรางวัลดังนี้	มิสรัชนี นันทะวรการ	รางวัลครูดีเด่น	ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1-3 
มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม	รางวัลครูดีเด่น	ประเภทครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่4-6 มิสปิยะฉัตร์ จันทร์สุวรรณ	์รางวัลชมเชย	
ประเภทครูผู้สอน	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1-3		และมิสอัจฉรา จันหา	รางวัลชมเชย	ประเภทครูนิเทศ

	 คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	 และ
ตวัแทนคณะครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	ร่วมแสดง 
ความยินด	ีกับ	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการ	โอกาสรบัมอบโล่ศษิย์เก่าดเีด่น	สาขา
บริหารการศึกษา	 คณะครุศาสตร	 จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย	ปีการศึกษา	2557		เมื่อวันศุกร์ที	่9	
ตุลาคม	2558	ณ	โรงแรมอินเตอร์คอนติแนลตัล

พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น

ร่วมแสดงความยินดี
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 มสิภัณฑลิา ชาติวงศ์	กลุ่มสาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์	ได้น�านกัเรยีนเข้าร่วม 
การแข่งขนัวทิยาศาสตร์เพชรยอดมงกฎุ	ครัง้ที	่12	ปีการศกึษา	2558	เมือ่วนัเสาร์ที่	
26	กนัยายน	2558	ณ	โรงเรยีนเตรยีมอดุมศึกษาน้อมเกล้า	ผลปรากฏว่าได้รับรางวลั 
ชมเชย	 จากทีมระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 1-3	 ได้แก่	 ด.ช.ศิลา อนันตชาติ 
ด.ช.บรุณฐัพงศ์ หงส์ประภศัร	ช้ันประถมศึกษาปีที	่3/1	 ด.ช.ปรเมศวร์ รุง่พพิฒัน์พงศ์ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3/2	และรางวลัชมเชย	จากทมีระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่4-	6 
ได้แก ่ด.ช.ณัฐภูมิ บ�ารุงชูเกียรติ ด.ช.ศุภณัฐ อาจอ�านวยวิภาส ด.ช.นนทพัฒน์ 
นิวัฒนกาญจนา	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6/5

	 ฝ่ายวชิาการ	ได้น�านกัเรยีนทีส่อบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโอลมิปิก
วิชาการ	สาขาวิชาชีววิทยา	(สอวน.)	รุ่นที่	16/2558	ค่ายที่	1	ได้แก่	นายปัณณธร 
ธรรมจ�ารัสศร	ีและนายภูริเชษฐ์ รัชนกุล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/3	เข้าพบภราดา 
ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ ผู้อ�านวยการ	 เมื่อวันศุกร์ที่	 25	กันยายน	2558	 เพื่อ
เป็นขวัญและก�าลังใจให้กับนักเรียน	 ในการสอบคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย
ในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�านักเรียนที่ได้รับคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย	 จาก
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์	 เข้าพบภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 เพื่อรับมอบรางวัลพร้อมวุฒิบัตร	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 25	
กันยายน	2558	ณ	ห้องรับรองผู้อ�านวยการ	อาคารรัตนบรรณาคาร

	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขนักล่าวสนุทรพจน์ภาษาจนี	จดัโดย	โรงเรยีนส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษา
จีนสมาคมจงหัว	แห่งประเทศไทย			เมื่อวันที่	5-6	กันยายน	2558	ผลการแข่งขัน	
น.ส.จริศัยา เกยีรตไิพศาล	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4/1	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับที่	1	โดยมมีาสเตอร์นิวัติ แซ่ลี้ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

รางวัลชมเชยการแข่งขันวิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ

ผู้อ�านวยการแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการโอลิมปิกวิชาการ

กิจกรรมส่งเสริมการศึกษาของมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์

รางวัลการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
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	 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สสวท.) 
ร่วมกับ	ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	 และ
คณิตศาสตร์ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3-6	 เม่ือ 
วนัศกุร์ที	่4	กนัยายน	2558	โดยม	ีภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม	ณ	 ห้องประชุม 
รัตนบรรณาคาร	1	ซ่ึงการจดักจิกรรมในครัง้นีม้นีกัเรยีนจากโรงเรยีน
อัสสัมชัญธนบุรี	และนักเรียนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	
จ�านวน	10	แห่ง	เข้าร่วมกิจกรรม

 มาสเตอร์วนัชยั จริคปุการ ครทูีป่รกึษานกัเรยีนชมรม	ACT 
Media	และมาสเตอร์ธรีภทัร ศรวีชิยัรตัน์	งานประชาสมัพนัธ์	ได้น�า 
นักเรียนชมรม	 ACT	Media	 ที่มีผลงานสารคดีส้ัน	 และผลงาน 
info	 graphic	 ผ่านเข้ารอบ	 24	 ทีมสุดท้าย	 ในการประกวด
โครงการกบจเูนยีร์ปี	7	เข้าร่วมงานเเถลงข่าวกบจเูนยีร์ปี	7	เมือ่วนั
พฤหัสบดีที่	24	กันยายน	2558	ณ	สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์	ทีวี 
ซึ่งนางสาวพิชญา วัชโรดมประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/B 
ที่ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยมจากการประกวดกบจูเนียร์	 ปี	 6 
ได้ร่วมเป็นพิธีกร

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ร่วมกับ	 บริษัทซากุระโปรดัคส์	
(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	จัดกิจกรรม	“เรียนรู้ง่ายๆ กับสีไม้ MAPED” 
เมือ่วนัเสาร์ที	่19	กนัยายน	2558	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1 
เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ	 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
จนิตนาการโดยถ่ายทอดออกมาทางศลิปะ	ประกอบด้วยการเรยีนรู้
เรือ่ง	AEC	หรอืประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	ฝึกทกัษะในเรือ่งความ
ช่างสังเกต	เทคนิคการลงส	ีและการท�างานเป็นทีม

	 งานแนะแนว	ร่วมกับ	งานกจิกรรมตะกร้าคณะอกัษรศาสตร์	
ศิลปศาสตร์	ระดบัชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	–	6	ได้น�านักเรียนเดินทาง
ไปศึกษาดงูานคณะอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั	เมือ่วนั 
อังคารที่	1	กันยายน	2558	เพื่อเป็นแนวทางเลือกในการศึกษาต่อ 
ระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย	 โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สรรควัฒน์ ประดิษฐพงษ์	 (ครูก้า)	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต		
และคณะคร	ูนสิิตจากคณะอกัษรศาสตร์	จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

ศึกษาดูงานคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ร่วมงานแถลงข่าวกบจูเนียร์ ปี 7

กิจกรรมเรียนรู้ง่ายๆ กับสีไม้ MAPED



	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้จัดโครงการ	October	Course	2015	คอร์สเรียนเสริมช่วงเดือนตุลาคม	ระหว่างวันที่	5-16	ตุลาคม	
2558	เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความรู	้ความสามารถ	ทั้งภาคทฤษฎ	ีและปฏิบัต	ิในรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย	ประกอบด้วยวิชา
พืน้ฐาน	เพ่ือเตรยีมความพร้อมในภาคเรยีนที	่2/2558	และเข้มข้นด้วยคอร์สพเิศษทีเ่ปิดโอกาสให้นกัเรยีน	สามารถเลอืกเรยีนได้ตามความ
สนใจ	ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม

October Course 2015
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	 คณะคร	ูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วม
การอบรมคณุธรรม	จรยิธรรม	ในหวัข้อ	“จติตารมณ์และบรรยากาศ
การท�างานในโรงเรยีนคาทอลกิ”	โดย	บาทหลวงสวุนารถ กวยมงคล 
เมือ่วนัองัคารที	่29	กันยายน	2558	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1 
โดยมี	ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์ ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติ
เป็นผู้แทนโรงเรียนในการมอบของที่ระลึก

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี ได้รบัการตรวจประเมนิมาตรฐาน
คณุภาพการศกึษา	ประจ�าปีการศกึษา	2558	โดยคณะกรรมการจาก
งานมาตรฐานการศกึษา	 ฝ่ายการศกึษา	 มูลนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล
แห่งประเทศไทย	ระหว่างวนัที	่8-11	กันยายน	2558	ณ	ห้องประชมุ 
ยอห์นแมร่ี	อาคารยอห์นแมรี่

 มิสน�้าผึ้ง แช่มช้อย	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ	 และมิสสราวด ี
ปรีด์ิเปรม	 ได้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	จัดโดย	ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิการศกึษาเอกชน	กระทรวงศกึษาธกิาร	และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ	 ระหว่างวันท่ี	 3-6	
กันยายน	2558	ณ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม	ิ

	 คณะครู	 และผู ้แทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-มัธยมศึกษาปีที่	 6	 ร่วมส่งมอบกล่องรับบริจาคเงินในโครงการ	
“The Heart of Giving”	ประจ�าปี	2558	ให้กบัคณุรตัชนก สวนศรี
ตัวแทนจากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย	 เพ่ือน�าไปช่วยเหลือ 
เด็กยากไร้	 และด้อยโอกาส	 เมื่อวันอังคารที่	 15	 กันยายน	 2558 
ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2558

ส่งมอบกล่องรับบริจาคเงินโครงการ 
“The Heart of Giving”

ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

อบรมเชิงปฏิบัติการ



	 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน	ฝ่ายวิชาการ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	“ครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน”	โดยผู้เชี่ยวชาญ
จากหน่วยงานภายนอก	ผศ.ดร.จุไรรัตน์ สุดรุ่ง	 โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธานในการ 
เปิดการอบรม	เมื่อวันจันทร์ที	่28	กันยายน	2558	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

อบรมครูเครือข่ายนิเทศภายในโรงเรียน 

 มาสเตอร์ยทุธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่าย
วิชาการ มิสจิราพร คุณาบุตร	หัวหน้าแผนกวิชาการประถม	และ	
Mr. Bo yang	ผูป้ระสานงานภาษาจนี	ได้เดนิทางไปประชมุร่วมกบั 
ผู ้อ�านวยการโรงเรียนมัธยมทงจี้	 และตัวแทนสมาคมหัวเฉียว	
ณ	 เมืองเซี่ยงไฮ้	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ระหว่างวันท่ี	 16–19	
กันยายน	2558	เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ

	 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน	ฝ่ายวิชาการ	ร่วมกับ	กลุ่ม
สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 คณิตศาสตร์	 และภาษาอังกฤษ 
จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารเรือ่ง	“กลการจดัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที ่21” 
โดย	อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย เมื่อวันพุธที่	 30	 กันยายน	 2558 
ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ	และห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	

อบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องกลการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
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 ภราดา ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	คณะภราดา	คณะกรรมการท่ีปรกึษาผูอ้�านวยการ	คณะครู	เจ้าหน้าที	่สมาคมผูป้กครอง 
และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดีโอกาสฉลองครบรอบ	 50	 ปี 
แห่งการถวายตัว	อธิการ	ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ เมื่อวันศุกร์ที่	25	กันยายน	2558	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ภายในงาน 
มีการแสดงต่างๆ	 โดยคณะครูและเจ้าหน้าที่	 อาทิ	 การบรรเลงดนตรีไทย	 น�าโดย	ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง 
การแสดงร�าไทย	และการแสดงดนตรีสากลโดยคณะครูศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี

งานเลี้ยงแสดงความยินดีโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี แห่งการถวายตัว

 ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 และ 
คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	ให้การต้อนรบั	Bro.Gasper 
อดตีอธกิารเจ้าคณะเซนต์คาเบรยีล	ประจ�าประเทศมาเลเซยี	สงิคโปร์ 
และคณะผู้ติดตามจ�านวน	10	ท่าน	ที่เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน	
เมื่อวันอังคารที	่15	กันยายน	2558

ต้อนรับอดีตอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียล 
ประจ�าประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ได้น�านกักฬีา

ฟุตบอลโครงการพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันในศึกฟุตบอล	 8	 คน 
รายการพิเศษ	“Maebashi Mayor’s Cup”	ณ	เมืองมะเอะบาชิ 
ประเทศญีปุ่น่	และได้เป็นตวัแทนจากประเทศไทยเข้าร่วมงานเลีย้ง
ต้อนรับผู้ฝึกสอน	และทีมงาน	 เมื่อวันเสาร์ที่	 19	กันยายน	2558	
โดยมีนายโฮโซโนะ ฮัตซึโอะ	รองนายกเทศมนตรีเมืองมะเอะบาช ิ
และทีมงานฝ่ายจัดการแข่งขันในหน่วยงานต่างๆ	 ร่วมในพิธีเปิด
งานเลี้ยงต้อนรับ

ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับผู้ฝึกสอน และทีมงาน



	 งานนกักฬีาบาสเกตบอลโครงการพเิศษรุน่อาย	ุ18	ปี	เข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอลนักเรียน	ส.พ.ฐ.	รายการสปอนเซอร์
ไทยแลนด์	 แชมป์เปี้ยนชิพ	 2015	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 รอบชิงแชมป์ประเทศไทย	
เมือ่วนัพฤหสับดทีี่	่3	กนัยายน	2558	ณ	โรงเรยีนชยัภูมภัิกดชีมุพล	
จงัหวดัชยัภมู	ิผลปรากฏว่าสามารถชนะทีมโรงเรยีนทิวไผ่งามด้วย
สกอร์	85	:	70	คะแนน	ซึง่นบัเป็นการคว้าแชมป์เป็นปีท่ี	2	ตดิต่อกนั 
ทั้งนี้	ในรุ่น	15	ปีชาย	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

	 ศนูย์กีฬาและนนัทนาการ	ฝ่ายกิจกรรม	ไดส่้งนกักฬีาระดบั
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	เข้าร่วมการแข่งขนัเทนนสิ	รายการ	Tennis	
10s	Junior	Championship	ครัง้ที	่3	เม่ือวนัเสาร์ที	่5	กนัยายน	2558 
ณ	ศูนย์เยาวชนจตุจักร	ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัล	8	เหรียญทอง	
10	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง

 ด.ช.ศิวณัฏฐ์ อุ้ยตยะกุล	 ชั้นประถมศึกษาปีที	่ 5/8	
ได้เข้าร่วมการแข่งขันเทนนิสในรายการจ�าเริญเทนนิสคัพ-
ลอนเทนนสิพฒันาดาวรุง่	คร้ังที	่3	เม่ือวนัที	่12-13	กนัยายน	
2558	ณ	มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์	ศนูย์รงัสติ	ผลปรากฏว่า
ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ประเภทชายเด่ียว	รุน่อายไุม่เกนิ	12	ปี	

แชมป์บาสเกตบอลชิงแชมป์ประเทศไทย
รุ่นอายุ 18 ปี สมัยที่ 2

เหรียญทอง Tennis 10s Junior
Championship ครั้งที่ 3 

รางวัลชนะเลิศ
รายการจ�าเริญเทนนิสคัพ-ลอนเทนนิส
พัฒนาดาวรุ่ง

 ด.ญ.สลักทพิย์ อุน่เมอืง	ชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	4/8	ได้เข้าร่วม 
การแข่งขนัเทนนสิ	รายการช้าง-ลอนพฒันาฝีมอื	ภาคอีสาน	ครัง้ที	่7	
เมื่อวันที่	29-30	สิงหาคม	2558	ณ	สนามเทนนิสสถาบันพลศึกษา
อดุรธาน	ีผลปรากฏว่า	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ประเภทหญงิเดีย่ว	รุน่
อายุไม่เกิน	14	ปี	

รางวัลชนะเลิศเทนนิสรายการช้าง-ลอน
พัฒนาฝีมือ ภาคอีสาน
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	 ฝ่ายกจิกรรม	ได้จดัการแข่งขนัปีนหน้าผารายการ	Assumption 
College	 Thonburi	 Climbing	 Youth	 Competition	 2015 
ครั้งที่	 3	 เมื่อวันเสาร์ที่	 5	 กันยายน	2558	ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม 
อาคาร	 Golden	 Jubilee	 ซ่ึงผลการแข่งขันนักกีฬาปีนหน้าผา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัล	5	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน 
2	เหรียญทองแดง

	 งานสระว่ายน�้า	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขันในรายการเหรียญทองว่ายน�้าศูนย์กีฬาราชด�าเนิน 
แชมป์เป้ียนชพิ	ครัง้ที	่2	เม่ือวนัที	่12-13	กันยายน	2558	ณ	สระว่ายน�า้ 
ศูนย์กีฬาราชด�าเนิน	 พุทธมณฑลสาย	 2	 ผลปรากฏว่า	 ได้รับ 
ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับที่	 2	 ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภท
บุคคล	 17	 ใบ	 เหรียญรางวัล	 43	 เหรียญทอง	 42	 เหรียญเงิน 
25	 เหรียญทองแดง	 โดยมีนักกีฬาที่ได้รับถ้วยรางวัลคะแนนรวม 
ยอดเยีย่ม	อนัดบัที	่1	ได้แก่ ด.ญ.ชญาภา ป้านสวุรรณ์ ชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่	4/1	และด.ญ.จริชัญา สโีท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/6

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จัดพธิมีอบรางวลัการแข่งขนักฬีา
นักเรียน	4	สถาบันของโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	 เมื่่อวันพฤหัสบดีที่	 10	 กันยายน	 2558	 โดยมี	ี
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี	ณ	หอประชุมหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งผลการ
แข่งขัน	 รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตบอลช่วงชั้นที่	 1	 ได้แก่	 โรงเรียน 
อสัสมัชญัสมทุรปราการ	ช่วงช้ันที	่2	ได้แก่	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	
ช่วงชั้นที่	3	ได้แก่	โรงเรียนอัสสัมชัญ	ช่วงชั้นที่	4	ได้แก่	โรงเรียน	
เซนต์คาเบรียล	 รางวัลชนะเลิศกีฬาบาสเกตบอล	 ช่วงชั้นที่	 1 
ได้แก่	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ช่วงช้ันที่	 2,	 3	 และ	 4	 ได้แก ่
โรงเรียนอัสสัมชัญ	

	 ศูนย์กีฬาและนันทนาการ	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขันในรายการ	Bangkok	Taekwondo	2015	เมื่อวัน
เสาร์ที	่ 12	กันยายน	2558	ณ	อาคารกีฬาเวสน์	 2	ศูนย์เยาวชน
กรงุเทพมหานคร	(ไทย-ญีปุ่น่)	ผลการแข่งขนั	ได้รบัรางวลั	2	เหรยีญ
ทอง	2	เหรยีญเงนิ	3	เหรียญทองแดง	โดยมี	ด.ช.ธนวฒัน์ โศจริตันกลุ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีทีี่	 1/8	 ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประเภท
ยุวชนชาย	รุ่นอายุ	11-12	ปี	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ประเภทต่อสู้	
และ ด.ญ.ปุณิกา บ้านเกาะ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/8	ได้รับรางวัล
เหรียญทอง	ประเภทพุมเซ	่

ACT Climbing Youth Competition
2015 ครั้งที่ 3

เหรียญทอง Bangkok Taekwondo 2015 
เหรียญทองว่ายน�้าศูนย์กีฬาราชด�าเนิน
แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2

พิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียน 4 สถาบัน



	 การแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	6	ระหว่างวันที่	17-18	ตุลาคม	2558	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	พิธีเปิดจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที	่17	ตุลาคม	2558	ณ	หอประชุม
หลุยส์	มาร	ี เดอ	มงฟอร์ต	 โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย ประธาน
มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ให้เกยีรตเิป็นประธาน
เปิดการแข่งขัน คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง	อดีตรองนายกรัฐมนตรี	
ประธานสโมสรฟุตบอลอัสสัมชัญ	ยูไนเต็ด	คณะภราดา	และคณะ
ครูโรงเรียนต่างๆ	จาก	14	สถาบันเข้าร่วมในพิธ	ี

กฬีาครคูณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่6
	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ครั้งที่	 4/2558 
เมื่อวันเสาร์ท่ี	 5	 กันยายน	 	 2558	 ณ	 ห้องประชุมอัสสัมชัญ 
อาคารอัสสัมชัญ	โดยมีคุณส่องแสง ปทะวานิช	เป็นประธานการ
ประชุม	 ซ่ึงในช่วงก่อนเริ่มการประชุม	 มีการมอบเงินสนับสนุนให้
กบันกักฬีาเทนนสิดาวรุง่	ด.ญ.สลกัทพิย์ อุน่เมอืง	ชัน้ประถมศึกษา 
ปีที่	4/8	โดยมีผู้สนับสนุนดังต่อไปนี	้1.	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	
จ�านวน	20,000	บาท	2.	บริษัท	มาแชร์	ประเทศไทย	โดยคุณอรุณ	
คงเจริญ	จ�านวน	20,000	บาท	3.	บริษัทข้าวไท	จ�านวน	20,000	
บาท	และ	4.บจก.	เบสท์	ออฟ	รชิ	โดยคณุอรอมุา	อณุยะวงศ์	จ�านวน	
40,000	บาท	รวมเป็นเงินจ�านวน	100,000	บาท

มอบเงินสนับสนุนนักกีฬาเทนนิสดาวรุ่ง

September - October 2015   11

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้จัดงานแถลงข่าวกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	6	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	15	ตุลาคม	
2558	ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ประธานฝ่ายกจิกรรมและนนัทนาการมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่ง
ประเทศไทย ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ประธานจัดการแข่งขนักฬีาครคูณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ภราดาวหิาร ศรหีาพล 
รองประธานจัดการแข่งขันกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	และมาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว ประธานด�าเนินงานการแข่งขัน
กีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยเป็นผู้แถลงข่าว

แถลงข่าวกีฬาครูคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6



ขอขอบคุณ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จ�ากัด (มหาชน) 
ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
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	 งานสระว่ายน�า้	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ได้จัดการแข่งขันว่ายน�้า	ACT	SWIMMING	2015	ครั้งที่	7	ระหว่างวันที่	24-25	ตุลาคม	2558	
ณ	 สระว่ายน�้าเทิดเทพรัตน์’	 36	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดยมีคุณวิริยะ ตรังอดิศัยกุล	 อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรีคนแรก	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	 และคุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครอง	 และครูฯ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน	 ซ่ึงผลการแข่งขัน	 ทีมสโมสรว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 3 
ได้รับรางวัล	8	เหรียญทอง	15	เหรียญเงิน	18	เหรียญทองแดง

	 เมือ่วนัพธุที	่28	ตลุาคม	2558	ภราดา ดร.วีรยทุธ บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นผู้แทนโรงเรียนในการรับมอบถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	ณ	 กรมพลศึกษา	 จากการที่
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ
ไม่เกิน	18	ปี	ประเภท	ก	กรมพลศึกษา	พุทธศักราช	2555-2557	ต่อเนื่อง	3	ปี
ซ้อน	โดยม	ีดร.กติตพิงษ์ โพธมิ	ูอธบิดกีรมพลศกึษา	เป็นประธานในการมอบถ้วย 
รางวลั	ซึง่ถ้วยพระราชทานนีถ้อืเป็นถ้วยประวตัศิาสตร์ของโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	
และเป็นโรงเรียนแรกของประเทศไทยที่ได้รับมอบจากกรมพลศึกษา
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ถ้วยพระราชทานรางวัลชนะเลิศ 3 ปี ต่อเนื่อง
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