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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 24 ฉบับที่ 199 เดือนธันวาคม 2560



EP 12th Year Anniversary 
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดังานครบรอบ	12	ปี	English	Program	เมือ่วันศุกร์ที	่1	ธนัวาคม	2560	ณ	หอประชุมหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต 
ภายในงานมีการแสดงของนักเรียน	EP	ตลอดจนกิจกรรมและเกมต่างๆ
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พิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมชวนซือ ต้าว่านต๋า
	 คณะคร	ูและนักเรียนโรงเรยีนมธัยมชวนซือ	ต้าว่านต๋า	เมืองเสฉวน	สาธารณรฐัประชาชนจนี	เดนิทางมาแลกเปลีย่นวฒันธรรมจนี-ไทย 
เมื่อวันพุธที่	 6	 ธันวาคม	 2560	 และลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 7	 ธันวาคม	 2560 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร
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รางวัลชนะเลิศ 
Rubber Band Racer Competition
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ได้จัดส่งนักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขัน	 “Rubber	 Band	 Racer	 Competition”	 ใน
งานวันวิชาการ	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 30	 พฤศจิกายน	 2560	 ผลการแข่งขันทีม 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก	
ด.ช.บวรไชยพัฒ มหัทธนะชัยะกุล	และ	ด.ช.ภากร ดีอุดมวงศา 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	5/B
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เหรียญเงิน TEDET
 ด.ญ.นันท์นภัส ทิพยรัตน	์ ชั้นประถมศึกษาปีที่	5/4	ได้รับ
รางวลัเหรยีญเงนิพร้อมทนุการศกึษาจากโครงการประเมนิสู่ความ
เป็นเลิศทางคณิตศาสตร์	และวิทยาศาสตร์	(TEDET)	ประจ�าปีการ
ศึกษา	2560

สอบผ่านการคัดเลือกโครงการ สอวน.
	 ขอแสดงความยินดีกับนายภูมินทร์ จึงเจริญพูลสุข	และนายณัฐวัตร ประเปรียว	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/A	ที่สอบผ่านการคัดเลือก
โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ	และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในอุปถัมภ	์(สอวน.)	ปีการศึกษา	2560	สาขาภูมิศาสตร์

ตลาดนัดภูมิปัญญา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
	 งานตลาดนัดภูมิปัญญา	 และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
จัดโดย	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 ร่วมกับ	 กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 เมื่อวัน
พฤหสับดทีี	่4	มกราคม	2561	ณ	บรเิวณใต้อาคารอสัสมัชัญ	
โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด



วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ
	 งานอภิบาลได้จัดวจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ	เมื่อวันศุกร์ที่	8	ธันวาคม	2560	ณ	บริเวณหน้าแม่พระ	
ด้านหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์	โดยมบีาทหลวงสุพัฒน์ หลิวสิร	ิให้เกียรติเป็นประธาน

Christmas Fair 2017
	 ฝ่ายกจิกรรม	ได้จดังาน	Christmas	Fair	2017	เมือ่วนัศกุร์ที	่22	ธนัวาคม	2560	โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	ณ	 มาร์ตินยิมเนเซียม	 อาคารโกลเด้น	 จูบิล่ี	 ภายในงานมีการประกวดหนูน้อยคริสต์มาส	 การประกวด 
วงดนตรี	ACT	Combo	Music	Award	2017	รอบชิงชนะเลิศ	และเกมต่างๆ	อาทิ	เกมสอยดาว	บิงโก	วงล้อพาโชค	มัจฉาฮาเฮ	ตลอดจน
การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจากร้านค้ามากมาย
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กิจกรรม COLOUR YOUR LIFE BRUSH UP YOUR LANGUAGES
	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการ	ร่วมกบั	คณะศิลปศาสตร์	สถาบันปัญญาภวิฒัน์	จดักจิกรรมพฒันาทกัษะทางด้านภาษาจนี 
ภาษาญ่ีปุ่น	 และการแนะแนวการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนการเรียนศิลป์ภาษา 
เมื่อวันศุกร์ที่	1	ธันวาคม	2560	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒ	ิอาคารเซนต์ปีเตอร์

กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านทัศนศิลป์  
	 กลุ่มสาระการเรียนรูศ้ลิปะ	ได้น�านกัเรยีนในโครงการส่งเสรมิศักยภาพนกัเรยีนผู้มคีวามสามารถพิเศษด้านทศันศิลป์	เข้าร่วมกจิกรรม
วาดภาพสีน�้านอกสถานที	่โดยมอีาจารย์พันทิพย์ วรชินา	และอาจารย์เอกภาพ วรชินา	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	เมื่อวันเสาร์ที	่2	ธันวาคม	
2560		ณ	อุทยานการเรียนรู้พันท้ายนรสิงห์	จังหวัดสมุทรสาคร
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ระดับชั้น วัน / เดือน / ปี สถานที่

ประถมศึกษาปีที่	1 ศ.	5	ม.ค.		61 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	2 พฤ.	4	ม.ค.		61 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	3 พ.	3	ม.ค.	61 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	4 จ.	8	–	อ.	9	ม.ค.		61 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	5 พ.	10	–	ศ.	12	ม.ค.	61 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประถมศึกษาปีที่	6 พ.	17	–	ศ.	19	ม.ค.	61 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

มัธยมศึกษาปีที	่1 อ.	9	–	พฤ.	11	ม.ค.	61 ค่ายอัสสัมชัญ	จ.นครปฐม

มัธยมศึกษาปีที	่2 จ.	12	–	พ.	14	ก.พ.		61 ค่ายเสือป่าแคมป	์จ.สระบุรี

มัธยมศึกษาปีที	่3 จ.	22	–	พ.	24	ม.ค.	61 ค่ายบุรฉัตร	จ.ราชบุรี

ค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ประจ�าปีการศึกษา 2560



ค่ายพัฒนาฝีมือหมากล้อม “ครูสู่ดั้ง”
	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	 และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 	 ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาฝีมือหมากล้อม	
“ครูสู่ดั้ง”	ครั้งที่	1	จัดโดยห้องเรียนขงจื่อ	 โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	ร่วมกับสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย	ระหว่างวันที	่
28-30	พฤศจิกายน	2560	ณ	บ้านผู้หว่าน	จังหวัดนครปฐม

ศึกษาดูงานเครื่องเคลือบดินเผา 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	น�าโดยมิสจิราพร คุณาบุตร	ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายวิชาการระดับประถมศึกษา	เดินทางไปศึกษาดูงานการ
จดัการเรียนการสอนเครือ่งเคลอืบดนิเผา	วชิาเอกศิลปกรรมประยกุต์ด้านเครือ่งเคลือบดนิเผา	วทิยาลัยราชสุดา	มหาวทิยาลยัมหดิล	เมือ่วนั
ศกุร์ที	่1	ธันวาคม	2560	โดยมอีาจารย์ราน ี เสงีย่ม	รองคณบดีฝ่ายกจิการนกัศึกษา	และบรหิารงานทัว่ไป	น�าชมและให้ค�าแนะน�าในครัง้นี ้

ทัศนศึกษา Extreme Sat Course 2017
	 นักเรียน	English	Program	G.1-	G.3	ใน	Extreme	Sat	Course	2017	ได้เดินทางไปทัศนศึกษาที่สวนสามพราน	และ	G.4-G.9	
ทัศนศึกษาที่	Dream	World	เมื่อวันเสาร์ที่	6	มกราคม	2561	
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ACT Music Festival 2017
	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายกิจกรรม	 ได้จัดกิจกรรมการประกวดดนตรี	 ACT	Music	 Festival	 2017	 ระหว่างวันที่	 28 
พฤศจิกายน	-	2	ธันวาคม	2560	โดยมีการประกวดดนตรีหลากหลายประเภท	และมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	ให้ความสนใจเข้าร่วมการ
ประกวดเป็นจ�านวนมาก	ทั้งนี้	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวง	Wind	Ensemble	และรางวัล
ชนะเลิศเหรียญทองยอดเยี่ยมประเภทจะเข้	และซออู้	

สังสรรค์ครอบครัวครู และเจ้าหน้าที่ ACT Party Night 2018
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวคร	ูและเจ้าหน้าที	่ACT	Party	Night	2018	เมื่อวันศุกร์ที	่22	ธันวาคม	
2560	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีผู้อ�านวยการ	อธิการ	คณะภราดา	คณะกรรมการที่ปรึกษา	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	
สมาคมศิษย์เก่าฯ	ให้เกียรติเข้าร่วมงาน	



ค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต ครั้งที่ 19
	 งานอภิบาล	 เครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	จัดโครงการค่ายเพื่อนนักบุญมงฟอร์ต	ครั้งที่	 19	ระหว่างวันที	่ 30	
พฤศจกิายน	2560	-	5	ธนัวาคม	2560	โดยมีนกัเรยีนโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุรีะดบัชัน้มธัยมศึกษาปีที	่4	ถงึมธัยมศึกษาปีท่ี	5	จ�านวน	12	คน 
ครูผู้รับผิดชอบ	3	คน	เดินทางไปร่วมโครงการ	ณ	อ�าเภองาว	จังหวัดล�าปาง

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน 
	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	โรงพยาบาล
วิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม	 จัดงานตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่เพื่อชุมชน	 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)	 ในโอกาสวันชาติ	 และ 
วันพ่อแห่งชาติ	 เมื่อวันอาทิตย์ที	่3	ธันวาคม	2560	ณ	วัดนักบุญ	
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

มอบสิ่งของบริจาค
 ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รึกษาฝ่ายปกครอง	มาสเตอร์
สมบตั ิบญุสาพพิฒัน์	หวัหน้าฝ่ายปกครอง	ครแูละเจ้าหน้าที	่ได้ร่วม 
ส่งมอบสิ่งของบริจาค	อาทิ	 เสื้อผ้ามือสอง	ตุ๊กตามือสอง	ของเล่น 
และขนม	ฯลฯ	จาก	ผู้ปกครอง	นักเรียนที่ได้ร่วมกันบริจาค	ให้แก ่
คุณณรงค์ บุญชอบ	 อาสาสมัครคาทอลิกสงเคราะห์ฯ	 (โคเออร์
รีไซเคิล)	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	21	ธันวาคม	2560	เพื่อน�าไปมอบเป็น
ของขวัญให้กับเด็กๆ	 ที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล	 ซึ่งในปีนี้จะน�าไปมอบ 
ให้กับ	3	หมู่บ้าน	ในอ�าเภอแม่สอด	จังหวัดตาก

รับมอบกระเป๋าพยาบาลจาก 
รพ. วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 
	 งานอนามยัโรงเรยีน	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	ประสานงานรบัมอบ
กระเป๋าพยาบาล	จ�านวน	5	ใบ	จากแพทย์หญงิสนุย์ี ธรีการณุวงค์ 
ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนช่ันแนล	 หนองแขม	
เพื่อมอบให้กับงานอภิบาล	น�าไปใช้ในกิจกรรม	“ค่ายเพื่อนนักบุญ 
มงฟอร์ต	ครัง้ที	่19”		ณ	จงัหวดัล�าปาง	ระหว่างวันที	่30	พฤศจิกายน 
ถึงวันที่	5	ธันวาคม	2560
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ชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียน
	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอลชาย	กีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน	ประจ�าปี	2560	รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ	ทีมโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

เหรียญทองแดง Asian Kids Championship 2017
	 ผลการแข่งขันกฬีาปีนหน้าผารายการ	Asian	Kids	Championship	2017	ระหว่างวนัที	่16-17	ธนัวาคม	2560	ณ	สาธารณรฐัสงิคโปร์ 
ด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีย์นุสรณ์ ชั้น	ม.1/2	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	รุ่น	Youth	C	Female	ด.ญ.นิชนันท์ ภู่ศิร	ิชั้น	ม.2/7	ได้รับรางวัล
เหรยีญทองแดงชมเชย		รุน่	Youth	C	Female	ด.ญ.รตันกร สทุธาไพศาลวทิยา	ชัน้	ป.5/2	ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดงชมเชย	รุน่	Youth	
D	Female	และ	ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย	ชั้น	ป.5/2	ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงชมเชย	รุ่น	Youth	D	Male

ชนะเลิศบาสเกตบอล OBEC-MONO CHAMPION CUP 2017
	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ	OBEC-MONO	CHAMPION	CUP	2017	ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	

10    



รางวัลชนะเลิศ สิงห์-ไอเอสเอฟ จูเนียร์ 
กอล์ฟ โอเพ่น 2018
	 ผลการแข่งขัน	สิงห์-ไอเอสเอฟ	จูเนียร	์กอล์ฟ	โอเพ่น	2018	
เมื่อวันอาทิตย์ที่	10	ธันวาคม	2560	ณ	สนามกอล์ฟยูนิโก	้กรองเด้	
ด.ช.ธรรมสรณ์ เพชรากุล	ชั้นประถมศึกษาปีที่	3/1	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	รุ่นพรีเมียร์ชิพ	E	Boys

เหรียญทองการแข่งขันว่ายน�้าชิงชนะเลิศ
สระจุฬาภรณวลัยลักษณ์
	 ผลการแข่งขันว่ายน�้าชิงชนะเลิศสระจุฬาภรณวลัยลักษณ	์
ปีที่	 39	 ระหว่างวันท่ี	 9-10	 ธันวาคม	 2560	ณ	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร ์ด.ญ.พัชญ์สิตา ฐานอริยบุญศิริ ชั้นประถมศึกษาปี
ที่	4/6	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง

รางวัลรองชนะเลิศเทนนิสเยาวชนเพื่อ
ความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่ง
ประเทศไทย	ครัง้ที	่55	ประจ�าปี	2560	ระหว่างวนัที	่2-12	ธนัวาคม 
2560	ณ	สนามกฬีาเฉลมิพระเกยีรต	ิ80	พรรษา	จงัหวดันครราชสมีา	
ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6/8	 ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	

เหรียญทองเทควันโดเกมนักสู้มุ่งสู่ฝัน
ชิงแชมป์ 4 ภาค
	 ผลการแข่งขันเทควันโดรายการเกมนักสู้มุ่งสู่ฝัน	 ชิงแชมป ์
4	ภาค	เมือ่วนัอาทติย์ที	่10	ธนัวาคม	2560	ณ	อาคารอเนกประสงค์	
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร	ีด.ช. พัชรวิศว์ ศรีเพชรธนเมธา 
ชัน้	ป.2/6	ได้รับรางวัลเหรยีญทอง	ประเภทต่อสู้	1	คน	ด.ช. ศภุกร 
แซ่โล้ว นักเรียนชั้น	ป.4/7	และ ด.ญ. วิภาดา แซ่โล้ว	ชั้น	ป.2/8	
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	ประเภทต่อสู้	2	คน
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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

แชมป์โลก THAI Airways International Jet Ski World Cup 2017
 นายธนภทัร ทพิย์ประไพ ช้ัน	ม.5/4	ได้รับรางวลัชนะเลิศ	รุน่	AMATEUR	RUNABOUT	1100	STOCK	รุน่กึง่อาชพี	และรางวลัชนะเลศิ 
PRO	 RUNABOUT	 1100	 SUPERSTOCK	 ได้รับถ้วยพระราชทานในหลวงรัชกาลที่	 10	 จากการแข่งขันเจสกีรายการ	 THAI	 Airways	
International	Jet	Ski	World	Cup	2017	เมื่อวันอาทิตย์ที่	10	ธันวาคม	2560	ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันจาก	40	ประเทศทั่วโลก


