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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 204 เดือนกรกฎาคม 2561

One belt One road
กิจกรรมแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน

โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง



พิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกูร	 เมื่อวันพฤหัสบดีที	่26	
กรกฎาคม	2561	โดยมีคณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษา	ผู้แทนสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีผูแ้ทนสมาคมศษิย์เก่า 
อัสสัมชัญธนบุรี	ผู้แทนชุมชน	คณะครู	และนักเรียนเข้าร่วมพิธี	ณ	หอประชุมหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต
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บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุร	ีฝ่ายกิจกรรม	น�านักเรียนวงดนตรีไทย	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีเดินทางไปบันทึกเทปโทรทัศน ์
ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 เมื่อวันศุกร์ที่	 15	 มิถุนายน	 2561ณ	 สถานีโทรทัศน์ 
แห่งประเทศไทย	กรมประชาสัมพันธ์	
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โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One belt One road

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดงานต้อนรับคณะผู้บริหาร	คณะครู	และนักเรียน	จ�านวนกว่า	17	สถาบัน	จากสาธารณรัฐประชาชนจีน
ที่เดินทางมาเยี่ยมชม	และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน	ในโครงการ	“หนึ่งแถบ	หนึ่งเส้นทาง	One	belt	One	road”	เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่	26	กรกฎาคม	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

วจนพิธีกรรมเทิดเกียรตนิักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต  

	 งานอภิบาล	จัดวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส	์มาร	ีกรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมบีาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ เป็นประธาน
ในการประกอบวจนพิธีกรรม	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	19	กรกฎาคม	2561	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล

พิธีเปิดสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีฯ

	 งานอภิบาล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดพิธีเปิดสัปดาห์นักบุญ 
หลุยส	์มารี	กรีญอง	 เดอ	มงฟอร์ต	ปีการศึกษา	2561	เมื่อวันจันทร ์
ที	่9	กรกฎาคม	2561	ณ	เวทใีต้อาคารราฟาแอล	โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ 
บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 ภราดาอรุณ 
เมธเศรษฐ	 อธิการ	ภราดาสุนันท์ โยธารักษ์	 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 คณะผู้ร่วมบริหาร	
คณะครูและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1-ประถมศึกษาปีที่	4 
เข้าร่วมพิธี



พธีิมอบเกยีรตบิตัร ACT Music & Sport Exam คร้ังที ่3

	 นักเรียนที่มีความสามารถทางด้านดนตร	ีกีฬา	ที่สอบผ่านการ 
วัดระดับความสามารถ	ACT	Music	&	Sport	Exam	ครั้งที	่3	ได้เข้า
รับเกียรติบัตรจากการสอบ	เมื่อวันเสาร์ที่	30	มิถุนายน	2561	ณ	ห้อง
ประชุมมงฟอร์ต	 โดยมี	อาจารย์ด�าริห์ บรรณวิทยกิจ คณบดีคณะ
ดุริยางคศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 ให้เกียรติเป็นประธานมอบ
เกียรติบัตร	

รางวัลเข็มฝีมือศรทอง 

 ด.ญ.วมิพ์วภิา เช่ือมวราศาสตร์	ชัน้มธัยมศกึษา 
ปีที่	3/8	ได้รับรางวัลเข็มฝีมือศรทอง	การบรรเลงขิม	
ระดับมัธยมศึกษาจากการประกวดบรรเลงดนตรีไทย	
“ศรทอง”	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	
คร้ังที	่1	พทุธศกัราช	2560	เมือ่วนัเสาร์ที	่23	มถินุายน	
2561	ณ	โรงละครสยามนิรมิตร

พิธีมอบรางวัลครูมืออาชีพ ปีการศึกษา 2560

	 งานหลกัสตูร	และนเิทศการสอน	ฝ่ายวชิาการ	จดัพิธปีระกาศผลและมอบรางวลัการประกวดครมูอือาชพี	ปีการศกึษา	2560	โดยมี 
ภราดา ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	ให้เกียรตเิป็นผู้มอบรางวลั	เมือ่วนัศุกร์ที	่29	มถินุายน	2561	ณ	ห้องประชุมรตันบรรณาคาร	1 
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 รางวัลชนะเลิศ โครงการ

“ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ”

 นายสิรภพ คัยนันทน	์ชั้น	ม.6/7 นายโชคอนันต์ สินสาฎก 

ชั้น	ม.5/8	และนางสาวเมธาณี ธวัชผ่องศรี ชั้น	ม.4/8	 ในนามวง 

The	Map	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ	ถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรัตน-

ราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีโครงการ	“ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลง 

จากดวงใจ”	เมื่อวันอาทิตย์ที	่1	กรกฎาคม	2561



คอร์ส Bell Reading Help Class

	 คอร์ส	Bell	Reading	Help	Class	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2/1-	2/3	โดยศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-	Bell	จัดการเรียนการสอน	
1	คาบต่อสัปดาห์	ในคาบเรียนที	่8	เวลา	15.10	-16.00	น.	ซึ่งเริ่มเรียนวันแรกเมื่อวันอังคารที่	3	กรกฎาคม	2561	สอนโดยครูต่างชาติ
ประจ�าศูนย์	ACT-Bell		ณ	ห้องคอมพิวเตอร์	หมายเลข	7	ซึ่งใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียน

ACTEP CROSSWORD COMPETITION 2018

	 งาน	English	Program	ฝ่ายวิชาการ	ร่วมกับ	สมาคม 
ครอสเวร์ิดเกม	เอแม็ท	ค�าคม	และซโูดก	ุแห่งประเทศไทย	จดังาน	
ACTEP	CROSSWORD	COMPETITION	2018	โดยมนีกัเรยีน	
English	Program	ระดบัชัน้ประถมศึกษาปีที	่1	ถึงมธัยมศกึษา 
ปีที	่3	เข้าร่วมกจิกรรม	เมือ่วันศกุร์ที	่29	มิถนุายน	2561	ณ	มาร์ตนิ 
ยิมเนเซียม	ชั้น	3	อาคาร	Golden	Jubilee

แบรนด์ครอสเวิร์ดเกม ชิงแชมป์ประเทศไทย

และนานาชาติ ครั้งที่ 33 ประจ�าปี 2561

	 กลุม่สาระการเรยีนรู้ภาษาต่างประเทศ	ได้น�านกัเรยีน
เข้าร่วมการแข่งขันในงานแบรนด์ครอสเวิร์ดเกม	 ชิงแชมป์
ประเทศไทย	 และนานาชาติ	 ครั้งที่	 33	 	 ประจ�าปี	 2561 
เมือ่วันที	่7-8	กรกฎาคม	2561	ณ	ศนูย์การค้าเซน็ทรลัพลาซา	
เวสต์เกต	ผลการแข่งขัน	Word-up	ระดับชั้นประถมศึกษา	
ด.ช.ธนภัทร อณริกัษ์กลุ ชัน้	ป.5A		ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 
อันดับ	1	และรุ่นระดับชั้นมัธยมศึกษา	ด.ญ.วาเนซา โทมิช 
ชั้น	ม.3B	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2
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นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยน AFS ปีการศึกษา 2561

	 แผนการเรียน	 English	 Program	 ร่วมกับ	 งานการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ	ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�านักเรียนโครงการ
นกัเรยีนแลกเปล่ียน	AFS	เข้าพบภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการ	เมื่อวันอังคารที่	10	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องรับรอง 
ผูอ้�านวยการ	อาคารรัตนบรรณาคาร	ซึง่ในปีนีม้นีกัเรียนแลกเปลีย่น 
จากประเทศ	Italy	จ�านวน	2	คน	ได้แก่	Miss Gaia Dughera 
โปรแกรมระยะเวลา	 6	 เดือน	 และ	 Miss Georgia Savio 
โปรแกรมระยะเวลา	6	สัปดาห์

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	จัดกิจกรรมวันสุนทรภู	่เมื่อ
วันอังคารที่	26	มิถุนายน	2561	โดยมีตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติ	
และความส�าคญัของสนุทรภู	่การมอบรางวลัจากการแข่งขนัต่าง	ๆ 	
อาท	ิการแข่งขนัตอบค�าถามวนัสนุทรภู	่การประกวดเขยีนบรรยาย
ภาพ	 การแข่งขันเรียงร้อยบทกลอนสุนทรภู่	 การประกวดอ่าน
ท�านองเสนาะ	การแต่งค�าประพันธ์สดุดีสุนทรภู	่เป็นต้น

การแข่งขันโต้วาที ญัตติ “กัญชาเสรี ควรมีในประเทศไทย จริงหรือ?”

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ร่วมกับ	 ฝ่ายปกครอง	 จัดการแข่งขันโต้วาที	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 เมื่อวันอังคารท่ี	 19 
มิถุนายน	 2561	 ในญัตติ	 “กัญชาเสรี	 ควรมีในประเทศไทย	 จริงหรือ?”	 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก	 26	 มิถุนายน	 2561 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	

อบรมการวิจัยในชั้นเรียน

	 งานวัดผลและวิจัย	ฝ่ายวิชาการ	ได้จัดอบรมในหัวข้อ	
“การวิจัยในช้ันเรียน”	 เม่ือวันเสาร์ที่	 30	 มิถุนายน	 2561 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 อาคารรัตนบรรณาคาร	
โดยมี	ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย	คณะศึกษาศาสตร์	
มหาวิทยาลัยศิลปากร	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	
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ประชุมคณะกรรมการ ACTPTA ร่วมกบั EPPTA

	 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ให้การต้อนรับคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน
อัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	 กลุ่มโรงเรียนพ่ี-โรงเรียนน้อง	 ที่เดินทางมาประชุม	 เมื่อวันพุธที่	 4	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 ห้องประชุม 
ยอห์น	แมรี่	อาคารยอห์น	แมรี่	โดยมี	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	คุณส่องแสง ปทะวานิช	เป็นประธานการประชุม	

สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนภาษาจีน 

	 ผู ้บริหารสถาบันขงจ่ือ	 มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ	เดินทางมาเยี่ยมชม	ติดตามการเรียน
การสอนภาษา	 และวัฒนธรรมจีนของศูนย์การ
เรียนภาษาจีน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวัน
องัคารที	่	10	กรกฎาคม		2561	โดยมงีานการเรยีน 
การสอนภาษาจีน	ฝ่ายวิชาการ	ให้การต้อนรับ					
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มอบเงินสนับสนุนการติดตั้ง Video Wall

 คณุส่องแสง ปทะวานิช	นายกสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอัสสมัชญัธนบุร	ีเป็นผูแ้ทนสมาคมผูป้กครองและครฯู	มอบเงินสนบัสนนุ 

การติดตั้ง	Video	Wall	เวทีหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอรต์	จ�านวน	5	ล้านบาท	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	26	กรกฎาคม	2561



กจิกรรมการอบรมฝึกปฏิบติัการการปฐมพยาบาล/

อคัคภัีย ฝึกปฏิบตักิารหนไีฟจากอาคารสูง

	 งานสวัสดิภาพ	 และความปลอดภัย	 ฝ่ายปกครอง 
จดักจิกรรมการอบรมฝึกปฏิบตักิารการปฐมพยาบาล/อคัคภียั	
ฝึกปฏิบัติการหนีไฟจากอาคารสูง	 ปีการศึกษา	 2561	 เมื่อวัน
ศุกร์ที่	22	มิถุนายน	2561	โดยใช้สถานที่อาคารอิลเดอฟองโซ	
และอาคารเซนต์คาเบรียล	ในการฝึกซ้อม

พิธีทบทวนค�าปฏิญาณ และเดินสวนสนาม

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีทบทวนค�าปฏิญาณ	และเดินสวนสนาม	เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต	ิโดยม ี
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติเป็นประธาน	นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่3	ถึงมัธยมศึกษาปีที	่3 
เข้าร่วมพิธี	ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	อาคาร	Golden	Jubilee

สารวัตรนักเรียน บ�าเพ็ญประโยชน์

	 สารวัตรนักเรียน	 บ�าเพ็ญประโยชน์จิตอาสา	 ด้วยการ
ดูแลการข้ามถนนของนักเรียน	ผู้ปกครอง	และการจอดรถรับส่ง
นักเรียน	เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว	ปลอดภัย	และลดปัญหาการ
จราจรภายในโรงเรียน	ในช่วงเวลาเร่งด่วน

ฉลองศาสนนาม “เปาโล” ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย

	 คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการ	และคณะครูร่วมกนั 
แสดงความยินดี	 และขับร้องเพลงอวยพรเน่ืองในวันฉลอง 
ศาสนนาม	“เปาโล”	ของภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษา
ฝ่ายปกครอง	เมื่อวันศุกร์ที	่29	มิถุนายน	2561	ณ	ห้องรับรอง	
อาคารหอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน

	 งานโภชนาการ	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ต้อนรับเจ้าหน้าที่
เขตบางแค	 ฝ่ายส่ิงแวดล้อม	 ท่ีเดินทางมาด�าเนินการตรวจ
สุ่มอาหารของโรงเรียน	 สวอปมือผู้สัมผัสอาหารในโรงเรียน	
และสุ่มตรวจอาหารสด	 ในโครงการกรุงเทพฯ	 เมืองอาหาร
ปลอดภัย	 Bangkok	 Food	 Safety	 City	 เมื่อวันอังคาร 
ที่	3	กรกฎาคม	2561	ณ	บริเวณโรงอาหาร	อาคาร	Golden	
Jubilee

อบรมผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผาระดับชาติ (NTO) ประจ�าปี 2561

 มาสเตอร์นที กลิ่นสุคนธ	์ผู้ฝึกสอนกีฬาปีนหน้าผาโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบรีุ	เข้าร่วมอบรมผูต้ดัสนิกฬีาปีนหน้าผา	ระดบัชาต	ิ(NTO)	ประจ�าปี	2561	
จัดโดย	 สมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 สหพันธ์กีฬาปีน
หน้าผาเอเซยี	(IFSC)	ระหว่าง	วนัที	่11-14	มิถนุายน	2561	ณ	โรงแรมหวัช้าง	 
เฮอริเทจ	 กทม.	 เพื่อพัฒนาผู้ตัดสินกีฬาปีนหน้าผาให้มีทักษะ	 และความรู ้
เพิม่ขึน้	และจดัการแข่งขนักฬีาปีนหน้าผา	รายการ	“Asian	Cup	(Bouldering	 
&	Speed)	Bangkok	2018”	วันที	่15-17	มิถุนายน	2561	ณ	ลานด้านหน้า	
HardRock	Cafe	สยามสแควร์	กทม.

ตรวจคัดกรองโรคมือเท้าปาก 

	 งานอนามยัโรงเรียน	ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	และครรูะดบัชัน้ 
ประถมศึกษาปีที	่4	ด�าเนินการการตรวจคัดกรองโรคมือเท้า
ปากให้กับนักเรียน	เมื่อวันจันทร์ที	่18	มิถุนายน	2561	ช่วง
เข้าแถวตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน	 เพื่อเป็นการป้องกันการ
เกิดโรค	และแพร่กระจายเชื้อโรค

อบรมการปฐมพยาบาลคนจมน�า้ และการใช้

เครื่องกระตุกหัวใจ

	 ฝ่ายกิจกรรม	 ร่วมกับ	 โรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์
เนช่ันแนล	หนองแขม	จดัโครงการ	“อบรมปฐมพยาบาลคนจมน�า้	
และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ”	ส�าหรับบุคลากร	เมื่อวันเสาร์ที่	
16	มิถุนายน	2561	โดยมี	ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย ที่ปรึกษา
ฝ่ายปกครอง	ให้เกยีรติเป็นประธานในพธิมีอบเกยีรตบิตัรให้แก่ผู้
ร่วมเข้าร่วมการอบรม	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุม 
หลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต
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ชนะเลิศ SCG Badminton Championships 2018 

รอบระดับประเทศ

 ด.ญ.ณัฐชนก ไล้สวน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/5	ได้รับ
รางวลัชนะเลศิ	ประเภทคูผ่สม	รุน่อายไุม่เกิน	15	ปี	รางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ	1	และรองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภทหญิงคู ่
รุ่นอายุไม่เกิน	 15	 ปี	 จากการแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์
ประเทศไทย	รายการ	SCG	Badminton	Championships	
2018	ระหว่างวันที่	12-17	มิถุนายน	2561

เหรียญทองกีฬาปีนหน้าผา Andaman Games 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	Andaman	Games	
2018	ระหว่างวนัที	่15-17	มิถนุายน	2561	ณ	สถาบนัการพลศึกษา	
จังหวัดกระบี่	 นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 5	
เหรยีญทอง	5	เหรยีญเงนิ	2	เหรียญทองแดง	โดยมรีายชือ่นกักฬีาที่
ได้รับรางวลั	ดงันี	้รุน่อาย	ุ10-14	ปี	ด.ญ.รตันกร สทุธาไพศาลวทิยา 
ชัน้	ป.6/2	ได้รบั	2	เหรยีญทอง	1	เหรยีญทองแดง	ด.ญ.ญาณสิา ภูศ่ริ ิ
ชั้น	ป.6/2	ได้รับ	1	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	
ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย	ป.6/2	ได้รับ	2	เหรียญเงิน	ด.ช.ถิรวัฒม์ 
กลิน่สคุนธ์	ป.6/1	ได้รับ	1	เหรยีญเงนิ	รุน่อาย	ุ15-19	ปี	ด.ญ.นราวลัย์ 
สจักลุ ชัน้	ป.4/8	ได้รบั	2	เหรยีญทอง	และ	ด.ญ.ไรวินท์ เทยีมสมชาต ิ
ชั้น	ป.6/4	ได้รับ	1	เหรียญเงิน		

เหรียญทองปีนหน้าผารายการ Pumpfest 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา	 รายการ	 Pumpfest	
2018	ณ	ประเทศสิงคโปร์	ระหว่างวนัที	่21-24	มถินุายน	2561 
ประเภท	Bouldering	ด.ญ.อลิสา สระทองยอด ชั้น	ม.3/4	 
ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	รุ่น	Under	17	ด.ญ.โยษติา ยิม้ละมยั 
ช้ัน	ม.3A	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	รุน่	Intermediate	Women 
นาย ปกสกนธ์ โชติกไกร ชั้น	ม.4/5	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	
รุน่	Novice	Men	และนายกฤษฏิโ์ชต ิบญุก�าพร้า ชัน้	ม.4/1	
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง	รุ่น		Novice	Men

ชนะเลิศ PTT Junior Championships 2/2018

รอบระดับประเทศ

	 ผลการแข่งขนัเทนนสิรายการ	PTT	Junior	Championships 
2/2018	รอบระดับประเทศ	ระหว่างวันที่	16-19	มิถุนายน	2561	
ณ	 สนามเทนนิส	 สปอร์แอนด์สปา	นายนภัส ปัญญาวิภาสวงศ ์
ชั้น	ม.5/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี	และ	
ด.ช.กิจชานน มีสวัสดิ	์ ชั้น	ป.3B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท 
ชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ป	ี
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รางวัลนกักฬีายอดเยีย่ม KASETSART UNIVERSITY 

CHAMPIONSHIP ครั้งที่ 10

	 ผลการแข่งขันเทควันโดรายการ	 “	 KASETSART	

UNIVERSITY	CHAMPIONSHIP	”	ครั้งที	่10	เมื่อวันเสาร์

ที่	 30	 มิถุนายน	 2561	 ณ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัล	 1	 เหรียญทอง	 6	

เหรียญเงิน	 1	 เหรียญทองแดง	 โดยมี ด.ช.ศุภกร แซ่โล้ว 

ชัน้	ป.5/7	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	ประเภทยวุชนชาย	อายุ	

9-10	ปี	คลาส	A	และถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	

รางวัลชนะเลิศเทนนิส ท็อป วัน-แอลทีโอ จูเนียร์ 

แชมเปี้ยนชิพ 2018 ครั้งที่ 3

 นายขนุก้อง อุน่เมอืง	ชัน้มธัยมศึกษาปีที	่6/8	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ	ประเภทชายเดีย่ว	รุน่อายไุม่เกนิ	18	ปี	จากการแข่งขนั
เทนนสิเยาวชน	รายการทอ็ป	วนั-แอลทโีอ	จเูนยีร์	แชมเป้ียนชพิ	
2018	ครั้งที่	3	ระหว่างวันที่	30	มิถุนายน-1	กรกฎาคม	2561 
ณ	ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาต	ิเมืองทองธานี	

ผลการแข่งขันว่ายน�้ากีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง 

กรมพลศึกษา ประจ�าปี 2561

	 นกักีฬาว่ายน�า้โรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรีุ	ได้รับรางวลัชนะเลศิ 
คะแนนรวมรุ่น	อันดับที่	1	รวม	4	รุ่น	ประกอบด้วยรุ่นอายุ	12	ป ี
หญิง	 รุ่น	 10	 ปีชาย	 รุ่น	 9	 ปีหญิง	 และรุ่น	 8	 ปีชาย	 จากการ
แข่งขันกีฬาว่ายน�้า	กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	กรมพลศึกษา 
ประจ�าปี	2561	ระหว่างวนัที	่25-29	มถินุายน	2561	ณ	สระว่ายน�า้
วสิทุธารมณ์	โดยม	ีด.ช.ธงชยั เดชตระการผล	รุน่	8	ปีชาย	ท�าลาย
สถิติการแข่งขันกรมพลศึกษา		3		รายการ	ได้แก่	ผีเสื้อ	50	เมตร	
ฟรีสไตส์	200	เมตร	และเดี่ยวผสม	200	เมตร

ชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน 

	 ผลการแข่งขนับาสเกตบอลรายการ	กฬีาธนาคารโรงเรียน	ธนาคารออมสิน	2561	รุน่อาย	ุ18	ปี	รอบชงิชนะเลิศ	โซนกรงุเทพมหานคร 
เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่12	กรกฎาคม	2561	ณ	โรงเรยีนนวมนิทราชนิทูศิ	หอวงั	นนทบรุ	ีทมีอสัสมัชญัธนบรีุ	ชนะ	ทมีวชูิทศิ		ด้วยสกอร์	76	:	38	คะแนน 
จึงสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเร็จ		โดยมี	MVP	ได้เเก่	นายภาสกร นิยติวัตน์ชาญชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6/6
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กิจกรรมอบรมให้ความรู้และป้องกันสิ่งเสพติด โรคเอดส์ เพศศึกษา 

	 งานสวสัดภิาพ	และความปลอดภยั	ฝ่ายปกครอง	จดักจิกรรมอบรมให้ความรูแ้ละป้องกนัส่ิงเสพตดิ	โรคเอดส์	เพศศึกษา	ซึง่นกัเรยีน
ระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	4-มธัยมศกึษาปีที	่6	เข้าร่วมกจิกรรม	ในวันที	่27-28	มิถนุายน	2561	โดยมีวทิยากรจากคณะท�างานปราบปราม 
การล่วงละเมดิทางเพศต่อเดก็ทางอนิเทอร์เนต็	ของส�านกังานต�ารวจแห่งชาต	ิและวทิยากรจากส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิ 
สุขภาพ	(สสส.)	ให้ความรู้แก่นักเรียน	ตลอดจนการจัดนิทรรศการ	Check	In	คนทันควัน	ณ	บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร	
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่


