
http://www.act.ac.th
ASSUMPTION COLLEGE THONBURI

A S S U M P T I O N  C O L L E G E  T H O N B U R I

จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 205 เดือนสิงหาคม 2561



พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2560 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนด	ีปีการศึกษา	2560	 โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ ผู้อ�านวยการ 
ให้เกียรติเป็นประธาน	เมื่อวันเสาร์ที่	4	สิงหาคม	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งในปีการศึกษา	2560	มีนักเรียนเข้ารับ	
Certificate	จ�านวน	1,602	คน	Diploma	จ�านวน	500	คน	เรียนดีรายวิชา	จ�านวน	139	คน	และทุนการศึกษา	จ�านวน	45	คน	
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รางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทอาคารควบคุม โครงการ Thailand Energy Awards 2018

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี	โดยฝ่ายอาคารสถานที	่เข้าร่วมประกวดโครงการ	Thailand	Energy	Awards	2018	จัดโดย	กรมพฒันา 
พลงังานทดแทนและอนรุกัษ์พลงังาน	กระทรวงพลงังาน	ซ่ึงมหีน่วยงานรฐัและเอกชนส่งผลงานเข้าประกวดทัง้สิน้	จ�านวน	268	ราย	
ผลการประกวด	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลดีเด่น	ด้านอนุรักษ์พลังงาน	ประเภทอาคารควบคุม	ได้รับโล่รางวัลและป้าย
ประกาศเกียรติคุณของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา	นายกรัฐมนตรี	และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนประเทศไทยที่มีผลงานโดดเด่น 
เข้าร่วมประกวดในระดับอาเซียนที่ประเทศสิงคโปร	์โดยมี	พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี	เป็นผู้มอบรางวัล 
เมื่อวันพุธที	่27	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องบอลรูม	ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
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รางวัล Best Documentary Award 

	 นักเรียนชมรม	ACT	Media	ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดสารคดีโครงการ	Panasonic	KWN	GLOBAL	CONTEST 
2018	ในรอบ	Global	Contest	ระหว่าง	วันที่	23	 -	28	กรกฎาคม	ณ	กรุงโตเกียว	ประเทศญี่ปุ่น	ผลการประกวดได้รับรางวัล	Best 
Documentary	Award	จากผลงานเรื่อง	Living	Together	ซึ่งมีนักเรียนจ�านวน	4	คนในทีมได้แก่ นางสาวเชาวลี ถิรชวลิต	ชั้น	ม.4/7 
นางสาวณัฐชยา นาคดี	 ชั้น	 ม.6/1	นางสาวศิริมา เดชคง	 ชั้น	 ม.6/1	และ	นายธนวัฒน์ อิ่มอุดม	 ชั้น	 ม.6/8	 โดยมีมาสเตอร์วันชัย 
จิรคุปการ เป็นที่ปรึกษาชมรม

รับโล่เกียรติคุณแม่แห่งดวงใจ ประจ�ำปี 2561

 ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ	 นักเรียนชั้น	 ม.2/1	 ได้รับโล่
เกียรติคุณแม่แห่งดวงใจ	 ประจ�าปี	 2561	 สาขาเยาวชนผู้อนุรักษ	์
และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยดีเด่น	 โดยมี	หม่อมหลวงวันชัย นวรัตน์ 
เลขาธิการสมาคมผู้ผลิตด�าเนินรายการวิทยุ	 และวิทยุโทรทัศน์	
(ประเทศไทย)	 เป็นผู้มอบรางวัล	 เมื่อวันเสาร์ที่	 4	 สิงหาคม	 2561 
ณ	ห้องประชุมคุรุสภา	กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ PAMA Thailand 2018

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ	PAMA	Thailand	2018	การแข่งขันภาษาอังกฤษ
ชงิแชมป์ประเทศไทย	ครัง้ที	่19	ผลการแข่งขนัระดบัชัน้ประถมศกึษา	ด.ญ.ไอร์ศดิา ไอรมณรีตัน์ ชัน้	ป.5/5	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั	1 
ด.ช.อคัรดษิฐ์ หาญสาธติ	ชัน้	ป.4/6	ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดับ	1	ระดบัช้ันมธัยมศกึษาตอนต้น	ด.ญ.วาเนซา โทม ิชัน้	ม.3B	ได้รบัรางวลั 
รองชนะเลศิอนัดบั	1	ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	นายณภทัร วฒันาสทุธวิงศ์ ชัน้	ม.6/3	ได้รบัรางวลัชนะเลศิอนัดบั	1	โดยมนีกัเรยีน
รับเหรียญรางวัลชมเชย	จ�านวน	12	คน



นักเรียนที่เข้ำร่วมโครงกำร (JSTP) 

 ด.ช.พงษ์กรณ์ ฐานอรยิบญุศริ	ิชัน้มธัยมศกึษาปีที	่2/8	
และนางสาววรลักษณ์ หงษ์โต ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/3	เข้ารบั
ของทีร่ะลกึจากภราดา ดร. วรียทุธ บุญพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ 
เม่ือวนัพฤหัสบดทีี	่5	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องรบัรองผูอ้�านวยการ 
เพื่อเป็นการแสดงความยินดีที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ 
พฒันาอจัฉรยิภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสี�าหรบัเดก็
และเยาวชน	(JSTP)	ระยะสั้น	รุ่นที่	21

4    

รำงวัลชนะเลิศ SLC Academic Day

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการเซนต์หลุยส์	วิชาการ	70	ปี	SLC 
Academic	Day	เมือ่วนัที	่16-17	สิงหาคม	2561	ผลการแข่งขนั 
ด.ญ.ศรัณย์ลดา วีร์วรงค์กุล	ชั้น	ป.1/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
จากการแข่งขัน	Story	Telling	ระดับประถมต้น ด.ช.ธนโชติ 
เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ชั้น	ม.2	A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการ
แข่งขนั	Speech	ระดบัมธัยมต้น	ด.ช.ธนภัทร อณริกัษ์กลุ และ	
ด.ช.ปัญญณฐั บญุปวนั	ชัน้	ป.5	A		ได้รบัรางวัลชนะเลิศ	จากการ 
แข่งขัน	 Crossword	 ระดับประถมปลาย	 ด.ช. ปิยะเชษฐ์ 
สุนทรถาวรวงศ์ และ	ด.ช.วีรภัทร แอนดริว วอง		ชั้น	ป.5	A		
ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	1	จากการแข่งขนั	Crossword	
ระดับประถมปลาย	ด.ช. ธิติพัทธ์ ศรีเบญจาวัตร 	ชั้น	ม.1	A 
และ	ด.ช. ธนกฤต เกษมสวัสดิ์ บุญปวัน	 ชั้น	 ม.1	 B	 ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 จากการแข่งขัน	 Crossword		
ระดับมัธยมต้น

กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติ

และพิธีมอบทุนมูลนิธิบรำเดอร์ฮีแลร์

	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาไทย	จดักจิกรรมวนัภาษาไทย
แห่งชาติ	 และพิธีมอบทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์	 เมื่อวันอังคาร
ที่	17	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	โดยมี	ภราดา 
ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ให้เกียรตเิป็นประธาน
มอบทุนให้แก่นักเรียนที่มีคะแนนยอดเยี่ยมวิชาภาษาไทย 
ปีการศึกษา	2559	ได้รับทุนมูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร	์ปีการศึกษา	
2561	และมอบรางวลัให้ตวัแทนนกัเรยีนแต่ละระดบัชัน้ทีไ่ด้รบั
รางวัลการประกวดเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ	

รับโล่ประกำศเกียรติคุณ ครูผู้ประสำนงำน

ด้ำนกำรจัดกิจกรรมดีเด่น 

	 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	 ตามแนวทาง	 สสวท.	
และ	สอวน.	เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับคณะ
วิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	ถึงแนวทางการจัดกิจกรรม
และการจัดการเรียนรู ้	 เมื่อวันพุธที่	 18	 กรกฎาคม	 2561	
โอกาสนี้	ทางคณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	ได้มอบโล่
ประกาศเกยีรตคุิณให้กบัครผูู้ประสานงานด้านการจดักจิกรรม
ดเีด่น	โดยคัดเลือกครจูากโรงเรยีนในความร่วมมอืกว่า	60	แห่ง	
ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้น	3	คน	และมิสพรพิมล ปวงนิยม ได้
รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าว	



งำนวันวิทยำศำสตร์ ปีกำรศึกษำ 2561

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาต	ิเมื่อวันจันทร์ที่		20		สิงหาคม	2561	ณ	หอประชุม 
หลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	ภายใต้แนวคดิ	“จดุประกายความคิด	พฒันาชีวติด้วยวทิยาศาสตร์	เสรมิสร้างชาต	ิด้วยเทคโนโลยี	สู่วถิแีห่งนวตักรรม” 
ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ	มากมาย	อาทิ	 SCI	 show	 เรื่องเล่าจากฟอสซิล	 เทคโนโลยีช่วยชีวิต	 13	หมูป่า	 ของเล่นวิทยาศาสตร	์ และ 
การตอบปัญหาชิงรางวัล	เป็นต้น

ค่ำยวิทยำศำสตร์ และคณิตศำสตร ์

	 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	และคณิตศาสตร	์โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีร่วมกับ	สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4-6	 โดยมีนักเรียนจาก 
โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร	ีและโรงเรยีนในเขตกรงุเทพมหานคร	จ�านวน	12	โรงเรยีน	เข้าร่วมกจิกรรม	ในวันที	่1	และวนัที	่15	สงิหาคม	2561

ร่วมงำนแถลงขำ่วโครงกำรคิดมันส์ ทันสื่อ ปี 2

	 นักเรียนชมรม	 ACT	Media	 เข้าร่วมงานแถลงข่าว	
“โครงการคิดมันส	์ทันสื่อ	Like	Know	Show	Share	ปี	2 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 16	 สิงหาคม	 2561	 ณ	 อาคารเอส 
พี	 ทาวเวอร์	 ชั้น	 6	 ถนนพหลโยธิน	 ในฐานะรุ ่นพ่ีท่ีเคย 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	จากโครงการปีที	่1
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ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ 

พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9

	 ฝ่ายอาคารสถานที	่เข้าร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกียรตสิมเดจ็
พระนางเจ้าสิริกิติ์	 	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 86	พรรษา	 12	 สิงหาคม	 2561 
เพื่อเป็นการน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	 และแสดงความ 
จงรักภักดีถวายเป็นราชสักการะ	เมื่อวันศุกร์ที	่10	สิงหาคม	2561 
ณ	ห้องประชุมกาญจนาภิเษก	ชั้น	2	เขตบางแค

พิธีถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจำ้สิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	 พระบรมราชินีนาถ	 ในรัชกาลที่	 9	 โดยมีคณะภราดา 
คณะกรรมการที่ปรึกษา	ผู้แทนสมาคมฯ	ผู้แทนชุมชม	คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธ	ีเมื่อวันศุกร์ที่	10	สิงหาคม	2561	ณ	หอประชุม
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

วจนพิธีกรรม สมโภชน์พระนำงมำรีย์

รับเกียรติเข้ำสู่สวรรค์ฯ

	 งานอภิบาลส�านักผู ้อ�านวยการจัดวจนพิธีกรรม	
สมโภชน์พระนางมารีย	์ รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ฯ	 เมื่อวันพุธที่	
15	สิงหาคม	2561	ณ	หอประชุมหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	
โดยมีบาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ ให้เกียรติเป็นประธาน
ประกอบวจนพิธีกรรม	
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กจิกรรมเนือ่งในวันส�ำคญัทำงพระพทุธศำสนำ วันอำสำฬหบชูำ และวันเข้ำพรรษำ 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมเนื่องในวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา	วันอาสาฬหบูชา	และ 
วนัเข้าพรรษา	เมือ่วนัพธุที	่18	กรกฎาคม	2561	โดยมีภราดาอรุณ เมธเศรษฐ อธกิาร	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ณ	บรเิวณใต้อาคารราฟาแอล	
ภายในงานมีกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา	และการรับฟังบรรยายธรรมะ	จากนั้นผู้แทนคณะคร	ูและนักเรียนเดินทางไปถวายเทียนพรรษา 
ณ	วัดพรหมสุวรรณสามัคคี	และวัดในบริเวณชุมชนใกล้เคียง	จ�านวน	9	วัด	

อบรมให้ควำมรู้กำรท�ำน�้ำยำล้ำงจำน

และสำรสกัดชีวภำพฮอร์โมนพืช

	 โรงเรยีนอสัสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ	ส�านกังานอาสากาชาด 
สภากาชาดไทย	 จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การท�าน�้ายา 
ล้างจาน	และสารสกัดชวีภาพฮอร์โมนพชืให้กบัคณุคร	ูนักเรยีน	
ชุมชน	เมื่อวันศุกร์ที่	17	สิงหาคม	2561	ณ	ศูนย์การเรียนรู ้
พลังงาน	สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง	

ร่วมกจิกรรมจติอำสำ “เรำท�ำควำมด ีด้วยหัวใจ”

	 ฝ่ายอาคารสถานที	่	เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา	“เรา
ท�าความ	 ด	ี ด้วยหัวใจ”	 กับเขตบางแค	 เมื่อวันศุกร์ที	่ 10 
สงิหาคม	2561	ณ	บรเิวณสนามฟตุบอลโรงเรยีนอัสสมัชญั
ธนบุรี	ถนนทวีวัฒนา		โดยจัดเก็บขยะ		ผักตบชวา	ตัดแต่ง
กิง่ไม้	และเกบ็วชัพืชเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการระบายน�า้ 
ของคลองในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

อบรมผู้น�ำจิตอำสำ พัฒนำ ACT

	 ฝ่ายปกครอง	 ได้น�ากลุ่มนักเรียนจิตอาสา	 (สภานักเรียน	
สารวัตรนักเรียน	ลูกเสือกองร้อยพิเศษ)	 เข้ารับการอบรม	และให้
ก�าลงัใจในการปฏบิตัหิน้าที	่จากภราดา ดร.วรียทุธ บุญพราหมณ์ 
ผูอ้�านวยการ	และภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	
ในหวัข้อ	“ผู้น�าจติอาสา	พฒันา	ACT”	เมือ่วนัศกุร์ที	่13	กรกฎาคม	
2561	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร
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กำรบรรยำยพิเศษเรื่อง Policies to be implemented in all School of Saint Gabriel’s Foundation  

	 คณะผูร่้วมบริหาร	และหวัหน้างานได้เข้าร่วมการประชมุสัมมนาเกีย่วกบันโยบายการบรหิารจดัการศึกษาและแนวทางปฏบิตั	ิ
เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาให้กับบุคลากรของโรงเรียน	โดยได้รับเกียรติจากภราดาสุรสิทธิ์   สุขชัย	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	เป็นวทิยากร	บรรยายพิเศษเรือ่ง	Policies	to	be	implemented	in	all	School	of	Saint	Gabriel’s	Foundation 
เมื่อวันอังคารที่	3	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

เยี่ยมชมกำรเรียนกำรสอนภำษำญี่ปุ่น

	 คณะครจูากจังหวดัชิซโูอกะ	ประเทศญีปุ่น่	จ�านวน	7	ท่าน 
เดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ ่น	 ระดับชั้น
มธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ	เมือ่วนัองัคาร
ที่	7	สิงหาคม	2561	โดยม	ีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการ ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	
และคณะกรรมการที่ปรึกษาให้การต้อนรับ	 ณ	 ห้องประชุม 
รัตนบรรณาคาร	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

นักศึกษำคณะศึกษำศำสตร์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร

ศึกษำดูงำนกำรนิเทศกำรสอน 

	 นกัศกึษาคณะศกึษาศาสตร์	มหาวทิยาลยัศิลปากร	จ�านวน	10	คน 
และอาจารย์	 จ�านวน	 2	 ท่าน	 เดินทางมาศึกษาดูงานการนิเทศ 
การสอนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันศุกร์ที่	 13	กรกฎาคม	2561	
โดยมีคณะบุคลากรฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ	 ให้ข้อมูลด้านวิชาการ	
และน�าเยี่ยมชมโรงเรียน	

มอบเงินสนับสนุนกำรจัดสร้ำงสนำม

Street Basketball

 คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและ
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม
ผู ้ปกครองและครูฯ	 มอบเงินสนับสนุนการจัดสร้างสนาม 
Street	Basketball	ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เพื่อใช้เป็น 
สถานที่พัฒนาทักษะการเล่นกีฬาบาสเกตบอลของนักเรียน	
เมื่อวันพุธที่	 4	 กรกฎาคม	 2561	 โดยมีคณะครูกลุ ่มสาระ 
การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 เป็นตัวแทนโรงเรียนในการ
รับมอบเงินสนับสนุน	
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อบรมหลักกำรถำ่ยภำพเบื้องต้น

	 งานบริหารฝ่ายปกครอง	 จัดอบรมหลักการถ่ายภาพเบ้ืองต้นส�าหรับคณะกรรมการฝ่ายปกครอง	 และคณะครูที่สนใจ 
เพื่อน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายภาพกิจกรรมของระดับชั้น	 และน�าขึ้นระบบ	 SWIS	 ของโรงเรียนโดยมีมาสเตอร์รณชัย 
เมฆบริสุทธิ์	 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันอังคารที่	 17	 กรกฎาคม	 2561 
ณ	ห้องประชุมอัสสัมชัญ	อาคารอัสสัมชัญ

ตรวจสุขภำพประจ�ำปี ครู และเจำ้หน้ำที่

	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	จัดงานตรวจ
สุขภาพคร	ูและเจ้าหน้าที	่ประจ�าป	ี2561	เมื่อวันที่	7	และ	
14	 กรกฎาคม	 2561	 โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์
เนชัน่แนล	หนองแขม	และโรงพยาบาลพญาไท	3	ด�าเนนิการ 
ตรวจสุขภาพให้บุคลากร	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1

โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม ศึกษำดูงำน

ศูนย์คอมพิวเตอร์

	 หน่วยงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 โรงเรียน 
อสัสมัชญั	แผนกประถม	เดนิทางมาศกึษาดงูาน	หน่วยงานศนูย์
คอมพิวเตอร	์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี ด้านระบบเครือข่าย 
การใช้งานระบบ	 SWIS	 ในโรงเรียน	 และการจัดการเรียน 
การสอนโดยใช้	ICT	เมือ่วนัจันทร์ที	่23	กรกฎาคม	2561	โดยมี 
มิสรื่นจิต ใจมั่น	 หัวหน้าส�านักผู้อ�านวยการ	 และบุคลากร
หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล	
ตลอดจนน�าเยี่ยมชมโรงเรียน

ตรวจสุขภำพนักเรียน ปีกำรศึกษำ 2561

	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 จัดงานตรวจ
สุขภาพนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	 1-มัธยมศึกษาปี
ที่	6	ปีการศึกษา	2561	โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์
เนชั่นแนล	หนองแขม	 เข้ามาด�าเนินการ	 ระหว่างวันที	่ 2-9	
กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุม
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต		
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ถ้วยรำงวัลชนะเลิศกีฬำสแต็คชิงแชมป์ภำคกลำง

	 ผลการแข่งขนักฬีาสแต็คชงิแชมป์ภาคกลาง	ประจาปี
การศึกษา	2561	ณ	ศูนย์การค้าซีคอน	ศรีนครินทร์	นักกีฬา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	Over	All	
ท่า	3-3-3	ของกรมพลศึกษา	และเหรียญรางวัล	6	เหรียญ
ทอง	6	เหรียญเงิน	6	เหรียญทองแดง

ชนะเลิศฟุตบอลรำยกำรกีฬำธนำคำรโรงเรียน 

ธนำคำรออมสิน รุ่นอำยุ 18 ปี

	 ผลการแข่งขนัฟตุบอลรายการกฬีาธนาคารโรงเรียน	ธนาคาร
ออมสนิ	รุน่อาย	ุ18	ปี	รอบชงิชนะเลศิ	เม่ือวนัศกุร์ที	่13	กรกฎาคม	
2561	ณ	 สนามนนทบุรีวิทยาลัย	 ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 เสมอ	 ทีม
เศรษฐบุตรบ�าเพ็ญ	1:1		ประตู	ต่อเวลายิงจุดโทษ	ชนะ	7:6	ประตู	
จงึสามารถคว้าแชมป์มาครองได้ส�าเรจ็	โดยม	ีนายวฒุชิยั คุม่เคีย่ม 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่6/8	ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม		

รำงวัลชนะเลิศ Tropical Freeze Thailand 2018

 ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่	
4/B	 ได้เข้าร่วมแข่งขัน	 Ice	 Hockey	 ระดับนานาชาติ	 ใน
รายการ	Tropical	Freeze	Thailand	2018	ระหว่างวันที ่
11-14	 กรกฎาคม	 2561	ณ	 สนาม	 The	 Rink	 เซ็นทรัล
พระราม	 9	 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่น	 U10	
(เหรยีญทอง)	และ	ด.ช.กติสดา ธญัลกัษณ์ภาคย์	ช้ัน	ม.2/A	
ได้รับรางวัลชนะรองชนะเลิศอันดับ	1	ในรุ่น	U14	(เหรียญ
เงิน)	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ในรุ่น	U16	(เหรียญ
ทองแดง)

รำงวัลชนะเลิศ Thailand Kids Golf (TKG) Tour 2018-2019 

Match #1 : TKG-STCC Championship

	 ผลการแข่งขันกอล์ฟรายการ	Thailand	Kids	Golf	(TKG)	
Tour	 2018-2019	Match	 #1	 :	 TKG-STCC	 Championship 
เมื่อวันเสาร์ที	่21	กรกฎาคม	2561	ณ	สนามกอล์ฟ	Uniland	Golf	
&	 Resort	ด.ช.ธรรมสรณ์ เพชรากุล	 ช้ัน	 ป.4/1	 ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ	รุ่น	D-Boy	Division	2
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รองชนะเลิศอนัดบั 1 รำยกำร 7
th
 ASIAN Schools 

Badminton Championships 2018

	 ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ	 7th	 ASIAN	
Schools	Badminton	Championships	2018	ระหว่างวนัที ่
5-13	กรกฎาคม	2561ณ	เมือง	Nagpur	ประเทศอินเดีย 
นายวิชญพงศ์ กาญจนครีวีงศ์ ช้ัน	ม.6/1	ตวัแทนนักเรยีนไทย 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ประเภททีม

ถ้วยชนะเลิศประเภททีมหญิงกีฬำนักเรียน

ชิงถ้วยผู้บัญชำทหำรอำกำศ ครั้งที่ 47 

	 นักกีฬาแบดมินตันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้า
ร่วมการแข่งขันในรายการกีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ	ครั้งที่	 47	ระหว่างวันที่	 31	กรกฎาคม	 -	2	
สิงหาคม	2561	ณ	สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ	เขต	3	
ท่าดนิแดง	ผลการแข่งขัน	ได้รบัถ้วยชนะเลิศประเภททมีหญงิ 
คะแนนรวมสูงสุดในการแข่งขัน

เหรียญทองแดง เจจู โคเรีย โอเพ่น

อินเตอร์เนชั่นแนล เทควันโด แชมเปี้ยนชิพ 2018

 นายณภัทร ปาละกะวงศ	์ ชั้น	 ม.5/1	 เป็นตัวแทน
นกักฬีาเทควนัโดทมีชาตไิทย	เข้าร่วมการแข่งขนัในรายการ
เจจ	ูโคเรยี	โอเพ่น	อนิเตอร์เนชัน่แนล	เทควนัโด	แชมเป้ียนชพิ 
2018	ระหว่างวันที่	18-24	กรกฎาคม	2561	ณ	เมืองเจจ ู
ประเทศเกาหลีใต้	ผลการแข่งขนั	ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง 
ในรุ่นเยาวชนชาย	น�้าหนักไม่เกิน	73	กิโลกรัม

รำงวัลชนะเลิศ 2018 “FU TIAN CUP” international 

youth badminton invitational tournament

	 ผลการแข่งขนัแบดมนิตนัรายการ	2018	“FU	TIAN	
CUP”	international	youth	badminton	invitational	
tournament	 ระหว่างวันท่ี	 18-22	 กรกฎาคม	 2561 
ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	ด.ญ. กัญญาณัฐ สุดเชยชม 
ชัน้	ม.3/5	ด.ญ. ณฐัชนก ไล้สวน	และ	ด.ญ. ธดิาพร กลบีย่ีสุ่น 
ชั้น	ม.2/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภททีมผสม	
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กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีกำรศึกษำ 2561

	 กลุม่สาระการเรียนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	จดักจิกรรมระลกึพระคณุแม่	ปีการศกึษา	2561	เมือ่วนัที	่10	สงิหาคม	2561 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยรอบเช้านักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	และประถมศึกษาปีที	่4	
เข้าร่วมกิจกรรม	รอบบ่าย	นักเรียนและผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	2	และประถมศึกษาปีที่	5	เข้าร่วมกิจกรรม
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่


