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ACT ร้อยดวงใจถวายความภักดี
	 สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดักิจกรรมประชมุตวัแทนผู้ปกครอง	เพือ่รบัทราบกจิกรรมต่างๆ	ของทางสมาคม
ผูป้กครองและครฯู	เมือ่วนัองัคารที	่15	สงิหาคม	2560	ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	และกจิกรรมรวมพลังสามคัคี	ร่วมปลกูดอกดาวเรอืงเพือ่พ่อ 
ณ	สวนกาญจนาภเิษก	ซึง่ในการจดักิจกรรมครัง้นี	้ได้รบัความร่วมมอืจาก	ผู้อ�านวยการ	คณะครู	คณะกรรมการสมาคมฯ	นกัเรยีน	และผูป้กครอง 
เป็นอย่างด	ีบรรยากาศเป็นไปด้วยความรกั	สามคัค	ีและอบอุน่
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พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  
	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้จัดพิธีถวายพระพร	 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ 
โดยมีคณะภราดา	คณะหัวหน้าฝ่าย	คณะครู	สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ีกรรมการ
เครือข่ายผู้ปกครอง	ตัวแทนชุมชน	ผู้ปกครอง	และนักเรียนเข้าร่วมพิธี		และร่วมลงนามถวายพระพร	เมื่อวันศุกร์ที่	11	สิงหาคม	2560 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 
	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	ได้จดักจิกรรมร�าลกึพระคณุแม่	เนือ่งในโอกาสวนัแม่แห่งชาต	ิเมือ่วนัศกุร์ที่ 
11	สิงหาคม	2560	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	รอบเช้า	นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น	ป.1	และ	ป.3	 เข้าร่วมกิจกรรม	
รอบบ่าย	 นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้น	 ป.2	 และ	 ป.4	 เข้าร่วมกิจกรรม	 ภายในงานมีการแสดงคอนเสิร์ต	 “ความรักที่ยิ่งใหญ่”	 
โดยคณะครู	และนักเรียน	



การแข่งขันทักษะด้านศิลปะ เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันแม่พระอัสสัมชัญ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ฝ่ายวิชาการ	ร่วมกับ	งานอภิบาล	ส�านักผู้อ�านวยการ	จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะด้านศิลปะ	เนื่องใน 
วนัแม่แห่งชาต	ิและวนัแม่พระอสัสมัชญั	ภายในงานมกีารแข่งขนัต่างๆ	อาท	ิการวาดภาพระบายสใีนหวัข้อ	“ความรกัของแม่”	และ	“แม่พระ 
ในดวงใจ”	ประติมากรรม	(ปั้นดินน�า้มัน)	ในหัวข้อ	“ความรักของแม่”	และการวาดภาพระบายสีบนแผ่นไม้ในหัวข้อ	“ทุกดวงใจมอบให้
แม่ทั้งแผ่นดิน”	 ซึ่งในพิธีเปิดงานมีการแสดงจินตลีลาประกอบเพลง	 “คือหัตถาครองพิภพ”	 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/3	 
โดยมีมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	 เมื่อวันจันทร์ที่	 7	 สิงหาคม	 2560 
ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

รางวัลชนะเลิศเพชรยอดมงกุฎภาษาจีน
	 งานการเรียนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการ	ได้ส่งนกัเรยีนเข้าร่วมการ
แข่งขนัพฒันาทกัษะทางด้านภาษาจนี	ในโครงการ	เพชรยอดมงกฎุภาษาจนี 
ครั้งที่	14	เมื่อวันอาทิตย์ที่	6	สิงหาคม	2560	ณ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์	 
ผลการแข่งขนั	นางสาวจริศัยา เกยีรตไิพศาล	นกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที	่6/1	ได้
รบัถ้วยรางวลัพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี 
และทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์เป็นจ�านวนเงิน	 10,000	 บาท 
โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลชมเชย	และผ่านเกณฑ	์จ�านวน	17	คน

รางวัลชนะเลิศการใช้โปรแกรมน�าเสนอ (Presentation)
	 กลุม่สาระการเรยีนรูเ้ทคโนโลย	ีและสารสนเทศ	ได้น�านกัเรยีนเข้าร่วม
การแข่งขนัการใช้โปรแกรมน�าเสนอ	(Presentation)	ในงาน	“นายโรงก้าวไกล 
สู่ไทยแลนด์	 4.0”	 เมื่อวันศุกร์ที่	 25	 สิงหาคม	 2560	ณ	 โรงเรียนมัธยม 
วดันายโรง	ผลการแข่งขนั	ได้รบัรางวลัชนะเลิศจาก	ด.ช.กณัฐพทัธ์ เหลอืงอ่อน 
ชัน้	ป.6/3	และ	ด.ช.ไชยภัทร ต้ังโชติโรจน์	ชัน้	ป.6/1	โดยมมีาสเตอร์กติตพินัธ์ 
ผลอินทร์หอม	เป็นครูผู้ฝึกซ้อมและน�านักเรียนเข้าแข่งขัน

เพชรยอดสังคม ปี 5 หัวข้อพิเศษวันแม่แห่งชาติ  
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	จัดกิจกรรม
ตอบปัญหา	Social	Studies	Genius	เพชรยอดสงัคม	ปี	5	เมือ่วนัพฤหสับดทีี่	
10	สิงหาคม	2560	ในหวัข้อพเิศษ	“ผูห้ญงิทีด่ทีีสุ่ด”	เพือ่ต้อนรบับรรยากาศ
วันแม	่ และวันแม่พระได้รับเกียรติยกข้ึนสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ	 โดยมี
บคุลากรโรงเรยีนและบตุรเข้าร่วมการแข่งขนัจ�านวน	5	คู่	ผลการแข่งขันคูข่อง 
มิสชญาภา คงเฟื่อง และ	ด.ช.ชัยชนะ ภมรฉ�า่	ชั้น	ม.2/4	ท�าคะแนนได้
สูงสุด	ได้รับรางวัลชนะเลิศในการร่วมกิจกรรมครั้งนี	้
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วันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์
	 งานอภิบาล	ฝ่ายส�านักผู้อ�านวยการ	ได้จัดงานวันแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์	เมื่อวันอังคารที	่15	สิงหาคม	2560	ประกอบด้วย	
วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีบาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิร	ิให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพิธี	 จากน้ันมีการจัดกิจกรรม	 “เทิดเกียรติแม่พระยกขึ้นสวรรค์”	 ณ	 บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	 โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 
ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ	ีตลอดจน	นิทรรศการประวัติพระแม่มารีย์	และผลงานการประกวดวาดภาพระบายส ี
ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ		

ค่ายวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
	 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สสวท.)	ร่วมกับ	ศนูย์พฒันาอจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์โรงเรยีน 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีจดักจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์	ส�าหรบันกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษาปีที	่4	–	6	โดยมนัีกเรยีนจากโรงเรยีน
อัสสัมชัญธนบุรีและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	15	แห่ง	เข้าร่วมกิจกรรม	เมื่อวันศุกร์ที่	4	สิงหาคม	2560	ทั้งนี	้
สามารถติดตามภาพกิจกรรม	และข่าวสารของศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ	ได้ทาง	https://www.facebook.com/act.genius
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งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ “นักวิทย์ คิดท�า สร้างสรรค์ ตามรอยพ่อ”
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์	 ปีการศึกษา	 2560	 “นักวิทย์	 คิดท�า	 สร้างสรรค ์
ตามรอยพ่อ”	เมือ่วนัศกุร์ที	่18	สงิหาคม	2560	ณ	หอประชุมหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ์ บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธ	ีพร้อมด้วยคณะภราดา	คณะผู้ร่วมบริหาร	คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร	์ผู้ปกครอง	และนักเรียน	
เข้าร่วมงาน	ภายในงานประกอบกิจกรรมต่างๆ	 อาทิ	 การมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์	 นิทรรศการ	
โครงการในพระราชด�าริ	การแสดง	Sci	Shows	และเกมวิทยาศาสตร	์เป็นต้น		

กิจกรรมค่ายภาษาไทย ปีการศึกษา 2560 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย	 ระดับมัธยมศึกษาปีการศึกษา	 2560	 ในหลักสูตร 
“การพดูโต้วาท	ีและการกล่าวสุนทรพจน์”	โดยมีวทิยากรผู้ทรงคุณวฒุ	ิอาจารย์พงษ์กรณ์ วรีพพิรรธน์ อาจารย์ประจ�าภาควชิาภาษาไทย 
คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ให้เกียรติบรรยายความรู	้และฝึกปฏิบัติให้กับนักเรียน	เมื่อวันที	่4-5	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องประชุม
ปรีชาวุฒิ	อาคารเซนต์ปีเตอร์		
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ตะกร้าคณะศิลปศาสตร์ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยนานาชาติจีน มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต
	 งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	 ภาษาจีน	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�านักเรียนตะกร้าคณะศิลปศาสตร์	 ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ตอนปลายท่ีมีความสนใจทางด้านภาษา	 เดินทางไปศึกษาดูงานที่วิทยาลัยนานาชาติจีน	 คณะนิเทศศาสตร์	 และคณะมนุษยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตรังสิต	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 11	 สิงหาคม	 2560	 เพื่อให้นักเรียนได้เห็นกิจกรรมการเรียนการสอน	 และแนวทาง
การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

ศึกษาดูงาน สถาบันปัญญาภิวัฒน์ และโรงงานผลิต
ชาเขียวอิชิตัน
	 งานแนะแนว	ฝ่ายวชิาการ	ได้น�านกัเรยีนตะกร้าคณะบริหาร 
ธุรกิจ	และนิเทศศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4-5	เดินทางไป 
ศึกษาดูงาน	 ณ	 สถาบันปัญญาภิวัฒน์	 และโรงงานผลิตชาเขียว 
อิชิตัน	เมื่อวันศุกร์ที่	18	สิงหาคม	2560

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข็มที่ 2
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 จัดงานฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	 เข็มที่	2	 ให้กับนักเรียน	จ�านวน	120	คน	
โดยมีคณะบุคลากรจากโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนช่ันแนล	
หนองแขม	ด�าเนินการฉีดวัคซีน	เมื่อวันอังคารที	่1	สิงหาคม	2560	
ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ

การท�าสูทกรรมในวิชาลูกเสือ และเนตรนารี ม.2
	 งานลกูเสอื	และเนตรนารี	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	2	น�าโดย
มสิสทุธกิานต์ อปุพงษ์ มาสเตอร์วฑิรูย์ เรอืงข�า	และคณะผูก้�ากบั	
จัดกิจกรรมการท�าสูทกรรม	 วิชาที่ว่าด้วยการท�าอาหารชาวค่าย 
ลกูเสอื-เนตรนาร	ีลูกเสอื	สามัญ	เพือ่ฝึกปฏิบัติให้ลกูเสอืและเนตรนารี 
ท�างานเป็นหมูค่ณะ	การจดัแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ	เกดิความรกั
ความสามัคค	ีรู้จักแบ่งปัน	การยอมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก
ในกลุ่ม	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	3	สิงหาคม	2560
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อบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
	 งานวัดผลและวิจัย	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดอบรมในหัวข้อ	
“การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน”	เมื่อวันเสาร์ที	่19	สิงหาคม	
2560	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์	
ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย รองคณบดีฝ ่ายวิชาการ 
คณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัศลิปากร	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปฤณัต นัจนฤตย์	 อาจารย ์คณะมนุษยศาสตร ์	 และ
สงัคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต	ให้เกยีรติเป็นวิทยากร

โรงเรียนสตรีวิทยาศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษา และพลศึกษา
	 คณะครูจากโรงเรยีนสตรวีทิยา	จ�านวน	13	คน	ได้เดนิทางมา 
ศึกษาดูงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 เมื่อวัน
ศุกร์ที่	4	สิงหาคม	2560	โดยมีมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และ
พลศกึษาให้การต้อนรบั	และคณะบคุลากรฝ่ายกจิกรรมน�าเยีย่มชม 
ศูนย์กีฬา	อาคาร	Golden	Jubilee	

อบรมหลักสูตรการจัดท�าฐานข้อมูลห้องสมุดมาตรฐานสากล
	 ห้องสมดุโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี	ร่วมกบั	สถาบนัพัฒนาบคุลากรและข้าราชการคร	ูส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน	
กระทรวงศึกษาธิการ	และบริษัท	ปิยภูม	ิ โซลูชั่น	จ�ากัด	จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร	“การจัดท�าฐานข้อมูลห้องสมุดมาตรฐานสากล” 
เมื่อวันเสาร์ที	่19	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี่		อาคารยอห์น	แมรี	่	ซึ่งมีครูบรรณารักษ์จากโรงเรียนต่างๆ	เข้าร่วมการอบรม	
จ�านวน	24	คน	โดยมภีราดา ดร.วีีรยุทธ  บุญพราหมณ์ 	ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	

ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหาร
	 เจ้าหน้าทีจ่ากฝ่ายส่ิงแวดล้อม	เขตบางแค	ได้เดนิทาง 
เข้ามาตรวจสุขาภบิาลโรงอาหารของโรงเรยีน	เมือ่วนัอังคาร
ที่	 1	 สิงหาคม	 2560	 โดยมีการ	 Hand	 swab	 testing	
พนักงาน	และสุ่มตรวจอาหารสดตามโครงการ	Bangkok	
Food	 Safety	 City	 กรุงเทพฯ	 เมืองอาหารปลอดภัย 
ณ	โรงอาหาร	อาคาร	Golden	Jubilee
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ผู้อ�านวยการปรึกษาหารือแผนพัฒนากีฬาฟุตบอลกับสโมสรฟุตบอล Shimizu S-pulse
 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ปรึกษาหารือกับสโมสรฟุตบอล	 Shimizu	 S-pulse 
ทีมระดับ	 J1	 ซึ่งเป็น	 ระดับ	 league	 สูงสุดของประเทศญ่ีปุ่น	 เมื่อวันจันทร์ที่	 7	 สิงหาคม	 2560	ณ	ห้องรับรองผู้อ�านวยการ	 อาคาร 
รตันบรรณาคาร	เพือ่วางแผนพฒันากฬีาฟตุบอลร่วมกนัระหว่างสองประเทศ	ซ่ึงการเจรจาเป็นไปด้วยด	ีและทางสโมสร	Shimizu	S-pulse	
มีความประสงค์จะเซ็นสัญญา	MOU	ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในเร็วๆ	นี้

รับทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
	 นักกีฬาปีนหน้าผาอัสสัมชัญธนบุรี	 จ�านวน	 5	 คน	 ได้แก่	
ด.ช.อภวิชิญ์ ลิม้พานชิภกัด	ีชัน้	ม.3/1	ด.ช.กฤษฏิโ์ชต ิบญุก�าพร้า 
ชั้น	ม.3/8	ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย	ชั้น	ม.2A	ด.ญ.นิชนันท์ ภู่ศิริ 
ชั้น	ม.2/7	และด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ	์ชั้น	ม.1/2	ได้รับทุนการ
ศกึษา	ประจ�าปี		2560	จากกองทนุพัฒนาการกฬีาแห่งชาต	ิการกฬีา 
แห่งประเทศไทย	 และได้เข้าร่วมปฐมนิเทศ	 ท�าสัญญารับทุน 
การศึกษา	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 4	 สิงหาคม	 2560	 ณ	 โรงแรมทาวน์ 
อิน	ทาวน์	กรุงเทพฯ

ตัวแทน JR.NBA 2017
 นายปิยงักรู ตัน๋ตุย้	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3/4	นักกฬีาบาสเกตบอลโครงการพเิศษได้รบัคัดเลอืก
เป็นตวัแทน	1	ใน	8	คนของโครงการ	JR.NBA	2017	จากผู้สมคัรกว่า	2,000	คน	ซ่ึงจะได้เข้าร่วมแคมป์ 
ฝึกซ้อมกับทาง	JR	NBA	ASIA	ระหว่างวันที่	 2-6	สิงหาคม	2560	และเข้าชมเกมการแข่งขัน	NBA 
ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน

รับมอบการสนับสนุนปรับปรุงต่อเติมหน้าผาจ�าลอง
	 ผูป้กครองของนายสริภพ จริจตรุพกัตร์ นกักฬีาปีนหน้าผา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6/4	ได้เข้าพบภราดา 
ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 เพื่อมอบการสนับสนุนการปรับปรุง 
ต่อเตมิหน้าผาจ�าลอง	มลูค่ากว่า	2,500,000	บาท	เมือ่วนัองัคารที	่8	
สงิหาคม	2560	ณ	ห้องรบัรองผูอ้�านวยการ	อาคารรัตนบรรณาคาร 
โดยการสนับสนุนในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการฝึกซ้อม	
แข่งขันให้ได้มาตรฐานระดับโลก	 และเป็นแหล่งผลิตนักกีฬาปีน
หน้าผาเยาวชนทีมชาติ
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เหรียญทอง TIGER THAI SONG KI
YOUNG CUP ครั้งที่ 13
	 ผลการแข่งขันเทควันโดรายการ	TIGER	THAI	SONG	
KI	YOUNG	CUP	ครั้งที่	13	เมื่อวันเสาร์ที	่12	สิงหาคม	2560 
ณ	 อาคารชาญชัยอะเคเดียม	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุร ี
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 5	 เหรียญทอง 
3	 เหรียญเงิน	 3	 เหรียญทองแดง	 โดยมีรายช่ือนักกีฬาท่ีได้
รับรางวัลเหรียญทองได้แก่	ด.ช. พัชรวิศว์ ศรีเพชรธนเมธา 
ชั้น	ป.2/6	 ด.ช. กิตติศักดิ์ ควรชม	ชั้น	ป.3/2	ด.ญ. อธิษฐาน 
ยอดแก้ว ชั้น	ป.4/4		ด.ช. ศุภากร แซ่โล้ว	ชั้น	ป.4/7	และ	
ด.ช. ภูทิศ ฤทธิ์แสวง	ชั้น	ม.2/1					

รางวัลชนะเลิศเทนนิสรายการโยเน็กซ์-โตโยต้า
ดาวรุ่งมุ่งโอลิมปิก 2017
	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการโยเน็กซ์-โตโยต้า	 ดาวรุ่งมุ่ง
โอลิมปิก	2017	ครั้งที	่2	ภาคเหนือ	จังหวัดพิษณุโลก	เมื่อวันที่	5-6	
สิงหาคม	2560	นายนภัส ปัญญาวิภาสวงศ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
4/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี

รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลอันดับที่ 1 ว่ายน�้า
ชิงแชมป์ประเทศไทย ภาค กทม.
	 ผลการแข่งขันว่ายน�า้ชิงแชมป์ประเทศไทย	ภาค	กทม.	
ระหว่างวนัที	่12-18	สงิหาคม	2560	ณ	ศูนย์กีฬาประชานเิวศน์ 
กรุงเทพมหานคร	ด.ญ.พฤตยา พฤฒิตน	 ชั้นประถมศึกษา
ปีที่	 6A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลอันดับท่ี	 1 
รุน่	11	ปีหญงิ	ได้รบัเหรยีญรางวลั	3	เหรยีญทอง	7	เหรยีญเงิน 
1	เหรียญทองแดง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เทนนิสรายการจ�าเริญ
เทนนิสคัพ-ลอนเทนนิสพัฒนาดาวรุ่ง ครั้งที่ 3
	 ผลการแข่งขนัเทนนสิรายการจ�าเรญิเทนนสิคพั-ลอนเทนนสิ
พัฒนาดาวรุ่ง	ครั้งที	่3	เมื่อวันที่	5-6	สิงหาคม	2560	ด.ช.ชนาธร 
กางทอง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 3/6	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	
2	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	

10    



เหรียญทองการแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย สนามที่ 2
	 ผลการแข่งขันปีนหน้าผา	 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ชิงถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรม- 
ราชกมุารี	ประจ�าปี	2560	สนามท่ี	2		ณ	Climb	Central	Bangkok 
เมื่อวันที่	 19	 -	 20	 สิงหาคม	 2560	ประเภท	 	 Lead	Climbing 
(Male	/	Female)	ด.ช.มกรธวชั ยิม้ละมยั	ชัน้	ป.5/2	ได้รบัรางวลั
เหรียญทอง	ด.ญ.ปัทม์ เอือ้อารนีสุรณ์ ชัน้	ม.1/2 ด.ญ.ญาณสิา ภูศ่ริิ 
ชั้น	 ป.5/2	 และด.ช.กิจภูมิ มีสวัสดิ์	 ชั้น	 ป.4B	 ได้รับรางวัล 
เหรียญเงิน	ด.ญ.นราวัลย์ สัจกุล	ชั้น	ป.3/8	และ	ด.ญ.นิชนันท์ 
ภู่ศิริ	ชั้น	ม.2/7	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง			

เหรียญทองการแข่งขันปีนหน้าผาชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย สนามที่ 3
	 ผลการแข่งขันปีนหน้าผา	 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
ชงิถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราช- 
กุมารี	 ประจ�าปี	 2560	 สนามท่ี	 3	ณ	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์
ศูนย์รังสิต	 เมื่อวันเสาร์ที	่ 26	สิงหาคม	2560	ประเภท	 	 Speed	
Climbing	ด.ญ.อลสิา สระทองยอด	ชัน้	ม.2/4	และ	ด.ช.อภวิชิญ์ 
ลิ้มพานิชภักดี	 ช้ัน	 ม.3/1	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด.ช.ณภัทร 
สมใจปองธรรม	 ชั้น	 ม.4/2	 ได้รางวัลเหรียญเงิน	ด.ช.กฤษฏิ์โชติ 
บุญก�าพร้า	ชั้น	ม.3/8	และ	นายสิรภพ จิรจตุรพักตร	์ชั้น	ม.6/4		
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

คลาส Yoga และ GYM Ball ที่ ACT Fitness Center
	 ACT	 Fitness	 Center	 จัดคลาส	 Yoga	 ทุกวันจันทร์และ 
วันพุธ	เวลา	16.30	-	17.30	น.	วันอังคารและวันพฤหัสบดี	เวลา	
8.00	-	9.00	น.	คลาส	GYM	Ball	ทกุเช้าวนัศกุร์	เวลา	8.00	-	9.00	น. 
ทั้งน้ี	 ACT	 Fitness	 Center	 เปิดให้บริการศูนย์ออกก�าลังกาย 
ครบวงจร	พร้อมอุปกรณ์และส่ิงอ�านวยความสะดวกทีไ่ด้มาตรฐาน	
มีเจ้าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาด้านการออกก�าลังกาย	ตลอดจนการออก
ก�าลังกายแบบ	Group	Exercise	และบริการ	Sauna	&	Steam	

เหรียญทองแดง 2017 
ASIA YOUTH ICE HOCKEY LEAGUE
 ด.ช.กติสดา ธัญลกัษณ์ภาคย์	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1A	ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน	Ice	Hockey	ในรายการ	2017	ASIA	YOUTH	ICE	
HOCKEY	LEAGUE	ระดบันานาชาต	ิระหว่างวันที	่18-22	สิงหาคม	
2560	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ผลการแข่งขันได้รับ
รางวัลเหรียญทองแดง	ในรุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี
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ACTMedia & Studio

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

12    

จุดเน้นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2560

 1. ปลูกฝังระเบียบวินัย รู้จักหน้าที่ของตนเอง

 2. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ

 3. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ

 4. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สู่มาตรฐานสากล

 5. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ

อัตลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เอกลักษณ์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้เรียนมีความสามารถด้านสุนทรียภาพ (ศิลปะ ดนตรี กีฬา)

ผู้เรียนยึดมั่นสัจธรรม มีวิริยะ อุตสาหะ รับผิดชอบต่อสังคม

ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2560
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 1-มัธยมศึกษาปีที่	 6	 ปีการศึกษา	 2560 
ระหว่างวนัที	่8	สงิหาคม-14	กนัยายน	2560	ณ	ส�านกังานพพิธิภณัฑ์เกษตรเฉลิมพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ต�าบลคลองหนึง่ 
จังหวัดปทุมธานี


