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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 24 ฉบับที่ 196 เดือนกันยายน 2560

กรีฑาสี
ปีการศึกษา 2560



กรีฑาสี ปีการศึกษา 2560
	 ฝ่ายกจิกรรม	 ได้จดัการแข่งขนักรฑีาสนีกัเรยีน	 ครัง้ที	่ 53	 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่ 4	 -	 มธัยมศกึษาปีที	่ 6	 ปีการศึกษา	 2560 
เมือ่วนัศกุร์ที	่8	กันยายน	2560	ณ	สนามว่องประชานกุลู	โดยมคีณุสนัน่ องัอบุลกลุ	นายกสมาพันธ์สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนในเครอื
มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	และการแข่งขนักรฑีาสนีกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่1	-	ประถมศกึษา 
ปีที	่3	เมือ่วนัเสาร์ที	่9	กนัยายน	2560	คณุสรุย์ี วาดเขยีน	ผูอ้�านวยการเขตบางแค	ให้เกียรตเิป็นประธาน
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รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 12
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอด
มงกุฎภาษาอังกฤษ	ครั้งที่	12	เมื่อวันที่	9-10	กันยายน	2560	ณ	โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย	ผลการแข่งขัน 
ด.ช.ปวริศ พงษ์ชัยไกรกิติ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/A	ได้รับรางวัลชมเชย	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศรายการศึกเด็กดวลไมค์
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดนักพูดในรายการศึกเด็กดวลไมค	์Teen	Talk	War	2017	จัดโดย	
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน	์เมื่อวันเสาร์ที่	26	สิงหาคม	2560	ผลการประกวด	นางสาวนลินรัตน์ ตู้ทับทิม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6/B	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	โดยมมีิสฮานาน อีหมัน เป็นครูผู้ฝึกซ้อม	

รางวัลชนะเลิศวงโยธวาทิต Wind Ensemble
	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการ
ประกวดดนตรีประเภทวงโยธวาทิต	Wind	Ensembleในรายการ	
SG	Music	Competition	2017	เมือ่วนัอังคารที	่22	สงิหาคม	2560	
ณ	 โรงเรียนเซนต์คาเบรียลผลการแข่งขัน	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จาก	 ด.ช.พีรพัฒน์ วงศาธิชัยสกุล	 ช้ัน	 ม.3/2	นายศุภมงคล 
นวชัยศุภศรี	 ชั้น	 ม.5/5	นายวีรภัทร รุจิรนนท์ นายภคพงษ์ 
ขันติวงษ์ ชั้น	ม.5/7	และนายอริยะ สิงหสาคเสศ	ชั้น	ม.6/7
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รางวัลชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทั่วไป
เกี่ยวกับประเทศญี่ปุ่น
	 ผลการแข ่งขันตอบปัญหาความรู ้ทั่วไปเกี่ยวกับ 
ประเทศญีปุ่น่	ในงานแข่งขนัทกัษะทางวชิาการ	“นายโรงก้าวไกล 
สูไ่ทยแลนด์	4.0”	เมือ่วนัศกุร์ที	่25	สงิหาคม	2560	ณ	โรงเรยีน 
มัธยมวัดนายโรง	 นายเตวิช เกียรติด�ารงวัฒน์ และ 
นายภาณุพงศ์ กันภัย	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/7 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ



รับมอบทุนการศึกษาโรงเรียนเครือข่ายดีเด่น
จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์
 มาสเตอร์ยทุธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หวัหน้าฝ่ายวชิาการ	เป็น
ผู้แทนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้ารับมอบทุนการศึกษาโรงเรียน 
มธัยมเครือข่ายดเีด่น	ปีการศึกษา	2561	จากสถาบนัปัญญาภวิฒัน์ 
จ�านวนเงิน	 3,800,000	 บาท	 เม่ือวันศุกร์ที่	 1	 กันยายน	 2560 
ณ	Auditorium	ชั้น	16	อาคาร	CP	ALL	Academy

พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	และมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค	์หัวหน้าฝ่ายวิชาการเดินทางไปลงนาม 
ความร่วมมอืทางวิชาการระหว่างคณะนเิทศศาสตร์	มหาวทิยาลยักรุงเทพ	กบั	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ	เม่ือวนัองัคารที	่12	กนัยายน	2560	
ณ	มหาวิทยาลัยกรงุเทพ	ในโอกาสน้ี	คณะบคุลากรได้ศึกษาดงูานการจัดระบบการเรยีนการสอน	และกจิกรรมภายในมหาวทิยาลยั	ซึง่ทาง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
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พิธีมอบเกียรติบัตรครูผู้สอนที่ได้รับรางวัล
จากผลสอบคุณภาพนักเรียนด้วยข้อสอบกลาง
	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรครูที่จัดกิจกรรม
การจัดการเรียนรู้	 ส่งผลให้การสอบวัดคุณภาพนักเรียน
ด้วยข้อสอบกลาง	 ได้คะแนนสูงสุดอันดับที	่ 1-3	 ของกลุ่ม	 8	
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	
ปีการศึกษา	 2559	 โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร	 เมื่อ 
วันศุกร์ที่	1	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1 
อาคารรัตนบรรณาคาร



ทัศนศึกษา ณ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 
	 ฝ่ายวิชาการ	ได้น�านักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง	สสวท.	และ	สอวน.	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1-3	เดินทางไป
ทัศนศึกษา	ณ	เขื่อนป่าสักชลสิทธิ	์จังหวัดลพบุรี	เมื่อวันเสาร์ที	่2	กันยายน	2560	เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด	บูรณาการองค์ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์	คณิตศาสตร์	วิศวกรรมศาสตร์	และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการน�า้	และการใช้ประโยชน์จากเขื่อน

กิจกรรมพระคัมภีร์ Bible Discipleship
	 แผนกพระคมัภร์ี	ฝ่ายงานอภบิาล	อคัรสงัฆมณฑลกรงุเทพฯ
ได้จดัให้มกีารสอบนกัเรยีนคาทอลิก	เรือ่งพระวรสารตามค�าบอกเล่า 
นักบุญมัทธิว	ซึ่งงานอภิบาล	ส�านักผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ 
ธนบรีุ	 ได้ด�าเนนิการสอบนกัเรยีนระดบัชัน้	 ป.3-ม.6	 โดยมนีกัเรยีน
สอบผ่านเกณฑ์	จ�านวน	47	คน	และได้เข้าร่วมกจิกรรมประมวลความรู้ 
พระวรสารนักบุญมัทธิว	พร้อมกับรับรางวัล	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	7 
กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุมเซนต์ไมเกิ้ล	บ้านผู้หว่าน	จังหวัด
นครปฐม	 โดยมีบาทหลวงสมเกียรติ ตรีนิกร	 ผู ้จัดการแผนก 
พระคัมภีร์	เป็นประธาน		

อบรมการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้ศิลปะในยุค 4.0
	 กลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ	ฝ่ายวิชาการ	ได้ส่งบคุลากร
เข้าร่วมการอบรมสัมมนาเรื่องการปฏิรูปการจัดการเรียนรู้
ศลิปะในยุค	4.0	จดัโดย	ศนูย์พฒันาคณุภาพวชิาศลิปะ	สพม.1 
เมื่อวันจันทร์ที่	 18	 กันยายน	 2560	ณ	 ห้องประชุมยลนท	ี	
โรงเรียนสตรีวัดระฆัง	
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เพชรยอดสังคม (สัญจร) 
 มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา	คณะครูและนักเรียน
ทีมงาน	 ได้รับเชิญจากภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ให้ร่วมจดักจิกรรม	
Social	Studies	Genius	เพชรยอดสังคม	ในหัวข้อ	“73	ปี 
ประวัติศาสตร์อัสสัมชัญศรีราชา”	ในงานวิชาการสัมพันธ์
ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 7	
กันยายน	2560	ณ	ลานอเนกประสงค	์อาคารยอห์น	แมรี	่
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	



กิจกรรมให้ความรู้การอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม
	 ฝ่ายอาคารสถานที	่ได้ด�าเนนิการจดักิจกรรม	และอบรมให้ความรูก้ารอนรุกัษ์พลังงาน	และสิง่แวดล้อม	ในหวัข้อ	“การสร้างจติส�านกึ
การอนรัุกษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม”	ซึง่มนีกัเรยีนแกนน�า	และตวัแทนนกัเรยีนระดบัช้ัน	ม.1	–	ม.5	จ�านวน	75	คน	เข้าร่วมกจิกรรม	เม่ือวนั
องัคารที	่29	สงิหาคม	2560	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	โดยมีคณุธรียทุธ ลออพนัธ์พล จากบรษิทัสารพนัปันสขุ	วสิาหกจิเพือ่สงัคม 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ประกวดวาดภาพระบายสี
“การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”
	 ฝ่ายอาคารสถานที่	 ร่วมกับ	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	
ฝ ่ายวิชาการ	 จัดกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสีระดับ
มัธยมศึกษา	 หัวข้อ	 “การอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อม” 
ในโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน	 ซ่ึงเป็นการประกวด 
วาดภาพระบายสีบนเฟรมผ้าใบ	 ขนาด	 100x80	 เซนติเมตร	
ประเภททีม	2	คน	เมื่อวันอังคารที่	12	กันยายน	2560	ณ	บริเวณ
ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	 	 โดยมมีาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ 
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อบรม “ท�าอย่างไร เมื่อคอมฯ ช้า”
	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัด
อบรมหลักสูตร	 “ท�าอย่างไร	 เม่ือคอมฯ	 ช้า”	 เมื่อวัน
เสาร์ที่	26	สิงหาคม	2560	ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น	2	รอบ	
ได้แก่	 รอบเช้า	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์ 9	 ชั้น	 2	
อาคารอิลเดอฟองโซ	 และรอบบ่าย	ณ	 ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์	 6	ชั้น	2	อาคารราฟาแอล	 โดยมีมาสเตอร์
ฐิติวัชร์ เชื้อสาย	เป็นวิทยากร
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คณะผู้บริหารสมาคมสถานศึกษาเอกชน
จังหวัดล�าปาง ศึกษาดูงาน
	 คณะผูบ้รหิารสมาคมสถานศึกษา	จงัหวดัล�าปาง	และคณุครู 
โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง	 จ�านวน	 51	 ท่าน	 เดินทางมาศึกษา 
ดงูานด้าน	วชิาการ	ปกครอง	กจิกรรม	และงานประชาสมัพนัธ์รวมถงึ 
การจัดการเรียนการสอน	 STEM	 ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		
เมือ่วนัศกุร์ท่ี	25	สงิหาคม	2560	โดยมคีณะผู้บรหิาร	คุณครแูผนก
ธุรการ	และฝ่ายวิชาการ	ให้การต้อนรับ		

ศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
	 งาน	English	Program	ฝ่ายวิชาการ	ได้น�าคณะครู
เดินทางไปศึกษาดูงาน	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	
เมือ่วนัจนัทร์ที	่11	กนัยายน	2560	เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรู้ 
เกี่ยวกับการสอนตามหลักสูตร	English	Program

โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง ศึกษาดูงาน STEM Education
	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง	 ได้น�าคณะครู 

เดนิทางมาศกึษาดงูานการจดัการเรยีนการสอนในรปูแบบ		STEM 

Education	 และศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

คณติศาสตร์	ระดบัประถมศกึษา	โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีเม่ือวนัที่ 

31	สิงหาคม	-	กันยายน	2560

รับมอบเครื่องพิมพ์สามมิติ 
 มาสเตอร์ผดุงศกัด์ิ แสงสวงค์ มาสเตอร์ฐติวัิชร์ 
เชือ้สาย	ผูแ้ทนศนูย์คอมพวิเตอร์	และมาสเตอร์ปิยะชาต ิ
นพคุณวิจัย ผู้แทนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ	
และเทคโนโลยี	รบัมอบเครือ่งพมิพ์สามมติริุน่	da	Vinci	
1.0	 Pro	 จ�านวน	 2	 เคร่ือง	 มูลค่ารวม	 59,000	 บาท 
เมื่อวันพุธที่	30	สิงหาคม	2560	ซึ่งเป็นโครงการร่วมกัน
ระหว่างบริษัทเอส	พี	ว	ีไอ	จ�ากัด	(มหาชน)	บริษัทแคล-
คอมพ์	อเีล็คโทรนคิส์	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	(มหาชน)	และ
บรษิทัเอก็ซ์วายแซดพร้ินติง้	(ประเทศไทย)	จ�ากดั	ร่วมมอื 
กบัส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ	(Thailand 
Board	of	Investment)	ซ่ึงทางกลุ่มสาระการเรยีนรูก้าร
งานอาชีพฯ	 จะได้น�ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
วิชาสหศิลป์คอมพิวเตอร	์ระดับชั้น	ม.5-ม.6	ต่อไป
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มอบมุมวิชาการ
 นางเปรมปรีดิ์ ไทยเท่ียง หัวหน้างานโครงการสัมฤทธิบัตร	 และทีมงานฝ่ายบริการเผยแพร่ทางไกล	 ส�านักการศึกษาต่อเนื่อง	
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 ได้มอบมุมวิชาการให้แก่ศูนย์วิทยบริการ	 ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
21	 กันยายน	 2560	 โดยมีมิสจิราพร คุณาบุตร	 ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา	 คณะครู	 และนักเรียนเป็นตัวแทน 
ในการรับมอบ	

The Heart of Giving ปีการศึกษา 2560
 มาสเตอร์สมบตั ิบญุสาพพิฒัน์	หวัหน้าฝ่ายปกครอง	ตวัแทน
คณะครู	และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1-	6	ร่วมส่งมอบ
กล่องรับบรจิาคเงนิในโครงการ	“The	Heart	of	Giving”	ปีการศึกษา 
2560	ให้กับคุณรัตชนก สวนศร	ีตัวแทนจากมูลนิธิศุภนิมิตรแห่ง
ประเทศไทย	เพือ่น�าเงนิไปช่วยเหลอืเดก็ยากไร้	และด้อยโอกาส	เมือ่
วันพฤหัสบดีที่	14	กันยายน	2560	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ	

บันทึกเทปรายการโรงเรียนดี กีฬาเด่น 
	 ทีมงานรายการโรงเรียนดี	 กีฬาเด่น	 ช่อง	 T-Sport 
(ทรวูชิัน่	695	และ	73)	ได้เดนิทางมาสมัภาษณ์ผูฝึ้กสอนกีฬา
เทนนิส	 และนักกีฬาดาวรุ่งของวงการเทนนิสจากโรงเรียน 
อสัสมัชัญธนบรีุ	ตลอดจนนกัเรยีนในโครงการ	“อสัสมัชญัธนบรีุ
แบ่งปัน	สานฝัน	นกัหวดรุน่จิว๋”	ซึง่เทปรายการออกอากาศ 
ในวันอาทิตย์ที่	17	กันยายน	2560	เวลา	15.30	น.

ตรวจสุขภาพช่องปากและเคลือบฟลูออไรด์ 
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ร่วมกับ 
โรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร ์เนชั่นแนล	 หนองแขม 
จดัตรวจสขุภาพช่องปาก	และเคลอืบฟลอูอไรด์ให้กบันกัเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	3-6	ครั้งที่	1	ปีการศึกษา	2560 
เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่31	สิงหาคม	2560	ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต 
อาคารหอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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แชมป์ Asian Schools Tennis
Championships 2017 
 นางสาวทรรศพร นาคหล่อ	ชัน้	ม.5/8	ได้เข้าร่วมการแข่งขนั
เทนนสิในรายการ	Asian	Schools	Tennis	Championships	2017	
เมื่อวันที่	 19-28	สิงหาคม	2560	ณ	ประเทศอินโดนีเซีย	 ผลการ
แข่งขัน	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	และรองชนะเลิศ 
ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศไอเอสเอฟ จูเนียร์ 
กอล์ฟ โอเพ่น 2017  
 ด.ช.ธรรมสรณ์ เพชรากลุ	ชัน้	ป.3/1	ได้เข้าร่วมการแข่งขัน 
กอล์ฟเยาวชน	 รายการไอเอสเอฟ	 จูเนียร์	 กอล์ฟ	 โอเพ่น	 2017 
เมือ่วนัอาทติย์ที	่10	กนัยายน	2560	ณ	สนามกอล์ฟ	ยนูโิก้	กรองเด้ 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่น	Premiership	E	Boys	

เหรียญทองกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามที่ 4 
	 ผลการแข่งขันกฬีาปีนหน้าผา	“ชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	ชงิถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร”ี 
ประจ�าปี	2560	เมื่อวันที	่2-3	กันยายน	2560	สนามที	่4	ณ	ศูนย์การค้า	เดอะ	พรอมานาด	ประเภท		Bouldering	รางวัลเหรียญทอง	
ได้แก่	ด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ	์ชั้น	ม.1/2	และ	ด.ช.กฤษฏิ์โชติ บุญก�าพร้า	ชั้น	ม.3/8	รางวัลเหรียญเงิน	ได้แก่	ด.ช.กิจภูมิ มีสวัสดิ์ 
ชัน้	ป.4B	ด.ญ.รตันกร สทุธาไพศาลวทิยา	ชัน้	ป.5/2	และ	ด.ญ.โยษติา ยิม้ละมยั	ชัน้	ม.2A	รางวลัเหรยีญทองแดง	ได้แก่	ด.ญ.ญาณิสา ภูศ่ริิ 
ชั้น	ป.5/2 ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย ชั้น	ป.5/2	และได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม	ถ้วยพระราชทาน		สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี		โดยมมีาสเตอร์นที  กลิ่นสุคนธ์ เป็นครูผู้ฝึกซ้อม	
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ถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล ACS Swimming 
Championship ครั้งที่ 1
	 ผลการแข่งขนัว่ายน�า้รายการ	ACS	Swimming	Champion- 
ship	 ครั้งที่	 1	 ทีมสโมสรว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับเหรียญ 
รางวัล	 34	 เหรียญทอง	 17	 เหรียญเงิน	 16	 เหรียญทองแดง 
และถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคล	อันดับที	่1	จาก	ด.ช.วรา 
จตุรสถาพร	 ชั้น	 ป.4/7	ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ	 ช้ัน	 ป.6/1	
ด.ญ.ศรินทร์นิตย์ ลาภสมบัติศิริ ชั้น	 ป.2/3	 ด.ญ.กัญณภัส 
ศิริเรืองชานนท	์ ชั้น	ป.3/1	และด.ญ.พัชญ์สิตา ฐานอริยบุญศิริ 
ชั้น	ป.4/6

ชนะเลิศบาสเกตบอลนักเรียนสพฐ. Sponsor 2017
รุ่นอายุ 15 ปี
	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอลนักเรียนสพฐ.	Sponsor	2017	
รุ่นอายุ	15	ปี	 (ดิวิชั่น	1)	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 31	สิงหาคม	2560 
ทมีโรงเรียนอัสสมัชญัธนบรุ	ีชนะ	ทีมโรงเรยีนสตรวีทิยา	2	ด้วยสกอร์ 
49-30	 คะแนน	 จึงสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเร็จ	 โดยม ี
นายณัฐภัทร สามวัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/6	ได้รับรางวัลนักกีฬา
ยอดเยี่ยม	 และมาสเตอร์วัฒนา สุทธิสินธุ์	 ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอน
ยอดเยี่ยม	

รางวัลชนะเลิศแม็กกาซีนจูเนียร์พีทีทีแชมเปี้ยนชิพส์ 
ภาคอีสาน 2017 
 ด.ช.ชนาธร กางทอง	 นักเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
ช้ัน	 ม.3/6	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการแม็กกาซีนจูเนียร์ 
พีทีทีแชมเปี ้ยนชิพส์	 ภาคอีสาน	 2017	 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี	 17	
กันยายน	2560	ณ	ศูนย์ฝึกเทนนิสจังหวัดขอนแก่น	มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น	 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยว 
รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	

100 Plus Tennis Clinic by Tamarine
	 เครือ่งดืม่อดัลมเพือ่สขุภาพ	“100	พลัส”	ร่วมกบั	แทมมารนี 
ธนสุกาญจน์ (แทมมี)่	อดีตนกัเทนนสิมอืวางอนัดบั	1	ของไทย	และ
มือวางอันดับ	19	ของโลก	เปิดคลินิกสอนเทนนิสเยาวชนโรงเรียน 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีในโครงการ	100	Plus	Tennis	Clinic	by	Tamarine 
ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า	 50	 คน	 โดยมีภารดาพีรพงศ์ 
ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครองให้เกยีรติเป็นประธานในพธิเีปิด	เมือ่ 
วันอังคารที่	12	กันยายน	2560	ณ	อาคาร	ACT	Sport	Arena
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ACTMedia & Studio

ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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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

สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
	 กลุม่สาระการเรยีนรูศิ้ลปะ	ฝ่ายวิชาการ	ได้น�านกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการศิลป์อาสาพฒันาชุมชน	จ�านวน	120	คน	ลงทะเบยีนสมคัร
เป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ	 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	
ประเภทงานประชาสมัพนัธ์	เม่ือวนัจนัทร์ที	่11	กนัยายน	2560	ณ	ส�านกังานเขตบางแค	โดยมนีางสรุย์ี วาดเขยีน	ผู้อ�านวยการเขตบางแค	
และคณะผูบ้รหิารส�านกังานเขตบางแคประชมุชีแ้จงภารกจิงานจติอาสาเฉพาะกจิ	การเข้าร่วมอ�านวยความสะดวกและต้อนรบัประชาชน
ผู้มาร่วมงานอุปสมบทหมู่	 เพื่อบ�าเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร 
ในวันจันทร์ที่	23	ตุลาคม	2560	ณ	วัดบุณยประดิษฐ์	


