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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 200 เดือนมกราคม 2561

วันวานยังหวานอยู่
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วันวานยังหวานอยู่

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดักจิกรรมการแสดงออกของนกัเรียน	ในช่ืองาน	“วันวานยงัหวานอยู”่	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	อาคาร	Golden	Jubilee	
โดยการแสดงแบ่งเป็น	5	รอบ	ดังนี้

	 •	วนัที	่26	มกราคม	2561	การแสดงของนกัเรยีนระดบัชัน้	ป.1	และ	ป.6 •	วนัที	่27	มกราคม	2561	การแสดงของนักเรยีนระดบัชัน้	ป.2	และ	ป.5 

 •	วันที่	2	กุมภาพันธ์	2561	การแสดงของนักเรียนระดับชั้น	ป.3	และ	ป.4		•	วันที่	3	กุมภาพันธ	์2561	การแสดงของนักเรียนระดับชั้น	ม.ปลาย	 

 •	วันที่	10	กุมภาพันธ์	2561	การแสดงของนักเรียนระดับชั้น	ม.ต้น
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบค�าถามความรู้

ทั่วไปเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน

	 ผลการแข่งขนัตอบค�าถามความรูท้ัว่ไปเกีย่วกบัวฒันธรรมจีน	
ในงานวนัวชิาการ	ณ	โรงเรยีนสาธิตมหาวิทยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ	
ประสานมิตร	(ฝ่ายมัธยม)	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่11	มกราคม	2561	
นางสาวจิรัศยา เกียรติไพศาล	 ช้ัน	 ม.6/1	 และนางสาวนวจิต 
เอื้ออภินันท์สกุลการ	ชั้น	ม.	6/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขันใบ้ค�าภาษาต่างประเทศ

	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศได้ส ่งนักเรียน 
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	 การแข่งขันใบ้ค�า	 ในงาน 
เปิดโลกพหุปัญญา	 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์	 แข่งขันทักษะ	
“Show	 Shine	 Challenge”	 ณ	 โรงเรียนสาธิตประสานมิตร	
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 11	 มกราคม	
2561	 ผลการแข่งขัน	นายภาสพงษ์ พนาทวีป	 และนายพจน์ 
นิมิตรมงคล	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

	 ผลการแข่งขนัพดูสนุทรพจน์ภาษาองักฤษระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในงาน	ต.อ.นทิรรศ	8	ทศวรรษ	เตรยีมอดุมศกึษา	ณ	โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษา	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	11	มกราคม	2561	ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ	์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1/B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ไขปริศนาอักษรจีน

	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการ	ได้ส่งนกัเรยีน

เข้าร่วมการแข่งขัน	“ไขปริศนาอักษรจีน”	ชิงถ้วยรางวัลซางเจี๋ย 

ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 เม่ือวันพุธที่	 24	 มกราคม	 2561	 

	โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิยการ	ผลการแข่งขนั	น.ส.ชไมพร เฉนิ 

ชั้น	 ม.4/4	 และนายสุขเกษม เพียรกิจสกุล	 ชั้น	 ม.4/7	 ได้รับ

รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	อันดับที่	2	



รางวัล Trinity Awards Thailand 2017

คะแนนสอบอันดับที่ 1 ของประเทศ

 ด.ช.จริวชัร เจนประเสรฐิ	ชัน้	ป.6/3	และ	ด.ช.ชยพฒัน์ 
โอสนานนท์ ชัน้	ป.6/A	ได้คะแนนสอบ	Trinity	วชิา	กตีาร์คลาสสิค 
เกรด	Initial	97	คะแนน	โดยมี	มาสเตอร์อริยะ อาชีวกุลพงศ์ 
และมาสเตอร์จีรสิทธิ์ ปัณฑิตานนท์ เป็นครูผู้สอน	

ศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน ปีการศึกษา 2560 

	 โครงการศิลป์อาสาพัฒนาชุมชน	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 น�านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจัดกิจกรรมปั้นศิลป์ดินหรรษาแบ่งปัน 
เมื่อวันศุกร์ที่	 19	 มกราคม	 2561	 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดบางทะลุ	 โรงเรียนสุนทรธรรมานุสรณ์	 และโรงเรียนบ้านบางกุเลา 
เข้าร่วมกิจกรรม	ณ	หอประชุมอเนกประสงค	์หน้าหาดเจ้าส�าราญ	จังหวัดเพชรบุรี	ซึ่งได้รับการต้อนรับและการอ�านวยความสะดวกจาก 
นายบุญยอด มาคล้าย	นายกเทศมนตรีต�าบลหาดเจ้าส�าราญ	นายลือนาม คิดอยู	่ผู้อ�านวยการโรงเรียนหาดเจ้าส�าราญ	อาจารย์พิพัฒน์ 
รอดสวัสดิ์	และคณะครูจากโรงเรียนทั้ง	3	แห่ง	เข้าร่วมพิธีเปิด

งานแสดงผลงาน และนิทรรศการภาพยนตร์สั้น

สหศิลป์คอมพิวเตอร์

	 แผนการเรียนสหศิลป์คอมพิวเตอร์	ได้จัดงานแสดงผลงาน	
และนิทรรศการภาพยนตร์สั้นของนักเรียนแผนการเรียนสหศิลป์
คอมพิวเตอร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	จ�านวน	99	คน	เมื่อ
วนัพฤหสับดทีี	่25	มกราคม	2561	ณ	บรเิวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ 
โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 2	จ�านวน	6	ห้องเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งนี้
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รับสมัครและสอบประเมินนักเรียน ม.1 

และ ม.4 ปีการศึกษา 2561

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ด�าเนินการรับสมัครนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 และมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ประจ�าปี 
การศึกษา	2561	เมื่อวันเสาร์ที	่6	มกราคม	2561	ณ	หอประชุม 
หลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 และด�าเนินการสอบคัดเลือก	 เมื่อวัน
อาทิตย์ที่	7	มกราคม	2561	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์
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ตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell 

 Mr.Thomas Beakes	ต�าแหน่ง	ผูจ้ดัการวชิาการโครงการ
การศึกษา	 และ	Ms.Monika Runowska	 ต�าแหน่งผู้จัดการ 
ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ตัวแทนศูนย์	 Bell	 ประเทศอังกฤษ	 เดินทาง 
มาตรวจสอบคณุภาพการจดัการเรยีนการสอน	(Quality	Assurance 
and	 Development:	 QAD)	 ของศูนย์ภาษาอังกฤษอัสสัมชัญ
ธนบุรี-เบลล	์เมื่อวันพฤหัสบดีที	่18	มกราคม	2561	

ตรวจประเมิน Energy Mind Award 

 สมาคมพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม	(ประเทศไทย)	เดินทาง
มาเยี่ยมชม	 และตรวจประเมินสถานศึกษาดีเด่น	 เมื่อวันพุธที	่ 24	
มกราคม	 2561	 ซ่ึงโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้เข้าร่วมประกวด 
ตามโครงการ	 Energy	 Mind	 Award	 ประจ�าปี	 2560	 โดยมี 
มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น	 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่	 คณะครู	
บุคลากร	 และนักเรียนให้การต้อนรับและตอบข้อซักถามจาก 
คณะกรรมการ			

ตรวจประเมิน Thailand Energy Awards 2018

	 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน	และอนุรักษ์พลังงาน	เดินทาง
มาเยี่ยมชม	 และประเมินสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน	 เมื่อวัน
อังคารที่	 23	 มกราคม	 2561	 ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้เข้า
ร่วมการประกวดตามโครงการ	Thailand	Energy	Awards	2018	
ประเภทอาคารควบคุม	 โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการ	คณะครู	บุคลากร	และนักเรียนให้การต้อนรับ	และ
ตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการ

อบรมการดาวน์โหลดไฟล์จาก YouTube

ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ

	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดอบรม
หลักสูตรการดาวน์โหลดไฟล์จาก	 YouTube	 ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ”	
เมือ่วนัเสาร์ที	่20	มกราคม	2561	ณ	ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์	3 
ชัน้	1	อาคารอสัสัมชญั	โดยมบีคุลากรเข้าร่วมการอบรมจ�านวน	14	คน 



ACT Charity Mini Marathon 2018

	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งการกุศล	ACT	Charity	
Mini	Marathon	เมื่อวันอาทิตย์ที	่21	มกราคม	2561	เส้นทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี-ถนนพุทธมณฑลสาย	3-ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา	
รายได้น�าไปจัดสร้างอนุสรณ์	 เพื่อน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	บริเวณสวน
กาญจนาภิเษก	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	และน�าไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชพิพัฒน์	ตลอดจนสมทบกองทุนสวัสดิการ
ครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 25

	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล	 ครั้งท่ี	 25 
(ACT	Blue	Jeans	Family	Rally	2018)		เมื่อวันที่	13-14	มกราคม	2561	ณ	โรงแรมกรีนเนอรี่	รีสอร์ท	เขาใหญ่	ชิงถ้วยพระราชทาน	
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีโดยม	ีภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการเป็นประธานในพิธ	ีคุณส่องแสง 
ปทะวานชิ	นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	คณุวรศินนัท์ เสงีย่มจติรานนท์ ประธานจดัการแข่งขนั	คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ 
คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูฯ	รวมถงึผู้ปกครอง	และนักเรยีนทีส่มคัรเข้าร่วมกจิกรรมในครัง้นี	้รวมทัง้หมด	127	ทีม	ซึง่กจิกรรม
ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย

กิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 5

	 ACT	 Fitness	 Center	 ฝ่ายกิจกรรม	 ร่วมกับ	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 จัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 
คร้ังที	่5	เพือ่ส่งเสรมิสขุภาพทีด่ใีห้กบับคุลากร	นกัเรยีน	และประชาชนทัว่ไป	ณ	บรเิวณหน้าอาคารเทดิเทพรตัน์’	36	โดยเริม่ตัง้แต่วนัที ่
23	มกราคม-27	กุมภาพันธ์	2561	ในทุกวันอังคารและวันพฤหัสบด	ีเวลา	16.30-18.10	น.	ภายในงานมีบูธของโรงพยาบาลชั้นน�า
ที่มาให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาพ	และตรวจสุขภาพเบื้องต้น	พร้อมกิจกรรมลุ้นรับของรางวัลมากมาย		



กิจกรรมวันเด็ก

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจัดกจิกรรมวนัเดก็	เนือ่งในโอกาสวันเดก็แห่งชาต	ิเมือ่วนัศกุร์ท่ี	12	มกราคม	2561	โดยนักเรยีนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้นโดยคณะครู	และผู้ปกครองนักเรียน

พิธีแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิต

	 ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	6	ได้จดัพธิแีสดงความกตญัญกูตเวทติาจติ	ร�าลกึพระคณุครใูนโอกาสจบปีการศกึษา	2560	ของนกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่6	โดยมีภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ	ีตวัแทนผูป้กครอง	คณะครู	และนกัเรยีนเข้าร่วม
พิธ	ีเมื่อวันศุกร์ที่	12	มกราคม	2561	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ

ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของมาสเตอร์เฉลิม อานามนารถ 

	 คณะภราดา	 ครู	 เจ้าหน้าที่และพนักงาน	 ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
มาสเตอร์เฉลมิ อานามนารถ	ครเูกษยีณโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีโดยมวีจนพธิกีรรม 
ภาวนาอุทิศแก่ผู้ล่วงลับ	 ระหว่างวันที่	 14-17	 มกราคม	 2561	ณ	 อาสนวิหาร
แม่พระบังเกิด	 (วัดนกแขวก)	 อ�าเภอบางคนที	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 ซึ่งทาง
โรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพสวดภาวนาอุทิศ	 เมื่อวันอังคารที่	 16	 มกราคม	 2561 
และมีพิธีมิสซาปลงศพ	ในวันพฤหัสบดีที่	18	มกราคม	2561
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รางวัลชนะเลิศกีฬานักเรียนนักศึกษา

เเห่งชาติ ครั้งที่ 39 

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการกีฬานักเรียนนักศึกษา
เเห่งชาต	ิครั้งที่	39	ณ	จังหวัดนครนายก	นางสาวกัลยรัตน์ 
มหาชยั	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/8	ได้รบัรางวลัชนะเลศิประเภท
ทีมหญิงได้เป็นตัวเเทนเขต	10	จังหวัดกรุงเทพมหานคร	

ชนะเลิศคัดตัวแทนนักเทนนิสเยาวชนทีมชาติ 

 ด.ญ.สลกัทพิย์ อุน่เมอืง	ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/8	ได้รบั
ต�าแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันคัดตัวแทนนักเทนนิสเยาวชน 
ทมีชาต	ิรุน่อายไุม่เกนิ	14	ปีหญงิ	ได้เป็น	1	ใน	3	ตวัแทนทมีชาติไทย 
เข้าร่วมการแข่งขัน	“เวิลด	์จูเนียร์	ทีม	คอมเพทติชั่น	2018”	
และการแข่งขัน	ไอทเีอฟ	เอเชียน	อนัเดอร์โฟร์ทนี	แชมเป้ียนชิพ 
2018	(ดิวิชั่น	1)

รองชนะเลิศอันดับ 1

PTT Junior Championship

	 ผลการแข ่งขันเทนนิสรายการ	 PTT	 Junior 
Championship	ครัง้ที	่1	ปี	2018	เมือ่วนัที	่27-30	มกราคม	2561 
ด.ช.กจิชานน มสีวสัดิ	์ชัน้ประถมศกึษาปีที	่2/B	ได้รบัรางวลั
รองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี

รางวัลชนะเลิศเทนนิส

รายการสปอร์ตฮีโร่ ตัวแทนภาค 3

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการสปอร์ตฮีโร่	 ตัวแทน 
ภาค	3	ด.ช.ชนาธร กางทอง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3/6	ได้รับ
รางวัลชนะเลิศประเภทชายเดี่ยว	รุ่น	13-15	ปี	



ตัวแทนภาคแข่งขันว่ายน�้า Sport Hero แห่งชาติ

	 ผลการแข่งขันว่ายน�้ารายการ	Sport	Hero	แห่งชาติ	
ครั้งที่	2	(รอบคัดเลือกตัวแทนภาค	1)	จังหวัดชลบุร	ีเมื่อวัน
พฤหัสบดีที่	18	มกราคม	2561	ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที	่6/1	ได้อันดบัที	่1	ประเภทฟรสีไตส์	50	เมตร 
และได้เป็นตัวแทนภาค	

ชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 12 ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลกรมพลศึกษา	 รุ่นอายุไม่เกิน	
12	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 18	 มกราคม	
2561	 ณ	 สนามศุภชลาศัย	 ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะทีม
กรุงเทพคริสเตียน	2	:	1	ประตู	

ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ

กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 18 ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา	 รุ่นอายุ 
ไม่เกิน	18	ป	ีรอบชิงชนะเลิศ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	18	มกราคม	
2561	 ณ	 สนามศุภชลาศัย	 ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะทีม
กรุงเทพคริสเตียน	1	:	0	ประตู

Student Council (SC) Super Cup ครั้งที่ 1 
	 คณะกรรมการสภานักเรียน	 ร่วมกับ	 ฝ่ายปกครอง	
จดัการแข่งขนัฟตุบอล	8	คน	Student	Council	(SC)	Super	
Cup	ครั้งที่	 1	 เมื่อวันศุกร์ที่	 12	มกราคม	2561	ณ	สนาม
ฟตุบอลหญ้าเทยีมราฟาแอล	โดยมีภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย 
ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 
และมอบถ้วยรางวัล	ผลการแข่งขันทีมรวมสตาร์	ม.4	ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ
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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

ULTRA-STEM CAMP#2

	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง	 สสวท.	 และ	 สอวน.	 ระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาตอนปลาย	ครั้งที่	2	ระหว่างวันที่	13-15	มกราคม	2561	ณ	รัตนปุระ	บีช	รีสอร์ท	จังหวัดจันทบุรี	โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
จ�านวน	55	คน


