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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 25 ฉบับที่ 206 เดือนกันยายน 2561



กรีฑาสี ครั้งที่ 54  

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดการแข่งขันกรีฑาส	ีครั้งที่	54	ประจ�าปีการศึกษา	2561	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4-มัธยมศึกษาปีที่	6 
เมือ่วนัศกุร์ที	่31	สงิหาคม	2561	และระดบัชัน้ประถมศกึษาปีท่ี	1-ประถมศกึษาปีท่ี	3	เมือ่วนัเสาร์ที	่1	กนัยายน	2561	โดยมภีราดา ดร.วีรยทุธ 
บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันทั้งสองวัน
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รางวัลชนะเลิศ TNI Dance Contest 2
nd
 by TNIDAY

	 กลุ ่มนักเรียนหลักสูตรสหศิลป์การแสดงโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการประกวดเต้นในรายการ	 TNI	
Dance	Contest	2nd	by	TNIDAY	เม่ือวนัศกุร์ที	่24	สงิหาคม	2561 
ณ	สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น	 ผลการประกวดได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	 โดยมี มิสกนกวรรณ หม่องสนธ	ิ เป็นครูผู้ควบคุม
การแสดง

พิธีลงนามความร่วมมอืทางวิชาการกบัคณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศลิปากร

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่างคณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	
กับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี เมื่อวันพฤหัสบดีที่	30	สิงหาคม	
2561	ณ	หอประชุมหลุยส	์ มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โดยมีภราดา 
ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	และผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร	์ เป็นผู้ลงนาม
ความร่วมมือ

เหรียญเงินการแข่งขันวิทยาศาสตร์

รายการเพชรยอดมงกุฎ

	 กลุม่สาระการเรียนรู้วทิยาศาสตร์	ได้ส่งนกัเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันวิทยาศาสตร์	 รายการเพชรยอดมงกุฎ	 ครั้งที่	 14 
เม่ือวันเสาร์ท่ี	 18	 สิงหาคม	 2561	ณ	 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 
ผลการแข่งขัน	 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	ด.ช.ปรเมศวร ์
รุ่งพิพัฒนพงศ์ ช้ัน	 ป.6/2	ด.ช.ธนดล ง้าวหิรัญพัฒน์ และ	
ด.ญ.ปุณกิา บุญฑย์ีกลุ	ช้ัน	ป.6/4	ได้รบัรางวลัระดบัเหรียญเงนิ 
ทั้งนี้	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	นายธีรภัทร เรียงวิไลกุล 
ชั้น	ม.6/3	ได้รับรางวัลชมเชย	สาขาชีววิทยา	และนายณภัทร 
ชีถนอม	ชั้น	ม.6/3	ได้รับรางวัลชมเชย	สาขาฟิสิกส์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงการธนชาติ

ริเริ่ม...เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 47   
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้น�านักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันอ่านฟังเสียง	 โครงการ	 “ธนชาติ	 ริเริ่ม...เติมเต็ม
เอกลกัษณ์ไทย	ครัง้ที	่47”	เม่ือวนัที	่10	กนัยายน	2561	ผลการ
แข่งขนั	ด.ญ.อนัญญา วงศ์วานศรสีขุ	ช้ัน	มัธยมศกึษาปีที	่3/A	
ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิอนัดบั	2	(ระดบัภาคกลาง	ภาคตะวนัตก 
และภาคตะวันออก)	และรางวัลชมเชย	(ระดับประเทศ)	โดยมี
มิสฮานาน อีหมัน	เป็นครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน
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รางวัลผลงานวิจัยระดับดี

 มิสนิตติยา ถวิลถึง	ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับด	ีจากคณะกรรมการฝ่ายการศึกษามูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	
ประจ�าปีการศึกษา	 2560	 จากผลงานวิจัยการพัฒนาแนวคิดเรื่องการสลายสารอาหารระดับเซลล์
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4	ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้เทคนิค	STAD

อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะเทคนิคสีน�้า

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 น�านักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	 4	 ชมรม	Museum	 of	 Inspiration	 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติ 
การฝึกทกัษะเทคนิคสนี�า้	สอนโดยศลิปินกลุม่หกจุด	วทิยากรโดยอาจารย์ สชุาต ิวงษ์ทอง	และชมนิทรรศการ	“ภาพเขยีนสนี�า้	30	ปี	กลุม่หกจดุ	: 
Six-Point	Group	30th	Anniversary”	เมื่อวันอาทิตย์ที่	16	กันยายน	2561	ณ	ห้องนิทรรศการ	หอศิลป์จามจุรี

นักเรียนแลกเปลี่ยนจากโรงเรียน Kamimura 

ประเทศญี่ปุ่น

 Miss Nana Baba	 นักเรียนแลกเปล่ียนจากโรงเรียน	
Kamimura	ประเทศญี่ปุ่น	ได้เดินทางมาศึกษาวัฒนธรรมไทย 
เรียนรู ้วิถีชีวิต	 ตลอดจนเรียนรู ้ร ่วมกับนักเรียนโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุร	ีชั้น	ป.6A	เป็นเวลา	2	สัปดาห์

พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 16 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดพิธีไหว้ครู
ดนตรีไทย	ครั้งที่	16	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	20	กันยายน		2561 
ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์แมรี่	 โดยมีอาจารย์ถวิล รักษาวงษ์ 
เป็นผู้ประกอบพิธี	 และอาจารย์ผู้ช�านาญการด้านดนตรีไทย
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ประกอบพิธี



อบรมการท�าพวงกญุแจ และทบทวนการใช้จกัรเยบ็ผ้า

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
จัดอบรมการประดิษฐ์พวงกุญแจ	 และทบทวนการใช้ 
จักรเย็บผ้า	 ส�าหรับคุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน 
อาชีพฯ	 โดยมีมิสวิไลพร ศิลางาม	 เป็นวิทยากรในการ
อบรม	เมือ่วนัองัคารท่ี	21	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องหัตถกรรม 
ชั้น	2	อาคารโกลเด้น	จูบิลี่

ต้อนรับคณะผู้บริหาร และบุคลากรโรงเรียน

จากเมือง Palawan

	 งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดงาน 
ต้อนรับคณะผู้บริหาร	และบุคลากรโรงเรียนในเมือง	Palawan	ประเทศ
ฟิลิปปินส์	 จ�านวน	 22	 คน	ที่เดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอนของ 
โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเม่ือวนัพฤหสับดทีี	่20	กนัยายน	2561	โดยได้รบั
เกยีรตจิากภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง	กล่าวต้อนรับ
และมอบของที่ระลึก	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี	่ชั้น	2	อาคารเซนต์	แมรี่

โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการเข้าเยี่ยมชมการจัดการศึกษา 

 ภราดาวิหาร ศรีหาพล	ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	และคณะบุคลากร	เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเมือ่วนัพฤหสับดทีี	่13	กนัยายน	2561	โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	กล่าวต้อนรบั 

และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ	พร้อมคณะครูฝ่ายวิชาการ	ให้การต้อนรับและน�าเยี่ยมชมโรงเรียน

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

	 ฝ่ายอาคารสถานที	่ด�าเนนิการจดักจิกรรมเพือ่ส่งเสรมิการอนรุกัษ์
พลงังาน	และส่ิงแวดล้อมให้กบัชมุชนอสัสมัชญัพฒันา	ซอยอัสสมัชญั	15	
เมื่อวันเสาร์ที	่15	กันยายน	2561	ณ	ศาลากมล	ศรีภูริปรีชานนท	์โดย
การอบรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน	และสิ่งแวดล้อม	ทั้งนี	้ ได้
มีการส่งมอบโทรทัศน	์ขนาด	46	นิ้ว	จ�านวน	1	เครื่อง	อุปกรณ์หลอด
ไฟฟ้าประหยัดพลังงาน	 ก๊อกน�้า	 และน�้ายาล้างจานชีวภาพท่ีผลิตจาก
การอบรมของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 ส�านักงานอาสากาชาด
สภากาดไทย	ให้กับประธานชุมชน
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บริจาคเงนิและส่ิงของช่วยเหลือผูป้ระสบอทุกภัย 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

	 เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่30	สงิหาคม	2561	ภราดา ดร.วรียทุธ 
บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 เป็นตัวแทน	 คณะภราดา	 ครู	
นกัเรยีน	และผูป้กครองมอบเงินบรจิาค	และส่ิงของช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัยสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	
ผ่านตัวแทนสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย 
ณ	 ห้องรับรองผู้อ�านวยการ	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 ทั้งน้ี 
ยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น	83,083	บาท

มอบเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการศึกษา

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้มอบเคร่ืองคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆ	 แก่โรงเรียน 
บ้านนวิไลฟ์	ต�าบลหินดาด	จงัหวดักาญจนบรุ	ีจ�านวน	10	ชดุ 
ซึ่งทางงานศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ท�าการตรวจสอบให้พร้อม
ต่อการใช้งานพื้นฐาน	 โดยมีมิสรื่นจิต ใจมั่น	 หัวหน้าส�านัก 
ผู้อ�านวยการ	 และมาสเตอร์วิศิษฐ์  ใจมั่น หัวหน้าฝ่าย
อาคารสถานที	่ เป็นตัวแทนมอบในครั้งนี	้ เมื่อวันพฤหัสบดีที่	
16	สิงหาคม	2561	ณ	บริเวณชั้น	1	อาคารรัตนบรรณาคาร
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มอบเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพือ่สนบัสนนุการสอน 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
เพื่อสนับสนุนการสอน	 และการด�าเนินการต่างๆ	 ให้แก ่
แผนกวชิาทหารม้า	โรงเรยีนรกัษาดนิแดน	ศูนย์การนกัศกึษา
วิชาทหาร	 จ�านวน	 2	 ชุด	 ซึ่งทางงานศูนย์คอมพิวเตอร ์
ได้ท�าการตรวจสอบให้พร้อมต่อการใช้งานพื้นฐาน	 โดยมี 
บุคลากรฝ่ายปกครองเป็นตัวแทนโรงเรียนในการมอบ 
เมือ่วนัพฤหสับดท่ีี	20	กันยายน	2561	ณ	บรเิวณหน้าอาคาร 
รัตนบรรณาคาร

ส่งมอบกล่องรับบริจาคเงินมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม

 มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ ผู ้ช่วยหัวหน้าฝ่าย
ปกครอง	ระดับมัธยมศกึษา	ร่วมกบั	ตวัแทนนกัเรยีนระดบั
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ส่งมอบกล่องรับบริจาคเงินมูลนิธิ 
เด็กอ่อนในสลัมให้กับคุณสมชาย สดมณี	 ตัวแทนจาก 
มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม	เพื่อน�าไปช่วยเหลือเด็กยากไร้	และ
ด้อยโอกาสทางการศึกษา	 เม่ือวันจันทร์ที่	 17	 กันยายน	
2561	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ	



ประชุมร่วมไตรภาคี

	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้าร่วมการประชุมไตรภาคี	 ประกอบด้วย	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนอสัสัมชญัอบุลราชธาน	ีและสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสัมชญัหลักสตูรภาษาอังกฤษ 
เมื่อวันอังคารที่	28	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	Multipurpose	อาคาร	The	Trinity	โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage

ด้วย Google Drive

	 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู ้อ�านวยการ 
จดัอบรมการเกบ็ไฟล์บน	Cloud	Storage	ด้วย	Google			Drive 
ส�าหรับบุคลากรที่สนใจ	 เมื่อวันพุธที่	 12	 กันยายน	 2561 
ณ	ห้องปฏิบตักิารคอมพวิเตอร์	8	ชัน้	2	อาคารเซนต์คาเบรยีล	
โดยมีมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย	เป็นวิทยากร	ซึ่งการอบรม
ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจ�านวน	20	คน

ร่วมประชุมสามัญประจ�าปีของสภาเด็ก

และเยาวชนเขตบางแค

	 ตัวแทนครูน�าโดย มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น	หัวหน้า
ฝ่ายอาคารสถานที	่มิสประณตี วงษ์เกษกรณ์	ผูช่้วยหวัหน้า 
ฝ่ายปกครองแผนกมัธยม	และตัวแทนคณะกรรมการสภา
นักเรียน	 เข้าร่วมประชุมสามัญประจ�าปีของสภาเด็กและ
เยาวชนเขตบางแค	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	6	กันยายน	2561 
ณ	ส�านกังานเขตบางแค	ทัง้น้ี	นายศภุณฐั  มะโนน้อม	ชัน้	ม.5/3 
ประธานสภานักเรียน	 ได้รับแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการ
บริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางแค

โครงการ The Heart of Giving ปีการศึกษา 2561

	 ฝ่ายปกครองโดย ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษา 
ฝ่ายปกครอง	มาสเตอร์สมบตั ิบญุสาพพิฒัน์	หวัหน้าฝ่ายปกครอง	
ร่วมกับ	ตัวแทนคณะคร	ูและคณะกรรมการสภานักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาปีที่	 6	 ร่วมส่งมอบกล่องรับบริจาคเงิน	 โครงการ 
The	Heart	of	Giving	ปีการศกึษา	2561	ให้กบัคณุรตัชนก สวนศร ี
ตวัแทนจากมลูนิธศิภุนมิติรแห่งประเทศไทย	เพือ่น�าเงนิไปช่วยเหลือ 
เป็นค่าอาหารม้ือเช้าให้กับเด็กยากไร้ท่ีอยู ่ในความดูแล	 เมื่อ 
วันอังคารที่	11	กันยายน	2561	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ
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ACT Bowling 2018 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ีจัดการแข่งขัน	
ACT	Bowling	2018	การกุศล	ชิงถ้วยพระราชทาน	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมาร	ีรอบระดับชั้นมัธยมศึกษา	เมื่อ
วันที่	29-30	กันยายน	2561	ณ	Blu-O	Rhythm	&	Bowl	เอสพลานาด	งามวงศ์วาน-แคราย	โดยมภีราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษา
ฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	และมอบรางวัล

พิธีมอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดัพธิมีอบทนุการศึกษา	และประชมุผู้ปกครองนกักฬีาโครงการพเิศษ	ประจ�าปี	2561	โดยมีภราดา ดร.วรียทุธ 
บุญพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ	ให้เกียรตเิป็นประธานในการมอบทนุการศกึษาและประชมุผู้ปกครองร่วมด้วยคณะทมีงานผู้บริหาร	และผูฝึ้กสอน 
ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีเมื่อวันเสาร์ที่	8	กันยายน	2561	ณ	อาคารหอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต

ร่วมพิธีฉลองการสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส ์

ฉะเชิงเทรา ครบรอบ 70 ปี

	 	 	 	 	 คณะภราดา	 ผู้บริหาร	 และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 
เข้าร่วมพิธีฉลองการสถาปนาโรงเรียนเซนต์หลุยส์	 ฉะเชิงเทรา	
ครบรอบ	70	ปี	โดยมพีระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ 
โกวิทวาณิช	 ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 ให้เกียรติเป็น
ประธานในพิธี	 เมื่อวันพุธที	่29	สิงหาคม	2561	ณ	หอประชุม 
ชั้น	 4	 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น	 แมรี่	 โรงเรียนเซนต์หลุยส์	
ฉะเชิงเทรา
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ชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 16 ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา	รุ่นอายุ	16	ปี	รอบชิงชนะเลิศ	เมื่อวันศุกร์ที	่31	สิงหาคม	2561	ณ	สนามศุภชลาศัย 
ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	ชนะ	ทีมภัทรบพิตร	(บุรีรัมย์)	

ชนะเลิศฟุตบอล มวก.นนทบุรีคัพ รุ่นอายุ 12 ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ	 มวก.	 นนทบุรีคัพ 
ครั้งที่	 25	 รุ่นอายุ	 12	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันอาทิตย ์
ที	่26	สงิหาคม	2561	ณ	สนามนนทบรุสีเตเดยีม	ทมีโรงเรยีน
อัสสัมชัญธนบุร	ีชนะ	ทีมโรงเรียนวัดกู้	

ชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา รุ่นอายุ 14 ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา 
รุ ่นอายุ	 14	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 31	
สิงหาคม	2561	ณ	สนามศุภชลาศัย	ทมีอสัสมัชญัธนบรุี 
ชนะ	ทีมอัสสัมชัญศรีราชา	

ชนะเลิศฟุตบอลทหารอากาศ รุ่นอายุ 13 ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ	ทหารอากาศ	รุ่นอาย	ุ
13	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันศุกร์ที่	 31	 สิงหาคม	 2561 
ณ	สนามธูปเตมีย์	 ทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมปทุมคงคา 
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รางวัลชนะเลิศ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ

ภาคอีสาน ครั้งที่ 5

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	 PTT-ลอนเทนนิส 
พัฒนาฝีมือ	 ภาคอีสาน	 ครั้งท่ี	 5	 ประจ�าปี	 2561	 ระหว่าง 
วันที่	 25-27	 สิงหาคม	 2561	 ณ	 จังหวัดนครราชสีมา 
ด.ญ.ยิง่ลกัษณ์ เจรญิรกัษ์ธนกลุ	ชัน้	ป.4/8	ได้รางวลัชนะเลิศ 
ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี

รางวัลชนะเลิศ THE FOX CLUP CHAMPIONSHIP 2018

	 ผลการแข่งขันแบดมินตัน	 รายการ	 THE	 FOX	 CLUP 
CHAMPIONSHIP	 2018	ณ	 จังหวัดระยอง	 ระหว่างวันที่	 11-15	
สงิหาคม	2561	ด.ญ.อญัพชัร์ พชิติปรชีาศกัดิ	์ชัน้	ป.5/4	ได้รบัรางวัล 
ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	และคู่	รุ่นอายุไม่เกิน	11	ปี	

รางวัลชนะเลิศ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ

ภาคกลาง ครั้งที่ 5

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	 PTT-ลอนเทนนิส 
พฒันาฝีมอื	ภาคกลาง	คร้ังที	่5	ประจ�าปี	2561	ระหว่างวันท่ี 
25-27	สิงหาคม	2561	ณ	Grata	Resort	and	Sport	Club	
Pattaya	จังหวัดชลบุร	ีด.ช.กิจชานน มีสวัสดิ	์ ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	 3B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยว 
รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	

รางวัลชนะเลิศ Shell-ATTA Junior Circuit 2018 #2

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	 Shell-ATTA	 Junior 
Circuit	2018	#2	ณ	สนามเทนนิส	เอฟบีที	พีรามิด	สปอร์ต	พาร์ค	
ลาดกระบัง	ระหว่างวันที่	11-12	สิงหาคม	2561	ด.ช.กิจชานนท์ 
มีสวัสดิ์ ชั้น	ป.3B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุ
ไม่เกิน	8	ป	ีและ	ด.ญ.ยิ่งลักษณ์ เจริญรักษ์ธนกุล	ชั้น	ป.4/8	ได้
รางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	
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รางวัลชนะเลิศ Boulder Fest 2018 สนาม 2 

(Deep Climbing Gym)

	 ผลการแข่งขัน	 Boulder	 Fest	 2018	 สนาม	 2	
(Deep	Climbing	Gym)	เมื่อวันเสาร์ที่	4	สิงหาคม	25561 
ด.ช.กิจภูมิ มีสวัสดิ	์ ชั้น	ป.5B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และ	
ด.ช.ถริวัฒม์ กล่ินสคุนธ์	ช้ัน	ป.6/1	ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศ 
อันดับที่	 1	 รุ ่นอายุไม่เกิน	 11	 ปี	 ชาย	 ด.ญ.รัตนกร 
สุทธาไพศาลวิทยา	 ชั้น	 ป.6/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
รุ่นอายุไม่เกิน	 11	 ปี	 หญิง	ด.ญ.ไรวินทร์ เทียมสมชาติ 
ชัน้	ป.6/4	ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอันดบัที	่1	รุน่อายไุม่เกนิ 
13	ปี	หญงิ	ด.ช.มกรธวชั ยิม้ละมยั ชัน้	ป.6/2	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศ	รุ่น	Division	3	Novice	ชาย	และ	นายปกสกนธ์ 
โชติกไกร	ชั้น	ม.4/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่น	Division	2	
Amateur	ชาย

รางวัลชนะเลิศ True Sport-Toyota Junior 

Kart Championships 2018

	 ผลการแข่งขันรถ	Go-kart	Cadet	B	รุ่นอาย	ุ10	ป ี
รายการ	True	Sport-Toyota	Junior	Kart	Championships 
2018	ณ	สนามแข่งพีระเซอร์กิจ	พัทยา	เมื่อวันอาทิตย์ที	่2	
กันยายน	 2561	ด.ญ.ณัชทิพ ขุนหม่ืน	 ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	5/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1

เหรียญทอง TIGER THAI SONG KI YOUNG 

CUP ครั้งที่ 14

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ	 TIGER	 THAI	
SONG	 KI	 YOUNG	 CUP	 ครั้งที่	 14	 เม่ือวันเสาร์ที่	 11	
สิงหาคม	 2561	ณ	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	 นักกีฬา 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 4	 เหรียญทอง 
6	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง

รางวัลชนะเลิศแข่งขนัระบ�าใต้น�า้

	 นกัเรยีนแผนการเรยีน	English	Program	ได้ตวัแทน
ทีมชาติไทยในการแข่งขันระบ�าใต้น�้ารายการ	 Panasonic	
Pan	 Asia	 Artistic	 Swimming	 Championships	 14th 

Hong	Kong	Artistic	Swimming	Open	Competition	ผล
การแข่งขนั	ด.ญ.กลุธดิา อยูก่จิตชิยั	ชัน้	ม.3B	ได้รบัรางวลั
ชนะเลศิ	ประเภท	Free	Combination	(open)	และ	รางวลั
รองชนะเลิศอันดับที	่1	ของประเภท	Free	Team	(open)	
และ	ด.ญ.ปภัสรา อยู่กิจติชัย	 	 ชั้น	 ม.2A	 ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ	2	รุ่นอายุ	13	-	15	ปี	ประเภท	Free	
Team	(ทีมดาวรุ่งมุ่งทีมชาติ)	
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ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2561

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดักจิกรรมทศันศกึษา	ปีการศึกษา	2561	ส�าหรบันกัเรียนทกุระดบัช้ัน	เพือ่ให้นกัเรยีนได้เรยีนรูน้อกห้องเรยีน 
ในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน	2561	ดังนี้
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่

ระดับชั้น วันที่เดินทาง สถานที่

ป.1 15	ส.ค.	61 พิพิธภัณฑ์เด็กทุ่งครุ

ป.2 1	ส.ค.	61 ฟาร์มจระเข้สามพราน	และพระราชวังสนามจันทร์

ป.3 10	ส.ค.	61 ท้องฟ้าจ�าลอง	

ป.4 9	ส.ค.	61 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร

ป.5 6	ส.ค.	61 สัทธา	อุทยานไทย

ป.6 29	ส.ค.	61 พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร	์	

ม.1 7	ก.ย.	61 พระราชวังบางปะอิน	วังโบราณ	วิหารมงคลบพิตร	และวัดไชยวัฒนาราม

ม.2 8	ส.ค.	61 พิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธุ	์วัดหน้าพระเมรุ	และตันแลนด์ดิน

แดนแห่งความสมดุล

ม.3 16	ส.ค.	61 เมืองโบราณ	และวัดอโศการาม

ม.4 6	ก.ย.	61 พระราชวังบ้านปืน	วัดใหญ่สุวรรณาราม	และฟาร์มแกะสวิสชีฟฟาร์ม

ม.5 3	ก.ย.	61 สวนสัตว์เปิดเขาเขียว	สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล	

ม.6 17	ส.ค.	61 อุทยาน	ร.2	ค่ายบางกุ้ง	และตลาดน�้าอัมพวา


