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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปที่ 26 ฉบับที่ 210 เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2562



พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 31	
พฤษภาคม	2562	โดยมคีณะภราดา	คณะกรรมการทีป่รกึษา	ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครโูรงเรยีนอสัสัมชญัธนบุร	ีผู้แทนสมาคมศษิย์เก่า 
อัสสัมชัญธนบุรี	ผู้แทนชุมชน	คณะครู	และนักเรียนเข้าร่วมพิธี	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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ตะกร้าคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์ ศึกษาดูงาน  
	 ฝ่ายวชิาการ	น�านกัเรยีนตะกร้าคณะนติศิาสตร์	รฐัศาสตร์ 
เศรษฐศาสตร์	ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4-5	จ�านวน	36	คน	
เดนิทางไปศกึษาดงูาน	ณ	พพิธิภณัฑ์ต้านโกง	เมือ่วนัศกุร์ท่ี	15	
กุมภาพันธ์	2562

ทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วย
ข้อสอบมาตรฐานของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ 
	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	 จัดให้มีการทดสอบ 
ความสามารถทางภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบมาตรฐานของ 
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 Cambridge	 English	 :	 Starters	
นักเรียนแผนการเรียน	Bell	ระดับชั้น	ป.3	เมื่อวันจันทร์ที่	28	
มกราคม	2562	การทดสอบ	Cambridge	YLE:	Movers,	Flyers 
นักเรียนแผนการเรียน	 Bell	 ระดับช้ัน	 ป.6	 เมื่อวันพุธท่ี	 30	
มกราคม	2562	และ	Cambridge	English:	Key	(Key	English	
Test	:	KET)	และ	Preliminary	(Preliminary	English	Test	:	PET) 
นักเรียนแผนการเรียน	Bell	 ระดับชั้น	ม.3	 เมื่อวันเสาร์ที่	 16	
กุมภาพันธ์	2562

ตะกร้าคณะแพทย์ศึกษาดูงาน
	 ฝ่ายวชิาการ	ได้น�านกัเรยีนตะกร้าคณะแพทย์	ระดบัช้ัน 
มัธยมศึกษาปีท่ี	 4-5	 เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการแพทย์ 
ณ	 โรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม 
เมื่อวันศุกร์ที่	15	กุมภาพันธ์	2562

ต้อนรับโรงเรียนมัธยมว่านต๋า   
	 สมาคมเสฉวนแห่งประเทศไทย	 ร่วมกับ	 โรงเรียน
มัธยมว่านต๋า	 น�าคณะครูและนักเรียนในโครงการสานสัมพันธ์
มิตรภาพแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-จีน	 จ�านวน	 32	 คน 
เข้าศึกษาดูงานแลกเปล่ียนวัฒนธรรมไทย-จีน	 กับโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันที่	29-30	พฤษภาคม	2562
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขัน IQ Word Up
	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ได้ส่งนกัเรยีน 
เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม	 เอแม็ท	 ซูโดกุ	 ไอคิว 
เวิร์คอัพ	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	 อินวิเทชั่น	 ครั้งที่	 4 
เมือ่วนัเสาร์ที	่16	กมุภาพนัธ์	2562	ณ	ห้างสรรพสนิค้าซคีอน 
บางแค	 ผลการแข่งขัน	 IQ	Word	 Up	 รุ่นประถมศึกษา	
ด.ญ.ไอร์ศิดา ไอรมณีรัตน์ ชั้น	 ป.5/5	 ได้รับรางวัล 
ชนะเลิศ	และ	ด.ช.ธนภัทร อณิรัรักษ์กุล	ชั้น	ป.5A	ได้รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	

ร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพฯ
 ด.ช.ธนโชติ อ่อนละมูล	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/8	 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการพัฒนา 
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ส�าหรับเด็กและเยาวชน	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
รุ่นที่	22	ประจ�าปี	2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การประกวดคลิปวีดีโอสั้น 
	 นกัเรยีนชมรม	ACT	MEDIA	ได้รบัรางวลัรองชนะเลศิ 
อนัดบั	1	พร้อมทนุการศกึษา	10,000	บาท	จากการประกวด
คลิปส้ัน	 3	 นาที	 ในโครงการ	 “สอนเกรียนให้เซียนสื่อ” 
เม่ือวันศุกร์ที่	 8	 มีนาคม	 2562	 ณ	 คณะนิเทศศาสตร์	
มหาวิทยาลัยรังสิต	 ซึ่งมีทีมเข้าร่วมการประกวดจากท่ัว
ประเทศ	จ�านวน		46	ทีม	

รับรางวัล Trinity Awards 2018
	 คณะครศูนูย์ดนตรอีสัสมัชญัธนบรุ	ีได้น�านกัเรยีนทีไ่ด้รบัรางวลัผลคะแนนอันดับ	1-3	ระดบัประเทศ		Trinity	Awards	Thailand	2018 
ประเภทเครื่องดนตรี	 Classic	 Guitar	 ได้แก่	ด.ช.ธีรภัทร สายแวว	 ชั้น	 ม.1/3	ด.ช.ชยพัฒน์ โอสนานนท์	 ชั้น	 ม.1/8	ด.ช.รัตนวิทย์ 
ศิวะนาวินทร์	ชั้น	ป.4/5	ด.ช.อินทัช อรุณจริยาวณิช	ชั้น	ป.4/4	ด.ช.ภคิน ผดุงคุณธรรม	ชั้น	ม.1/2	และ	ด.ช.วรรธนันท์ จุ้ยประเสริฐ 
ชั้น	ป.5/2	เข้ารับรางวัล	เมื่อวันอาทิตย์ที่	3	มีนาคม	2562	ณ	หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร	ทั้งนี้	คณะครู	และบุคลากรศูนย์
ดนตรีฯ	ได้รับรางวัล	Excellence	in	Music	Teaching	เป็นรางวัลที่มีนักเรียนได้รับคะแนนสูงสุดติดต่อกัน	3	ปี	



Summer Course 2019 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดโครงการ	Summer	Course	2019	ระหว่างวันที่	18	มีนาคม	ถึง	12	เมษายน	2562	เพื่อเสริมสร้าง 
ให้นักเรียนมีโอกาสพัฒนาความรู้	 และทักษะเฉพาะด้านของตนเอง	 เป็นการปรับพื้นฐานการเรียน	 และเตรียมความพร้อมในระดับที่ 
สงูขึน้ด้วยคอร์สพเิศษท้ังด้านวชิาการ	และกจิกรรม	ทัง้นี	้ได้มกีารจดักิจกรรมวนัสงกรานต์	เมือ่วนัศุกร์ท่ี	12	เมษายน	2562	ภายใต้ชือ่งาน 
ACT	Blue	Summer	Water	Festival	2019
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ปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
	 คณะครูระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 23	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 หอประชุม 
หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ และปฐมนิเทศนักเรียน ม.4
	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	จัดงานปฐมนิเทศนักเรียน	ปีการศึกษา	
2562	 โดยจัดพิธีถวายตัวแด่แม่พระ	ณ	 บริเวณหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์ 
พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ	 และปฐมนิเทศนักเรียน	 ณ	 หอประชุมหลุยส์ 
มารี	เดอ	มงฟอร์ต	
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กิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย และรักษาความสะอาด
	 คณะครูแต่ละระดับชั้น	 จัดกิจกรรมส่งเสริมระเบียบวินัย	กิจกรรมส่งเสริมการรักษาความสะอาดในชั้นเรียน	และบริเวณโรงเรียน	
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียน	 และปลูกจิตส�านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม	 ตลอดจนสร้างจิตอาสาบ�าเพ็ญ
ประโยชน์แก่ส่วนรวม



งานเลี้ยงขอบคุณ ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานเลี้ยงขอบคุณ	 ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ในโอกาสครบวาระการด�ารงต�าแหน่ง 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดยมีสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 คณะครู	 เจ้าหน้าที่	 และพนักงานเข้าร่วมงาน 
เมื่อวันศุกร์ที่	12	เมษายน	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

รางวัลครูมืออาชีพ 8 ด้าน ปีการศึกษา 2561
	 งานหลักสูตรและนิเทศการสอน	ฝ่ายวิชาการ	จัดพิธี
มอบรางวัลครูมืออาชีพ	 8	 ด้าน	ปีการศึกษา	 2561	 เมื่อวัน
พฤหสับดทีี	่11	เมษายน	2562	ณ	ห้องประชมุรตันบรรณาคาร	1 
โดยมีภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	 ผู ้อ�านวยการ 
ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล

งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2561 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ	 ปีการศึกษา	 2561	 เมื่อวันพุธที่ 	 6	 มีนาคม	 2562	 โดยมี 
ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์	ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	คณะภราดา	คณะกรรมการที่ปรึกษา	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	
สมาคมศิษย์เก่าฯ	คณะครู	และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน	ซึ่งในปีการศึกษานี้มีครูเกษียณจ�านวน	8	ท่าน	ได้แก่	มาสเตอร์วาทิตย์ ศรีวิชัยรัตน์ 
มิสรัชนี วงศ์เสวต มาสเตอร์กฤฏ์ รุ่งโรจน์ มิสพิชญ์สินี ศรีเอี่ยมกุล มิสกาญจนา ศรีวิชัยรัตน์ มิสบุปผา วิเศษศิริ มาสเตอร์สมชาย 
โสรัจจาภนินัท์	และมสิสภุา ปานรกัษา โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผู้อ�านวยการโรงเรยีนอสัสัมชญัศรรีาชา	ให้เกียรตเิข้าร่วมงาน 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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พิธีบูชามิสซาขอพร
	 งานอภิบาล	ส�านักผู้อ�านวยการ	จัดพิธีบูชามิสซาขอพร	เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา	2562	เมื่อวันศุกร์ที่	17	พฤษภาคม	2562	
โดยบาทหลวงศุภศิลป์ สุขสุศิลป์	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

อบรมค่ายผู้น�าหลัก วาย ซี เอส ระดับชาติ ครั้งที่ 16
 งานอภิบาล	 ได้ส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 5 

จ�านวน	 3	 คน	 เข้าร่วมการอบรมในค่ายผู้น�าหลัก	 วาย	 ซี	 เอส	
ระดับชาติ	 ครั้งที่	 16	 ในหัวข้อ	“Sustainable	Leadership” 
และค่ายผู้น�า	 วาย	 ซี	 เอส	 ครั้งที่	 40	 ระหว่างวันที่	 9-14	
มีนาคม	2562	ณ	ศูนย์วิชาการและนันทนาการเซนต์คาเบรียล 
จังหวัดนนทบุรี
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ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจ�าปีการศึกษา 2562
	 งานบุคคล	 ส�านักผู ้อ�านวยการ	 ได้จัดปฐมนิเทศ
บุคลากรใหม่	ประจ�าปีการศึกษา	2562	เมื่อวันเสาร์ที่	25	
พฤษภาคม	2562	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	โดยม ี
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติ 
เป็นประธานในพธิเีปิด	 อกีทัง้ได้รบัเกยีรตจิากอธกิาร	 และ 
คณะกรรมการทีป่รกึษาผูอ้�านวยการให้การปฐมนเิทศครใูหม่ 

เข้าเยี่ยมคาราวะผู้อ�านวยการ
 นางสาวรชันก อนิทนนท์ นกักฬีาแบดมนิตนั	ศษิย์เก่า 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และผู้บริหารโรงเรียนแบดมินตัน
บ้านทองหยอด	 เดินทางมาเข ้าเยี่ยมคารวะภราดา
ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	และภราดาพีรพงศ์ 
ดาราไทย	อธิการ	เมื่อวันพุธที่	15	พฤษภาคม	2562	



ประชุมใหญ่สามัญ ประจ�าปีการศึกษา 2561
	 โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีจดัประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีประจ�าปีการศกึษา	2561	
เมื่อวันเสาร์ที่	23	มีนาคม		2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเยี่ยมชมโรงเรียน 
	 คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าเพชรเกษม	และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม	5	เดินทางมาเยี่ยมชมโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันศุกร์ที่	 29	มีนาคม	2562	 โดยมีคณะหัวหน้าฝ่าย	ครู	 เจ้าหน้าที่	 กลุ่มนักเรียนจิตอาสาให้การต้อนรับ	และคณะ
บุคลากรฝ่ายกิจกรรมจัดการแสดงความสามารถของนักเรียน	ณ		หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

สัมมนาบุคลากร ประจ�าปีการศึกษา 2562 
	 ส�านกัผูอ้�านวยการ	จดัสมัมนาบคุลากร	ประจ�าปีการศกึษา	2562	เมือ่วนัที	่10-11	พฤษภาคม	2562	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต 
โดยมีหัวข้อการสัมมนาดังต่อไปนี้

วันที่ หัวข้อ วิทยากร/ผู้บรรยาย

10	พฤษภาคม	2562 การศึกษาเซนต์คาเบรียลในศตวรรษที่	21 ภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

10	พฤษภาคม	2562 การป้องกันการถูกกลั่นแกล้งในเด็ก อาจารย์วรนันท์	ประเสริฐเมธ	นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่น	/ผู้พิพากษาสมทบ

10	พฤษภาคม	2562 โลกเปลี่ยน	การศึกษาเปลี่ยน ผศ.ดร.ลักคณา	วรศิลป์ชัย	รองอธิการบดี	มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ

11	พฤษภาคม	2562 การจราจรภายในโรงเรียน	ปีการศึกษา	2562 มาสเตอร์วิศิษฐ์	ใจมั่น	หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่	

11	พฤษภาคม	2562 แนวทางการดูแลนักเรียน	ปีการศึกษา	2562 ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	อธิการ

11	พฤษภาคม	2562 นโยบายการพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ปี	2562 ภราดา	ดร.ช�านาญ	เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ
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โครงการ The Heart of Giving ปีที่ 11
 มิสกุนทินี อยู ่ เพ็ชร ฝ่ายปกครอง	 น�าสภานักเรียน
ระดับชั้น	 ม.4	 จ�านวน	 2	 คน	 เป็นตัวแทนโรงเรียนเข้ารับมอบโล่
เกียรติคุณ	 และเกียรติบัตรโครงการ	 “The	 Heart	 of	 Giving”	
ประจ�าปีการศึกษา	2561	จัดโดย	มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	
เมื่อวันอังคารที่	 12	 กุมภาพันธ์	 2562	 ณ	 ห้องประชุมใหญ่
มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	ซึ่งในปีนี้	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ได้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่องเป็นปีที่	11

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ ประจ�าปีการศึกษา 2561
 มาสเตอร์สมบัติ  บุญสาพิพัฒน์	 หัวหน้าฝ่ายปกครอง	
พร้อมด้วยคณะครู	เจ้าหน้าที่	และตัวแทนนักเรียนด�าเนินกิจกรรม
ช่วยเหลือผู้ยากไร้	โดยการออกเยี่ยมให้ก�าลังใจ	และมอบถุงยังชีพ
ให้แก่เด็ก	คนชราและผู้พิการ	จ�านวน	10	ครัวเรือน	เมื่อวันที่	11	
มนีาคม	2562	ณ	ชุมชนรอบโรงเรยีนบ้านทุง่ยาว	ต.ทบัใต้	อ.หวัหิน	
จ.ประจวบคีรีขันธ์
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กิจกรรมรณรงค์การใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
	 ฝ่ายปกครอง	จดักจิกรรมรณรงค์การใช้สิทธิเ์ลอืกตัง้	ส.ส.
โดยการให้นกัเรยีนกล่าวเชญิชวน	และให้ความรูเ้กีย่วกบัระบอบ
ประชาธิปไตย	ณ	บริเวณหน้าแถวนักเรียนทุกระดับชั้นเมื่อวันที่	
20-22	กุมภาพันธ์	2562	หลังเวลาเคารพธงชาติ	

เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
	 งานสภานักเรียน	ฝ่ายปกครอง	จัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน	ประจ�าปีการศึกษา	2562	เมื่อวันพุธที่	29	พฤษภาคม	2562	
ซึ่งผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนระดับประถมศึกษา	 ได้แก่	ด.ญ.อภิชญา ภูวิพาส ชั้น	 ป.6/5	 และประธานสภานักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา	ได้แก่	นายณัฐพล ลี ชั้น	ม.5/4



ถ้วยรางวัลอันดับ 1 คะแนนรวมบุคคล
	 ผลการแข่งขันว่ายน�้ารายการ	Martin’s	Cup	Swimming	
Championship	ครั้งที่	17	ณ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	ทีมสโมสร 
ว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัล	17	เหรียญทอง	12	เหรียญเงิน 
15	 เหรียญทองแดง	 และถ้วยรางวัลอันดับ	 1	 คะแนนรวมบุคคล	
จ�านวน	2	ใบ	ได้แก่	ด.ญ.ชญาภา ป้านสวุรรณ์	ชัน้	ม.1/1	รุน่	13	ปีหญงิ 
และ	ด.ช.กิตติศักดิ์ วรรณวิสูตร	ชั้น	ป.6/1	รุ่น	12	ปีชาย

ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ชุด SEA AGE 
GROUP 2019
 ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์ ชั้น	 ม.2/1	 ได้เข้าร่วม
การแข่งขันว่ายน�้ารายการชิงแชมป์ประเทศไทย	 ประจ�าปี	
2562	ระหว่างวันที่	5-10	เมษายน	2562	ณ	มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ	วิทยาเขต	สุวรรณภูมิ	ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	
2	เหรยีญทอง	2	เหรยีญเงนิ	2	เหรยีญทองแดง	และท�าเวลา
ผ่านเกณฑ์	 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย	
ชุด	 SEA	 AGE	 GROUP	 2019	 เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขัน 
ณ	ประเทศกัมพูชา	ในเดือนมิถุนายน	2562		

เหรียญทองศิลปากร แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 2
	 ผลการแข่งขันว่ายน�า้รายการ	ศลิปากร	แชมป์เป้ียนชพิ 
ครั้ งที่ 	 2	 ระหว ่างวันท่ี	 18-19	 พฤษภาคม	 2562 
ณ	สระว่ายน�า้	โรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัศลิปากร	(ปฐมวยั
และประถมศึกษา)	 จังหวัดนครปฐม	 ทีมสโมสรว่ายน�้า 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้คะแนนรวม	 เป็นอันดับที่	 2	 ได้รับ
รางวัล	36	เหรียญทอง	13	เหรียญเงิน	25	เหรียญทองแดง 
ถ้วยรางวัลบุคคล	 จ�านวน	 15	 ใบ	ท�าลายสถิติการแข่งขัน	
17	รายการ	

ชนะเลิศ ACT Basketball Championship 2019
	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ	 ACT	 Basketball 
Championship	2019	ชงิถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็พระเทพรตัน-
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ระหว่าง	26	มีนาคม-1	เมษายน	
2562	ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ
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รับสมัครและสอบประเมินนักเรียนชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2563 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	โดยฝ่ายธุรการ-การเงิน	ด�าเนินการรับสมัครและสอบประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	 1	 ประจ�าปีการศึกษา	 2563	 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	 26	 พฤษภาคม	 2562	ณ	 อาคารเซนต์ปีเตอร์	 และประกาศผลการสอบคัดเลือก 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	30	พฤษภาคม	2562	ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่


