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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 203 เดือนมิถุนายน 2561

พิธีไหว้ครู
ปีการศึกษา 2561



พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 
	 ฝ่ายกิจกรรม	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีไหว้ครู	ปีการศึกษา	2561	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	7	มิถุนายน	2561	ซึ่งพิธีแบ่งออกเป็น 
3	รอบ	ดงันี	้รอบท่ี	1	ระดบัชัน้ประถมศกึษาเข้าร่วมพธิ	ีณ	มาร์ตินยมิเนเซียม	อาคาร	Golden	Jubilee	โดยมภีราดาอรณุ เมธเศรษฐ อธกิาร 
และภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 รอบที่	 2	 ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมพิธ ี
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	และภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษา
ฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติเป็นประธาน	และรอบที่	3	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าร่วมพิธี	ณ	หอประชุมหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมี
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	และภราดาสุนันท์ โยธารักษ	์ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน
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รอบที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา
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รอบที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รอบที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย



ปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ 
	 งานห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์ฯ	ฝ่ายวชิาการ	จดักิจกรรม 
ประชุมผู ้ปกครอง	 และปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วทิยาศาสตร์ฯ	ระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1/8	เพือ่สร้างความเข้าใจใน 
หลักสูตร	 กิจกรรมเสริมหลักสูตรตลอดปีการศึกษา	 และจัดพิธี
มอบเสื้อกาวน์อันเป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ 
วทิยาศาสตร์ฯ	โดยมี	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	 
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	และคณะผู้ร่วม
บริหารให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

STUDY TOUR ณ ประเทศญี่ปุ่น

	 ฝ่ายวิชาการ	 ร่วมกับ	 	 KAMIMURA	GAKUEN	HIGH	SCHOOL	จัดโครงการ	 Study	Tour	ณ	 เมืองคะโงะชิมะ	ประเทศญี่ปุ่น 
เมือ่วนัที	่7-17	พฤษภาคม	2561	โดยมนีกัเรยีนเข้าร่วมโครงการ	จ�านวน	9	คน	และมคีรผูู้ดแูล	ได้แก่	มิสพรพมิล ปวงนิยม	และ	Ms.Midori 
Otake	ซึ่งนักเรียนได้เข้าชั้นเรียนร่วมกับนักเรียนญี่ปุ่น	และพักอยู่กับ	Host	Family	 เป็นเวลา	7	วัน	ตลอดจนได้เดินทางไปยังสถานที่
ส�าคัญต่างๆ	เพื่อฝึกประสบการณ์การใช้ภาษาญี่ปุ่น	เป็นเวลา	3	วัน

กิจกรรม The Friday Morning Showcase

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 จัดกิจกรรม	 The	
Friday	 Morning	 Showcase	 เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความ
สามารถทางด้านทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ	และสามารถน�าไป 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�าวัน	 ซ่ึงวันศุกร์ที่	 8	 มิถุนายน	 2561 
ได้มกีารจดักจิกรรมในหวัข้อ	Me	and	My	Best	Friends	ของนกัเรยีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 3	 ณ	 บริเวณเวทีใต้อาคารราฟาแอล 
ทั้งนี้	กิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ในแต่ละระดับชั้นตลอด
ปีการศึกษานี้

ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์

	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	ฝ่ายวิชาการ	ได้ส่งนกัเรยีน 
ระดบัช้ันมธัยมศึกษาตอนปลาย	แผนการเรยีนองักฤษ-ภาษาจนี 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพยุวมัคคุเทศก์	 ณ	 คณะศิลป- 
ศาสตร์	มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสนิทร์	โดยในการ 
อบรมได้ฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ให้กับนักเรียนท่ีเข้าร่วม
โครงการตามสถานที่ต่างๆ	ที่ส�าคัญย่านเยาวราช
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ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2-6 มัธยมศึกษาปีที่ 2-3 และ 5-6 ประจ�าปีการศึกษา 2561 
	 ฝ่ายปกครอง	 จัดการประชุมผู ้ปกครองนักเรียน	 ปีการศึกษา	 2561	 เมื่อวันเสาร์ที่	 2	 มิถุนายน	 2561	 ณ	 หอประชุม 
หลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยช่วงเช้า	เป็นการประชมุผู้ปกครองนกัเรยีนระดบัชัน้	ป.2-ป.6	และช่วงบ่ายเป็นการประชมุผู้ปกครองนักเรยีน
ระดับชั้น	ม.2-ม.3	และ	ม.5-ม.6	โดยมภีราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม	การบรรยาย
พิเศษ	เรื่อง	“การเลี้ยงลูกในยุค	THAILAND	4.0”	โดยอาจารย์ชัยณรงค์ มนเทียรวิเชียรฉาย	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	และคุณส่องแสง 
ปทะวานิช	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ให้เกียรติมอบโล่พร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบ	O-NET	 ได้	 100	 คะแนนเต็ม 
รางวัล	Top	Achiever	in	KET	Cambridge	English	Test	และรางวัล	Top	Achiever	in	Movers	Cambridge	English	Test

พิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา 2561 
	 งานอภบิาล	ส�านกัผู้อ�านวยการ	ได้จดัพธิ ี
มิสซาเปิดปีการศึกษา	 2561	 เมื่อวันจันทร์ที่	
21	พฤษภาคม	2561	โดยมบีาทหลวงศุภศิลป์ 
สุขสุศิลป ์  ให ้ เกียรติ เป ็นประธานในพิธ ี
ผู้อ�านวยการ	 อธิการ	 คณะภราดา	 คณะผู้ร่วม
บริหาร	ผู้แทนคณะคร	ูและนักเรียนเข้าร่วมพิธี	
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

ฉลองศาสนนาม Antony of Padua ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธิการ

	 คณะผูร่้วมบรหิาร	คร	ูและนักเรยีนระดบัชัน้ประถมศึกษาร่วมร้องเพลงอวยพร	เนือ่งในวนัฉลองศาสนานาม	“Antony	of	Padua”	
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	อธิการ	เมื่อวันพุธที่	13	มิถุนายน	2561	ณ	ห้องอธิการ	ชั้น	1	อาคารราฟาแอล
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แนะน�าบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2561

มิสครองขวัญ บรรพกาญจน์

ครูผู้สอนวิชาภาษาจีน

Miss.Karren May Montanio Palma

Science Teacher (IEP)

มิสวรรณา จิรพลานุรักษ์

ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา EP

Mr.Gerry Alipan Tavong

English Teacher (IEP)

มาสเตอร์ก�าธร พิพัฒน์ชยานนท์

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

Miss.Nympha Cardosa Ortiz 

Science Teacher (EP)

มิสเกตุแก้ว จันทร์แจ้ง

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

Mr.Juan Carlos Ramirez Duque

Math Teacher (EP)

มิสวิมลรัตน์ ชมพิกุล

ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ 

Mr.Reyno Jr Babaison Batomalaque

Science Teacher (EP)

มิสนภัคภัณฑ์ ปานหลุมข้าว

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

Ms.Carmen Tracy Leigh O’Connor

Bell Teacher

มาสเตอร์วิทยา นาคา

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

Mr.Karl John Gibbs

Bell Teacher

มิสเกตน์นิภา สุขพรมา

ครูผู้สอนแนะแนว 

Mr.Colin McKelvie

Bell Teacher

มิสสุดาวรรณ สารการ

ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์

Mr.Evan Nicholas Christopher Saunders

Bell Teacher

มิสปิยวรรรณ จันทะลี

ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
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ประธานสภานักเรยีน ปีการศกึษา 2561

	 ผลการเลอืกตัง้ประธานสภานกัเรยีนปีการศึกษา	2561	
เมื่อวันศุกร์ที่	 1	 มิถุนายน	 2561	 ประธานนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษา	ได้แก ่ด.ช.ภูวเดช กฤตยากรนุพงศ	์ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 6/2	 ประธานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา	 ได้แก่ 
นายศุภณัฐ มะโนน้อม	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่5/3

รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1

ปีการศึกษา 2562 

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีโดยฝ่ายธรุการ-การเงนิ	ด�าเนนิการ 
รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 1	
ประจ�าปีการศึกษา	2562		เมื่อวันอาทิตย์ที	่27	พฤษภาคม	2561 
ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 และประกาศผลการ 
สอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดีที	่31	พฤษภาคม	2561		ทางเว็บไซต ์
ของโรงเรียน

กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก (World Tobacco Day)

	 งานสวัสดิภาพ	และความปลอดภัย	ฝ่ายปกครอง	จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่	เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่31	
พฤษภาคม	2561	โดยมี	สภานักเรียน	สารวัตรนักเรียน	นักเรียนกองร้อยพิเศษ	ตัวแทนคุณครูและนักเรียน	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	
และมัธยมศึกษาปีที	่1	ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	บริเวณถนนหน้าโรงเรียน	
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ศึกษาดูงานสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

และบริษัท CPF

	 คณะกรรมการฝ่ายวชิาการ	เดนิทางไปศกึษาดูงาน	ณ	สถาบัน 
การจัดการปัญญาภิวัฒน์	 โรงเรียนสาธิตปัญญาภิวัฒน์	 และ 
บริษัท	 CPF	 เม่ือวันจันทร์ที่	 4	 มิถุนายน	 2561	 เพื่อแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้สร้างความร่วมมือทางวิชาการ	



กิจกรรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดต่อใน

โรงเรียน ระดับชั้น ป.5

	 คณะครรูะดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	และงานอนามยั
โรงเรียน	 ร่วมกับ	 โรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนช่ันแนล	
หนองแขม	 จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคติดต่อ
ในโรงเรียน	ไข้หวัดใหญ	่โรคมือ	ปาก	และเท้าเปื่อย	เมื่อวัน
พฤหสับดีท่ี	31	พฤษภาคม	2561	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร 
1	อาคารรัตนบรรณาคาร

โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากร ปีการศึกษา 2561

	 ศูนย์ฟิตเนส	 ร่วมกับ	 คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร	์
มหาวทิยาลัยมหดิล	จัดโครงการส่งเสรมิสุขภาพบคุลากรในองค์กร	
หัวข้อ	 “การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนาองค์กร
ต้นแบบส่งเสรมิกิจกรรมทางกายของภาครฐัและเอกชน”	โดยมกีาร 
ทดสอบสมรรถภาพทางกายเบือ้งต้นครัง้ที	่1	เมือ่วันเสาร์ที	่9	มถินุายน 
2561	ทัง้นี	้ทกุวนัศุกร์เวลา	17.30-18.30	น.	จะมีการออกก�าลงักาย
แบบ	Group	Exercise	ประกอบด้วยการออกก�าลงักายแบบ	T25,	
Zumba,	Fit	ball,	Yoga,	การฝึกความคล่องแคล่วว่องไว	(Agility)	
เพื่อให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่ด	ีและแข็งแรง

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจ�าปี

การศึกษา 2561

	 งานบุคคล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดปฐมนิเทศ
บคุลากรใหม่	ประจ�าปีการศกึษา	2561	เมือ่วนัเสาร์ท่ี	26 
พฤษภาคม	 2561	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 2 
โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อ�านวยการ	
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	อธิการ	และคณะผู้ร่วม
บริหารให้เกียรติปฐมนิเทศครูใหม่

กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ ครั้งที่ 5

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้ส่งนกักฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาพนักงานโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย	คร้ังที	่5	ระหว่างวนัที	่30	เมษายน	-	1	พฤษภาคม	
2561	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญล�าปาง	ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	
ดังนี้	 รางวัลชนะเลิศ	กีฬาแชร์บอลหญิง	รางวัลชนะเลิศ	กีฬา
เปตอง	รางวัลชนะเลิศ	กรีฑา	รางวัลชนะเลิศ	กองเชียร์	รางวัล
รองชนะเลิศอันดับที	่2	กีฬาเทเบิลเทนนิสชาย	และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที	่2	เกมเบ็ดเตล็ด
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เหรียญทอง Singapore Open Sport

Stacking Championships 2018

	 กลุ่มสาระฯ	สุขศึกษาและพลศึกษา	ส่งนักกีฬาสแต็ค	
เข้าร่วมการแข่งขนั	รายการ	Singapore	Open	Sport	Stacking 
Championships	2018	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ระหว่างวันที่ 
26-27	 พฤษภาคม	 2561	 ผลการแข่งขัน	 ด.ช.ภูริวัฒน์ 
ฟลอเรส	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2/2	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	
3	เหรียญเงิน	และถ้วย	Overall	อันดับที	่5

รางวลัชนะเลศิ SCG Junior Badminton Championships 

2018 ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

	 ผลการแข่งขนัแบดมนิตันรายการ	SCG	Junior	Badminton	
Championships	 2018	 ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล	
ระหว่างวันที่	 1-4	มิถุนายน	2561	ด.ญ.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น	 และ
ด.ญ.ณัฐชนก ไล้สวน	 ชั้น	 ม.2/5	 ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงคู ่
รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี	

สัมภาษณ์นักกีฬาปีนหน้าผาเยาวชน

ชุด World Youth 2018

 นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล นายกสมาคมกีฬาปีนหน้าผา
แห่งประเทศไทย	 และทีมโค้ช	 พร้อมนักกีฬาชุด	World	 Youth	
2018	กรุงมอสโคว์	ประเทศรัสเซีย	จ�านวน	6	คน	โดยมีนักกีฬาใน
สังกัดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี จ�านวน	 4	 คน	 ได้แก่นายอภิวิชญ์ 
ลิม้พานชิภกัด ีชัน้	ม.4/3	ด.ญ.โยษติา ยิม้ละมยั	ชัน้	ม.3/A	ด.ญ.ปัทม์  
เอือ้อารนีสุรณ์	ชัน้	ม.2/2		และ	ด.ญ.อลิสา สระทองยอด	ชัน้	ม.3/4 
ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการบิ๊กจ๊ะ	 เจาะกีฬา	 ทางช่อง	 T	 Sport	
Channel	(True	visions)	เมื่อวันที่จันทร์ที	่28	พฤษภาคม	2561	
ซึ่งสามารถรับชมรายการได้ในวันที	่4	และ11	มิถุนายน	2561

เหรียญทอง BANGKOK FLY ICE HOCKEY 

TOURNAMENT 2018

	 ผลการแข่งขนั	Ice	Hockey	รายการ	BANGKOK	FLY	
ICE	HOCKEY	TOURNAMENT	2018	ระหว่างวันที	่22-26	
พฤษภาคม	2561	ณ	The	Rink	Ice	Arena	Central	Plaza	
Grand	Rama	9	ด.ญ.ปวรศิา ศรอียูย่งค์	ช้ันมธัยมศึกษาปีท่ี	1B 
ในนามทีม	Greatest	Ice	รุ่น	U12		Division	A	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	(เหรียญทอง)	และ	ด.ช.กิตสดา  ธัญลักษณ์ภาคย์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2A	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศในรุ่น	U14	
(เหรียญทอง)
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รางวัลชนะเลิศ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ 

ภาคกลาง ครั้งที่ 3

	 ผลการแข่งขันเทนนิส	 รายการ	 PTT-ลอนเทนนิส 
พัฒนาฝีมือ	ภาคกลาง	ครั้งที่	3	ระหว่างวันที่	2-4	มิถุนายน	
2561	 ณ	 สนามเทนนิส	 เอฟบีที	 ปิรามิด	 สปอร์ตปาร์ค	
ลาดกระบัง	ด.ช.กิจชานน มีสวัสดิ	์ชั้น	ป.3B	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี

ตัวแทนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย

 นายณภัทร ปาละกะวงค์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	
ได้ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาเทควันโดตัวแทนทีมชาติ
ไทยเข้าร่วมการแข่งขัน	รายการ	2018	Jeju	Korea	Open	
International	Taekwondo	Championships	ณ	เมอืงเจจู	
สาธารณรัฐเกาหลีใต	้ระหว่างวันที่	18-24	กรกฎาคม	2561

7 เหรียญทอง ESPLANADE TAEKWONDO 

TOURNAMENT 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด	รายการ	ESPLANADE	
TAEKWONDO	 TOURNAMENT	 2018	 เมื่อวันท่ี	 10	
มิถุนายน	2561	ณ	ห้างสรรพสินค้าเอสพลานาด	ซีนีเพล็กซ์	
งามวงศ์วาน-แคราย	ทีมนักกีฬาเทควันโดโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	ได้รับรางวัล	7	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	2	เหรียญ
ทองแดง	โดยมี	ด.ช.ศุภกร แซ่โล้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่	5/7	
ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	รุ่นอาย	ุ9-10	ปี	คลาส	A

รางวัลชนะเลิศเทนนิสรายการเยาวชนพัฒนาฝีมือ

สานฝันสู่อาชีพ 2018 ครั้งที่ 3

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการเยาวชนพัฒนาฝีมือสานฝันสู่
อาชีพ	2018	ครั้งที่	3	ณ	สนามเทนนิสเฉลิมพระเกียรต	ิ80	พรรษา	
จงัหวดันครราชสีมา	ระหว่างวนัที	่9-10	มถินุายน	2561 ด.ช.ณัฐชนน 
มารอิสุ คอืร์ชไตเนอร์	ช้ันมธัยมศึกษาปีที	่1/4	ได้รับรางวลัชนะเลศิ 
ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี	
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ชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอลรายการ Chang Junior 

Cup 2018 รุ่นอายุ 13 ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ	Chang	Junior	Cup	2018	
รุ่นอายุ	13	ปี	รอบชิงชนะเลิศ	เมื่อวันอาทิตย์ที่	3	มิถุนายน	2561	
ณ	สนามกองทพับก	ทีมอสัสมัชญัธนบรุ	ีชนะ	ทมีโรงเรยีนเทศบาล	1 
สมุทรปราการ	จึงสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเร็จ

รางวัลชนะเลิศไอทีเอฟ จูเนียร์ เกรด 3

	 ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ	 รายการ 
ไอทีเอฟ	จูเนียร์	เกรด	3	ณ	กรุงปักกิ่ง	สาธารณรัฐประชาชน
จีน	เมื่อวันเสาร์ที	่12	พฤษภาคม	2561	นางสาวทรรศพร 
นาคหล่อ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6/8	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
ประเภทหญิงเดี่ยว

รางวัลชนะเลิศ 10
TH

 MELAKA ITF INTER- 

NATIONAL JUNIOR CHAMPIONSHIP 2018

	 ผลการแข่งขนัเทนนสิเยาวชนนานาชาต	ิรายการ	10TH 
MELAKA	ITF	INTERNATIONAL	JUNIOR	CHAMPIONSHIP	
2018	 ระหว่างวันที่	 8-13	 พฤษภาคม	 2561	ณ	 ประเทศ
มาเลเซีย	นางสาวลัลดา ก�าหอม ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 5/8	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว

ชนะเลิศบาสเกตบอลสปอนเซอร์ ภาคนครหลวง

รุ่นอายุ 18 ปี

	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอลรายการสปอนเซอร์	 ภาค
นครหลวง	รุ่นอายุ	18	ปี	เมื่อวันพุธที	่6	มิถุนายน	2561	ณ	สนาม
โรงเรยีนสตรวีทิยา	2	ทมีอสัสมัชญัธนบรุ	ีชนะ	ทมีอสัสมัชญับางรกั	
จึงสามารถคว้าแชมป์ภาคนครหลวงมาครองได้ส�าเร็จ	
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พิธีมอบเสื้อกาวน์ ห้องเรียน STEM Kids

	 ฝ่ายวชิาการ	จัดพธีิมอบเส้ือกาวน์ส�าหรบันกัเรียนระดบัช้ันประถมศกึษาปีที	่1	ห้องเรียน	STEM	Kids	เพ่ือแสดงสญัลกัษณ์ของนกัเรียนห้องเรยีน	STEM	Kids 
เป็นแรงจงูใจในการเรยีนอย่างสนกุสนาน	และมคีวามสุข		โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	ภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย
ที่ปรึกษาฝ่ายปกครองและคณะผู้ร่วมบริหาร	ให้เกียรติมอบเสื้อกาวน์ให้กับนักเรียน	เมื่อวันเสาร์ที	่9	มิถุนายน	2561	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1
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