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พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร ครู ครูนิเทศ และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 

	 พิธีมอบรางวัลผู้ร่วมบริหาร	ครู	ครูนิเทศ	และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	ปีการศึกษา	2561	เมื่อวันเสาร์ที	่10	พฤศจิกายน	2561 
ณ	โรงเรยีนอัสสมัชัญ	โดยมคีณุครโูรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีจ�านวน	5	ท่าน	ได้รบัรางวัลดงันี	้ประเภทครูผูส้อน	ระดบั	ป.4-6	ได้แก่	มาสเตอร์นท ี
กลิน่สคุนธ์	ประเภทครผููส้อน	ระดบั	ม.1-3	ได้แก่	มสิชลธชิา ทรพัย์รงัส	ีประเภทครูผูส้อน	ระดบั	ม.4-6	ได้แก่	มสิฮานาน อหีมนั	ประเภท
ครูนิเทศ	ได้แก	่มิสจิราพร คุณาบุตร	ประเภทบุคลากรทางการศึกษา	ได้แก่	มาสเตอร์ศิริ กังวลทรัพย์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASEAN Energy 

Awards 2018

     มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น	 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที	่
พร้อมด้วยคณะครู	 และท่ีปรึกษาโครงการอนุรักษ์พลังงาน 
สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง	 เป็นผู ้แทนโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 รายการ	
ASEAN	Energy	Awards	2018	ด้านพลงังานทดแทน	ประเภท
อาคารควบคุม	Large		Building	Category	โดยมีเลขาธิการ
อาเซียน	 Lim Jock Hoi เป็นผู้มอบรางวัล	 เมื่อวันจันทร์ที	่
29	ตุลาคม	2561	ณ	ห้อง	Sands	Grand	Ballroom	ชั้น	5 
ศูนย์ประชุม	Marina	Bay	Sands	ประเทศสิงคโปร์

รางวัลเชิดชูเกียรติ ประเภทสถานศึกษาดีเด่น

และนักเรียนดีเด่น 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ	
ประเภทสถานศึกษาดีเด่น	 และนักเรียนดีเด่นที่ท�าชื่อเสียงให้
กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	 และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	 ปีการศึกษา	 2561	 จากสมาพันธ์สมาคม 
ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	โดยมีภราดาสุรสิทธิ์ สุขชัย	ประธานมูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ให้เกียรติเป็นประธาน
มอบรางวลัให้กบั	ภราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์	ผูอ้�านวยการ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และคุณส่องแสง ปทะวานิช	 นายก
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี เมื่อวันเสาร์
ที่	10	พฤศจิกายน	2561	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญ



October - November 2018   3

รับโล่ประทานรางวัล Energy Mind Award 2017

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีโดยฝ่ายอาคารสถานที	่เข้าร่วมประกวดโครงการ	Energy	Mind	Award	2017	จดัโดย	การไฟฟ้านครหลวง	
ผลการประกวดโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลัระดบั	5	ดาว	ต่อเนือ่งเป็นปีที	่3	พร้อมรางวลันกัเรยีนแกนน�า	Young	Energy	Master	 
Award	 2017	 และรางวัลคณะท�างานดีเด่น	 Energy	 Mind	 Award	 2017	 รับโล่ประทานรางวัล	 Energy	 Mind	 Award	 2017 
โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวล ีพระวรราชาทนิดัดามาต	ุทรงโปรดให้หม่อมหลวงสราล ีกติยิากร	เป็นผู้แทนพระองค์	มอบรางวลั 
เมื่อวันศุกร์ที่	21	กันยายน	2561	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว

งานวันวิชาการ ACT Extreme Education 2018 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานวันวิชาการ	 ACT	 Extreme	 Education	 2018	 เมื่อวันอังคารที่	 27	 พฤศจิกายน	 2561 
โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ	 เข้าร่วมงานจ�านวนกว่าพันคน	 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจาก	 7	 กลุ่มสาระการเรียนรู้	 และ 
การประกวดแข่งขันทางวิชาการมากมาย	 อาทิ	 การแข่งขันตอบปัญหา	 การแข่งขัน	 A-Math	 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ 
การแข่งขัน	 eSport	 (ROV)	 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	 การแข่งขันเพชรยอดสังคม	 และการประกวดวาดภาพ	 เป็นต้น 
มอบรางวัล	เมื่อวันศุกร์ที	่21	กันยายน	2561	ณ	โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์	เซ็นทรัลพลาซา	ลาดพร้าว



October Course 2018

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดัโครงการ	October	Course	2018	คอร์สเรยีนเสรมิช่วงเดอืนตลุาคม	ระหว่างวนัที	่1-12	ตลุาคม	2561	
เพือ่ให้นกัเรยีนมทีกัษะ	ความรู	้และความพร้อมในภาคเรยีนที	่2	โดยมีคอร์สการเรยีนทีห่ลากหลายให้นกัเรยีนได้เลอืกเรียนตามความชอบ	
และความถนัด	ทั้งทางด้านวิชาการ	ดนตรี	และกีฬา	อีกทั้ง	การทัศนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศให้นักเรียนเลือกเรียนเพิ่มเติม

ค่ายภาษาจีนเมืองเทียนจิน 

	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดกิจกรรมค่ายภาษาจีนเมือง
เทียนจิน	 ณ	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 เม่ือวันที่	
12-21	ตุลาคม	2561	โดยมีนักเรียนหลักสูตรภาษา
อังกฤษ-จีน	 (ศิลป์ภาษาจีน)	 ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	4-5	จ�านวน	21	คน	เข้าร่วมกิจกรรม	ซึ่งนักเรียน
ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน	การฝังเข็ม	และการ
แพทย์แผนจีน	 ณ	 มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน	
เมืองเทียนจิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน
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อบรมในโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน  

	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�านักเรียนแผนการ

เรียนอังกฤษ-ภาษาจีน	 เข้าร่วมอบรม	 ณ	 สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัย 

อัสสัมชัญ	 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ	 เม่ือวันพฤหัสบดีที่	 4	 ตุลาคม	 2561	 ใน

โครงการค่ายภาษาและวฒันธรรมจนี	และเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าค่าย 

ณ	เมืองเทียนจิน	สาธารณรัฐประชาชนจีน



การประกวด ACT HEALTHY BOY & GIRL 2018

	 ฝ่ายกจิกรรม	จดัการประกวด	ACT	HEALTHY	BOY	&	GIRL	2018	เมือ่วนัองัคารที	่27	พฤศจกิายน	2561	ณ	หอประชมุหลยุส์	มารี	
เดอ	มงฟอร์ต	ผลปรากฏว่า	นายชตุพินธ์ คงวรีะประดิษฐ์ ช้ัน	ม.6B	ได้รับต�าแหน่ง	ACT	Healthy	Boy	2018 น.ส.วรวร์ี เอกภธูร ชัน้	ม.6/1 
ได้รบัต�าแหน่ง	ACT	Healthy	Girl	2018	และ	ต�าแหน่ง	Popular	Vote	ฝ่ายหญงิ	ได้เป็นพรเีซน็เตอร์ของ	ACT	Fitness	Center	พร้อมรับ
ของรางวัลจากผู้สนับสนุน	Decathlon	และ	Gift	Voucher	มูลค่า	8,000	บาท	และนายววีรวิชญ์ ซุ้ยวงศ์ษา	ชั้น	ม.5/1	ได้รับต�าแหน่ง	
Popular	Vote	ฝ่ายชาย	ได้เป็นพรีเซ็นเตอร์ของ	ACT	Fitness	Center	

การประกวด ACT DANCING CONTEST 2018

	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดการประกวด	 ACT	 DANCING	 CONTEST	 2018	 เมื่อวันอังคารที่	 27	 พฤศจิกายน	 2561	 ณ	 หอประชุม 
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
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การอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครื่องปั้นดินเผา ปราชญ์ท้องถิ่นไทย”

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ฝ่ายวิชาการ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ	“เครื่องปั้นดินเผา	ปราชญ์ท้องถิ่นไทย”	วิทยากร	
โดยปราชญ์บ้านธาตดุนิ	เกาะเกรด็	จงัหวดันนทบรุ	ีอาจารย์ชยัยทุธเหมรดิ	และอาจารย์ปรางนรนิทร์ เหมรดิ	เมือ่วนัพุธท่ี	3	ตลุาคม	
2561	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี่	ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งบุคลากร	และนักเรียน	จ�านวน	48	คน	

ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์

	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับโรงพยาบาล
วิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม	 จัดงานตรวจสุขภาพช่อง
ปาก	และเคลอืบฟลอูอไรด์	ให้กบันกัเรยีนประถมศึกษาปีทีี่	่3-6	ครัง้
ที่	1	ปีการศึกษา	2561	เมื่อวันที	่3-	4	กันยายน	2561	ณ	บริเวณ
ใต้อาคารเซนต์แมรี่
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ฉีดวัคซีนป้องกันโรคตามเกณฑ์

	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ร่วมกับ		
ศูนย์บริการสาธารณสุข	 40	บางแค	 จัดให้มีการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคตามเกณฑ์ส�าหรับนักเรียน	ป.1	,	ป.5	และ	ป.6 
เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 22	 พฤศจิกายน	 2561	ณ	บริเวณใต้
อาคารอัสสัมชัญ	 โดยนักเรียน	 ป.1	 ฉีดวัคซีนรวมคอตีบ-
บาดทะยัก	(dT),	วัคซีนโปลิโอชนิดกิน	(OPV)	และวัคซีน
หัด-หัดเยอรมัน	(MR),	นักเรียนหญิง	ป.5	ฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคมะเรง็ปากมดลูก	(HPV)	และนกัเรียน	ป.6	ฉดีวคัซีนรวม
คอตีบ-บาดทะยัก	(dT)	

อบรม English Teaching Method

	 คณะครกูลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	จ�านวน	4	คน 
ได้เข้าร่วมการอบรมในหวัข้อ	English	Teaching	Method	เม่ือวนั
เสาร์ที	่10	พฤศจิกายน	2561	ณ	โรงแรมพาลาซโซ	รัชดา	



งานแถลงข่าวการแข่งขนักฬีานกัเรียน

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดังานแถลงข่าวการแข่งขันกฬีา
นกัเรียนโรงเรยีนในเครือมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	 16	 เมื่อวันอังคารที	่ 2	ตุลาคม	2561	ณ	หอประชุมหลุยส์ 
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดาสรุสทิธิ ์สขุชยั	ประธานมลูนธิคิณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล 
ประธานฝ่ายกิจกรรมและนันทนาการมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลฯ	
และภราดาเกรียงศักดิ์ มายอด ประธานด�าเนินงานการจัดการ 
แข่งขนัฯ	เป็นผูแ้ถลงข่าว	ซ่ึงการแข่งขันจะจัดข้ึนในวันท่ี	17-20	ตลุาคม 
2561	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

แนะแนวแผนการเรียนระดับมัธยมศึกษา

	 งานแนะแนว	ฝ่ายวชิาการ	จัดประชมุแนะแนวแผนการเรยีน
ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 และมัธยมศึกษาตอนปลาย	 โดยมี 
ผูป้กครองนกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษาปีที	่6	เข้าฟังการบรรยาย
ในรอบเช้า	 และผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3 
เข้าฟงัการบรรยายในรอบบา่ย	เมื่อวันเสาร์ที	่3	พฤศจิกายน	2561	
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

สัมมนาคณะภราดา และครูผู้ร่วมบริหาร

	 คณะภราดา	และครผูู้ร่วมบรหิารโรงเรยีนในเครอืมลูนธิ ิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ได้เข้าร่วมการสัมมนา	
ประจ�าปีการศึกษา	 2561	 ในหัวข้อ	 “Moving	 Towards 
Sustainable	Development	Goals	in	Montfort	Education” 
เมือ่วนัที	่1-3	ตลุาคม	2561ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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พธีิถวายราชสดดุ ี

	 ฝ่ายปกครอง	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดัพธิถีวายราชสดดุ ี
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า- 
เจ้าอยูห่วั	เม่ือวนัศกุร์ที	่23	พฤศจกิายน	2561	ณ	มาร์ตนิยมิเนเซยีม	
อาคารโกลเด้น	 จูบิลี่	 โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษา 
ฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
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ปฐมนเิทศครูประจ�าการใหม่ ปีการศกึษา 2561

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้ส่งมาสเตอร์ชรตัน์ บุญชืน่ 
มสิดวงฤด ีอาจหอม มสิปรยีาภรณ์ จ�าปา มสิธนวรรณ ยัง่ยนื 
และมสิสพุตัรา เกษรจนัทร์ เข้าร่วมการปฐมนเิทศครปูระจ�า
การใหม่	ปีการศึกษา	2561	 	 ระหว่างวันที่	 10-12	ตุลาคม	
2561	 จัดโดย	 งานพัฒนาการศึกษา	 ฝ่ายการศึกษามูลนิธิ
คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ณ	 ศูนย์วิชาการและ
นันทนาการเซนต์คาเบรียล	จังหวัดนนทบุร	ี

ประชุมคณะกรรมการร่วม 4 ฝ่าย

	 ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 ด�าเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ร่วม	 4	 ฝ่าย	ประกอบไปด้วย	 ผู้แทนครู	 ผู้แทนผู้ปกครอง	 ผู้แทน 
ชมุชน	และผู้แทนนกัเรยีน	เพือ่ให้ความคดิเห็นเกีย่วกบัการก�าหนด
มาตรการช่วยเหลือนักเรียน	 เป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารเสริม 
(นม)	 ค่าหนังสือเรียน	 ค่าอุปกรณ์การเรียน	 ค่าเครื่องแบบ 
และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง
ศกึษาธิการ	โดยมีมสิวรนชุ รตันจรสัโรจน์ หวัหน้าฝ่ายธรุการ	-	การเงนิ 
เป็นประธานในการประชุม	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 9	 พฤศจิกายน	 2561 
ณ	ห้องประชุมผู้อ�านวยการ	อาคารรัตนบรรณาคาร

พิธีรับศีลมหาสนิท

	 งานอภบิาล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	จดัพธิรัีบศีลมหาสนทิ 
ครัง้แรกของนกัเรยีนระดับประถมศกึษา	ณ	วดันกับุญหลยุส์ 
มารีฯ	บางแค	เมื่อวันอาทิตย์ที่	25	พฤศจิกายน	2561	โดย
มบีาทหลวงศภุศลิป์ สขุสศุลิป์ เจ้าอาวาสวดันกับญุหลยุส์ 
มารีฯ	 บางแค	 เป็นประธานในพิธี	 และได้รับเกียรติจาก
ภราดาสุนันท์ โยธารักษ	์ ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	ภราดา
พีรพงศ์ ดาราไทย	 ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	 และคณะครู
คาทอลกิ	ร่วมเป็นสกัขพียานและเป็นก�าลงัใจให้กบันกัเรยีน

ศึกษาดูงานการบริหารความเสี่ยง

	 ฝ่ายปกครอง	 ร่วมกับ	 ฝ่ายกิจกรรม	 น�าคณะบุคลากร
เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ	 “การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี”	 เมื่อวันอังคารที่ 	 6	 พฤศจิกายน	 2561 
ณ	 ห้องพลังไทย	 1	 อาคาร	 1	 ปตท.	 ส�านักงานใหญ่	 บรรยาย
โดยวิทยากรทีมฝ ่ายบริหารผลด�าเนินงานและความเสี่ยง 
บริษัท	ปตท.	จ�ากัด	(มหาชน)



ชนะเลิศ South East Asia Youth Cup 2018

 ด.ญ.ปวริศา ศรีอยู่ยงค	์ชั้น	ม.1/B	และ	ด.ช.กิตสดา 
ธญัลกัษณ์ภาคย์	ชัน้	ม.2/A	ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนเยาวชน
ทีมชาติไทยเข้าร่วมแข่งขัน	 Ice	 Hockey	 ระดับนานาชาติ	
ปี	2561	รายการ	“South	East	Asia	Youth	Cup	2018”	
ระหว่างวันที่	 3-7	 กันยายน	 2561	ณ	สนามแข่ง	 The	 Rink	
เซ็นทรัลพระราม	 9	 ผลการแข่งขัน	ด.ญ.ปวริศา ศรีอยู่ยงค ์
	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	รุน่	U16	(เหรยีญทอง)	และ	ด.ช.กติสดา 
ธัญลักษณ์ภาคย	์ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่น	U15	(เหรียญทอง)	

รางวัลชนะเลิศ LTAT-HEAD Tennis10s

	 ผลการแข่งขนัเทนนสิรายการ	LTAT-HEAD	Tennis10s	
เมือ่วนัอาทติย์ที	่9	กนัยายน	2561	ณ	สนามเทนนสิ	FBT	Sport	
Park	ลาดกระบัง	ด.ช.กันตพัฒน์ ลิ้ม	ชั้น	ป.4/2	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี

ชนะเลิศ Phuket Ice Hockey Tournament 2018

	 ผลการแข่งขนั	ICE	HOCKEY	รายการ	Phuket	Ice	Hockey	
Tournament	2018	ระหว่างวนัที	่30	สงิหาคม	-	2	กนัยายน	2561	
ณ	สนามแข่ง	 Ice	 Arena	 Phuket	ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ 
ชั้น	 ป.4/B	 	 ในนามทีม	 Mighty	 Mouse	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 
ในรุ่น	U10	(เหรียญทอง)	

ชนะเลิศ PTT Rotax Max Challenge Thailand 2018

	 ผลการแข่งขันโกคาร์ทรายการ	PTT	Rotax	Max	Challenge 
Thailand	 2018	 เม่ือวันอาทิตย์ ท่ี	 9	 กันยายน	 2561	 ณ	
สนามพีระอินเตอร์เนช่ันแนลเซอร์กิจ	 พัทยา	 ด.ช.กิตติณัฎฐ์ 
เหลืองอรุณชัย	 ชั้นป.5/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 รุ่น	Mirco	max	
สนาม	4	และรางวัลรองชนะเลิศ	ในรุ่น	Mirco	max	สนาม	5
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รางวัลชนะเลิศเทนนิสพัฒนาฝีมือสานฝันสู่อาชีพ 
	 ผลการแข่งขันเทนนิสพัฒนาฝีมือสานฝันสู ่อาชีพ	
2018	ครั้งที	่5	ระหว่างวันที	่8-9	กันยายน	2561	ณ	จังหวัด
นครราชสีมา	ด.ช.กิจชานน มีสวัสดิ	์ชั้น	ป.3/B	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 8	 ปี	 และรางวัล 
รองชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	

เหรียญทองกีฬาปีนหน้าผาชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย ประจ�าปี 2561 ชงิถว้ยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

สนามที่ 1

	 ผ ล ก า ร แข ่ ง ขั น กี ฬ า ป ี น หน ้ า ผ า ชิ ง ช น ะ เ ลิ ศ
แห่งประเทศไทย	 ประจ�าปี	 2561	 ชิงถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี
(สนามที	่1)	ระหว่างวนัที	่22-23	กนัยายน	2561	ณ	หน้าผาจ�าลอง
โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีประเภท	Lead	และ	Speed	นกักฬีา 
โรงเรียนอสัสมัชัญธนบรุ	ีได้รบัรางวลั	6		เหรยีญทอง	5	เหรียญเงนิ 
7	เหรียญทองแดง	

รางวัลชนะเลิศ CSC Age Group 

Badminton 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ	 CSC	 Age	
Group	Badminton	2018	ระหว่างวนัท่ี	4-10	กนัยายน	2561	
ณ	ประเทศสิงคโปร์	ด.ช.อดศิกัดิ ์ประเสรฐิเพชรมณ	ีชัน้	ม.2/3 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยวและคู่	 รุ่นอายุไม่เกิน 
14	ปี	และ ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ	์ชั้น	ป.5/4	ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	11	ปี	

รางวัลชนะเลิศ Bangkok University

Junior Cup 2018 Circuit 2

	 ผลการแข่งขันเทนนิส	รายการ	Bangkok	University	
Junior	Cup	2018	Circuit	2	ระหว่างวันที่	15-16	กันยายน	
2561	ณ	สนามเทนนิส	สวนหลวง	ร.9	ด.ช.คุณากร กางทอง 
ชัน้มัธยมศกึษาปีที	่2/6	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ประเภทชายเดีย่ว	
รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี
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รางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนและนักศึกษาในเครือฯ ครั้งที่ 16

	 ผลการแข่งขนักฬีานกัเรยีนและนกัศกึษาในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่16	ระหว่างวนัที	่18-20	ตลุาคม	2561 
ณ	โรงเรียนอสัสมัชญัศรรีาชา	นกักฬีาโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุไีด้รบัถ้วยรางวลัรางวลัชนะเลิศ	จ�านวน	13	ใบ	เหรยีญรางวลั	23	เหรียญทอง 
24	เหรียญเงิน	18	เหรียญทองแดง			
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่




