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ACT Songkran Festival 

	 โรงเรยีนอัสสมัชัญธนบรุ	ีจดังานเทศกาลสงกรานต์	ACT	Songkran	Festival	เม่ือวนัองัคารที	่10	
เมษายน	2561	โดยมคีณุส่องแสง ปทะวานชิ นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ี
ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รึกษาฝ่ายปกครอง	และคณะครเูกษยีณ
ให้เกยีรตเิข้าร่วมพธีิ	ณ	หอประชุมหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	ภายในงานมกีารจดักจิกรรมมากมาย	
อาท	ิการประกวดเทพสีงกรานต์	เทพบตุรสงกรานต์	หนนู้อยสงกรานต์	และกจิกรรมเกมต่างๆ
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เหรียญเงินโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทาง

วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

	 ผลการแข่งขนัโครงการพฒันาอัจฉรยิภาพทางวทิยาศาสตร์	
และคณิตศาสตร์	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 โดย	 สสวท.	 รางวัล
เหรยีญเงนิ	ได้แก่	ด.ช.อาชวนิ ลลีาวรมณี	ชัน้	ป.3/3	รางวลัเหรียญ
ทองแดง	ได้แก่	ด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร	ชั้น	ป.3/6	และ
ด.ช.ทศ บุญเพ็ง	ชั้น	ป.6/8	ซึ่งนักเรียนได้เข้าร่วมพิธีมอบเหรียญ
รางวัล	เมื่อวันจันทร์ที่	19	มีนาคม	2561	ณ	ศูนย์นิทรรศการ	และ
การประชุมไบเทค	บางนา

อบรมภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ Bell

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	ได้ส่งมิสศมานันท์ รัฐธนะรัชต	์หัวหน้างานวัดผลและวิจัย	และ
มิสนิตติยา ถวิลถึง	เดินทางไปอบรมภาษาอังกฤษที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ	Bell	ณ	เมือง	Cambridge	ประเทศอังกฤษ	ระหว่างวันที	่
22	เมษายน-12	พฤษภาคม	2561

รางวัล Popular Vote 

	 วง	ACT	Brass	 ได้เข้าร่วมการประกวดวงดรุยิางค์เครือ่งเป่า
นานาชาตแิห่งประเทศไทย	2561	(TiWSC	Thailand	International	
Wind	Symphony	2018)	และผ่านเข้ารอบ	5	วงสดุท้ายในรุน่	Class	D 
ผลการประกวดเม่ือวันเสาร์ท่ี	 24	 มีนาคม	 2561	 ได้รับรางวัล 
Popular	Vote	พร้อมเงินรางวลัมลูค่า	10,000	บาท	

รางวัลบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด ลา มาสาย

	 งานบุคคล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้จัดพิธีมอบรางวัลจาก
สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีส�าหรบับคุลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ขาด	 ลา	 มาสาย	 ปีการศึกษา	 2560	 โดยม ี
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	 อธิการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 เมื่อ 
วนัพฤหสับดทีี	่26	เมษายน	2561	ณ	ห้องประชุมรตันบรรณาคาร	1



กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ระดับชั้น ม.4

	 คณะครรูะดบัชัน้มธัยมศกึษาปีที	่4	จดักจิกรรมกลุม่สัมพนัธ์
ต้อนรับนักเรียนใหม่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ปีการศึกษา	 2561 
เมื่อวันพุธที่	28	มีนาคม	2561	เพื่อให้นักเรียนได้ท�าความรู้จักกัน
ทั้งระดับชั้น	 และเกิดความสามัคคีในหมู่คณะ	 ตลอดจนรู้จักการ
ท�างานร่วมกันเป็นทีม

ค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5

	 คณะกรรมการห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์และคณติศาสตร์ฯ 
ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์	 ครั้งที่ 	 5 
ภายใต้หัวข้อ	 “เขื่อนกับการบริหารจัดการน�้า”	 ส�าหรับนักเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น	ระหว่างวันที่	 7-9	 	มีนาคม	2561	ณ	 เขื่อน
ศรีนครินทร์	จังหวัดกาญจนบุรี

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร ้

 มาสเตอร์สมบติั บุญสาพพิฒัน์	หวัหน้าฝ่ายปกครอง	พร้อม
ด้วยคณะครู	 เจ้าหน้าที่	 และตัวแทนนักเรียน	 ด�าเนินงานส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม	 กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้	 เมื่อวันพฤหัสบดี 
ที่	 22	 มีนาคม	 2561	 โดยการออกเยี่ยมให้ก�าลังใจ	 และมอบ 
ถงุยงัชพี	จ�านวน	10	ครวัเรอืน	ณ	ชมุชนรอบโรงเรยีนวดัธรรมาวธุาราม 
จังหวัดสมุทรสงคราม

Music Camp ครั้งที่ 9

	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายกิจกรรม	 น�านักเรียน 
วงโยธวาทิต	วงขับร้องประสานเสียง	วงสตริงคอมโบ	วงดนตรีไทย	
และนกัเรยีนสหศลิป์ดนตร	ีเข้าร่วมกจิกรรม	Music	Camp	คร้ังท่ี	9 
ระหว่างวันที่	 7-9	 มีนาคม	 2561	ณ	 Fountain	 Tree	 Resort	
จังหวัดนครราชสีมา
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กิจกรรม Open House

	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรม	
Open	 House	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 6	 เมษายน	 2561	ณ	 หอประชุม 
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ส�าหรับท่านผู้ปกครองที่มีความสนใจน�า
บตุรหลานเข้าเรยีนในระดบัช้ันป.1	ปีการศกึษา	2562	โดยมีภราดา 
ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	ให้เกียรตเิป็นประธานเปิด
กิจกรรม	มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	
ให้ข้อมูลรายละเอียดของแต่ละแผนการเรียน	 และมิสวรนุช 
รัตนจรัสโรจน์ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ให้ข้อมูลระเบียบการ
รับสมัครนักเรียนใหม่	 ปิดท้ายกิจกรรมด้วยคณะครูและเจ้าหน้าที่
น�าเยี่ยมชมห้องเรียน

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2560

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศ	 และ 
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6	 ประจ�าปี 
การศึกษา	2560	เมื่อวันอังคารที่	6	มีนาคม	2561	ณ	หอประชุม
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 คณะภราดา	คุณส่องแสง 
ปทะวานชิ	นายกสมาคมผู้ปกครองและครฯู	สมาคมศิษย์เก่าฯ	และ
คณะครูเข้าร่วมในพิธี	

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเยี่ยมชมโรงเรียน 

	 คณะครแูละนักเรยีนจากโรงเรยีนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม	
และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม	 5	 ได้เดินทางมาเยี่ยมชม 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันศุกร์ที่	 30	 มีนาคม	 2561	 โดยมี
คณะหวัหน้าฝ่าย	ครู	เจ้าหน้าที	่กลุม่นกัเรยีนจติอาสาให้การต้อนรบั 
ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	อาคารโกลเด้น	จูบิลี	่ซึ่งนักเรียนได้เยี่ยมชม
ศูนย์ฟิตเนส	ห้องเรยีนเทควนัโด	ห้องเรยีนกอล์ฟ	ห้องเรยีนคหกรรม 
ตลอดจนการแสดงความสามารถของนกัเรยีนระดับชัน้ประถมศกึษา 
ทั้งในด้านดนตรี	และกีฬา

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.4 

	 งานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	ได้ด�าเนินการจัดพิธีประดับ
เข็มวิทยฐานะ	 และปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 4 
ปีการศกึษา	2561	เมือ่วนัศกุร์ที	่18	พฤษภาคม	2561	ซึง่นกัเรยีนได้ 
เข้าร่วมพิธีถวายตัวแด่แม่พระอัสสัมชัญ	ณ	 บริเวณหน้าอาคาร 
เซนต์ปีเตอร์	 จากนั้นได้เข้าร่วมพิธีประดับเข็มวิทยฐานะ	 และ
ปฐมนิเทศ	โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	
ให้เกียรติเป็นประธาน	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	
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Summer Course 2018 

	 โรงเรียนอสัสมัชัญธนบรุ	ีจดัโครงการ	Summer	Course	2018	ระหว่างวนัที	่26	มนีาคม	2561	ถงึ	27	เมษายน	2561	เพ่ือเสรมิสร้าง
ให้นกัเรยีนมโีอกาสพัฒนาความรู	้ และทักษะเฉพาะด้านของตนเอง	 เป็นการปรบัพืน้ฐานการเรยีน	 และเตรยีมความพร้อมในระดบัท่ีสูงขึน้ 
ด้วยคอร์สพิเศษทัง้ด้านวิชาการ	และกจิกรรม



UK English Summer Course in Eastbourne England

	 ฝ่ายวชิาการ	หน่วยงาน	English	Program	จดัโครงการค่ายภาษาอังกฤษ	ภาคฤดรู้อน	ณ	เมอืง	Eastbourne	ประเทศองักฤษ	วนัที่	
30	มีนาคม-26	เมษายน	2561	โดยมีกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ที	่1-	2	“English	and		Activities”	ให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทางภาษาอังกฤษ	
คือ	การฟัง	การพูด	การอ่าน	และการเขียน	 เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก	และเตรียมตัวเข้าชั้นเรียนกับเพื่อนนักเรียนชาวอังกฤษใน
สัปดาห์ต่อไป	กิจกรรมในสัปดาห์ที	่3	“Buddy	Program	นักเรียนร่วมเรียนกับนักเรียนชาวอังกฤษในวิชาต่างๆ	และท�ากิจกรรมร่วมกับ
บัดดี้	สัปดาห์ที่	4	(สัปดาห์สุดท้าย)	“กิจกรรมทัศนศึกษา	4	ประเทศ”	ได้แก่	ฝรั่งเศส	ลักเซมเบิร์ก	เยอรมน	ีและสวิตเซอร์แลนด์

CANADA PREMIUM ENGLISH SUMMER COURSE 2018

	 ฝ่ายวิชาการ	จัดโครงการซัมเมอร์คอร์สภาษาอังกฤษ	ณ	เมืองโตรอนโต้	ประเทศแคนาดา	ระหว่างวันที่	1-28	เมษายน	2561	เป็น
ระยะเวลา	4	สัปดาห์	โดยนักเรียนได้ไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ	อาทิ	Ontario	Science,	พิพิธภัณฑ	์Royal	Ontario	Museum	และ
เข้าชมการแข่งขัน	Ice	Hockey	ซึ่งเป็นกีฬาที่ชื่นชอบของชาวแคนาดา	เป็นต้น
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ประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีการศึกษา 2560 
	 โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีจดัประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีประจ�าปีการศกึษา	2560	
เมื่อวันเสาร์ที	่24	มีนาคม		2561	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ป.1 ม.1 ม.4 และแทรกชั้น ปีการศึกษา 2561

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	มัธยมศึกษาปีที	่1	มัธยมศึกษาปีที	่4	และ
นักเรียนแทรกชั้น	ปีการศึกษา	2561	เมื่อวันเสาร์ที่	17	มีนาคม	2561	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ 
บุญพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	กล่าวต้อนรบั	และแจ้งนโยบายการบริหารโรงเรยีน	ร้อยต�ารวจโท สพุล อนิทโกสมุ	รองสารวัตรจราจร	สถานี
ต�ารวจนครบาลหลักสอง	แจ้งเรื่องการจราจร	หัวหน้าฝ่ายต่างๆ	แจ้งแนวปฏิบัติ	จากนั้น	ผู้ปกครองพบครูประจ�าชั้นในห้องเรียน

งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2560 

	 งานบุคคล	ส�านักผู้อ�านวยการ	ได้จัดงานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ	ปีการศึกษา	2560	เมื่อวันศุกร์ที	่27	เมษายน	2561	ณ	หอประชุม 
หลยุส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.วรียุทธ บุญพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	คณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รึกษา 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 คณะครู	 และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน	ซึ่งในปีการศึกษานี้มีครูเกษียณจ�านวน	3	ท่าน	 ได้แก่	
มาสเตอร์ไตรวุฒิ เอี่ยมสอาด มิสศิริรัตน์ ธรรมครูปัทม	์และมิสวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์
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สัมมนาบุคลากรหน่วยงาน English Program

	 หน่วยงาน	English	Program	ฝ่ายวชิาการ	จดัสัมมนาบคุลากร	
เมือ่วนัจนัทร์ที	่14	พฤษภาคม	2561	ณ	ห้องประชุมยอห์นแมรี	่โดยมี 
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 ให้เกียรติเป็น
ประธานในพธิเีปิด	Mr.Daniel	Tuttle	หัวหน้างาน	English	Program	
และ	Mr.Darrell	Guinn	เป็นประธานการประชุม

วันที่	12/05/61 หัวข้อการบริหารงานเชิงคุณภาพ	TQA โดยมาสเตอร์สันต	ิศรีเครือแก้ว	หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

วันที่	14/05/61 หวัข้อหลกัการธรรมาภบิาล	กบัการท�างาน โดยอาจารย์เสริมพรรณ	สุทธิธานี

วันที่	15/05/61 หัวข้อการน�าแผนสู่การปฏิบัติ โดยมิสวรนุช	รัตนจรัสโรจน์	หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน

วันที่	15/05/61 หัวข้อแนวการท�างานเชิงคุณภาพ โดยมาสเตอร์วิศิษฐ	์ใจมั่น	หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที	่

โดยมาสเตอร์ยุทธพงษ์	วงศ์เมืองสรรค	์หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	

โดยมาสเตอร์สมบัต	ิบุญสาพิพัฒน	์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง	

โดยมาสเตอร์สันต	ิศรีเครือแก้ว	หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม

วันที่	15/05/61 หวัข้อนโยบายการพฒันาโรงเรยีน	ปี	2561 โดยภราดา	ดร.วีรยุทธ	บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ

ฝ่ายปกครอง วันที	่7-8	มี.ค.61 ณ	ห้องประชุมโรงแรมหรรษา	คาชัวริน่า	ชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายธุรการ-การเงิน วันที	่7-8	มี.ค.61 ณ	The	Loft	House	Hua	Hin	Pool	Villa

ฝ่ายอาคารสถานที่ วันที	่7-8	มี.ค.61 ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์ก�าแพงแสน	จังหวัดนครปฐม

ฝ่ายบริหารทั่วไป วันที	่8-9	มี.ค.61 ณ	ภาลัยรีสอร์ทแม่กลอง	จังหวัดสมุทรสงคราม

ส�านักผู้อ�านวยการ วันที	่18-19	มี.ค.61 ณ	ฟิชเชอร์แมนรีสอร์ท	จังหวัดเพชรบุรี

ฝ่ายกิจกรรม วันที	่19-21	มี.ค.61 ณ	โรงแรมภูเขางาม	รีสอร์ท	จังหวัดนครนายก

ฝ่ายวิชาการ วันที	่22-23	มี.ค.61 ณ	ห้องประชุมโรงแรมหรรษา	คาชัวริน่า	ชะอ�า	จังหวัดเพชรบุรี

สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2561

สัมมนาฝ่าย ประจ�าปีการศึกษา 2560

ฝ่ายต่างๆ ได้จัดสัมมนาบุคลากร ประจ�าปีการศึกษา 2560 ดังต่อไปนี้
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Assumption College Thonburi Thailand Sport 

Climbing Championship 2018

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีร่วมกบั	สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย		จดัการแข่งขนั 
กฬีาปีนหน้าผา	รายการ	“Thailand	Sport	Climbing	League	2018”	(เกบ็คะแนน	Ranking) 
โดยใช้ชือ่การแข่งขนัสนามนีว่้า	Assumption	College	Thonburi	Thailand	Sport	Climbing 
Championship	2018	 	มีการแข่งขัน	2	ประเภท	คือ	ประเภท	Speed	 (ความเร็ว)	และ
ประเภท		Bouldering	(ความยาก)	เมือ่วนัที	่31	มนีาคม	-1	เมษายน	2561		ซึง่ผลการแข่งขนั
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

5 รางวัลดีเด่น จากสมาคมกีฬาปีนหน้าผาเเห่งประเทศไทย 

 ชมรมกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 	 ได้รับรางวัลดีเด่นจากสมาคมกีฬาปีนหน้าผาเเห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2560 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	เมษายน	2561	ณ	ห้อง	211	อาคารราชมังคลากีฬาสถาน	จ�านวน	5	รางวัล	ดังนี้	1.	รางวัลชมรมกีฬาปีนหน้าผาพัฒนา
ดีเด่น	 2.	 รางวัลผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผาดีเด่น	 ได้แก่	นายนที กลิ่นสุคนธ์ 3.	 รางวัลนักกีฬาดาวรุ่งเยาวชนชายดีเด่น	 ได้แก่	ด.ช.อภิวิชญ์ 
ลิ้มพานิชภักดี ชั้น	 ม.3/1	 4.	 รางวัลนักกีฬาดาวรุ่งเยาวชนหญิงดีเด่น	 ได้แก	่ด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ์ ชั้น	 ม.1/2	 5.รางวัลนักกีฬาดาวรุ่ง 
รุ่น	K	ชายดีเด่น	ได้แก่	ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย	ชั้น	ป.5/2	

ชื่อ-สกุล ชั้น รางวัลที่ได้รับ

นายอภิวิชญ์	ลิ้มพานิชภักดี ม.3/1 เหรียญทอง	ประเภท	Speed	รุ่น	Youth	A/B	ชาย

ด.ญ.ปัทม์	เอื้ออารีนุสรณ์ ม.1/2 เหรียญทองแดง	ประเภท	Bouldering	รุ่น	Youth	A/B	ชาย

ด.ช.มกรธวัช	ยิ้มละมัย ป.5/2 เหรียญทอง	ประเภท	Bouldering	รุ่น	Youth	C/D	ชาย

เหรียญเงิน	ประเภท	Speed	รุ่น	Youth	C/D	ชาย

ด.ญ.โยษิตา	ยิ้มละมัย		 ม.2/A เหรียญเงิน	ประเภท	Speed	รุ่น	Youth	A/B	หญิง

เหรียญทองแดง	ประเภท	Bouldering	รุ่น	Youth	A/B	หญิง

ด.ญ.ญาณิสา	ภู่ศิริ				 ป.5/2 เหรียญเงิน	ประเภท	Bouldering	และ	Speed	รุ่น	Youth	C/D	หญิง

ด.ญ.รัตนกร	สุทธาไพศาลวิทยา ป.5/2 เหรียญทองแดง	ประเภท	Bouldering	และ	Speed	รุ่น	Youth	C/D		หญิง

ด.ญ.อลิสา		สระทองยอด ม.2/4 เหรียญทอง	ประเภท	Speed	รุ่น	Youth	A/B	หญิง

เหรียญเงิน	ประเภท	Bouldering	รุ่น	Youth	A/B	หญิง

นายวินัย		เรืองฤทธิ์ อตัราจ้างพเิศษ เหรียญทอง	ประเภท	Bouldering	รุ่น	Open
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เหรยีญทอง Thailand Sport Climbing League 2018

	 ผลการแข่งขันกฬีาปีนหน้าผารายการ	Thailand	Sport	Climbing	League	2018	(ประเภท	Speed,	Bouldering	และ	Lead)	เมือ่
วันที่	31	มีนาคม-1	เมษายน	และวันที	่12-13	พฤษภาคม	2561	นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัล	5	เหรียญทอง	7	เหรียญเงิน 
7	เหรียญทองแดงโดยนักกีฬาที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง	ได้แก่	ด.ญ.รัตนกร  สุทธาไพศาลวิทยา	ชั้น	ป.6/2	ด.ญ.ปัทม์ เอื้ออารีนุสรณ์ 
ชั้น	ม.2/2	ด.ญ.อลิสา สระทองยอด	ชั้น	ม.3/4 ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย	ชั้น	ป.6/2	และนายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักด	ีชั้น	ม.4/3

รางวัลกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

ประจ�าปีการศึกษา 2560

	 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร	 ปีการศึกษา	 2560 
มีบุคลากรที่มีสถิติการมาออกก�าลังกายให้ครบ	80	ครั้ง	นับตั้งแต ่
วันที่	 1	 สิงหาคม	 2560	ถึง	 31	มีนาคม	 2561	 ได้รับรางวัลจาก
ทางศูนย์ฟิตเนส	 ได้แก่	 รางวัลการได้เป็นสมาชิกฟิตเนสฟรีตลอด
อายุการท�างานภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และบุคลากรท่ี
เป็นสมาชิกฟิตเนสฟรีตลอดอายุการท�างาน	และบุคลากรต่างชาต ิ
สมาชิกรายปี	 4,000	 บาท	 ที่มีสถิติการมาออกก�าลังกายตามท่ี
ก�าหนดได้รับรางวัล	 Gift	 Vouchers	 มูลค่า	 500	 บาท	 ส�าหรับ 
แลกซื้อสินค้าที่ระลึกอัสสัมชัญยูไนเต็ด	และสินค้าด้านดนตร	ีกีฬา
ที่จ�าหน่ายในฝ่ายกิจกรรม

แข่งขันว่ายน�า้ชิงแชมป์ประเทศไทยประจ�าปี 2561

	 ผลการแข่งขันว่ายน�้าชิงแชมป์ประเทศไทย	2561	ระหว่าง
วันที่	 7-11	 เมษายน	2561	ณ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	วิทยาเขต
สุวรรณภูมิ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัล	 1	 เหรียญทอง	
2	 เหรียญเงิน	 3	 เหรียญทองแดง	 โดยมี	ด.ช.วรา จตุรสถาพร 
ชั้น	 ป.4/7	 ได้รับรางวัล	 1	 เหรียญทอง	 1	 เหรียญเงิน	 1	 เหรียญ
ทองแดง	 ด.ช.กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร	 ชั้น	 ป.5/1	 ได้รับรางวัล 
1	 เหรียญเงิน	 1	 เหรียญทองแดง	 และทีมผลัดฟรีสไตล์	 4x50 
รุ่น	11	ปีชาย	ได้รับเหรียญทองแดง
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อบรมการใช้งานจอ LED Touch Screen Sharp 

	 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 ได้ประสานงานกับ	 Pentimun	 Computer	 And	 Accessory	 Co.,	 Ltd.	 ในการอบรมการใช้งาน 
จอ	 LED	 Touch	 Screen	 Sharp	 ส�าหรับครูระดับชั้นป.5-ม.2	 เพ่ือใช้อุปกรณ์ประกอบการจัดการเรียนการสอน	 เม่ือวันจันทร์ที่	 14	 พฤษภาคม	 2561 
ณ	ห้องเรียนชั้น	ป.5/7	และห้องเรียน	ป.5/8	อาคารอัสสัมชัญ
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่


