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ACT Talent Show 2018

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน	 ปีการศึกษา	 2561	 ACT	 Talent	 Show	 2018 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	ระหว่างวันที่	18-26	มกราคม	2562	ทั้งนี้	ท่านสามารถรับชมภาพถ่ายกิจกรรมดังกล่าว 
เพิ่มเติมได้ที	่https://www.facebook.com/act.actmedia
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เยาวชนดเีด่น และน�าช่ือเสียงสู่ประเทศชาติ

	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จ�านวน	4	คน	ได้แก ่
ด.ญ.สลกัทิพย์ อุน่เมอืง ชัน้	ม.1/7	(นักกฬีาเทนนสิทมีชาตไิทย
รุน่อายไุม่เกนิ	14	ปี) ด.ญ.ณัฐชนก ไล้สวน	ชัน้	ม.2/5	(นกักฬีา
แบดมนิตนั)	ด.ญ.อัญพชัร์ พชิติปรชีาศกัดิ	์ชัน้	ป.5/4	(นกักฬีา
แบดมินตัน	มือ	1	ของประเทศ	รุ่นอายุไม่เกิน	11	ปี)	และ 
ด.ญ.กนัยาวร์ี ชตุพินัธ์เจรญิ	ชัน้	ม.2/1	(ความสามารถด้านการ 
ร้องเพลง)	ได้รบัรางวลัเยาวชนดเีด่นและน�าชือ่เสยีงสูป่ระเทศ
ชาติ	โดยทั้ง	4	คนได้เข้าร่วมพิธีมอบโล่รางวัล	เมื่อวันพุธที	่9	
มกราคม	2562	ณ	ตึกสันติไมตรี	ท�าเนียบรัฐบาล	

เกียรตินิยม Ballet และ Modern Jazz

	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับเกียรตินิยม
จากการสอบเลื่อนเกรดในวิชา	Ballet	และ	Modern	Jazz	
ของสถาบันบางกอกแดนซ์	 ในหลักสูตร	 CSTD	 ประเทศ
ออสเตรเลีย	ซ่ึงมรีายชือ่ดงันี	้ด.ญ.ศรนิทร์นติย์ ลาภสมบติัศริิ 
ป.3/3	 ด.ญ.สิริกิติยา คงคา	 ป.4/2	 ด.ญ.กัญญาพัชร 
สุวรรณ ป.3B ด.ญ.ปัณณพัทธ์ เอื้ออัครวงษ์	 ป.2/1 
ด.ญ.ณัฐภัสสร จันทร์เจริญ	 ป.2/3	 และ	ด.ญ.พัชญ์สิตา 
ฐานอริยบุญศิร	ิป.5/6

รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน Speech 

	 ผลการแข่งขัน	 Speech	 ในรายการสตรีวิทยา 
วิชาการ’	61	เมื่อวันจันทร์ที่	14	มกราคม	2562	ณ	โรงเรียน
สตรีวทิยา	ด.ช.วรวทิย์ วนิเซนท์ ศรแผลง ชัน้	ป.5/3	ได้รบัรางวลั
ชนะเลิศจากการแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย	 และ 
ด.ช.ธนโชติ เป่ียมลาภสมบูรณ์ ชัน้	ม.2A	ได้รบัรางวลัชนะเลิศ 
จากการแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	โดยมี	นายปวริศร์ 
ป้ันอดุม	ชัน้	ม.4/1	ได้รบัรางวลัรองชนะเลิศอนัดบั1	จากการ
แข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ผ่านการสอบคดัเลือก

เข้าศกึษาสถาบนัดนตรีกลัยาณิวัฒนา

 นายภคพงษ์ ขันติวงษ์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 6/7	
แผนการเรียนสหศิลป์ดนตรีและการแสดง	 ได้ผ่านการสอบ 
คัดเลือกเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต	
สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา	ประจ�าปีการศึกษา	2562	และ
ได้รับทุน	100%



มอบเกียรติบัตรเด็กดีมีวินัย และเด็กดีมีน�า้ใจ

	 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 4	 จัดกิจกรรมมอบ
เกยีรตบิตัรยกย่องนกัเรยีนทีป่ระพฤต	ิและปฏบิตัหิน้าทีด่เีด่น 
ด้านเด็กดีมีวินัย	 และเด็กดีมีน�้าใจ	 เพื่อเป็นก�าลังใจให้กับ
นักเรียนในการท�าความดีในด้านต่างๆ	 ให้ได้รับการยกย่อง
เชดิชแูละเกดิความภาคภมูใิจในตนเอง	และให้เป็นแบบอย่าง
กับนักเรียนท่ัวไป	 โดยมี	มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ 
หัวหน้าฝ่ายปกครอง	เป็นผู้มอบรางวัล
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อบรมครูคณิตศาสตร์

	 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร์	ฝ่ายวชิาการ	จัดอบรมครคูณติศาสตร์	เมือ่วนัพธุที	่9	มกราคม	2562	ในหวัข้อ	Promoting	
the	21st	century	skills	bridging	the	digital	gap	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร	และ	Workshop 
ณ	ห้องคอมพิวเตอร์	1	อาคารเซนต์ปีเตอร์

ร่วมโครงการ Young Al Robotics 

 มาสเตอร์ยทุธพงษ์ วงศ์เมอืงสรรค์	หวัหน้าฝ่ายวชิาการ 

และคณะครูฝ่ายวิชาการ	น�านักเรียนแผนการเรียนห้องเรียน

วิทยาศาสตร์ฯ	ร่วมโครงการ	Young	AI	Robotics	เมื่อวันที ่

23	และ	24	พฤศจิกายน	2561	ณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	

ร่วมกิจกรรมค่ายวิทยากรแกนน�า

ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 มาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจมัน่		หวัหน้าฝ่ายอาคารสถานท่ี	และ
มาสเตอร์เขมพาสน์ จาดก้อน	 งานศูนย์การเรียนรู้พลังงาน 
ส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกจิพอเพยีง	ได้น�านกัเรยีนแกนน�าเข้าร่วม 
กจิกรรมค่ายวทิยากรนกัเรยีนแกนน�าด้านการอนรุกัษ์พลงังาน
และสิ่งแวดล้อม	เมื่อวันที	่30	พฤศจิกายน-1	ธันวาคม	2561	
ณ	อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	จังหวัดเพชรบุรี



งานวันครู ปีการศึกษา 2561 

	 ส�านักผู้อ�านวยการ	จัดงานวันครู	ปีการศึกษา	2561	เมื่อวันอังคารที	่15	มกราคม	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	
ภายในงานมพีธิมีอบใบก�ากบัเครือ่งราชอสิริยาภรณ์	และการมอบช่อดอกไม้แสดงความยนิดกีบัคณุครทูีไ่ด้รับรางวัลจากการแข่งขนัภายนอก	
ได้แก่	 รางวัลคุรุสดุดี	 รางวัลครูดีเด่นสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 รางวัลผลงานวิจัยระดับดี	 ตลอดจนพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ 
ปีการศึกษา	2561	โดยมภีราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน

กิจกรรมวันเด็ก ปีการศึกษา 2561 

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจัดกจิกรรมวนัเดก็	เนือ่งในโอกาสวันเดก็แห่งชาต	ิเมือ่วนัศกุร์ท่ี	11	มกราคม	2562	โดยนักเรยีนได้เข้าร่วม 
กิจกรรมต่างๆ	ที่จัดขึ้นโดยคณะครู	และผู้ปกครองนักเรียน
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กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติเพื่อน้อมร�าลึกในพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จ 
พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	เมือ่วนัองัคารที	่4	ธนัวาคม	2561	โดยมีภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	ทีป่รกึษาฝ่ายปกครอง 
และคุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมฯ	พร้อมด้วยตัวแทนผู้ปกครองนักเรียน	ร่วมพิธีวางพวงมาลา	และดอกไม้	หน้าอนุสรณ์แห่ง 
ความจงรักภักดี	 ในหลวงรัชกาลท่ี	 9	 ที่ประดิษฐาน	 ณ	 สวนกาญจนาภิเษก	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 หลังจากนั้นมีการแข่งขัน 
กฬีาสตรีทบาสเกตบอลสมัพนัธ์วนัพ่อ	โดยมีตวัแทนคณุพ่อจากทกุระดบัชัน้เข้าร่วมการแข่งขัน	ปิดท้ายการจดักิจกรรมด้วยการพบปะสังสรรค์ 
และรับประทานอาหารร่วมกัน
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	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุยเดช	 บรมนาถบพิตร	 วันชาติ	 และวันพ่อแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2561	 โดยมีการอ่าน	 “ความหมายและความส�าคัญของ 
วันชาติไทย”	และศาสตร์พระราชา	ประกอบด้วย	1.	พระบิดาแห่งการจัดการน�้า	2.	พระบิดาแห่งเทคโนโลยี	3.	พระบิดาแห่งฝนหลวง	
4.	 พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย	 5.	 พระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย	 6.	 พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย	 7.	 พระบิดาแห่งการวิจัยไทย 
8.	พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย	9.	พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย	ตลอดจนการจัดป้ายนิเทศในห้องเรียน	และกิจกรรม
บ�าเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน



โรงเรียนประถมถางห ูเยีย่มชมโรงเรียน 
	 นกัเรยีนจากโรงเรยีนประถมถางห	ูสาธารณรัฐประชาชนจนี	จ�านวน	32	คน	เดนิทางมาเยีย่มชมโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเมือ่วนัจนัทร์ที่ 
3	ธันวาคม	2561	โดยมีการจัดพิธีต้อนรับ	ณ	หอประชุมหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

มอบเงนิบริจาค

 มาสเตอร์สมบตั ิบญุสาพพัิฒน์	หวัหน้าฝ่ายปกครอง	ร่วมกบั	
ตวัแทนคณะคร	ูและนกัเรยีนระดบัช้ันประถมศกึษาปีที	่3	ส่งมอบเงนิ 
บริจาค	 จ�านวน	 5,000	 บาท	 ให้กับเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิช่วยคน
ปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชนิปูถมัภ์	เมือ่วนัศกุร์ที	่ 
	7	ธันวาคม	2561	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ	

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมโรงเรียน

	 คณะผูบ้รหิาร	และคณาจารย์มหาวิทยาลยักรงุเทพ	เยีย่มชมโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเมือ่วนัจนัทร์ที	่3	ธนัวาคม	2561	โดยมคีณะบคุลากร 
ฝ่ายวิชาการให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

ตรวจสุขาภิบาลโรงอาหารของโรงเรียน

	 เจ้าหน้าที่จากฝ่ายสิ่งแวดล้อม	เขตบางแค	ด�าเนินการตรวจ 
สุขาภิบาล	สวอปมือพนักงาน	และสุ่มตรวจอาหารสด	ในโครงการ
กรุงเทพฯ	 เมืองอาหารปลอดภัย	 Bangkok	 Food	 Safety	 City 
เมื่อวันอังคารที	่18	ธันวาคม	2561	ณ	โรงอาหาร	อาคาร	Golden	
Jubilee
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วจนพธีิกรรมเปิดเทศกาลเตรียมรับเสดจ็พระคริสตสมภพ  

	 งานอภิบาล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดวจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ	 เมื่อวันจันทร์ที่	 3	 ธันวาคม	 2561 
ณ	ถ�้าพระกุมารหน้ารูปปั้นแม่พระ	ประตู	2	โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	6	และมัธยมศึกษาปีที	่3	เข้าร่วมพิธี

ACT Christmas Fair 2018 

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดังาน	ACT	Christmas	Fair	2018	เมือ่วนัศกุร์ท่ี	21	ธนัวาคม	2561	โดยมภีราดา ดร.วรียทุธ บญุพราหมณ์ 
ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	ณ	 บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	ภายในงานมีการประกวดหนูน้อยคริสต์มาส	 การประกวด 
วงดนตรี	เกมต่างๆ	อาทิ	บ้านลม	ปืนจุกน�า้ปลา	และบ้านผีสิง	ตลอดจนการออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจากร้านค้ามากมาย	

ACT Party Night 2019 

	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้จดังานเล้ียงสงัสรรค์ครอบครวัคร	ูและเจ้าหน้าที	่ACT	Party	Night	2019	เมือ่วนัศุกร์ที	่21	ธันวาคม	2561 
ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	ให้เกียรติเข้าร่วมงาน	และสนับสนุนของรางวัล



รางวัลชนะเลิศ LTAT Pyramid Tennis 10s

	 ผลการแข่งขนัเทนนสิรายการ	LTAT	Pyramid	Tennis10s	ครัง้ที	่5	ประจ�าปี	2561	ณ	สนามเทนนิสปิรามดิ	เอฟบทีี	สปอร์ต
ปาร์ค	ลาดกระบัง	ด.ช.ทศธรรม ศรีเครือแก้ว ชั้น	ป.3/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ป	ีกลุ่ม	winner 
ด.ช.ธีธัช เห็นการไกล	 ชั้น	 ป.4/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยว	 รุ่นอายุไม่เกิน	 10	 ปี	 กลุ่ม	 Consulations	 และ 
ด.ญ.ภีรนุช โชติธาดา	ชั้น	ป.5/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	กลุ่ม	Consulations

รางวัลชนะเลิศ Shell-ATTA Tennis10s 8/2018

	 ผลการแข่งขันเทนนิส	รายการ	Shell	-	ATTA	Tennis 
10s	8/2018	ด.ช.กันตพัฒน์ ลิ้ม	ชั้น	ป.4/2	และ	ด.ช.รักเก้า 
ศรีเครือแก้ว ช้ัน	 ป.5/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทคู ่
รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี	ด.ช.ทศธรรม ศรีเครือแก้ว ชั้น	ป.3/3	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	

เหรียญเงิน Hong Kong Youth Sport

Climbing Competition 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา	รายการ	“Hong	Kong	
Youth	 Sport	 Climbing	 Competition	 2018”	 เมื่อวัน
อาทติย์ที	่2	ธนัวาคม	2561	ด.ช.ถริวฒัม์ กลิน่สคุนธ์ ชัน้	ป.6/1 
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	รุ่น	Boy’s	Youth	D

เหรียญทอง Deep Climbing Fun Competition 2018

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา	 รายการ	Deep	Climbing	 Fun	
Competition	2018	ณ	ศูนย์การค้า	Harbor	Land	พัทยากลาง	Deep	
Climbing	Gym	โรงเรยีนอสัสัมชัญธนบรุ	ีได้รบัรางวลั	2	เหรยีญทอง	จาก 
ด.ญ.นราวัลย์ สัจกุล	ชั้น	ป.4/8	และ	ด.ช.คณุัชญ์ สัจกุล (ลงแข่งขันใน
นามสงักดั	ACT)	รางวลั	2	เหรยีญเงนิ	จาก	ด.ญ.ญาณสิา ภูศิ่ริ ช้ัน	ป.6/2 
และ	ด.ญ.ณชัชา จวนรมณย์ี	ช้ัน	ป.5/4	รางวลัเหรยีญ	1	เหรียญทองแดง 
จาก ด.ญ.ณภัทร จวนรมณีย์	ชั้น	ม.1/8
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รางวัลชนะเลิศ SINGHA 3x3 Thailand

Championship 2018

	 นักกีฬาบาสเกตบอลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้า
ร่วมการแข่งขนับาสเกตบอลรายการ	SINGHA	3x3	Thailand 
Championship	 2018	 รุ ่นอายุ	 18	 ปี	 ณ	 ศูนย์การค้า 
เทอร์มนิอล	21	จงัหวดันครราชสีมา	ผลการแข่งขนั	ได้รบัรางวลั 
ชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ The North Face Cup 2019 
 ด.ญ.ปัทม์ เอือ้อารนีสุรณ์	ชัน้	ม.2/2	และ	ด.ช.ถริวฒัม์ 
กลิ่นสุคนธ์	ชั้น	ป.6/2	ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา
รายการ	 The	North	 Face	 Cup	 2019	ณ	ประเทศญี่ปุ่น 
ผลการแข่งขนั	ด.ญ.ปัทม์ เอือ้อารนีสุรณ์	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
และเป็นตวัแทนของเมอืงนาโกย่า	เข้าแข่งขนัรอบชงิชนะเลศิ
ของรายการนี	้เพือ่ชงิความเป็นหนึง่ของประเทศญีปุ่น่ในเดอืน
มีนาคม	2562	

เหรียญทอง Stack Fast

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 ได้ส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	Stack	Fast	ณ	ศูนย์การค้า
ซีคอนบางแค	 ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	 8	 เหรียญทอง 
9	เหรียญเงิน	12	เหรียญทองแดง	

รางวัลชนะเลิศ US Kids รุ่น class Boys 8

 ด.ช.พสิษฐ์ โชติภักดีตระกูล	 ชั้น	 ป.3B	 ได้เข้าร่วม 
การแข่งขันกอล์ฟรายการ	 US	 Kids	 รุ่น	 class	 Boys	 8 
ณ	สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล	์จังหวัดนครนายก	ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

10    



ชนะเลิศบาสเกตบอลกฬีาธนาคารโรงเรียน

ธนาคารออมสิน ประจ�าปี 2561

	 ผลการแข่งขนักฬีาธนาคารโรงเรียน	ธนาคาร
ออมสินประจ�าปี	2561	ประเภทบาสเกตบอล	(รอบ
ประเทศ)	รอบชิงชนะเลิศ	ณ	สนามโมโนสเตเดี้ยม 
ทมีอสัสัมชัญธนบุร	ีชนะ	นนทบุรวีทิยาลยั	ด้วยสกอร์	
49	 :	 41	 คะแนน	 จึงสามารถคว้าแชมป์มาครอง 
ได้ส�าเร็จ	พร้อมรับทุนการศึกษา	120,000	บาท	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กีฬาว่ายน�า้

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ภาค กทม.

	 ผลการแข ่งขันกีฬาว ่ายน�้ า	 ชิงชนะเลิศ 
แห่งประเทศไทย	ภาคกรุงเทพมหานคร	ณ	สระว่ายน�า้ 
ศูนย์กีฬาประชานิเวศน์	 ทีมสโมสรว่ายน�้าอัสสัมชัญ
ธนบุรี	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 เหรียญ
รางวัล	26	 เหรียญทอง	15	 เหรียญเงิน	10	 เหรียญ
ทองแดง	 และถ้วยคะแนนรวมบุคคล	 จ�านวน	 8	 ใบ	
ทั้งนี้	ได้สร้างสถิติขึ้นใหม่ทั้งสิ้น	20	รายการ

รางวัลชนะเลิศ Greta Tennis Kids Cup

2018 Circuit 2

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	 Greta	 Tennis	 Kids 
Cup	 2018	 Circuit	 2	ณ	 Greta	 Sport	 Club	 Pattaya 
ด.ช.กจิชานน มสีวสัดิ ์ได้รบัรางวลัชนะเลศิ	ประเภทชายเด่ียว 
รุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภท
ชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ป	ี

รางวัลชนะเลิศ TOT-MIZUNO CUP 2018

	 ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ	 TOT	 -	MIZUNO	
CUP	 2018	ณ	 สนาม	 TOT	 แจ้งวัฒนะ	 (ส�านักงานใหญ่)	
ด.ญ.ณัฐชนก ไล้สวน	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/5	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	และหญิงคู่	รุ่นอายุไม่เกิน	14	ปี		
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มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

 ภราดา ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	มอบกระเช้าสวสัดปีีใหม่แก่ผู้สนับสนนุกิจกรรมโรงเรยีน	ได้แก่	บรษิทัไทยเบฟเวอเรจ	
จ�ากัด	บริษัท	สยามสปอร์ต	ซินดิเคท	จ�ากัด	(มหาชน)	และบริษัทโรงงานฟุตบอลล์ไทย	สปอร์ตติ้งกู๊ดส	์จ�ากัด	(FBT)
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่


