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รางวัลชนะเลิศ Panasonic Kid Witness News 2017
	 ทีมนักเรียนชมรม	 ACT	MEDIA	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การประกวดโครงการ	 Panasonic	 Kid	Witness	 News	 2017	 ระดับ
มัธยมศึกษา	 ในผลงานเรื่อง	 คนรักษ์ช้าง	 และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดในระดับโลกในรายการ	 KWN	 GLOBAL 
SUMMIT	2018	ณ	ประเทศญ่ีปุน่	พร้อมโล่ห์รางวลั	ทนุการศกึษา	50,000	บาท	เงนิสนบัสนุนโรงเรยีน	20,000	บาท	โดยมมีาสเตอร์วนัชยั 
จิรคุปการ มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธิ์	และมาสเตอร์ธีรภัทร ศรีวิชัยรัตน์ เป็นครูผู้ควบคุม	เมื่อวันเสาร์ที	่18	พฤศจิกายน	2560	ทั้งนี	้ 
ทางทีมงาน	Panasonic	จากประเทศญี่ปุ่นได้เดินทางมาถ่ายท�า	และสัมภาษณ์การท�างานของกลุ่มนักเรียน	ACT	MEDIA	เมื่อวันจันทร์
ที่	20	พฤศจิกายน	2560
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รางวัลชนะเลิศครอสเวิร์ดเกม
เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 29
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันรายการแม็กซ์พลอยส์	 ครอสเวิร์ดเกมเยาวชน
นานาชาติ	 ครั้งที่	 29	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตน- 
ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีเมือ่วนัที	่25-26	พฤศจกิายน	2560	
ณ	ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา	บางนา	ผลการแข่งขนั	ประเภทการ
แข่งขันครอสเวิร์ดเกมรุ่น	ป.1-2	ด.ช.พสิษฐ์  โชติภักดีตระกูล	ชั้น	
ป.2/B	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	ด.ช.อนพทัย์  กจิสนุทรศกัดิ	์ชัน้	ป.2/A 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 1 ด.ญ.กัญญาพัชร สุวรรณ 
ชั้น	 ป.2/B	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 3	 ทั้งนี้	 โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลอันดับที่	 5	 ถ้วยรางวัลคะแนนรวม
โรงเรียนของการแข่งขันครอสเวิร์ดรุ่นประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศประกวดท�าข้าวกล่องญี่ปุ่น
	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ได้ส่งนกัเรยีน
เข้าร่วมการประกวดท�าข้าวกล่องญี่ปุ่น	 ในงานมหกรรม 
ญี่ปุ ่นรังสิต	 ครั้งที่	 9	 เมื่อวันศุกร์ที่	 24	 พฤศจิกายน	
2560	ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	 ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า	 800	คน 
จากทั่วประเทศ	ผลการประกวด	น.ส.ฑิตฐิตา กลั่นประชา 
น.ส.กรภสา จันทร ์วิสิฐศักดิ์ 	 และ	 น.ส.ชนันญา 
กาญจนธนาเลิศ	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5/7	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วมการ
แข่งขันกล่าวสุนทรพจน์	 หัวข้อ	 “ภาษาไทยยุคใหม่กับโลกสมัยที่
เปลีย่นแปลง”	ในงานวนัวชิาการ	“ACEP	STEM	AND	INNOVATION 
ตามรอยพระอัจฉริยภาพองค์ภูมินทร์	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 30	
พฤศจิกายน	 2560	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
ผลการแข่งขัน	นายชิษณุชา ฉันทลักษณ์ 	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่5/3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	โดยมมีิสฮานาน อีหมัน	เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

รางวัลชนะเลิศประกวดปลากัดสวยงาม
ชิงแชมป์ประเทศไทย
 ด.ช.นพกร นพกรวิเศษ	 นักเรียนชั้นมัธยม 
ศกึษาปีที	่3/3	(เกษตรกรผูเ้ชีย่วชาญ	ด้านการเพาะเลีย้ง 
สตัว์น�า้)	ได้เข้าร่วมการประกวดปลากดัสวยงามชิงแชมป์ 
ประเทศไทย	 จัดโดย	 บริษัท	 เดอะมอลล์	 กรุ๊ป	 จ�ากัด	
ร่วมกับ	 ชมรมผู้นิยมปลาสวยงาม	 ประเทศไทย	 เมื่อ
วันอาทิตย์ที่	 15	 ตุลาคม	 2560	 ผลการประกวดได้
รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลชมเชยปลากัดครีบสั้น 
คร่ึงดวงสีผสม	 กลุ ่มแพทเทิร์น	 รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ	2	และรางวัลชมเชย	ประเภทหูช้าง	(DUMBO)	
ทุกประเภทสีและหาง



รางวัลรองชนะเลิศ ACEP Cover Dance 2017
	 นักเรียนสหศิลป์การแสดง	 และตัวแทนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
จ�านวน	7	คน	ได้แก่	ด.ญ.ลฎาภา เตโชภาส	ม.2/2	น.ส.นันทวรรณ รตันบัณฑติสกลุ
ม.4/3	น.ส.อภชิาล์ อนิมณ	ีม.4/8	น.ส.วรวร์ี เอกภูธร	ม.5/1	น.ส.องัคณา สนุากร 
น.ส.ฐิตาภา สมรรคเสว	ี ม.5/7	น.ส.นภัสสร คล้ามพิมพ	์ ม.6/7	 ได้เข้าร่วม
การแข่งขัน	ACEP	Cover	Dance	2017	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	30	พฤศจิกายน	
2560	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	ผลการแข่งขันได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ	1	โดยมี	มิสกนกวรรณ หม่องสนธ	ิเป็นครูผู้ฝึกซ้อม

รางวัลชนะเลิศร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ
 ด.ญ.กนัยาวร์ี ชตุพินัธ์เจรญิ	ช้ันมธัยมศึกษาปีที	่1/1	ได้เข้าร่วม 
การประกวดร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ	 พ่อแห่งชาติ	 ชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	
จัดโดย	 สมาคมผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษา	 คณะกรรมการ 
จัดงานวันพ่อแห่งชาติ	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่16	พฤศจิกายน	2560 
ณ	 ห้องประชุมอเนกประสงค์	 กรมประชาสัมพันธ์	 กรุงเทพฯ 
ผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทร้องหมู่ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น	
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เหรียญทองการประกวดวาดภาพระบายสี
และประติมากรรม
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ศิลปะได้น�านักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 คร้ังที่ 	 67	 ป  ี
การศึกษา	2560	เมื่อวันที	่16-17	พฤศจิกายน	2560	ผลการ 
แข่งขันได้รับรางวัลเหรียญทองจากการวาดภาพระบายสี
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 และประติมากรรมระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย	 รางวัลเหรียญเงินจากการแข่งขัน
นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
และวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน
การแปล-ล่ามจีนไทย-ไทยจีนสองภาษา
	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมแข่งขันการแปล-ล่ามจีนไทย-ไทยจีนสองภาษา	 จัดโดย	
สมาคมศษิย์เก่ามหาวทิยาลยัประเทศจนี	และฝ่ายการศึกษา	สถาน
เอกอคัรราชทตูสาธารณรฐัประชาชนจนี	ประจ�าราชอาณาจกัรไทย	
เม่ือวนัเสาร์ที	่4	พฤศจกิายน	2560	ผลการแข่งขนั	นางสาวจริศัยา 
เกียรติไพศาล	ชั้น	ม.6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1	พร้อมเงิน
รางวัลจ�านวน	8,000	บาท	และทุนการศึกษาเต็มจ�านวนระยะสั้น	
3	สัปดาห	์ณ	โรงเรียนหรงหวาย	สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยมี
นางสาวชไมพร เฉิน	ชั้น	ม.4/4	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	
พร้อมเงนิรางวลัจ�านวน	5,000	บาท	และส่วนลดค่าเล่าเรยีน	70%	
ระยะส้ัน	3	สัปดาห์	ณ	โรงเรยีนหรงหวาย	สาธารณรฐัประชาชนจนี



เหรียญทองดนตรีไทย
	 ผลการประกวดดนตรีไทย	 ด.ญ.กรัณฑรัตน์ 

โซวประเสรฐิสขุ	ป.6/3	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	ประเภท

เดีย่วขมิ	7	หย่อง	อนัดบัที	่5  ด.ญ.วมิพ์วภิา  เชือ่มวราศาสตร์ 

ม.2/8	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	ระดบัเหรยีญทอง 

ประเภทเด่ียวระนาดเอก	 ด.ช.ธนชาต ศักดาสุคนธ  ์

ม.3/7	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	และการประกวด

แข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาได้

รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

เหรียญทองการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง
	 ผลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุง	นายศุภกร 
เลศิกจิสนุทร	ชัน้	ม.5/7	ได้รับรางวลัเหรยีญทอง	อนัดบัที	่4	
การประกวดขบัร้องเพลงไทยลกูกรงุชาย	ม.4-6	ด.ช.คณุากร 
สุขข�า ชั้น	 ป.6/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
ขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชาย	 ป.1-6	 และ	 ด.ญ.ชนมน 
โยธาทิพย	์ชั้น	ป.6/1	ได้รับรางวัลเหรียญทอง	อันดับที่	6 
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกกรุงหญิง	ป.1-6	

รางวัลเหรียญเงินการประกวด
ขับขานประสานเสียง
	 ผลการประกวดขับขานประสานเสียง	ระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่	 1-6	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับ
รางวัลเหรียญเงิน	รองชนะเลิศ	อันดับที่	2

รางวัลชนะเลิศวงดนตรีสตริง
	 ผลการประกวดวงดนตรีสตริงได้รับรางวัลชนะเลิศ 
จาก	 ด.ช.ณภัทร ลิชูปถัมภ์ยศ	 ช้ัน	 ม.1/3	 ด.ช.ปรพล 
แม้นศรี	 ช้ัน	 ม.1B	 ด.ช.พร้อมโชค ภัทรพงศ์สันต์ 
ชั้น	 ม.1A	 	 ด.ช.ภูริยศ ศิริยอดมงคล	 ชั้น	 ป.5/6	 และ 
ด.ช.วิลินกร เกล็ดแก้ว ช้ัน	 ม.2/2	 โดยมีมาสเตอร์
เอกราช แก้วเขียว	 และมาสเตอร์วรัญญู รัตนวิชัย 
เป็นครูผู้ควบคุมดูแล
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พิธีมอบป้ายศูนย์การเรียนภาษาจีน
 อาจารย์ศิริลักษณ์ ชัยพรหมประสิทธิ์	 ผู้อ�านวยการสถาบันขงจื่อ	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 ฝ่ายไทย	 และ	Mr.	 Zhao	 Pei	 Qin 
ผูอ้�านวยการสถาบนัขงจือ่	มหาวทิยาลัยอสัสมัชญั	ฝ่ายจีน	ได้ให้เกยีรติในพธิมีอบป้ายศนูย์การเรยีนภาษาจีนให้กบัโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุ ี
โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันที	่23	พฤศจิกายน	2560	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	
อาคารรัตนบรรณาคาร

พิธีเปิดห้องสมุดอวกาศ Theophane Learning Space
	 แผนก	English	Program	ฝ่ายวชิาการ	ได้จดัพธิเีปิดห้องสมดุอวกาศ	Theophane	Learning	Space	เมือ่วนัศุกร์ที	่24	พฤศจิกายน	2560 
ณ	อาคารเซนต์คาเบรยีล	โดยมีภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการให้เกยีรตเิป็นประธานและนางสรุย์ี วาดเขยีน	ผูอ้�านวยการ 
เขตบางแค	ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี
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ACT NIPPON MATSURI 2017
	 แผนการเรยีนศลิป์ภาษาญีปุ่น่	ฝ่ายวชิาการ	จดังาน	ACT	NIPPON	MATSURI	2017	ภายใต้ธมีงาน	“shichi-go-san”	เมือ่วนัองัคารที่ 
14	พฤศจิกายน	 2560	ณ	หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ภายในงานมีการประกวดร้องเพลงญี่ปุ่น	 แข่งขันตอบปัญหาเกี่ยวกับ
ประเทศญี่ปุ่น	การแข่งขันเขียนอักษรคันจิด้วยพู่กันจีน	ตลอดจนการจัดนิทรรศการต่าง	ๆ	มากมาย	อาทิ	ซุ้มแต่งกายชุดประจ�าชาติญี่ปุ่น	
ซุ้มเกม	และซุ้มอาหารญี่ปุ่น

งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2017
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานวันวิชาการ	 ACT	 Extreme	 Education	 2017	 เมื่อวันอังคารที่	 28	 พฤศจิกายน	 2560	 โดยมี
นกัเรยีนจากโรงเรยีนต่างๆ	จ�านวน	74	แห่ง	(1,819	คน)	เข้าร่วมงาน	ภายในงานมกีารจดันทิรรศการจาก	7	กลุ่มสาระการเรยีนรู	้	และการ 
ประกวดแข่งขนัทางวชิาการมากมาย	อาทิ	การแข่งขนัตอบปัญหาคณติศาสตร์	การประกวดสุนทรพจน์	กจิกรรมเพชรยอดสังคม	การประกวด 
วงดนตรี	และการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง	เป็นต้น
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STEM ร่วมใจ ปันน�้าใจสู่ชุมชน ครั้งที่ 2
	 คณะครู	นกัเรียน	และผูป้กครองห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์ตามแนวทาง	สสวท.	และ	สอวน.	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่	1	-	3		ได้ร่วมกนัจดั 
กิจกรรม	“STEM	ร่วมใจ	ปันน�า้ใจสู่ชุมชน	ครั้งที่	2”	เมื่อวันศุกร์ที	่10	พฤศจิกายน	2560	ณ	โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	กรุงเทพฯ

ศิลป์อาสาพัฒนาสู่เยาวชน
	 กลุม่สาระการเรียนรูศ้ลิปะ	ได้น�านกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายทีเ่ข้าร่วมโครงการศลิป์อาสาพฒันาชมุชน	จ�านวน	93	คน 
ครูผู้ดูแลจ�านวน	5	คน	เข้าร่วมกิจกรรม	“ศิลป์อาสา	พัฒนาสู่เยาวชน”	ณ	โรงเรียนหาดเจ้าส�าราญ	(พรหมานุกูล)	จังหวัดเพชรบุรี	เมื่อวัน 
อังคารที่	21	พฤศจิกายน	2560	โดยมีการจัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียน	อาทิ	การทาสีและวาดภาพตกแต่งบริเวณอาคาร	ท�าความสะอาด
ห้องเรียน	มอบเครือ่งกฬีา	และหนงัสอืเข้าห้องสมดุ	โดยได้รบัเกยีรตจิากนายพพิฒัน์ รอดสวสัดิ	์ผู้ช่วยผูอ้�านวยการให้การต้อนรับ	และรบัมอบ 
สิ่งของในครั้งนี้

อบรมพื้นฐานการวาดภาพสีน�้า
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	จัดอบรมพื้นฐานการวาดภาพสีน�า้	ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความ
สามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์	 ระดับมัธยมศึกษาปีท่ี	 1-	 3	 โดยมีอาจารย์พันทิพย์ วรชินา	 ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 เมื่อวันอังคารที่	 14	
พฤศจิกายน	2560	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร



คณะผู้บริหารโรงเรียนคาทอลิกจากประเทศฟิลิปปินส์ ศึกษาดูงาน 
	 คณะผู้บรหิารและเจ้าหน้าทีโ่รงเรยีนคาทอลิกจากประเทศฟิลปิปินส์	จ�านวน	30	คน	เดนิทางมาศกึษาดงูานโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุี	
เมื่อวันอังคารที่	21	พฤศจิกายน	2560	โดยมภีราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	และบุคลากรฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ

ประชุมการจัดแผนการเรียนสหศิลป์บริหารธุรกิจ
	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดประชุมวางแผนเรื่องการจัดแผน 
การเรียนสหศิลป์บริหารธุรกิจ	 เมื่อวันพุธที่	 8	พฤศจิกายน	
2560	ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 2	 โดยได้ท�าความ
ร่วมมือกับสถาบันปัญญาภิวัฒน์เป็นเครือข่ายทางวิชาการ 
และกิจกรรม	

อบรมการกู้ไฟล์ด้วยโปรแกรม Recuva
	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัด
อบรมหลักสูตร	 “การกู ้ไฟล์ด้วยโปรแกรม	 Recuva”	
ส�าหรับบุคลากร	 เมื่อวันเสาร์ที่	 18	 พฤศจิกายน	 2560 
ณ	ห้องปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์	9	ชัน้	2	อาคารอลิเดอฟองโซ 
โดยมีมาสเตอร์ธรรมนูญ เป้าทอง	เป็นวิทยากร

อบรมเทคนิคการสอนวิทยาศาสตรแ์ละการวัด
และประเมินผล
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้วิทยาศาสตร์	 จัดอบรมในหัวข้อ 
“เทคนคิการสอนวทิยาศาสตร์และการวดัและประเมนิผล”	ส�าหรบั
ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 9	 พฤศจิกายน	 2560 
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เอกภูมิ จันทรขันตี	 สาขาการสอน
วิทยาศาสตร์	 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
ให้เกียรติเป็นวิทยากร
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พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี 
	 ฝ่ายปกครอง	 ได้จัดพิธีวางพวงมาลา	 และถวาย
ราชสดุดี	 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 24	 พฤศจิกายน	
2560	ณ	 มาร์ตินยิมเนเซียม	 อาคารโกลเด้น	 จูบิล่ี	 โดยมี
ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรติ
เป็นประธานในพิธี

เยี่ยมชมบริษัทวายจีเอนเตอร์เทนเมนตป์ระเทศเกาหลี
 มาสเตอร์สันติ เครือแก้ว	 หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม	 และมาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์	 หัวหน้าศูนย์ดนตรีฯ	 ได้รับเชิญจากบริษัท 
วายจเีอนเตอร์เทนเมนต์	ประเทศเกาหลี	(YG)	บรษิทัด้านบนัเทงิทีม่ศิีลปินช่ือดงัระดบัโลกในสังกดั	อาท	ิPSY,	BLACK	PINK,	G-DRAGON, 
BIGBANG,	WINNER		เป็นต้น	เพื่อเยี่ยมชมศูนย์ฝึกศิลปิน	(	YG	Training	Center	)	เมื่อวันที่	1-3	พฤศจิกายน	2560	ทั้งนี้	ได้มีการประชุม 
แนวทางความร่วมมือที่จะพัฒนา	 ส่งเสริมทางด้านดนตรีและการแสดงของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีและโรงเรียนในเครือมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยต่อไป

ชมนิทรรศการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
	 ฝ่ายปกครอง	 ได้น�านักเรียนชมรมจิตอาสา	 จ�านวน	
80	 คน	พร้อมคณะครูฝ่ายปกครองจ�านวน	 4	 คน	 เข้าชม
นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถ- 
บพติร	เม่ือวันศกุร์ที	่17	พฤศจกิายน	2560	ณ	พระเมรุมาศ	
ท้องสนามหลวง	
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เหรียญทอง ACEP SWIMMING
CHAMPIONSHIPS 
	 ผลการแข่งขนัว่ายน�า้ในรายการ	ACEP	SWIMMING	
CHAMPIONSHIPS	 เมื่อวันที่	 18-19	 พฤศจิกายน	 2560 
ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	 ทีมสโมสร 
ว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับถ้วยรางวัลสโมสรยอดเยี่ยม	
อันดับที่	2	เหรียญรางวัล	52	เหรียญทอง	23	เหรียญเงิน	
17	เหรยีญทองแดง	ถ้วยรางวลัประเภทบคุคลจ�านวน	12	ใบ 
โดยมีรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 ได้แก	่
ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์ ป.6/1 ด.ญ.พัชญ์สิตา 
ฐานอรยิบญุศริ	ิป.4/6	ด.ญ.ศรนิทร์นติย์ ลาภสมบัตศิริ	ิป.2/3 
ด.ช.วรา จตุรสถาพร	ป.4/7	ด.ญ.พฤตยา พฤฒติน ป.6/A	
ด.ช.กติตศิกัดิ ์วรรณวสิตูร ป.5/1	ด.ญ.กญัณภัส ศิริเรือง-
ชานนท์	ป.3/1	และด.ช.ชิติสรรค์ ภูวัฒนานุสรณ	์ป.1/A

แชมป์โลก JET SKI WORLD FINAL 2017
 นายธนภัทร ทิพย์ประไพ	 ช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5/4	
สามารถคว้าแชมป์โลกจากการแข่งขันกีฬาเจสกีในรายการ	
JET	SKI	WORLD	FINAL	2017	รุ่น	SPORT	GP	SLALOM	
ณ	เมืองเลค	ฮาวาซ	ูประเทศสหรัฐอเมริกา

รางวัลชนะเลิศ Silpakorn Junior Tennis
Championship 2017
	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	 Silpakorn	 Junior	
Tennis	 Championship	 2017	 ระหว่างวันที่	 11-13	
พฤศจกิายน	2560	ณ	มหาวทิยาลยัศลิปากร	จงัหวดันครปฐม 
นายนภสั ปัญญาวภิาสวงศ์	ชัน้	ม.4/5	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
ชายเดี่ยว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 15	 ปี	 และนางสาวกัลยรัตน์ 
มหาชัย	ชั้น	ม.5/8	ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยว
รุ่นอายุไม่เกิน	17	ปี

เหรียญทอง MUM ROCK NATION 2017 
	 ผลการแข่งขันปีนหน้าผาจ�าลองรายการ	 MUM	
ROCK	NATION	2017	ณ	ประเทศมาเลเซยี	เม่ือวนัท่ี	24-26	
พฤศจิกายน	2560	ทีมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้
รับรางวัล	3	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	
โดยรางวัลเหรียญทองได้แก่	ด.ญ.ณัชชา ช้อยเชื้อด	ี และ	
ด.ช.อภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักด	ี ชั้น	ม.3/1	 เหรียญเงินได้แก่	
ด.ช.กฤษฏิ์โชติ บุญก�าพร้า ชั้น	 ม.3/8	 เหรียญทองแดง	
ได้แก่	ด.ช.ปกสกนธ์ โชติกไกร	ชั้น	ม.3/3	
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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

ACT Decathlon Healthy Boy & Girl 2017
	 ACT	Fitness	Center		ฝ่ายกิจกรรม	จดัการประกวด	ACT	Decathlon	Healthy	
Boy	&	Girl	2017	 เมื่อวันอังคารที	่28	พฤศจิกายน	2560	ณ	หอประชุมหลุยส์มารีย ์
ผลการประกวด	ผู้ได้รบัต�าแหน่ง	ACT	Decathlon	Healthy	Boy	2017	ได้แก่	นายสิรภพ 
จิรจตุรพักตร์ ม.6/4	ACT	Decathlon	Healthy	Girl	2017		ได้แก่	น.ส.อภินทร์พร 
วุฒินภาวัฒน์ 	ม.4/4	ACT	Popular	Vote	2017	ได้แก่	ด.ญ.พิชาวีร์ ธนสินวุฒิวงศ์  
ม.3/2	และนายสิรภพ จิรจตุรพักตร์




