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IEP CLASH of TALENTS 2019  

	 แผนการเรียน	IEP	ฝ่ายวิชาการ	จัดงาน	IEP	CLASH	of	TALENTS	2019	เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถพิเศษและ
ทกัษะการใช้ภาษาองักฤษ	เมือ่วนัศกุร์ที	่15	กุมภาพนัธ์	2562	ณ	หอประชุมหลยุส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย 
ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

กิจกรรมเดนิ-วิง่ การกุศล ACT Charity Mini Marathon 2019 ครัง้ท่ี 2

	 สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีร่วมกบั	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจัดการแข่งขนัเดนิ-วิง่	การกศุล	ACT	Charity	Mini	
Marathon	2019	ครัง้ที	่2	ชงิถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร	ีเมือ่วนัอาทติย์ที	่10	กมุภาพนัธ์	2562 
เส้นทางสวนพุทธมณฑล	 พุทธมณฑลสาย	 4	 ศาลายา	 จังหวัดนครปฐม	 เพื่อน�ารายได้ส่วนหน่ึงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย 
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี	โดยเสดจ็พระราชกศุลตามพระราชอธัยาศัย	สมทบกองทนุบ�าเหนจ็สมทบพิเศษให้กบั 
ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีที่เกษียณอาย	ุตลอดจนสมทบกองทุนสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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รางวัลชนะเลิศ Speech Contest

งาน TU Open House

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน	Speech	Contest	ในงาน	TU	Open	House 
ณ	โรงเรยีนเตรยีมอดุมศกึษา	เม่ือวนัศกุร์ที	่11	มกราคม	2562	
ผลการแข่งขัน ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ	์ชั้น	ม.2A	ได้
รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ Speech Contest

รายการ SGLC English Competition

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันรายการ	 SGLC	 English	 Competition	
เมื่อวันศุกร์ที่	8	กุมภาพันธ์	2562	ณ	โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 
ผลการแข่งขนั	ด.ช.ธนโชต ิเป่ียมลาภธนสมบรูณ์	ชัน้	ม.2A	ได้รบั 
รางวลัชนะเลิศการแข่งขนั	Speech	Contest	ระดบัชัน้	ม.ต้น

รางวัลชนะเลิศ Story Telling

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขัน	Story	Telling	ในงานวิชาการศึกษานารี 
นิทรรศน์	 เมื่อวันจันทร์ที่	 21	 มกราคม	 2562	ณ	 โรงเรียน 
ศกึษานาร	ีผลการแข่งขัน	ด.ญ.ไอร์ศดิา ไอรมณรีตัน์	ชัน้ป.5/5 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Spelling bee

	 ผลการแข่งขัน	 Spelling	 bee	 รายการ	 “เปิดบ้าน 
นวมินทร์’	61”	เมื่อวันศุกร์ที	่18	มกราคม	2562	ณ	โรงเรียน
นวมนิทราชนิทูศิ	สตรวีทิยา	พทุธมณฑล	ด.ช.อนาวลิ สมคะเน 
ชั้น	ป.2B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขันระดับประถม
ศกึษาตอนต้น	และ	ด.ญ.การสิตา พฒันจกัร	ช้ัน	ป.5/2	ได้รบั
รางวลัชนะเลศิ	จากการแข่งขนัระดบัประถมศกึษาตอนปลาย	



เหรียญทองการแข่งขันทางวิชาการ

	 ผลการแข่งขันทางวิชาการ	 รอบแรก	 ระดับเขตพื้นที่
การศกึษา	ประจ�าปี	พ.ศ.	2562	ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
ประถมศกึษากรงุเทพมหานคร	เมือ่วนัอาทติย์ที	่13	มกราคม	
2562	 วิชาวิทยาศาสตร์	 ระดับประถมศึกษา	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 4	 เหรียญทอง	 5	 เหรียญเงิน 
11	เหรียญทองแดง	และวิชาคณติศาสตร์	ระดบัประถมศกึษา	
ได้รับรางวลั	2	เหรยีญทอง	5	เหรยีญเงนิ	5	เหรยีญทองแดง	และ
วชิาคณติศาสตร์	ระดบัมธัยมศกึษา	ได้รบัรางวลั	1	เหรียญเงนิ 
2	เหรียญทองแดง
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STEM 1 DAY CAMP ระดับชั้น ม.1

	 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง	
สสวท.	 และ	 สอวน.	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 1	 ได้เข้าร่วม
กจิกรรม	STEM	1	DAY	CAMP	เมือ่วนัเสาร์	ที	่19	มกราคม	2562 
ณ	คณะวิทยาศาสตร	์มหาวิทยาลัยมหิดล	วิทยาเขตศาลายา	
ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ	 ได้แก่	 1.	 กิจกรรม	
Inspiring	STEM	Show	2.	กิจกรรม	Titration	3.	กิจกรรม	
Walk	Rally	Lab	Tour	Anatomy	:	อาจารย์ใหญ่

RSU English Language Contest 2018

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ได้ส่งนักเรียน
เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ	 RSU	 English	 Language 
Contest	 2018	 เมื่อวันพุธที่ 	 6	 กุมภาพันธ ์ 	 2562 
ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ผลการแข่งขัน	นายสงกรานต์ แซ่ตั้ง 
ชั้น	ม.4/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	Essay	Contest	
และนายธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ ชั้น	ม.2A	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศการแข่งขัน	Oral	Presentation	Contest

ค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์

	 ฝ ่ายวิชาการ	 จัดค ่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร	์
“EN’	 SCI	 CAMP	 2018”	 ส�าหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	
ในหัวข้อ	“Forensic	Science”		ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น
จ�านวน	77	คน	ระหว่างวนัที	่7-9	มกราคม	2562	ณ	โรงแรมวลิลา	
พาราด	ีจังหวัดนครราชสีมา	โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด



รับมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ

คุรุสดุดีประจ�าปี 2561

	 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการยกย่องเพื่อ
รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ	“คุรุสดุดี”	ประจ�าปี	2561	ได้แก่	
มาสเตอร์วศิษิฐ์  ใจม่ัน หวัหน้าฝ่ายอาคารสถานที	่มสิอจัฉรา 
จันหา	งานหลักสูตรและนิเทศการสอน	ฝ่ายวิชาการ	และ
มสินงนุช เอกตระกลู	ครูผูส้อนวทิยาศาสตร์	ป.5	ฝ่ายวชิาการ

รางวัลชนะเลิศเพชรยอดสังคม ปี 6

	 ผลการแข่งขันกิจกรรมตอบปัญหา	 Social	 Studies	
Genius	 เพชรยอดสังคม	 ป	ี 6	 รอบชิงชนะเลิศ	 DIAMOND	
OF	THE	YEAR	2018	เมื่อวันอังคารที่	29	มกราคม	2562	ณ	
หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม 
หัวข้อประวัติศาสตร์อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	
พร้อมของรางวัลรวมมูลค่ากว่า	40,000	บาท

รายงานผลการสอบหลักสูตร CSTD

 มิสนุสรา ทองบ่อ ได้น�านักเรียนที่เรียนวิชากิจกรรม

เข้าจังหวะกับสถาบันบางกอกแดนซ์	 สาขาอัสสัมชัญธนบุร	ี

เข้าพบ	ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ 

เพื่อรายงานผลสอบเลื่อนเกรดในวิชา	Ballet	และ	Modern	

Jazz	 หลักสูตร	 CSTD	 จากประเทศออสเตรเลีย	 เมื่อวัน

อังคารที่	 22	 มกราคม	 2562	ณ	 ห้องรับรองผู้อ�านวยการ	

ซึ่งมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลพิเศษจากสถาบันบางกอกแดนซ	์

ดังนี้	Best	 Improvement	2018	ได้แก่	ด.ญ.ศรินทร์นิตย์ 

ลาภสมบัติศิริ ชั้นป.3/3	Best	Senior	Spirit	Award2018	 

ได้แก่	ด.ญ.พิณณ์ประภา นาคสมทรง	ชั้นป.5A	และ	Super 

Kids	 Award	 2018	 ได้แก่	 ด.ญ.ณัฐภัสสร จันทร์เจริญ 

ชั้นป.2/3

รางวลัชนะเลศิประเภทออมด ีสายสามัญศกึษา  
	 ธนาคารโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัรางวลัชนะเลศิ

ประเภท	“ออมด”ี	สายสามญัศึกษา	โดยมี	ภราดา ดร.วีรยทุธ 

บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	รับมอบโล่จากผู้จัดการธนาคาร

ออมสิน	 สาขาส่ีแยกทศกัณฐ์	 และมาสเตอร์ยุทธพงษ ์

วงศ์เมอืงสรรค์ หวัหน้าฝ่ายวชิาการร่วมแสดงความยนิด	ีเมือ่

วนัพฤหสับดีที	่24	มกราคม	2562	ณ	ห้องรบัรองผูอ้�านวยการ
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QAD Visit from Bell UK

 Mr. Frank Pinner	 ต�าแหน่ง	 Bell	 Cambridge 
Principal	และ	Mr. Thomas Beakes	ต�าแหน่ง	Academic	 
Manager-Education	 Projects	 ประเทศอังกฤษ	 เดินทาง
มาตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอน	 (Quality 
Assurance	 and	 Development:	 QAD)	 ของศูนย์ภาษา
องักฤษอสัสมัชญัธนบรุ-ีเบลล์	และเข้าพบภราดา ดร.วรียทุธ 
บุญพราหมณ์ ผูอ้�านวยการ	เมือ่วนัจนัทร์ที	่14	มกราคม	2562 
โดยมีบุคลากรศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	ให้การต้อนรับ

งานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม

ระหว่างเยาวชนไทย-จีน 

	 คณะผู ้บริหาร	 ครู	 และนักเรียน	 จากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน	เดินทางมาร่วมงานแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม
ระหว่างเยาวชนไทย-จีน	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 14	 กุมภาพันธ	์
2562	โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ	์ผู้อ�านวยการ	
ให้เกียรติเป็นประธานในการต้อนรับ	ณ	 หอประชุมหลุยส ์
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

	 งานอภิบาล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดพิธีมิสซาบูชา
ขอบพระคุณโอกาสระลึกถึงนักบุญเทโอฟาน	 ศาสนนาม	
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู้อ�านวยการ	 และปิด 
การศกึษา	2561	เมือ่วนัพุธที	่20	กมุภาพนัธ์		2561	ณ	หอประชมุ 
หลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมี	 ฯพณฯ	พระสังฆราช 
ยอแซฟ ชูศักด์ิ สิริสุทธิ์	 มุขนายกสังฆมณฑลนครราชสีมา 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ต้อนรับนักเรียนโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง 

	 นกัเรยีนจากสาธารณรฐัประชาชนจนี	จ�านวน	278	คน 
จากสถานศกึษา	17	สถาบนั	ในโครงการหน่ึงแถบหนึง่เส้นทาง 
ของรัฐบาลจีน	 เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี
เมือ่วนัองัคารที	่12	กมุภาพนัธ์	2562	โดยม	ีมาสเตอร์ยทุธพงษ์ 
วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	และคณะบุคลากรฝ่าย
วิชาการให้การต้อนรับ	 และจัดกลุ่มคณะผู้เยี่ยมชมตามฐาน
การเรียนรู้ต่างๆ	เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมไทย-จีน



กิจกรรมบรจิาคโลหิต

	 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 ฝ่ายปกครอง	 โรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุร	ีร่วมกับ	ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด  ่
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพยวรางกรู	เม่ือ
วนัอังคารที	่15	มกราคม	2562	ณ	ห้องประชุมรตันบรรณาคาร	1 
อาคารัตนบรรณาคาร

ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น วันที่ สถานที่

ป.1 10	มกราคม	2562 ค่ายลูกเสือชั่วคราว	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ป.2 17	มกราคม	2562 ค่ายลูกเสือชั่วคราว	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ป.3 18	มกราคม	2562 ค่ายลูกเสือชั่วคราว	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ป.4 14-15	มกราคม	2562 ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ	จ.นครปฐม

ป.5 23-25	มกราคม	2562 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ	จ.นครปฐม

ป.6 21-23	มกราคม	2562 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ	จ.นครปฐม

ม.1 8-10	มกราคม	2562 ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ	จ.นครปฐม

ม.2 30	มกราคม-1กุมภาพันธ	์2562 ค่ายเสือป่าแคมป์	จ.สระบุรี

ม.3 28-30	มกราคม	2562 ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ		จ.ราชบุรี
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Graduation Ceremony for M.3 Students by ACT-Bell Language Centre  

	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3	ที่ส�าเร็จการศึกษาแผนการเรียน	Bell	
ประจ�าปีการศกึษา	2561	เมือ่วันจนัทร์ท่ี	11	กมุภาพนัธ์	2562	ณ	ห้องมงฟอร์ต	โดยมี	Ms. Monika Runowska ต�าแหน่งผูจ้ดัการ
ศูนย์การเรียนภาคฤดูร้อนที่โรงเรียนเลย์ส	เมืองเคมบริดจ์	ตัวแทนจากศูนย์ภาษาอังกฤษ	Bell	ณ	เมือง	Cambridge	เป็นประธาน
ในพิธ	ีโดยม	ีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	และคณะครูเข้าร่วมเป็นเกียรติในงาน
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ACT Family Rally 2019

	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 	 จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล	 ครั้งที่	 26 
“26th	ACT	Family	Rally	2019”	ชงิถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร	ีเส้นทางกรงุเทพฯ-ประจวบครีขีนัธ์ 
ระหว่างวันที่	12-13	มกราคม	2562	พักค้างแรม	ณ	สวนสนประดิพัทธ์	2	จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	



กิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันมลพิษทางอากาศ

	 คณะครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่1-4		ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การป้องกันมลพิษทางอากาศ		โดยให้ความรู้	และ
สาธิตการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง	เมื่อวันพุธที่	23	มกราคม	2562	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล

มาตรการส�าคัญรองรับผลกระทบจากฝุ่นละออง

	 ฝ่ายอาคารสถานที่	ด�าเนินมาตรการป้องกันฝุ่นละออง	และมลพิษทางอากาศภายในโรงเรียน	ดังนี	้1.	ท�าความสะอาดภายใน	และ
ภายนอกห้องเรียนทุกวัน	2.	ฉีดพ่นน�า้พื้นผิวถนนป้องกันฝุ่นละออง	3.	ปิดคลุมผ้าใบในอาคารก่อสร้าง	4.	จอดรถทุกครั้งดับเครื่องยนต์

STUDENT COUNCIL (SC) SUPER CUP ครั้งที่ 2 

	 คณะกรรมการสภานักเรียน	ร่วมกับ	 งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	
ฝ่ายปกครอง	จัดกจิกรรมการแข่งขนัฟตุบอล	8	คน	STUDENT	COUNCIL 
(SC)	SUPER	CUP	ครัง้ที	่2	เมือ่วนัศกุร์ที	่11	มกราคม	2562	ณ	สนามหญ้า 
เทียมราฟาแอล	โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	
ให้เกยีรติเป็นประธานในพธิเีปิด	และมอบถ้วยรางวลั	ผลการแข่งขนัทีม
รวมสตาร	์ม.6	ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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รางวัลชนะเลิศ PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ

ครั้งที่ 8 ภาคอีสาน

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	 PTT-ลอนเทนนิส 
พัฒนาฝีมือ	ครั้งที่	8	ภาคอีสาน	เมื่อวันที่	1-2	ธันวาคม	2561	
นายชนาธร กางทอง ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่ 4/8	 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุ	16	ป	ี

เหรียญเงินเอเชี่ยน K แชมป์เปี้ยนชิพ

แบงค็อก 2018

	 ผลการแข่งขันปีนหน้าผาเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย 
รุ่น	K	รายการ	“เอเชี่ยน	K	แชมป์เปี้ยนชิพ	แบงค็อก	2018”	
ระหว่างวันที่	7-9	ธันวาคม	2561	ณ	Climb	Central	BKK	
ด.ช.มกรธวัช ยิ้มละมัย	 ชั้นประถมศึกษาปีท่ี	 6/2	 ตัวแทน 
ทมีชาตไิทย	ได้รบัรางวลัเหรยีญเงนิ	รุน่ยธู	D	ประเภทคอมไบน์	
และ	ด.ญ.รตันกร สทุธาไพศาลวทิยา	ชัน้ประถมศึกษาปีที	่6/2 
ตัวแทนทีมชาติไทย	ได้รับรางวัล	2	เหรียญทองแดง	รุ่นยูธ	D	
ประเภทสปีด	และคอมไบน์

ชนะเลิศ CGA-CHANG THAILAND

KIDS & STEP-UP TOUR 2019

	 ผลการแข่งขนักอล์ฟรายการ	CGA-CHANG	THAILAND 
KIDS	&	STEP-UP	TOUR	2019,	Match	3	 เมื่อวันจันทร์
ที่	10	ธันวาคม	2561	ณ	Wang	Noi	Prestige	Golf	Club 
ด.ช.ธรรมสรณ์ เพชรากุล	 ชั้นประถมศึกษาปีที	่ 4/1	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	รุ่น	Kids	Championship	Class	DB

รางวัลชนะเลิศพีทีทีจูเนียร์แชมป์เปี้ยนชิพส์

 ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชน	พีทีที	แชมป์เปี้ยนชิพส ์
1/2019	 ระหว่างวันที่	 19-20	 มกราคม	 2562	นายนภัส 
ปัญญาวภิาสวงศ์ ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่5/5	ได้รบัรางวลัชนะเลศิ 
ชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	18	ปี
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ชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษารุ่นอายุ 12 ปี

	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ	กรมพลศึกษา	รุ่นอายุ	
12	ปี	รอบชงิชนะเลศิ	เม่ือวนัพฤหสับดทีี	่14	กุมภาพนัธ์		2562 
ณ	 สนามศุภชลาศัยทีมอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมวชิราลัย 
6:0	ประตู	คว้าแชมป์มาครองได้ส�าเร็จ

รางวัลชนะเลิศ VICTOR PONSANA

BADMINTON OPEN 2019  

	 ผลการแข่งขันแบดมนิตนัรายการ	VICTOR	PONSANA	
BADMINTON	OPEN	2019		ระหว่างวนัที	่16-20	มกราคม	2562 
ด.ญ.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น	ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2/5	ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดียว	รุ่นอายุไม่เกิน	17	ปี	

เหรียญทองสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน

	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้ขุศึกษาและพลศกึษา	ส่งนกักีฬา 
สแต็คเข้าร่วมการแข่งขันรายการสแต็คชิงแชมป์ระหว่าง
โรงเรียน	 เมื่อวันที่	 19-20	 มกราคม	 2562	ณ	 ศูนย์การค้า 
พาราไดร์	ศรนีครนิทร์	ผลการแข่งขัน	ได้รบัรางวลั	11	เหรยีญ
ทอง	11	เหรียญเงิน	7	เหรียญทองแดง	และรางวัลชนะเลิศ
ของกรมพลศึกษา	 1	 รางวัล	 ได้แก่	ด.ช.ภูริวัฒน์ ฟลอเรส 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที	่2/2

เหรียญทอง 7
th
 KUKKIWON CUP

INTERNATIONAL CHOI YOUNG SEOK

TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2019

	 ผลการแข่งขนักฬีาเทควันโด	รายการ	7th	KUKKIWON	
CUP	INTERNATIONAL	CHOI	YOUNG	SEOK	TAEKWONDO 
CHAMPIONSHIP	 2019	 เมือ่วนัเสาร์ที	่ 9	 กมุภาพนัธ์	 2562	
ด.ช.พรีพฒัน์ ตระการวจิติร	ชัน้	ป.6/7	ได้รบัรางวลั	1	เหรยีญทอง	
1	เหรยีญเงนิ	1	เหรยีญทองแดง	และ ด.ช.พรีพล ตระการวิจิตร 
ชั้น	ป.4/7	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทองแดง
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 กิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน ปี 2562

	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการ	จดักจิกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลตรษุจนี	ปี	2562	เพือ่เป็นการสืบทอดประเพณ	ีวฒันธรรม
จีนให้กับครู	และนักเรียน	อีกทั้ง	 เป็นการสนับสนุนให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาอังกฤษ-จีน	มีความกล้าแสดงออก	โดยมีผู้อ�านวยการ
สถาบันขงจื่อ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่


