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ACT WORLD CULTURE TALENT SHOW 2019 
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดังานการแสดงออกของนกัเรยีน	ปีการศกึษา	2562	“ACT	WORLD	CULTURE	TALENT	
SHOW	2019”	ระหว่างวันที่	22	มกราคม	ถึงวันที่	1	กุมภาพันธ์	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ทั้งนี้	
ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มเติมได้ที่	https://www.facebook.com/act.actmedia
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 รางวัลต้นแบบ (Best Practice) สาขาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
	 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ี	โดยฝ่ายอาคารสถานที	่เข้าร่วมการประกวดในโครงการนวตักรรมพลงังาน	และสิง่แวดล้อม
ในสถานศกึษา	ENnovation	School	จดัโดย	การไฟฟ้านครหลวง	ผลการประกวด	โรงเรียนอสัสัมชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลั
ต้นแบบ	(Best	Practice)	สาขาการจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม	รางวลัที	่1	สาขาการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนทีเ่ก่ียวข้อง	
รางวลัที	่1	สาขาการจดัการพลงังานและสิง่แวดล้อม	รางวลัที	่1	สาขานวัตกรรม	และรางวลัที	่2	สาขานโยบายและแผนงาน
ซึ่งฝ่ายอาคารสถานที่	และตัวแทนนักเรียนได้เข้าร่วมงานรับรางวัล	เมื่อวันจันทร์ที่	27	มกราคม	2563	ณ	ส�านักงานใหญ่
การไฟฟ้านครหลวง	

 เหรยีญทองการแข่งขนังานวนันักประดิษฐ์
	 นกัเรยีนห้องเรยีนพิเศษวทิยาศาสตร์	ระดบัมัธยมศึกษา
ตอนต้น	 ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมการแข่งขันในโครงการ	
Thailand	New	Gen	Invertors	Award	(I-New	Gen	2020)
และร่วมจดัแสดงนทิรรศการ	ในงานวนันกัประดษิฐ์	ประจ�าปี
2563	จัดโดย	ส�านักงานคณะกรรมการการวจัิยแห่งชาต	ิเมือ่
วนัท่ี	2-6	กมุภาพันธ์	2563	ณ	ศนูย์นิทรรศการและการประชมุ
ไบเทค	ผลการแข่งขัน	ผลงาน	“เครื่องตรวจจับเห็ด”	ของ	
ด.ช.ธฤต วิทย์วรสกุล และ	ด.ช.พีรวิชญ์ ตีรพัฒนาพันธุ์
ชั้น	ม.3/8	ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

 ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
	 ขอแสดงความยินดี	กับนักเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง	สสวท.	และ	สอวน.	ระดับชั้น
มธัยมศกึษาปีที	่2/8	ทีม่สิีทธิเ์ข้าร่วมโครงการพัฒนาอจัฉริยภาพทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยสี�าหรับเด็กและเยาวชน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	รุ่นที่	23	ประจ�าปี	2563	ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
	 1. ด.ช.กรปภพ สิทธฤิทธิ ์ 2. ด.ช.กติตธิชั จนัทนะรตัน์  3. ด.ช.ชยพฒัน์ โอสนานนท์  4. ด.ช.บญุฤทธ์ิ สขุพณชินนัท์
5. ด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญา 6. ด.ญ.ไอลดา รุ่งประถม
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 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
 Oral presentation
	 ผลการแข่งขันการน�าเสนอรีวิวสินค้าโดยปากเปล่า	
(Oral	 presentation)	 งาน	 RSU	 English	 Language	
Academic	 Contest	 2020	 จัดโดย	 คณะศิลปะศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรังสิต	 เมื่อวันศุกร์ที่	 31	 มกราคม	 2563	
ด.ช.ธนโชติ เปยมลาภธนบูรณ์	 ชั้น	 ม.3A	 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ	1

 รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 การแข่งขนัตอบปญหาสุขภาพ 
	 	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฝ่ายวิชาการน�านักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ	 หัวข้อ	 การแข่งขัน
ตอบปัญหาสุขภาพ	ชิงทนุการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย
ในงานอายรุแพทย์ศริริาชพบประชาชน	ปี	2563	เมือ่วนัพฤหัสบดท่ีี	
13	กมุภาพันธ์	2563	ณ	โถงอาคาร	100	ปี	สมเดจ็พระศรนีครนิทร์
ผลการแข่งขนั	น.ส.ณชิกมล ลาพ้น	และ	น.ส.พมิพ์รตัน์ ธรีวชิยางกรู
ชั้น	 ม.5/1	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 โดยมีมิสนิตติยา 
ถวิลถึง	เป็นครูผู้ฝกซ้อม

 รางวัล DIAMOND OF THE YEAR 2019 
	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม
ฝ่ายวิชาการ	 จัดกิจกรรมตอบปัญหา	 Social	 Studies	
Genius	เพชรยอดสังคม	ปีที่	7	ตลอดปีการศึกษา	2562	
ผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันอังคารที่	 11	
กุมภาพันธ์	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	
นายจิรพัฒน์ โกศิลป์	 ชั้น	 ม.3/8	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
DIAMOND	OF	 THE	 YEAR	 2019	 จากการตอบปัญหา
ในหัวข้อ	ROV	ได้รับของรางวัลรวมมูลค่า	60,000	บาท

 QAD Visit from Bell UK Cambridge  
 Examination 2020
	 นักเรียนแผนการเรียน	 English	 Program
ได้เข้ารับการสอบภาษาอังกฤษ	 Cambridge
Examination	2020	เมือ่วนัองัคารท่ี	25	กุมภาพนัธ์	
2563	โดยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2	เข้า
รับการทดสอบ	 KET	 (Key	 English	 Test)	 และ
ระดบัชัน้	ม.3	เข้ารบัการทดสอบ	PET	(Preliminary
English	Test)
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 ศึกษาดูงาน Rmutr Sport Complex
	 	 คณะบุคลากรงานสระว ่ายน�้ า 	 และศูนย ์กีฬา 
ฝ่ายกิจกรรม	 เดินทางไปศึกษาดูงาน	ณ	 ศูนย์ปฏิบัติการ
กีฬาเฉลิมพระเกียรติ	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์	Rmutr	Sport	Complex	เมื่อวันอังคารที่	3	
มนีาคม	2563	โดยมอีาจารย์ประพฒัน์ สใีส	รองอธกิารบดี	
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี	

  เย่ียมชมสถานประกอบการสัมมนาและศกึษา 
 ดงูานการบริหารจดัการน�า้เสียในสถานศกึษา
	 	 ฝ่ายอาคารสถานที่	สัมมนาและศึกษาดูงานเรื่องการ
บริหารจัดการน�้าเสียในสถานศึกษา	 และการผลิตภาชนะ
จากเยื่อใบไม้	 ด้วยนวัตกรรมเคร่ืองอัดขึ้นรูปภาชนะ	 เมื่อ
วันเสาร์ที่	7	มีนาคม	2563	ณ	ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรม
พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
วิทยาเขตก�าแพงแสน	

 อบรมการป้องกันการแพร่ระบาด
 ของโรคโควิด-19 
	 	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 จัดอบรมให้
ความรู้เร่ืองการปฏิบัติส�าหรับสถานศึกษาในการป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19	โดยมีคณุพรชนก บญุชม 
และคณุธญัญลกัษณ์ พนัธ์ศรี	พยาบาลวชิาชพีปฏบิติัการ 
จากศูนย์บริการสาธารณสุข	 40	 บางแค	 ให้เกียรติเป็น
วิทยากร	เมื่อวันศุกร์ที่	19	มิถุนายน	2563	ณ	หอประชุม
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

 อบรมระบบประกันคุณภาพและการเขียน  
 รายงานประเมินตนเองตามมาตรฐานใหม่
	 	 งานประกันคุณภาพ	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดอบรม
ระบบประกันคุณภาพ	 และการเขียนรายงานประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานใหม่	เมือ่วนัท่ี	25-26	กมุภาพนัธ์	2563 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	โดยมีภราดาพัทธนันท์  
ไชยรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	 และพิธีปิดการ
อบรม	อาจารย์อรรถพล จนัทร์ชวีะ อาจารย์อ้อยทพิย์ ศรศกึ 
และอาจารย์อังสณา ศิรภูวดล	ให้เกียรติเป็นวิทยากร



 พิธีเสกรถมินิบัสคันใหม่
 บาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญ
หลยุส์	มารฯี	บางแค	ให้เกยีรตเิป็นประธานในการประกอบ
พิธีเสกรถมินิบัสคันใหม่ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อ
วันพุธที่	 26	 กุมภาพันธ์	 2563	 ณ	 บริเวณหน้าอาคาร 
เซนต์ปีเตอร์	 โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล 
ผูอ้�านวยการ	ภราดาพัทธนันท์ ไชยรา	และคณะบุคลากร
เข้าร่วมพิธี

  กิจกรรมให้ความรู้เรื่องสวัสดิภาพ
 และความปลอดภัยนักเรียน 
	 ตวัแทนคณะกรรมการสภานกัเรยีนระดบัประถมศึกษา	
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องสวัสดิภาพ	และความปลอดภัย
นกัเรียนให้กบันกัเรียนระดับชัน้	ป.1-ป.6	เมือ่วนัที	่25	และ	
27	กุมภาพันธ์	2563	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	

 กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์เพศศึกษา 
	 	 ฝ ่ายปกครอง	 จัดกิจกรรมให้ความรู ้ โรคเอดส  ์
เพศศกึษา	ประจ�าปีการศกึษา	2562	โดยมตีวัแทนนกัเรียน
จ�านวน	40	คน	เข้าร่วมกจิกรรม	และบรจิาคส่ิงของจ�าเป็น
ให้กับผู้ป่วยโรคเอดส์	 เมื่อวันศุกร์ที่	 24	 มกราคม	 2563 
ณ	วัดพระบาทน�้าพุุ	จังหวัดลพบุรี	

 วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา
	 งานอภิบาล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดวจนพิธีกรรมปิด 
ปีการศึกษา	2562	โดยมบีาทหลวงปฏญิญา สริธิารารัตน์ 
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่	 กรุงเทพฯ	 ให้เกียรติเป็น 
ประธานในการประกอบวจนพิธีกรรม	 คณะภราดา 
คณะกรรมการที่ปรึกษา	 คณะครู	 และตัวแทนนักเรียน 
เข้าร่วมพธีิ	เมือ่วนัศกุร์ที	่21	กมุภาพนัธ์	2563	ณ	หอประชมุ 
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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  อบรมนักเรียน
	 งานส่งเสรมิระเบยีบวนิยั	ฝ่ายปกครอง	จดัให้มกีารอบรม
นกัเรยีน	เมือ่วนัองัคารที	่18	กมุภาพนัธ์	2563		โดยมีภราดา 
ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ผูอ้�านวยการ	ให้การอบรมนกัเรยีน
ระดับชั้น	ม.1-ม.5	และภราดาอรุณ เมธเศรษฐ	ที่ปรึกษา 
ผู้อ�านวยการ	 ให้การอบรมนักเรียนระดับชั้น	 ป.4-ป.6 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

 งานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน 
	 	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการ	จัดกจิกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่จีน	ปี	2563	ภายในงานมีกจิกรรม
การแสดงออก	และนทิรรศการอาหารจนีโดยนกัเรยีนแผนการเรยีนภาษาองักฤษ-จนี	(ศลิป์ภาษาจนี)	ระดบัช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่	 4-6	 โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 และผู้อ�านวยการสถาบันขงจ่ือ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ	ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	23	มกราคม	2563	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

 ACT Home Coming 2020 Day
	 	 สมาคมศษิย์เก่าอัสสมัชัญธนบุร	ีจดังานคนืสูเ่หย้า	ACT	Home	Coming	Day	2020	เมือ่วนัเสาร์ท่ี	15	กมุภาพนัธ์	2563 
ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ให้เกยีรติเป็นประธาน	ภายในงานมพีธิมีอบ
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้แก่	พลต�ารวจโท สาโรช นิ่มเจริญ ศิษย์เก่ารุ่นที่	10	เลขประจ�าตัว	868	
ด�ารงต�าแหน่ง	ผู้บัญชาการส�านักงานตรวจสอบภายใน	ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ	(เกษียณอายุ)	นายเทวัญ ลิปตพัลลภ 
ศิษย์เก่ารุน่ที	่12	เลขประจ�าตวั	1559	ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง	รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ีและ	ดร.แพทย์ไทย ภดูศิ 
ภานุภ์คนันท์	ศิษย์เก่ารุ่นที่	1801	เลขประจ�าตัว	6872	ปัจจุบันด�ารงต�าแหน่ง	ประธานกรรมการบริหาร	ซีอีโอ	กรุ๊ป



 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ศึกษาดูงาน
 การบริหารจัดการพลังงาน
	 	 คณะบุคลากรโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ	 เดินทาง
มาศึกษาดูงานการบริหารจัดการพลังงาน	 สิ่งแวดล้อม	
และศูนย์การเรียนรู้ฯ	 	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวัน
ศุกร์ที่	21	กุมภาพันธ์	2563	โดยมีมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น 
ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายอาคารสถานท่ี	มาสเตอร์เขมพาสน์ 
จาดก้อน	 หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้ฯ	 และ	 คณะกรรมการ
นกัเรียนด้านการด�าเนนิกจิกรรมการอนรุกัษ์พลงังาน	และ
สิ่งแวดล้อม	ให้การต้อนรับและน�าเยี่ยมชม

 Happy Feast Day
  ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้�านวยการ	พร้อม
ด้วยคณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อ�านวยการ	และคณะครรู่วม
แสดงความยนิด	ีและร่วมกันร้องเพลง	Happy	Feast	Day	
เพือ่แสดงความยนิด	ีเนือ่งในวนัฉลองศาสนนามนกับุญองค์
อุปถัมภ์	“อันตนแห่งปาดัว”	ของภราดาอรุณ เมธเศรษฐ 
เมือ่วนัจันทร์ที	่15	มถินุายน	2563	ณ	บ้านพกัภราดา	และ
นักบุญองค์อุปถัมภ์	 “Saint	 Paul”	ของภราดาพีรพงศ์ 
ดาราไทย	อธิการ	และภราดากฤษฎา งามวงศ์	ที่ปรึกษา
ฝ่ายบริหารทั่วไป	 เม่ือวันจันทร์ที่	 29	 มิถุนายน	 2563 
ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต

 เยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียวและ
 ศูนย์การเรียนรู้ฯ 
	 	 ฝ่ายอาคารสถานที	่ให้การต้อนรบัคณะเจ้าหน้าทีแ่ละ
บคุลากรจากการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย	(กฟผ.)	ที่
เดินทางมาเยี่ยมชมห้องเรียนสีเขียว	และศูนย์การเรียนรู้ฯ	
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันศุกร์ที่	7	กุมภาพันธ์	2563	

 คณะครูโรงเรียนวรรัตน์ศึกษาดูงาน STEM
	 	 คณะครูโรงเรียนวรรัตน์ศึกษาเดินทางมาศึกษา
ดูงานการเรียนการสอน	 STEM	 ฝ่ายวิชาการ	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อพุธที่	 5	 กุมภาพันธ์	 2563	 โดยมี 
มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ
ฝ่ายวิชาการ	และคณะบุคลากรฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2
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  สแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน
	 ผลการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์	 ระหว่างโรงเรียน 
ปีการศึกษา	2562	จดัโดยสมาคมกฬีาสแตค็	(ประเทศไทย)	
ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 นักกีฬาสแต็ค 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 10	 เหรียญทอง 
12	 เหรียญเงิน	 17	 เหรียญทองแดง	 ครองถ้วยชนะเลิศ
กรมพลศึกษา	รวม	3	รางวัล	รางวัลรุ่น	12	ปี	ชาย	ได้แก ่
ด.ช.ปิยบตุร โมกขะเวส	ชัน้	ป.4/6	รางวลัรุน่	14	ปี	ชาย	ได้แก่ 
ด.ช.ภรูวิฒัน์ ฟลอเรส	ชัน้	ม.3/2	และรางวลัรุน่	16	ปี	ชาย 
ได้แก่	ด.ช.ปัณณวิชญ์ เฉลิมเลิศปัญญา	ชั้น	ม.2/8

  Martin’s Cup Swimming  
     Championship
	 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน�้ารายการ	Martin’s	 Cup	
Swimming	Championship	ครั้งที่	 18	 เมื่อวันที่	 7-10	
กุมภาพันธ์	 2563	ณ	 สระว่ายน�้ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	
วิทยาเขตสุวรรณภูมิ	 ทีมสโมสรว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุร ี
ได้รบัรางวลั	11	เหรยีญทอง	5	เหรยีญเงนิ	14	เหรยีญทองแดง 
โดยมี	ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์	ชั้น	ม.2/1	ท�าผลงานได้	
7	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง	สามารถ
ท�าลายสถติ	ิ3	รายการ	ผ่านเกณฑ์เยาวชนทมีชาต	ิประเภท
ผีเสื้อ	50	เมตร	ใน	Rank	อันดับ	3

 เหรียญเงิน SMU Gravical 2020
	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	SMU	Gravical 
2020	 เมื่อวันที่	 30	 มกราคม-2	 กุมภาพันธ์	 2563 
ณ	ประเทศสิงคโปร์ นายปกสกนธ์ โชติกไกร	ชั้น	ม.5/5	
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 (เหรียญเงิน)	 ประเภท	
Bouldering	รุ่น	Novice	MEN

 การแข่งขันบาสเกตบอลภายใน 
  รายการ 3x3
  กลุ ่มสาระการเรียนรู ้ สุข ศึกษาและพลศึกษา 
ฝ่ายวิชาการ	 จัดการแข่งขันบาสเกตบอลภายใน	 รายการ	
3x3	 Basketball	 2019-2020	 ชาย-หญิง	 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	3	รอบ	Final	พร้อมพิธีมอบเหรียญรางวัล	
และถ้วยชนะเลิศ	เมื่อวันจันทร์ที่	27	มกราคม	2563	โดย
มีภราดา	ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติ
เป็นประธานมอบรางวัล



 มาตรการป้องกันโรคติดต่อของโรงเรียน 
	 	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	และฝ่ายอาคารสถานที่	ได้ด�าเนินการป้องกันโรคติดต่อ	ตามมาตรการ
ป้องกันโรคติดต่อของโรงเรียนให้กับนักเรียนโดยด�าเนินการ	ดังนี้
	 	 •	 ตรวจคัดกรองให้กับนักเรียนในตอนเช้าก่อนเข้าห้องเรียน
	 	 •	คัดกรองพบนักเรียนมีไข้	คัดแยกนักเรียนไว้ที่ห้องพยาบาล	และติดต่อผู้ปกครองให้มารับไปพบแพทย์
	 	 •	นักเรียนไปพบแพทย์	แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคไข้หวัดใหญ่	ให้หยุดรักษาตัวอยู่ที่บ้านอย่างน้อย	7	วัน	
	 	 	 หรือจนกว่าจะหาย
	 	 •	 แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ด�าเนินการท�าความสะอาดห้องเรียน
	 	 •	 จัดให้ความรู้	และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคติดต่อแก่นักเรียนและผู้ปกครอง	ผ่านเว็บไซต์โรงเรียน
	 	 	 และคุณครูให้ความรู้กับนักเรียนในห้องเรียน
	 	 •	 จัดเตรียมหน้ากากอนามัย	และเจลล้างมือไว้ให้บริการ
	 	 •	ด�าเนินการเฝ้าระวัง	เก็บข้อมูล	และติดตามจ�านวนการป่วยเพิ่มของนักเรียนในห้องในวันต่อไป	
	 	 	 เพื่อไว้เป็นข้อมูลด�าเนินการต่อ

 ตรวจคัดกรองก่อนขึ้นห้องสอบ
	 	 ในช่วงสปัดาห์สอบปลายภาคเรยีนที	่2/2562	คณะครูโรงเรียนอสัสัมชญัธนบรีุ	และเจ้าหน้าท่ีพยาบาล	ร่วมกนัตรวจ
คดักรองนกัเรยีน	และคณุครกู่อนขึน้ห้องสอบทกุอาคาร	พร้อมทัง้การบรกิารเจลท�าความสะอาดมอื	เพ่ือเป็นการป้องกัน
การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่

 ACT e-School Learning@Home
	 โรงเรียนอัสสัมธนบุรี	จัดการเรียนการสอน	ACT	e-School	Learning@Home	ระหว่างวันหยุดในช่วงสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสั	COVID-19	โดยเริม่เปิดห้องเรยีนตามก�าหนดการ	ดงันี	้วนัเสาร์ที	่16	พฤษภาคม	2563	ระดบัช้ัน 
ประถมต้น	ป.1-ป.3	วันอาทติย์ที	่17	พฤษภาคม	2563	ระดบัชัน้ประถมปลาย	ป.4-ป.6	และวนัจันทร์ท่ี	18	พฤษภาคม	2563 
ระดับชั้นมัธยมศึกษา	ม.1-ม.6


