
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 23 ฉบับที่ 189 เดือนกันยายน - ตุลาคม  2559



	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้จัดพิธีถวายความอาลัยเเด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	
จักรีนฤบดินทร	สยามินทราธิราช	บรมนาถบพิตร	เมื่อวันศุกร์ที่	28	ตุลาคม	2559	ณ	บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร

พธิถีวายความอาลยัเเด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร 
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รางวัลโล่เกียรติคุณเยาวชนศิลปิน
ผู้สร้างชื่อเสียง
  น.ส.นนัทกิานต์ เลากลุศานต์	 ชัน้มธัยม 
ศึกษาปีที่ 	 4/5	 ได ้รับรางวัลโล ่เกียรติคุณ
เยาวชนศิลปินผู้สร้างชื่อเสียง	 สาขาเยาวชนผู้
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยดีเด่น	 และได้รับรางวัล
เชิดชูเกียรติ	 AEC-TRT	 TOP	 AWARD	 จาก
การน�าเสนอผลงานด้านดนตรไีทย	 การอนุรกัษ์
วัฒนธรรมไทย	 และจิตอาสา	 จัดโดยสมาคม
ศลิปินแห่งประเทศไทย	เมือ่วนัเสาร์ท่ี	8	ตลุาคม	
2559	 ณ	 อาคารรักตะกนิษฐ	 มหาวิทยาลัย
ราชภฏัสวนดสุติ	กรงุเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศโครงการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา ปีที่ 11
  มาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจมัน่	หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที	่พร้อมด้วยคณะครูและนกัเรยีน		เป็นตวัแทนโรงเรยีนเข้ารบัรางวลัชนะเลศิ	
ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ในโครงการลดเมอืงร้อน	ด้วยมอืเรา	ปีที	่11	พร้อมเงนิรางวลั	จ�านวน	50,000	บาท 
และโล่รางวลั	โดยพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลติ พกุผาสขุ	องคมนตร	ีเป็น 
ผูแ้ทนพระองค์	มอบถ้วยรางวัลพระราชทานแก่ผูช้นะเลศิ	จดัโดยสถาบนัสิง่แวดล้อมไทย	และบรษิทัโตโยต้า	มอเตอร์ประเทศไทย	จ�ากดั 
เมือ่วนัอาทติย์ที	่18	กนัยายน	2559		ณ	ศนูย์การค้าเมกาบางนา	จงัหวดัสมทุรปราการ

พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น ปีการศึกษา 2559 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีมอบรางวัลครูดีเด่น 
ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	(TEACHER	AWARDS)	ครัง้ที	่17 
ปีการศกึษา	2559	เม่ือวนัองัคารที	่4	ตลุาคม	2559	ณ	หอประชมุหลยุส์	
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	ซึง่บคุลากรโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุทีีไ่ด้รบัรางวลั	
ได้แก่	มาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจมัน่	รางวัลครดูเีด่นประเภทผูร่้วมบรหิาร	
มสิอจัฉรา จันหา	รางวลัครดูเีด่น	ประเภทครนูเิทศ	มาสเตอร์เทดิพล 
วงษ์รกัษา	รางวัลครดูเีด่นประเภทครผููส้อน	ม.4	-	ม.6		มสินงนชุ 
เอกตระกลู รางวลัครดูเีด่น	ประเภทครผููส้อน	ระดบัชัน้	ป.4	-	ป.6	
มาสเตอร์ผดงุศกัดิ ์แสงสวงค์	รางวัลชมเชยบคุลากรดเีด่น	ประเภท
บคุลากรทางการศกึษา
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สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
โอลิมปิกวิชาการ สอวน.
  มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	
และคณะคร	ูได้น�า ด.ช.บรุศิร์ หงส์ประภศัร	ช้ันมธัยมศกึษาปีที่	
2/8	 ห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์-คณติศาสตร์	 (STEM)	 เข้าพบ 
ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	เม่ือวนัองัคารที่	
20	กนัยายน	2559	ณ	ห้องรบัรองผูอ้�านวยการ	เพือ่รายงานผล
ทีผ่่านการสอบคดัเลอืกเข้าร่วมโครงการโอลมิปิกวชิาการ	สอวน.	
สาขาวชิาคณติศาสตร์	 และวชิาดาราศาสตร์	 ปีการศึกษา	 2559	
ซึง่ผูอ้�านวยการได้กล่าวแสดงความยนิด	ีและให้ก�าลงัใจแก่คร	ูและ
นกัเรยีนในการพฒันาผลงานในล�าดบัต่อไป

รางวัลชมเชยการแข่งขันภาษาจีน
เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 13
	 งานภาษาจนี	ได้น�านกัเรยีนเข้าร่วมการแข่งขนัภาษาจนี 
เพชรยอดมงกุฎ	ครั้งที่	13	(นานาชาติ)	เมื่อวันอาทิตย์ที	่4	
กันยายน	2559	ณ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย	์ซึ่งเป็นการ
แข่งขันระดับประเทศ	มีเกณฑ์การตัดสินคือ	อันดับที	่4-50	
จากจ�านวนผู้แข่งขันทั้งหมด	 4,800	 คน	 จะได้รับรางวัล
ชมเชย	 ผลปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้
รับรางวัลชมเชย	 จ�านวน	 7	 คน	 ได้แก่	ด.ช.สรวิน ล	ี ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 2/A	ด.ช.กิตติศักดิ์ มหาสิริปัญญา	 ชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 3/8	ด.ญ.สมฤดี ลี้	 ชั้นประถมศึกษาปี
ที่	5/5	ด.ช.กิตติโชค มหาสิริปัญญา	ชั้นประถมศึกษาปีที	่
6/8	ด.ช.สรวิชญ์ วงษ์ทองนาค	ชั้นประถมศึกษาปีที	่5/B	
ด.ญ.ชนิเสยีน ว ูชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/1	และนางสาวจริศัยา 
เกียรติไพศาล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1

รางวัลชนะเลิศงานวิชาการเซนต์หลุยส์น้อมใจ เทิดไท้ 70 ปี ธ ครองธรรม ณ โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา
  กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ การแข่งขนั	Story	Telling	ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย	ด.ญ.ปณุกิา บญุฑย์ีกลุ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4/4	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	การแข่งขนั	Speech	Contest	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	ด.ช.อดศิร วชริานนัท์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3/3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ
  กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ ภาษาจนี การแข่งขนัการคดัลายมอืภาษาจนี	ด.ช.ศภุชยั บญุเลศิ	ชัน้ประถมศกึษา 
ปีที	่ 6/A	 และน.ส.เบญญาภา หวงั	 ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่ 6/8	 ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	 การแข่งขนัเล่านทิานภาษาจนี	ด.ญ.สธีุมนต์ 
วสิาหะพานชิ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/A	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ
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กิจกรรม “แนะแนว (แนะ) เด็กแนว” ครั้งที่ 2
	 	 งานแนะแนว	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดกิจกรรม	 “แนะแนว	
(แนะ)	 เด็กแนว”	คร้ังที	่2	ให้กบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา
ปีที่	 4	 -6	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 8	 กันยายน	 2559	 โดยม ี
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	การจดักจิกรรมในครัง้นี้ 
ได้รับความสนับสนุนจากบริษัท	 Tree	 Education	 จ�ากัด	
และความร่วมมือจากระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4-6	 ภายใน
งานประกอบกจิกรรมต่างๆ	 อาท	ิ สถาบนัทางการศกึษาชัน้น�า	
จ�านวน	 35	 แห่ง	 จัดบูธให้ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน 
การสอนการจดัการบรรยายให้ความรูเ้รือ่งอาชีพ	 กจิกรรมเกม	
และดนตรขีองนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5

ACT Music Show
	 	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุร	ี ฝ่ายกิจกรรม	
ได้จดักจิกรรมการแสดงคอนเสร์ิต	ACT	Music 
Show	 เมื่อวันท่ี	 12	 -16	 กันยายน	 2559 
ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุหลยุส์	
มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ซ่ึงเป็นการจัดแสดงดนตรี
ของนกัเรยีนทีเ่รยีนคอร์สนอกเวลาในภาคเรยีน
ที	่1/2559	เพือ่เป็นการแสดงความสามารถ	และ
ส่งเสรมิความกล้าแสดงออกของนกัเรยีน
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October Course 2016
	 	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี ได้จดัโครงการ	October	 Course	 2016	 คอร์สเรยีนเสรมิช่วงเดอืนตลุาคม	 เพือ่พฒันานกัเรยีน
ให้มีทักษะความรู้	 ความสามารถ	 ทั้งภาคทฤษฎี	 ปฏิบัติ	 และเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที่	 2/2559	 โดยมีคอร์สพิเศษท่ี
เปิดโอกาสให้นักเรียน	 สามารถเลือกเรียนได้ตามความสนใจทั้งด้านวิชาการและกิจกรรม	 ระหว่างวันที่	 3-14	 ตุลาคม	 2559 



กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก ระดับมัธยมศึกษา
	 	 งานอภบิาล	 ส�านกัผูอ้�านวยการ	 ได้จดักจิกรรมฟ้ืนฟจูติใจนกัเรยีนคาทอลกิ	 ส�าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา	 ระหว่าง 
วนัที	่9-10	กันยายน	2559	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	อาคารรตันบรรณาคาร	โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่าย
ปกครอง	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	และทมีวทิยากรจากวทิยาลยัแสงธรรมด�าเนนิกจิกรรมตลอดทัง้วนั	โดยในวนัเสาร์ที	่10	
กนัยายน	2559	คณะครแูละนกัเรยีนได้เดนิทางไปยงัมลูนธิทิานตะวนั	เพือ่เลีย้งอาหารว่างแก่เดก็ๆ		และแสวงบญุตามบ้านนกับวช
ต่างๆ	ในบรเิวณเขตสามพราน	เพือ่ให้นกัเรยีนได้รบัรู	้และสมัผสัการเป็นอยูจ่รงิของนกับวชในครสิตศาสนา	นกิายโรมนัคาทอลกิ

โรงเรียนสาธิตมัธยมถงจี้ 
ศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
	 	 คณะครูจากโรงเรียนสาธิตมัธยมถงจี	้
เมอืงเซยีงไฮ้	สาธารณรฐัประชาชนจนี	จ�านวน	
4	 ท่าน	 และนักกีฬาฟุตบอล	 จ�านวน	 8	 คน	
ได้เดินทางมาศึกษาแลกเปล่ียนวัฒนธรรม	ณ	
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ระหว่างวันที่	 6-13	
ตุลาคม	 2559	 อีกทั้ง	 ทัศนศึกษาตามแหล่ง
ท่องเทีย่วทีน่่าสนใจ	โดยมมีาสเตอร์ยทุธพงษ์ 
วงศ์เมืองสรรค์	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 และ 
คณะครฝู่ายวชิาการให้การต้อนรบั	
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ส่งมอบกล่องรับบริจาคในโครงการ 
“The Heart of Giving” 
  ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ท่ีปรกึษาฝ่ายปกครอง	มาสเตอร์สมบตัิ 
บญุสาพพิฒัน์	หวัหน้าฝ่ายปกครอง	ตวัแทนคณะคร	ูและนักเรยีนระดบั
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่1-มธัยมศกึษาปีที	่6	ร่วมส่งมอบกล่องรบับรจิาคเงนิ
ในโครงการ	“The	Heart	of	Giving”	ปีการศกึษา	2559	ให้กบัคณุรตัชนก 
สวนศรี	 ตัวแทนจากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย	 เพื่อน�าเงินไป 
ช่วยเหลอืเดก็ยากไร้	 และด้อยโอกาส	 เมือ่วนัศกุร์ที	่ 9	 กนัยายน	 2559 
ณ	บรเิวณใต้อาคารอสัสมัชญั	

ค่ายพัฒนาทักษะภาษาจีน
	 	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการ	ได้จดักจิกรรมค่ายพฒันา
ทกัษะภาษาจนี	ส�าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษา	ณ	รกัเอย	รสีอร์ท	จงัหวดั
เพชรบรุ	ีโดยมมีาสเตอร์นวิตั ิแซ่ลี	้และคณะครูภาษาจนี	เป็นผูจ้ดักจิกรรม	
ซึ่งมุ่งเน้นให้นักเรียนพัฒนาทักษะภาษาจีนในด้านต่างๆ	 อาทิ	 การฟัง	 พูด	
อ่าน	และเขยีน	อกีทัง้	ส่งเสรมิความสามคัค	ีการช่วยเหลอืกนัในกลุม่นกัเรยีน 
รุน่พี	่และรุน่น้อง
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การจัดท�าแผนพัฒนาโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี 
	 	 โรง เรียนอัสสัม ชัญธนบุรี 
ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัด
ท�าแผนพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	 พ.ศ.2560-2564	 โดยมี
ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	
ระหว่างวนัที	่29-30	ตลุาคม	2559	
ณ	บ้านอมัพวา	รสีอร์ท	แอนด์	สปา	
จงัหวดัสมทุรสงคราม

อบรมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร 
ประจ�าปีการศึกษา 2559
	 	 งานบคุคล	 ส�านกัผูอ้�านวยการ	 จดัอบรม
คุณธรรมจรยิธรรมให้กบับคุลากร	ในหัวข้อ	“จติ
เมตตาในการท�างาน”	บรรยายโดยบาทหลวง
วรีศกัดิ ์ยงศรปีณธิาน	เม่ือวนัเสาร์ที	่8	ตลุาคม	
2559	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	อาคาร
รตันบรรณาคาร

งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียน
ในเครือฯ ครั้งที่ 15
	 	 โรงเรยีนอสัสัมชญัธนบุร	ีได้จัดงานแถลงข่าวการแข่งขนักฬีา
นกัเรยีนโรงเรยีน	ในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	
ครัง้ท่ี	15	เมือ่วนัศกุร์ที	่23	กนัยายน	2559	ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	
อาคารหอประชมุ	หลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยม	ีภราดาสรุสทิธิ์ 
สขุชัย	ประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ภราดา
พรีพงศ์ ดาราไทย	ประธานจัดการแข่งขนั	และภราดา ดร.ช�านาญ 
เหล่ารกัผล ผู้อ�านวยการโรงเรยีนอสัสัมชญัศรรีาชา	ประธานฝ่าย
กจิกรรมและนนัทนาการ	เป็นผูแ้ถลงข่าว	ซึง่การแข่งขนัดงักล่าวจะ
จดัข้ึนในวนัที	่21-22	ตลุาคม	2559	ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรีราชา

สัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร
	 	 คณะภราดา	และคณะครผููร่้วมบรหิารโรงเรยีน
อสัสัมชัญธนบรุ	ี ได้เข้าร่วมการสัมมนาคณะภราดา	
และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ปีการศกึษา	2559	
เรือ่งการบรหิารตามหลักธรรมาภบิาล	และแนวทาง
การจัดการศึกษาในแนวมงฟอร์ต	 โดยมี	ภราดา 
สรุสทิธิ ์สขุชยั ประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล
แห่งประเทศไทย	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 ระหว่าง 
วันที่	 3–5	 ตุลาคม	 2559	ณ	 มาร์ตินยิมเนเซียม 
อาคารโกลเด้น	จบูลี่ิ	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี



การแข่งขันว่ายน�า้ ACT Swimming 2016 
	 	 งานสระว่ายน�า้	 ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	 ได้จดัการแข่งขนัว่ายน�า้	 ACT	 SWIMMING	 2016	 ระหว่างวนัที	่ 15-16	 ตลุาคม	 2559 
ณ	สระว่ายน�า้เทดิเทพรตัน์’	36	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีโดยม	ีคณุอนพุงษ์ แต้ศลิปสาธติ	นายกสมาคมศิษย์เก่าอสัสมัชญัธนบรุ ี
ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิดการแข่งขนั	และคณุวริยิะ ตรงัอดศิยักลุ	อดตีนายกสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี
คนแรก	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิปิีดการแข่งขนั

การแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือฯ ครั้งที่ 15 
	 	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้น�านกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนักฬีา	และกรีฑานกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล
แห่งประเทศไทย	 ครัง้ที	่ 15	 ระหว่างวนัที	่ 22-23	 ตลุาคม	 2559	ณ	 โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	 ผลการแข่งขนันกักฬีาโรงเรยีน 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัถ้วยรางวลัชนะเลศิจ�านวน	12	ใบ	และเหรยีญทอง	จ�านวน	14	เหรยีญ		
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แชมป์ภาค 3 กีฬาบาสเกตบอล
ธนาคารออมสิน
	 	 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้
เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลภาค	 3	 ในรายการ	 กีฬา
ธนาคารออมสนิเมือ่วนัศกุร์ที	่ 21	 ตลุาคม	 2559	 ผลการ
แข่งขัน	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมโรงเรียน 
ตัง้ตรงจติรพณชิยการ	ด้วยสกอร์	72:28	คะแนน	จงึได้รบั
รางวลัชนะเลศิ

เหรียญเงิน The 2016 Malaysia 
International Ice Hockey Tournament
  ด.ช.กติสดา ธญัลกัษณ์ภาคย์	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่
6/B	ได้เข้าร่วมการแข่งขนั	ICE	HOCKEY	ในรายการ	“The	
2016	Malaysia	 International	 Ice	Hockey	Tourna-
ment”	 ระหว่างวนัที	่ 7-11	 กันยายน	 2559	 ในนามทมี	
Canstar	Rangers	ผลการแข่งขันได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	ใน
รุน่	U14	ณ	สนาม	Sunway	Pyramid	Ice	Rink	ประเทศ
มาเลเซยี

เหรียญทอง Chiangmai Ice Hockey 
Challenge Cup 2016 
  ด.ช.กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์	 ช้ันประถมศึกษา 
ปีที่	 6/B	 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน	 ICE	 HOCKEY	 รายการ 
Chiangmai	Ice	Hockey	Challenge	Cup	2016	ระหว่าง
วนัที	่12-15	ตลุาคม	2559	ในนามทมี	Phoenix	ของจงัหวดั
เชียงใหม่	 ณ	 สนามแข่ง	 Sub	 Zero	 Central	 Festival 
Chiangmai		ผลการแข่งขนัได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	รุน่อายุ
ไม่เกนิ	12	ปี	และรางวลัเหรยีญเงนิ	รุน่อายไุม่เกนิ	14	ปี

แชมป์ฟุตบอลรายการ 
ACS CUP 2016 รุ่น 18 ปี
	 	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้น�านักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
ฟตุบอลรายการ	ACS	CUP	2016	รุน่18	ปี	เม่ือวนัจนัทร์
ที	่5	กนัยายน	2559	ณ	สนามสิรนิธร	โรงเรยีนอสัสมัชญั
ศรีราชา	ผลการแข่งขนั	รอบชงิชนะเลศิ	ทมีอสัสัมชัญธนบรุี	
ชนะ	ทมีอสัสมัชญัศรรีาชา	4:3	ประต	ูจงึได้รบัรางวลัชนะ
เลศิมาครองได้ส�าเรจ็



รางวัลชนะเลิศ รายการ Deep Climbing Competition (season 1)
	 	 ชมรมกฬีาปีนหน้าผาโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี ได้ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขนั
กฬีาปีนหน้าผารายการ	Deep	Climbing	Competition	(season	1)	เมือ่วนัเสาร์ที	่8	
ตลุาคม	2559	ณ	สนาม	Deep	Climbing	Gym	ช้ัน	8	ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์	พทัยา	(พทัยา
กลาง)	ผลการแข่งขนัได้รบัรางวลัชนะเลศิ	จ�านวน	4	รางวลั	จากนายสริภพ จริจตรุพกัตร์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/4	 รุ่น	 Open	 ชาย	ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย ชั้นมัธยมศึกษา
ป ีที่ 	 1/A	 รุ ่น	 Open	 หญิง	 ด.ญ.อลิสา สระทองยอด	 ช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที	่1/4	รุน่	Youth	B	ด.ช.มกรธวชั ยิม้ละมยั ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4/2	รุน่	Youth	C		

เหรียญทองปีนหน้าผาชิงแชมป์เอเชีย
	 	 ฝ่ายกจิกรรม	และสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย	ได้น�านกักฬีาปีนหน้าผาโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเข้าร่วมการแข่งขนั
รายการปีนหน้าผาชงิแชมป์เอเชยี	Asian	Youth	Championship	-	Tehran	2016	ณ	ประเทศอิหร่าน	เมือ่วนัที	่27	-	30	กนัยายน	
2559	ผลการแข่งขนั	ได้รบัรางวลั	1	เหรยีญทอง	3	เหรยีญเงนิ	3	เหรยีญทองแดง	จาก	ด.ช.อภวิชิญ์ ลิม้พานชิภกัดี	ชัน้มธัยมศกึษา
ปีที	่2/1	ด.ช.กฤษฏิโ์ชต ิบญุก�าพร้า	ช้ันมธัยมศกึษาปีที	่2/8 ด.ญ.โยษติา ยิม้ละมยั	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/A		ด.ญ.นชินนัท์ ภูศ่ริ ิ
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/7	และได้รบัถ้วยรางวลัรองชนะเลศิรุน่	Youth	C	ในรายการดงักล่าว

รางวัลชนะเลิศ PT Climbing Lead
Challenge 2016
	 	 ฝ่ายกจิกรรม	ได้น�านกักฬีาปีนหน้าผาเข้าร่วมการแข่งขนั
รายการ	 “PT	Climbing	 Lead	Challenge	 2016”	 เมือ่วนั
อาทติย์ที	่11	กนัยายน	2559	ณ	Imperial	World	Ladprao	
ผลการแข่งขัน	ด.ญ.นิชนันท์ ภู่ศิริ	 ชั้น	 ม.1/7	 	 ได้รับรางวัล 
ชนะเลศิ	 ประเภท	 Lead	 Climbing	 (Female)	 รุน่	 Novice 
อายไุม่เกนิ	16	ปี	และ	ด.ช.ณภทัร สมใจปองธรรม	ช้ัน	ม.3/2	
ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ	อนัดบั	1	ประเภท	Lead	Climbing	
(Male)	รุน่	Novice	อายไุม่เกนิ	16	ปี	
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จุดเน้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2559

	 1.	 ปลูกฝังระเบียบวินัย	รู้จักหน้าที่ของตนเอง

	 2.	 ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด	ความสามารถ	และความสนใจ

	 3.	 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร	์วิทยาศาสตร์	และภาษาต่างประเทศ

	 4.	 การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	สู่มาตรฐานสากล

facebook
ACTMedia & Studio

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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Assumption Thonburi Climbing Championship 2016 
 	 ฝ่ายกจิกรรม	ได้จดัการแข่งขนักฬีาปีนหน้าผา	รายการ	Assumption	Thonburi	Climbing	Championship	2016	คร้ังที	่4 
เมือ่วนัเสาร์ที	่3	กนัยายน	2559	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคารโกลเด้นจบูลิี	่โดยม	ีดร.อนพุงษ์ แต้ศลิปสาธติ	เป็นประธานจดัการแข่งขนั	
ดร.ปรางค์ทิพย์ ยุวานนท์	 ผู้อ�านวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต	 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ	 มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
ให้เกยีรตเิป็นประธานเปิดงาน	และภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตมิอบเหรยีญรางวลัแก่นกักฬีา	ผลการแข่งขนั	
นกักฬีาปีนหน้าผาโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลั	5	เหรยีญทอง	3	เหรยีญเงนิ	5	เหรยีญทองแดง	โดยมรีายชือ่นกักฬีาทีไ่ด้รบัรางวลั
เหรยีญทอง	ได้แก่	ด.ช.กจิภมู ิมสีวสัดิ	์ชัน้ประถมศกึษาปีที	่3/B	ด.ญ.ญาณสิา ภูศ่ริ	ิชัน้ประถมศกึษาปีที	่4/2	ด.ช.ปรติต์ ลลีาสนิเจรญิ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่5/B	ด.ช.อภวิชิญ์ ลิม้พานชิภกัด	ีช้ันมธัยมศกึษาปีที	่2/1	และด.ญ.โยษติา ยิม้ละมยั	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/A	รางวลั
เหรยีญเงนิ	ได้แก่	ด.ช.มกรธวชั ยิม้ละมยั	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่4/2	ด.ญ.นชินนัท์ ภูศ่ริ	ิชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/7	และนายสริภพ จริจตรุพกัตร์ 
ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/4	


