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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 24 ฉบับที่ 197 เดือนตุลาคม 2560

พิธีถวายอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตครบ 1 ปี



พิธีถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคตครบ 1 ปี
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดัพธิถีวายอาลยัพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เสดจ็สวรรคตครบ	1	ปี 
เมือ่วนัศกุร์ที	่ 13	ตลุาคม	2560	ณ	บรเิวณหน้าอาคารรตันบรรณาคาร	 โดยมภีราดาสนุนัท์ โยธารกัษ์	ทีป่รกึษา	 /	 ผู้รกัษาราชการแทน 
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเป็นประธานในพธิี

2    



พิธีรับมอบของพระราชทาน “เราท�าความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาเฉพาะกิจ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ฝ่ายวิชาการ	น�านักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	จ�านวน	120	คน	และคุณครูผู้ดูแลจ�านวน	3	คน 
ที่ลงทะเบียนสมัครเป็นจิตอาสา	 “เราท�าความ	 ดี	 ด้วยหัวใจ”	 ประเภทงานประชาสัมพันธ์	 เพื่อปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเฉพาะกิจ 
การร่วมอ�านวยความสะดวกและต้อนรับประชาชนผู้มาร่วมงานอุปสมบทหมู	่ในวันจันทร์ที่	23	ตุลาคม	2560	ณ	วัดบุณยประดิษฐ์	เข้า
ร่วมพิธีรับมอบของพระราชทาน	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	เมื่อวันอังคารที่	10	ตุลาคม	2560	ณ	ห้อง
ประชุมกาญจนาภิเษก	ส�านักงานเขตบางแค	โดยมีนางสุรีย์ วาดเขียน	ผู้อ�านวยการเขตบางแค	และคณะผู้บริหารส�านักงานเขตบางแค	
ด�าเนินการจัดพิธีมอบ

จิตอาสาเฉพาะกิจ งานอุปสมบทหมู่
	 นกัเรยีนโครงการศลิป์อาสาพฒันาชมุชนจ�านวน	120	คน 
ได้ปฏบิตัภิารกจิงานจติอาสาเฉพาะกจิ	ประเภทงานประชาสมัพนัธ์ 
โดยการอ�านวยความสะดวก	และต้อนรบัประชาชนผูม้าร่วมงาน 
อปุสมบทหมู	่เพ่ือบ�าเพญ็กศุลถวายเป็นพระราชกศุลแด่พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บรมนาถบพิตร	 เมื่อ
วันที่	23	ตุลาคม	2560	ณ	วัดบุณยประดิษฐ์	พระอารามหลวง

ผู้ก�ากับ และลูกเสือกองร้อยพิเศษ ร่วมท�ากิจกรรมจิตอาสา
	 ผู ้ก�ากับลูกเสือกองร้อยพิเศษ	 จ�านวน	 5	 คน	 และลูกเสือ 
กองร้อยพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จ�านวน	 45	 คน	 ได้ร่วมท�า
กิจกรรมจิตอาสาในพระราชพธิถีวายดอกไม้จนัทน์	 พระราชพธีิถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 26	 ตุลาคม	 2560 
ณ	วัดเทวราชกุญชร

วงโยธวาทิตร่วมแสดงดนตรีมหรสพในพิธถีวายดอกไม้จันทน์
	 วงโยธวาทิตโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ร่วมแสดงดนตรีมหรสพในพิธ ี
ถวายดอกไม้จันทน์	 พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพิตร	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่26	ตลุาคม	
2560	ณ	พระเมรุมาศจ�าลอง	วัดบุณยประดิษฐ์
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รางวัลผลงานวิจัยระดับดี
 มิสนงนุช เอกตระกูล	ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับด	ีจากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ประจ�าป ี
การศึกษา	2559

October Course 2017
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดโครงการ	October	Course	2017	คอร์สเรียนเสริมช่วงเดือนตุลาคม	ระหว่างวันที่	2-13	ตุลาคม	2560	
เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีทักษะความรู	้ความสามารถ	ทั้งภาคทฤษฎี	และปฏิบัต	ิในรูปแบบการสอนที่เข้าใจง่าย	ประกอบด้วยวิชาพื้นฐาน	
เพื่อเตรียมความพร้อมในภาคเรียนที	่2	ปีการศึกษา	2560	และเข้มข้นด้วยคอร์สพิเศษที่เปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ตาม
ความสนใจทั้งด้านวิชาการ	และกิจกรรม

อบรม STEM EDUCATION
	 ศูนย ์ความเป ็นเลิศด ้านคณิตศาสตร ์ 	 และโรงเรียน 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีจดัการอบรม	“โครงการวจิยัและพฒันานวตักรรม 
ตามแนวทาง	STEM	EDUCATION	เพือ่พฒันาการคิดขัน้สงูส�าหรบั
ศตวรรษที่	 21”	 ให้กับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ระดับ
มธัยมศกึษาตอนต้น	และมัธยมศกึษาตอนปลาย	ระหว่างวนัท่ี	4-5	
พฤศจกิายน	2560	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1	และห้องประชุม 
ยอห์น	แมร่ี	โดยมโีรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมการอบรมทัง้สิน้จ�านวน	11	แห่ง 
ครูที่เข้ารับการอบรมจ�านวน		94	คน	
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สอบผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ 
	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบผ่านการคัดเลือก 
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลมิปิกวชิาการ	และพฒันามาตรฐาน 
วิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ์	 (สอวน.)	 ปีการศึกษา	 2560	
สาขาวิชาชีววิทยา	ได้แก่	นายเจษฎา ประทุมสูตร	ชั้น	ม.5/1 
นายธีรภัทร เรียงวิไลกุล	 ชั้น	 ม.5/3	 และนายณัฐวัตร 
ประเปรยีว	ชัน้	ม.5/A	สาขาวชิาคณติศาสตร์	ได้แก่	ด.ช.บุรศิร์ 
หงส์ประภัศร	 ชั้น	 ม.3/8	 สาขาวิชาดาราศาสตร์	 ได้แก ่
ด.ช.ภานรินทร์ ศรีอยู่ยงค	์ชั้น	ม.2/8



โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
	 งานการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ	ฝ่ายวชิาการ	ได้จดัโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ	ณ	ประเทศสหรฐัอเมรกิา	ระหว่าง
วันที่	 7-28	 ตุลาคม	 2560	 ส�าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 1-4	 ซึ่งนักเรียนได้ฝึกทักษะและเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น 
โดย	University	of	Oregon	ในแบบ	Theme	Week	ซึง่ออกแบบมาเป็นพเิศษโดยผกูบทเรยีนกบัการใช้ชวีติจรงิในต่างประเทศ	ทศันศกึษา
ตามสถานท่ีต่าง	ๆ 	อาท	ิcity	tour	NIKE	Town,	Crater	Lake,	เยีย่มชมอาคารส�านกังานบรษัิท	Facebook,	Disneyland	และ	Universal	
Studios	เป็นต้น	โดยมมีาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม	เป็นครูผู้ดูแลนักเรียน

โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ประเทศออสเตรเลีย 
	 งานการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ	ฝ่ายวชิาการ	ได้จัดโครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ	ส�าหรบันักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี	
4-มธัยมศกึษาปีที	่6	ณ	เมอืงโกลด์โคสต์	ประเทศออสเตรเลยี	ระหว่างวนัที	่5-24	ตลุาคม	2560	ซึง่นกัเรยีนได้ฝึกทกัษะ	เรยีนภาษาอังกฤษ
อย่างเข้มข้นที	่Holmes	Institute	วิทยาเขตโกลด์โคสต์	และทศันศึกษาสถานทีต่่าง	ๆ 	ได้แก่	Sea	World	Gold	Coast	-Warner	Brothers 
Movie	World	-	Wet	‘n’	Wild	ตลอดจน	Surfing	Lessons,	Beach	Soccer	Competition,	Mini	Golf		โดยมีมิสน�้าผึ้ง แช่มช้อย 
และเจ้าหน้าที่ของบริษัท	ST.ANTON	เป็นผู้ดูแลนักเรียน
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อบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา 2560
	 งานบุคคล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	จดัอบรมคุณธรรม	จรยิธรรม	คณะคร	ูและเจ้าหน้าที	่ปีการศึกษา	2560	ในหวัข้อ		“ทศิทางการจดัการศกึษา 
ในแนวมงฟอร์ต”	(Montfortian	Education	Charter)	บรรยายโดย	ภราดาทินรัตน์  คมกฤส	และหัวข้อ	“นักการศึกษากับสิทธิเด็ก”	
บรรยายโดย	อาจารย์ณัฐวุฒิ บัวประทุม	เมื่อวันเสาร์ที่	7	ตุลาคม	2560	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3
เรื่องการศึกษาต่อ
	 ฝ่ายวิชาการ	ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่	 6	 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 3	 เร่ือง
การศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และ	มัธยมศึกษา
ปีที่	 4	 ปีการศึกษา	 2561	 เพื่อชี้แจงรายละเอียดของแต่ละ
หลักสูตรให้ผู้ปกครองทราบ	เมือ่วนัเสาร์ที	่23	กันยายน	2560 
ณ	หอประชุมหลุยส์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	

งานตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน 
	 งานอนามยัโรงเรยีน	ฝ่ายบริหารทัว่ไป	ร่วมกบั	โรงพยาบาล 
วิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	จัดงานตรวจสุขภาพ
เคล่ือนที่เพื่อชุมชน	 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)	 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี	
24	กันยายน	2560	ณ	วัดพรหมสุวรรณสามัคค	ี	เพื่อส่งเสริม 
สุขภาพ	และสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชน
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อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
	 งานอภิบาล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ได้จัดกจิกรรมอบรมฟ้ืนฟจูติใจครูคาทอลกิ	ปีการศกึษา	2560	เพือ่ให้ครไูด้มโีอกาสรือ้ฟ้ืนความเชือ่	
ความไว้ใจ	ความรกั	และความศรทัธาในพระเป็นเจ้า	ระหว่างวนัที	่7-8	ตลุาคม	2560	ณ	ศนูย์การเรยีนรูอ้สัสัมชัญ	แสวงบุญรบัพระคณุการณุย์ 
อาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล	จังหวัดจันทบุรี	โดยมบีาทหลวงปฏิญญา สิริธารารัตน	์ให้เกียรติเป็นวิทยากร



อบรม Active Learning for Language Classroom
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ	 ครั้งที่	 1/2560	 ในหัวข้อ	
“Active	Learning	for	Language	Classroom”	เมื่อวันอังคารที	่3	ตุลาคม	2560	ณ		ห้องประชุมปรีชาวุฒ	ิโดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ	สาขาวิชาการสอนภาษาต่างประเทศ	ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	คณะครุศาสตร	์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ศึกษาดูงาน SIRIRAJ FITNESS CENTER
 มาสเตอร์สันติ ศรีเครือแก้ว	หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม	ได้น�าบุคลากรศูนย์กิจกรรมเดินทางไปศึกษาดูงาน	SIRIRAJ	FITNESS	CENTER	
โรงพยาบาลศิริราช	 เม่ือวันอังคารท่ี	 26	 กันยายน	 2560	 เพื่อที่จะน�าความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศูนย์ฟิตเนสของโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	ให้มีประสิทธิภาพในการท�างานและการให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

ร่วมงานสัมมนา Inspiring 21st Century Learners!  
	 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้เข้าร่วม 

งานสัมมนาในหัวข้อ	 “Inspiring	 21st	 Century	 Learners!” 

จัดโดย	เมื่อวันอังคารที	่10	ตุลาคม	2560	ณ	TCDC	(Thailand	

Creative	&	Design	Center)	เพือ่สร้างสรรค์ห้องเรยีนทีม่ชีวีติชวีา	

และพร้อมเข้าสู่โลกในศตวรรษที	่21	
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งานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 7
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จะจัดงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	 7 
เมื่อวันพฤหัสบดีที	่28	กันยายน	2560	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุมหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต
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Teacher Sports Day ครั้งที่ 7
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาครูในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ครั้งท่ี	 7	
ระหว่างวันที่	18-20	ตุลาคม	2560	โดยมคีุณเทวัญ ลิปตพัลลภ	นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
การแข่งขัน	เมื่อวันพุธที	่18	ตุลาคม	2560	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	และภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัล	เมื่อวันศุกร์ที	่20	ตุลาคม	2560	



ACT Bowling 2017
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร ่วมกับ	 สมาคมผู ้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร ี
จัดการแข่งขัน	ACT	Bowling	การกุศล	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีรอบระดับชั้นมัธยมศึกษา 
เมื่อวันเสาร์ที่	 30	 กันยายน	 2560	 และรอบระดับช้ันประถมศึกษา	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 1	 ตุลาคม	 2560	ณ	 Blu-O	 Rhythm	&	 Bowl 
สาขาเอสพลานาด	แคราย

ACT Swimming Championship 2017
	 ฝ่ายกจิกรรม	ได้จดัการแข่งขันว่ายน�า้	Assumption	Thonburi	Swimming	Championship	2017	ระหว่างวนัที	่14-15	ตลุาคม	2560 
ณ	 สระว่ายน�้าเทิดเทพรัตน์’	 36	 โดยมีคุณวิริยะ ตรังอดิศัยกุล	 อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีคนแรก 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	 และคุณส่องแสง ปทะวานิช	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพิธปิีดการแข่งขัน	ซ่ึงผลการแข่งขนัในครัง้นีท้มีนกักฬีาว่ายน�า้โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลัถ้วยรองชนะเลศิอนัดบั	3		จากจ�านวน 
ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด	41	ทีม

เยี่ยมชมสโมสร Shimizu S-Pulse
 ภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	ร่วมกบั 
คณะกรรมการ	 สโมสรอัสสัมชัญ	 ยูไนเต็ด	 เดินทางไป 
ประเทศญีปุ่น่ตามค�าเชญิของสโมสร	Shimizu	S-Pulse	เมือ่
วันที่	22-24	กันยายน	2560	เพื่อเข้าเยี่ยมชมสนามแข่งขัน
ระดับ	 J1	 ของสโมสร	 Shimizu	 S-Pulse	 สนามฝึกซ้อม 
ระดับเยาวชน	 และหารือกับประธานสโมสร	 และคณะ
กรรมการ	เพือ่การเตรยีมท�า	MOU	สร้างความร่วมมอืพฒันา
ทีมฟุตบอลระดับเยาวชนและอาชีพของทั้งสองสถาบัน
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4 แชมป์ Deep Climbing Competition Season 3
	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	 Deep	 Climbing 
Competition	 Season	 3	 เมื่อวันเสาร์ที่	 7	 ตุลาคม	 2560 
ณ	ศนูย์การค้า	Harbor	Land	พทัยา	จงัหวดัชลบรุ	ีรางวลัชนะเลศิรุน่ 
Open	 Male	 ได้แก่	 นายสิรภพ จิรจตุรพักตร์	 ชั้น	 ม.6/4 
รุน่	Open		Female	ได้แก่	ด.ญ.ปัทม์  เอือ้อารย์ีนสุรณ์ ชัน้	ม.1/2	
รุ่นอายุ	13-16	ปี	Male	ได้แก	่ด.ช.ปกสกนธ์ โชติกไกร	ชั้น	ม.3/3	
และรุ่นอายไุม่เกนิ	12	ปี	Male	ได้แก่	ด.ช.กจิภูม ิมีสวสัด์ิ ช้ัน	ป.4	B	

รางวัลชนะเลิศ Grand Opening The Climbing
Carnival 2017
	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	 Grand	 Opening	
The	Climbing	Carnival	2017		เม่ืออาทติย์ที	่5	พฤศจกิายน	2560	
ณ	Climb	Central	Bangkok	รุ่น	Kids	(Female)	ด.ญ.ญาณิสา 
ภู่ศิร	ิชั้น	ป.5/2	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	รุ่น	Kids	(Male)	
ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย	 ชั้น	 ป.5/2	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ	1	รุ่น	Youth	(Male)	ด.ช.ปกสกนธ์ โชติกไกร	ชั้น	ม.3/3	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่น	Youth	(Female)	ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย 
ชั้น	 ม.2/A	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 และด.ญ.อลิสา สระทองยอด 
ชั้น	ม.2/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

เหรียญทอง Bangkok Series ASEAN
Climbing Circuit 2017
 ด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีย์นุสรณ	์ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่1/2	ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	Bangkok	Series	ASEAN	
Climbing	Circuit	2017	ระหว่างวันที่	28	กันยายน	-	1	ตุลาคม 
2560	 ณ	 ลานกิจกรรมโครงการ	 Crystal	 Design	 Center 
เลียบทางด่วนเอกมยั-รามอนิทรา	กรุงเทพมหานคร	ผลการแข่งขนั
ได้รบัรางวลัชนะเลิศเหรยีญทอง	รุน่	Female	16+	Intermediate	
พร้อมเงินรางวัล	20,000	บาท

Chiang Mai Ice Hockey Challenge Cup 2017
	 ผลการแข่งขัน	 Ice	Hockey	 ในรายการ	 PEPSI	 present 
Chiang	Mai	Ice	Hockey	Challenge	Cup	2017	ระหว่างวนัที	่11-15 
ตุลาคม	2560	ณ	จังหวัดเชียงใหม่	ด.ช.กิตสดา ธัญลักษณ์ภาคย์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1/A	 ในนามทีม	Dream	Team	 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ในรุ่น	Open	ดิวิชั่น	2	และด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ 
ชั้น	ป.3/B	ในนามทีม	Phoenix	Storm	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	
ในรุ่น	U10	ดิวิชั่น	1
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รางวัล Winner Class C (girl) ของ Division B 
รายการ True Visions - Singha Junior Golf 
Championships 2017
 ด.ญ.วรศิรา รุง่โรจนาลักษณ์	ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี	1/1	ได้รบั
รางวัล	Winner	Class	C	(girl)	ของ	Division	B	จากการแข่งขันใน
รายการ	True	Visions	-	Singha	Junior	Golf	Championships	
2017	ระหว่างวันที่	 21-23	ตุลาคม	2560	ณ	สนาม	The	Pine	
Golf	Bangkok	

รางวัลชนะเลิศกระแสร์เทนนิสแค้มป์
จูเนียร์ ชาเล้นจ์ 2017 ครั้งที่ 9
 น.ส.กลัยรตัน์ มหาชยั	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/8	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 และนายนภัส 
ปัญญาวิภาสวงศ์	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทชายเดี่ยว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 18	 ปี	 จากการแข่งขันเทนนิส
ในรายการกระแสร์เทนนิสแค้มป	์จูเนียร์	ชาเล้นจ์	2017	ครั้งที่	9	
ระหว่างวันที	่28	-29	ตุลาคม	2560

รางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว LTO Junior
Championship 2017
 ด.ญ.สลักทิพย์ อุ ่นเมือง	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6/8 
ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว	 รุ ่นอายุไม่เกิน	 18	 ป ี
จากการแข่งขันเทนนิสในรายการ	LTO	 Junior	Championship 
2017	 ครั้งที่	 4/2560	 ระหว่างวันที่	 28-29	 ตุลาคม	 2560 
ณ	 สนามเทนนิส	 ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ	 ลอนเทนนิส
สมาคมแห่งประเทศไทยฯ	เมืองทองธานี

รางวัลชนะเลิศรายการโยเน็กซ์-โตโยต้า ดาวรุ่ง
มุ่งสู่โอลิมปิก ภาคเหนือ ครั้งที่ 3
 ด.ช.คุณากร กางทอง ช้ัน	 ม.1/6	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ประเภทชายเดีย่ว	รุน่อายไุม่เกนิ	12	ปี	ชาย	และ	ด.ช.ชนาธร กางทอง 
ชั้น	 ม.3/6	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยว	 รุ่นอาย ุ
ไม่เกนิ	16	ปี	จากการแข่งขนัเทนนสิรายการโยเน็กซ์-โตโยต้า	ดาวรุง่ 
มุ่งสู่โอลิมปิก	ภาคเหนือ	ครั้งที่	3	เมื่อวันเสาร์ที	่28	ตุลาคม	2560	
ณ	สนามเทนนิสจังหวัดพิษณุโลก	
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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

October Course Concert “Still on My mind”
	 ศนูย์ดนตรีอสัสมัชญัธนบรุ	ีฝ่ายกิจกรรม	จดักจิกรรมการแสดงดนตรน้ีอมร�าลกึพระมหากรณุาธคุิณ	พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดช	 บรมนาถบพิตร	 October	 Course	 Concert	 “Still	 on	My	mind”	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 12	 ตุลาคม	 2560 
ณ	บริเวณโถงอาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต


