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IEP Clash of Talents

	 แผนการเรียน	 IEP	 (Interactive	 English	 Program)	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดงาน	 IEP	 Clash	
of	 Talents	 2018	 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษ	 และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
จาก	5	รายวชิา	ได้แก่	English,	Science,	Math,	Computer	และ	Social	โดยมภีราดาพีรพงศ์ 
ดาราไทย	ทีป่รึกษาฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	เมือ่วันศกุร์ที	่9	กมุภาพนัธ์	2561	
ณ	หอประชมุหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	
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พิธีมอบเกียรติบัตรประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จัดพธิมีอบเกยีรตบิตัรประกาศเกยีรตคุิณนกัเรยีนดเีด่น	ปีการศึกษา	2560	เมือ่วนัเสาร์ที	่17	กมุภาพนัธ์	2560 
ณ	หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมี	ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

Graduation Ceremony for M.3 Students by ACT-Bell Language Centre

	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่ส�าเร็จการศึกษาแผนการเรียน	 Bell 
ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 เม่ือวันจันทร์ที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2561	ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 โดยมี	Mr. Robert Jordan 
ต�าแหน่ง	Director	of	Studies	เป็นประธานในพิธ	ีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	คณะภราดา	คณะกรรมการที่ปรึกษา	
และคุณครู	เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี
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การแข่งขนัครอสเวร์ิดเกม เอเม็ท ค�าคม ซโูดกุ ไอควิเวร์ิดอัพ มูลนิธคิณะเซนต์คาเบรยีล อนิวเิทชัน่ คร้ังท่ี 3 

	 มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ร่วมกบั	สมาคมครอสเวร์ิดเกม	เอแมท็	ค�าคม	และซโูดก	ุแห่งประเทศไทย	จดัการแข่งขนั 
ครอสเวิร์ดเกม	 เอเม็ท	 ค�าคม	 ซูโดกุ	 ไอคิวเวิร์ดอัพ	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	 อินวิเทชั่น	 ครั้งที่	 3	 เมื่อวันเสาร์ที	่ 3	 กุมภาพันธ	์ 2561 
ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	เวสต์เกต	โดยมีภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ	อธิการบด	ีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	และภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีให้เกียรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	ผลการแข่งขนั	ด.ช.พสิษฐ์ โชตภิกัดตีระกลู	ชัน้	ป.2B 
ได้รบัรางวลัชนะเลศิการแข่งขนั	Crossword	Game	ด.ช.อนพทัย์ กจิสนุทรศกัดิ์	ช้ัน	ป.2A	ได้รับรางวลัรองชนะเลิศอนัดบัที	่1	การแข่งขนั 
Crossword	Game	และ	ด.ช.ธนภัทร อณิรักษ์กุล	ชั้น	ป.4/A	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับที่	1	การแข่งขัน	I.Q.Word	Up

รางวัลชนะเลิศ Spelling Bee และ Speech

งานวิชาการ ACR

	 กลุ่มสาระการเรียนรู ้ภาษาต่างประเทศ	 ได้น�านักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษในงานวิชาการ	 ACR	 ก้าวใหม ่
สู ่ทศวรรษที่	 6	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	 ผลการแข่งขัน 
รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	 Spelling	 Bee	 ระดับประถมศึกษา	
ได้แก่	 ด.ช.ศราวุฒิ จิรชัยสกุล	 ชั้น	 ป.3/5	 ระดับมัธยมศึกษา 
ได้แก่	ด.ช.ปวริศ พงษ์ชัยไกรกิติ	 ชั้น	 ม.3/A	 และนายณภัทร 
วัฒนาสุทธิวงศ์	 ชั้น	 ม.5/3	 รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	 Speech	
ได้แก่	ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ	์ชั้น	ม.1/A

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวดร้องเพลงลูกกรุง

 ด.ช.คุณากร สุขข�า	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6/2	ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ระดับประเทศ	 จากการประกวดร้องเพลง
ลกูกรุง	รายการศิลปหตัถกรรมนกัเรยีนระดบัชาติ	ครัง้ท่ี	67	ปีการ
ศึกษา	2560	ณ	ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	รังสิต	เมื่อ
วันจันทร์ที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2561	 โดยมีมิสจารุวรรณ ทองฤทธิ์ 
เป็นครูผู้ฝึกสอน



กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน-ไทย

	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดักจิกรรมแลกเปลีย่นวฒันธรรมจนี-ไทย	โดยมผีูบ้รหิาร	คร ู
และนักเรียนจากโรงเรียน	Qujing	No1	Middle	School	(โรงเรียนชวี่จิง	อีจง	โจ๋วลี่)	สาธารณรัฐประชาชนจีน	จ�านวน	72	คน	เข้าร่วม
กิจกรรม	ระหว่างวันที่	2	ถึง	7	กุมภาพันธ	์2561	

งานเทศกาลตรุษจีน

	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	จัดงานเทศกาลตรุษจีน	เมื่อวันอังคารที	่13	กุมภาพันธ	์2561	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	โดยมี	
มสิเตอร์เจ้าเพ่ยชนิ	และอาจารย์ศริลิกัษณ์ ชยัพรหมประสิทธิ ์ผูอ้�านวยการสถาบนัขงจือ่	มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั	ให้เกยีรตเิป็นประธานใน
พิธเีปิด	ภายในงานมีซุม้อาหาร	นทิรรศการ	การจดักจิกรรมเกมต่าง	ๆ 	จากสถาบนัขงจือ่	มหาวทิยาลัยอสัสัมชัญ	การประกวด	“ตีห๋มวย	ACT” 
และการแสดงพิเศษมากมาย
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ACT STEM OPEN HOUSE 2017 

	 คณะครู	และนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	ได้จัดกิจกรรม	ACT	STEM	OPEN	HOUSE	2017		“เปิดโลกความคิด	สัมผัส
ชีวิตนักเรียน	STEM”	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่1	กุมภาพันธ	์2561	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ	เพื่อน�าเสนอผลงานของนักเรียนในหลักสูตร
ห้องเรียนพิเศษวทิยาศาสตร์ฯ	พฒันาทกัษะการน�าเสนอผลงาน	การท�างานในระบบกลุ่ม	การจดักจิกรรมเพือ่การเรยีนรู	้และประชาสมัพนัธ์	
แนะน�าหลักสูตร	 กิจกรรมเสริมหลักสูตร	 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ของห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 
ปีที	่5	กจิกรรมครัง้นีไ้ด้รบัเกียรตจิากผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมคดิ อมรสมานกลุ รองคณบดฝ่ีายบรหิาร	คณะวิทยาศาสตร์	มหาวทิยาลยัมหิดล 
เป็นประธานในพิธีเปิด

การสอบ Cambridge English: KET และ PET 

	 ศนูย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	จัดให้มกีารทดสอบความสามารถทางภาษาองักฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานของมหาวทิยาลยัเคมบรดิจ์ 
หรือ	 Cambridge	 English:	 Key	 (Key	 English	 Test	 :	 KET)	 และ	 Preliminary	 (Preliminary	 English	 Test	 :	 PET)	 	 ส�าหรับ
นักเรียนแผนการเรียน	Bell	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	 เมื่อวันเสาร์ที	่27	มกราคม	2561	โดยมีการทดสอบแบบ	Computer	Based 
ณ	ห้องคอมพิวเตอร์หมายเลข	1	และ	2		อาคารเซนต์ปีเตอร	์และสอบ	Speaking	ณ	ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell		ซึ่งนักเรียนเข้าสอบ	
KET	มีจ�านวน	122	คน	และสอบ	PET	จ�านวน	25	คน

Senior Recital 2017

	 แผนการเรียนสหศิลป์ดนตรี	 และการแสดง	 ได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต	 Senior	Recital	 2017	ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่	 6	 แผนการเรียนสหศิลป์ดนตรี	 และการแสดง	 เม่ือวันอังคารที่	 6	 กุมภาพันธ์	 2561	ณ	 ห้องประชุมมงฟอร์ต	 อาคารหอประชุม 
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต



นิทรรศการภาพวาดสีน�้า

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดนิทรรศการแสดงผลงานภาพวาดสีน�้าของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในโครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์ที่เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ	ณ	 อุทยานพันท้ายนรสิงห	์
จังหวัดสมุทรสาคร	โดยมภีราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	เมื่อวันอังคารที	่20	กุมภาพันธ์	
2561	ณ	อาคารเซนต์แมรี่

มอบเกียรติบัตรนักเรียนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบ

	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเพื่อ
เป็นการส่งเสริมการแต่งกายดีแก่นักเรียนที่แต่งกายถูกต้องตาม
ระเบียบตลอดปีการศึกษา	 2560	 โดยมีคุณครูประจ�าชั้นแต่ละ
ห้องเรียนเป็นผู้มอบรางวัล	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่8	กุมภาพันธ	์2560 
ณ	บริเวณหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์

มอบรางวัล First Place และ Teacher’s Prize

แผนการเรียน Bell

	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้กับ
นักเรียนแผนการเรียน	Bell	แต่ละระดับชั้น	 โดยรางวัลที่นักเรียน
ได้รับแบ่งเป็น	2	ประเภทคือ	รางวัล	First	Place	ส�าหรับนักเรียน
ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในห้องเรียน	 และรางวัล	 Teacher’s	 Prize	
ส�าหรับนักเรียนที่มีความวิริยะ	อุตสาหะ	ตั้งใจเรียน
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คืนสู่เหย้าอัสสัมชัญธนบุรี 56 ปี ที่นี่ยังมีเรา

	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ีร่วมกับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดงาน	“คืนสู่เหย้าอัสสัมชัญธนบุร	ี56	ปี	ที่นี่ยังมีเรา”	เมื่อวัน 
เสาร์ที	่24	กุมภาพันธ์	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งก่อนเริ่มงานคณะภราดา	และศิษย์เก่าฯ	ได้ร่วมวจนพิธีกรรมงาน
คืนสู่เหย้า	และพิธีเสกรูปปั้นนักบุญหลุยส	์มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	ณ	บริเวณหน้าอาคาร	Golden	Jubilee		
ศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ปีการศึกษา	2560	จ�านวน	5	ท่าน	ได้แก่		
 1. พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ	ผู้บัญชาการทหารสูงสุด		
 2. พลเรือเอก จุมพล ลุมพิกานนท	์รองปลัดกระทรวงกลาโหม		
 3. พลต�ารวจโท ชาญเทพ เสสะเวช	ผู้บัญชาการต�ารวจนครบาล		
 4. ดร.อนุชา ทีรคานนท	์ผู้อ�านวยการสถาบันไทยคดีศึกษา	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร	์	
 5. ดร.ชโย ตรังอดิศัยกุล กรรมการผู้จัดการ		บริษัทบางกอกพัฒนามอเตอร์	จ�ากัด

Happy Birthday & Feastday Brother Theophane Verayuth Boonpram

	 งานอภิบาล	ส�านักผู้อ�านวยการ	จัดงาน	Happy	Birthday	&	Feastday	Brother	Theophane	Verayuth	Boonpram	พิธีมิสซา
ขอบพระคณุในโอกาสวนัคล้ายวนัเกดิ	ภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	เมือ่วนัพฤหัสบดีที	่1	กมุภาพันธ์	2561	ณ	หอประชมุ 
หลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	อธิการ	คณะภราดา	คณะกรรมการที่ปรึกษา	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	
ครูและนักเรียนคาทอลิกเข้าร่วมงาน



ศึกษาดูงานดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรม

แห่งการเรียนรู้

	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�าคณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยา
ศาสตร์ฯ	 เดินทางไปศึกษาดูงานการเรียนการสอนและหลักสูตร 
ณ	ดรณุสกิขาลยั	โรงเรยีนนวตักรรมแห่งการเรยีนรู	้เมือ่วนัพฤหสับดี 
ที่	15	กุมภาพันธ์	2561	

พิธีมิสซาขอบพระคุณพระเจ้า

เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2560 

	 งานอภิบาล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดพิธีมิสซาขอบพระคุณ
พระเจ้า	 เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา	 2560	 เมื่อวันศุกร์ที่	 23	
กมุภาพันธ์	2561	ณ	ห้องประชมุรัตนบรรณาคาร	1	โดยมบีาทหลวง 
ยอแซฟ สุพัฒน์ หลิวสิร	ิให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

มอบโล่เกียรติคุณ The Heart of Giving

 คุณนิรันดร์ ลิ้มกิตต	ิผู้จัดการฝ่ายระดมทุนภูมิภาค	พร้อม
ทีมงาน	 เป็นตัวแทนจากมูลนิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย	 ส่งมอบ
โล่เกียรติคุณ	 และเกียรติบัตรโครงการ	 The	 Heart	 of	 Giving	
ประจ�าปีการศึกษา	2560	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่22	กุมภาพันธ์	2561 
ณ	บรเิวณหน้าอาคารหอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	ซึง่โรงเรยีน 
อัสสัมชัญธนบุรีได้เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที	่10

การอบรมการท�าน�้ายาล้างจาน

และสารสกัดชีวภาพไล่แมลง

	 งานศูนย์การเรียนรู้	 พลังงาน	 ส่ิงแวดล้อม	 และเศรษฐกิจ
พอเพียง	 ฝ่ายอาคารสถานที่	 จัดอบรมการท�าน�้ายาล้างจาน	 และ
สารสกัดชีวภาพส�าหรับไล่แมลงจากน�้าหมักชีวภาพให้กับคุณคร	ู
บุคลากร	 นักเรียน	 ผู ้ปกครอง	 และบุคคลทั่วไปในชุมชนรอบ
บริเวณโรงเรียน	 เม่ือวันพุธที่	 17	 มกราคม	 2561	 โดยมีทีมงาน
สภากาชาดไทย	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	
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อบรมหลกัสตูรผูฝึ้กสอนเทเบิลเทนนิสในโรงเรยีน

	 ศนูย์กฬีา	และนันทนาการโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้ส่งครผููส้อนวชิาเทเบลิเทนนสิเข้าอบรมหลกัสตูร	“ผูฝึ้กสอนเทเบลิเทนนสิใน
โรงเรียน”	เมื่อวันเสาร์ที	่27	มกราคม	2561	โดยมี	คุณกรกิจ เสริมกิจเสรี หัวหน้าผู้ฝึกสอนเทเบิลเทนนิส	ทีมชาติไทย	เป็นวิทยากร	

ชนะเลิศฟุตบอลลีคเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ 15 ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการลีคเยาวชนแห่งชาติ	 รุ่นอายุไม่เกิน	 13	ปี	 และรุ่นอายุไม่เกิน	 15	ปี	 เมื่อวันที	่ 2-3	มีนาคม	2561 
ณ	สนามราชมังคลากีฬาสถาน	ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ด	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

รางวัลชนะเลิศเทนนิสเยาวชน

รายการกระแสร์เทนนิสแคมป์

 ด.ช.กิจชานน มีสวัสดิ์	 ช้ัน	 ป.2/B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ประเภทชายเดี่ยว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 8	 ปี	 จากการแข่งขันเทนนิส
เยาวชนรายการกระแสร์เทนนิสแคมป์	 จูเนียร์ชาลเล้นจ์	 2018 
ครัง้ที	่2	ระหว่างวันท่ี	24-25	กมุภาพนัธ์	2561	ณ	สนามเทนนิส	เอฟบทีี 
	 ปิรามิด	 สปอร์ตปาร์ค	 ลาดกระบัง	 โดยมีนายขุนก้อง อุ่นเมือง 
ชั้น	 ม.5/8	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ประเภทชายเด่ียว 
รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี



แชมป์ปีนหน้าผา Hong Kong Bouldering

Championship 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	 “Hong	 Kong 
Bouldering	Championship	2018”		ณ	เขตบรหิารพิเศษฮ่องกง	
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	ระหว่างวันที	่10-11	กมุภาพนัธ์	2561 
ซึ่งมีนักกีฬาในสังกัดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัล	 ดังนี ้
ด.ญ.โยษิตา ยิ้มละมัย	 ช้ัน	 ม.2/A	 ได ้รับรางวัลชนะเลิศ 
รุ ่น	 Girl’s	 Junior ด.ช.กฤษฏ์ิโชติ บุญก�าพร้า	 ชั้น	 ม.3/8 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 รุ ่น	 Boy’s	 Junior	 และ 
ด.ญ.นิชนันท์ ภู่ศิริ ชั้น	ม.2/7	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	
รุ่น	Girl’s	Junior

รางวัลชนะเลิศแข่งขันขี่ม้า P&M Show Jumping 2018

 ด.ญ.กลุชา ธญัลกัษณ์ภาคย์	นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที	่3/B	ได้เข้าร่วมการแข่งขนัขีม้่าในรายการ	P	&	M	Show	Jumping	2018 
ระหว่างวันที	่	16	–	17	กุมภาพันธ	์2561	ณ	สนามแข่งม้า	Royal	Horse	Guard	MaxWin	Arena	ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
Class	9	Lead-Rain	Show	Jumping	40	cm.	(ไม่จูง)	กับม้าเคเอ็มไออุ่น	

นักกีฬายอดเยี่ยมชาย กีฬานักเรียนนักศึกษา

แห่งชาติ ครั้งที่ 39

 นายวงศธร ทองค�า	 ช้ัน	 ม.4/6	 และนายพงศกร ทองค�า
ชั้น	 ม.5/4	 (รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมชาย)	 นักกีฬาแบดมินตันทีม 
โรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุ	ีสังกดักรงุเทพมหานคร	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง 
จากการแข่งขันแบดมนิตนั	ประเภทชายคู	่รุน่อายุไม่เกนิ	19	ปี	กฬีา
นกัเรียนนกัศกึษาแห่งชาต	ิครัง้ที	่39	ประจ�าปี	2561	“ขนุด่านเกมส์” 
ระหว่างวันที	่22-30	มกราคม	2561	ณ	จังหวัดนครนายก	

เหรียญทองว่ายน�้ารายการอัลปาก้า

สปอร์ตคลับ ครั้งที่ 7

	 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน�้ารายการอัลปาก้า	 สปอร์ตคลับ 
ครั้งที่	 7	 เมื่อวันที่	 10-11	 กุมภาพันธ์	 2561	 สโมสรว่ายน�้า 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัเหรยีญรางวลั	24	เหรยีญทอง	20	เหรยีญเงนิ 
20	เหรียญทองแดง	โดยมี	ด.ช.กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร ชั้น	ป.5/1 
และด.ญ.เพชรสมบุญ เหล่าบุญเจริญ	 ชั้น	 ป.3/8	 ได้รับรางวัล
ประเภทบุคคลอันดับที	่ 1 ด.ญ.อรวรา พิริยไพรวงศ	์ ชั้น	ป.6/8	
ได้รับรางวัลประเภทบุคคลอันดับที	่2
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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

พิธีลงนามสัญญาไทยเบฟไทยทาเลนท์ - อัสสัมชัญธนบุรี

 คุณมันทนา ประไพเพ็ชร์	 ผู้จัดการโครงการกีฬาไทยเบฟไทยทาเลนท์	 บริษัทไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	 (มหาชน)	 พร้อมด้วยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย
ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีและคณุณรงค์วิทย์ อุน่แสงจนัทร์ ผูอ้�านวยการโครงการนักกฬีาโครงการพิเศษโรงเรียนอัสสมัชัญธนบรุ	ีได้จดัพธีิ 
ลงนามสัญญานักฟุตบอลเยาวชน	ระหว่าง	ไทยเบฟไทยทาเลนท	์และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันอังคารที	่20	กุมภาพันธ์	2561	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี่	
อาคารยอห์น	แมรี่	ซึ่งในป	ี2561	มีการเซ็นสัญญาเพิ่มจากปีที่แล้วอีกจ�านวน	6	คน	ได้แก่	ด.ช.ก้องภพ สร้อยรัก	ชั้น	ม.2/6	ด.ช.สิทธา บุญหล้า	ชั้น	ม.1/6	
ด.ช.ชัชพงศ์ พูลจวง	ชั้น	ม.1/7 ด.ช.อรรถพล แสงทอง	ชั้น	ม.2/7	ด.ช.ภาคภูมิ ขุนคงมี ชั้น	ม.2/7	และ	ด.ช.รักธรรม รัตนก้านตง	ชั้น	ม.2/6


