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พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562
	 ฝ่ายกิจกรรม	จัดพิธีไหว้ครู	ปีการศึกษา	2562	รอบระดับชั้นประถมศึกษา	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่6	มิถุนายน	2562	และรอบระดับชั้น 
มธัยมศกึษา	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่13	มิถุนายน	2562	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้�านวยการ 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรอบระดับชั้นประถมศึกษา	และรอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	และภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธิการ	
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น



เตรียมความพร้อมสู่การแข่งขันวิชาการ
	 ฝ่ายวิชาการ	จัดให้มีการสอนเสริมความรู้ให้นักเรียนสู่ความ
เป็นเลิศ	 เพื่อเตรียมเข้าสู่การแข่งขันด้านวิชาการในรายการต่างๆ	
ทั้งวิชาวิทยาศาสตร	์วิชาคณิตศาสตร	์	วิชาภาษาอังกฤษ	และวิชา
สังคมศึกษา	ตลอดปีการศึกษา	2562

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 Water Cube Cup Thailand
 ด.ญ.กนัยาวร์ี ชตุพินัธ์เจรญิ	ชัน้	ม.3/1	ได้เข้าร่วมการประกวดขบัร้องเพลงจนีรายการ	Water	Cube	Cup	Thailand	ผลการประกวด 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	และได้เป็น	1	ใน	2	ตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง	ณ	สาธารณรัฐประชาชนจีน	

โครงการพี่ติวน้อง กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ฯ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ	ได้จัดโครงการพี่ติวน้อง	 
ในทุกวันจันทร์	 อังคาร	 พฤหัสบดี	 และศุกร์	 เวลา	 7.00-7.40	 น.		
เพื่อเพิ่มเติมความรู้ให้กับนักเรียนส�าหรับการสอบ	 และการแข่งขัน	
ณ	ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที	่4/1	และ	4/2	โดยมมีิสพิชชาพร 
ประยูรอนุเทพ	เป็นผู้ประสานงานการจัดกิจกรรม

กิจกรรมศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ
	 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์
ฝ่ายวิชาการ	 จัดกิจกรรมส�าหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา	
วันที่	 17-21	มิถุนายน	2562	 โดยมีการทดลองวิทยาศาสตร	์และ
เกมคณิตศาสตร์ทุกวันจันทร์-ศุกร	์เวลา	07.00-07.40	น.	ณ	ห้อง
ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ	 ชั้น	 1	 อาคารราฟาแอล	 และการสอน 
เพิ่มเติมความรู้ส�าหรับนักเรียนที่แข่งขัน	 ระหว่างวันอังคาร-ศุกร์	
เวลา	07.00-08.00	น.	ณ	อาคารอัสสัมชัญ
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พิธีมอบเกียรติบัตร ACT Music & Sport Exam 2019
	 ฝ่ายกิจกรรม	จัดพิธีมอบเกียรติบัตร	ACT	Music	&	Sport	Exam	2019	ส�าหรับนักเรียนที่ผ่านการสอบวัดระดับความสามารถ 
ด้านดนตรี	และกีฬา	โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธิการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	เมื่อวันเสาร์ที	่22	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุม
รัตนบรรณาคาร	1

กิจกรรมเนื่องในวันสุนทรภู่
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 จัดการแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่	 ระดับประถมศึกษาปีที่	 1	-	มัธยมศึกษาปีที่	 3	 ระหว่างวันที่ 
10-14	มิถุนายน	2562	อาทิ	การแข่งขันตอบค�าถามวันสุนทรภู	่การแข่งขันเขียนบรรยายภาพ	การประกวดแต่งค�าประพันธ์	การประกวด
จัดป้ายนิเทศ	เพื่อร�าลึกถึงสุนทรภู่	กวีเอกของโลก	และพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียน	

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ ประจ�าปีการศึกษา 2561
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีได้รบัเกียรตจิาก	ผู้อ�านวยการ	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล เป็นประธานพธิมีอบเกยีรตบิตัรนกัเรยีนดเีด่น 
และเสือ้สามารถ	ประจ�าปีการศกึษา	2561	ซ่ึงในปีนีม้นีกัเรยีนทีส่ร้างชือ่เสียงให้แก่โรงเรยีน	ได้รบัการพจิารณารบัเกยีรตบิตัรนกัเรยีนดเีด่น	
จ�านวน	289	คน	ในด้านต่างๆ	ดังนี้	ด้านดนตรี	จ�านวน	68	คน	ด้านกีฬา	จ�านวน	187	คน	ด้านผู้น�าและบ�าเพ็ญประโยชน์	จ�านวน	34	คน 
และนักเรียนที่มีผลงานยอดเยี่ยม	ได้รับพิจารณารับเสื้อสามารถ	จ�านวน	16	คน	รวมทั้งสิ้น	305	คน	โดยมีคณะภราดา	คณะกรรมการ
สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะครู	 และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธ ี
เมื่อวันเสาร์ที	่29	มิถุนายน	2562	ณ	หอประชุมหลุยส	์มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต



พิธีเปิดสัปดาห์ให้ความรู้ต้านสิ่งเสพติด
	 ฝ่ายปกครอง	จัดพิธีเปิดสัปดาห์ให้ความรู้ต้านสิ่งเสพติด	เมื่อวันอังคารที่	25	มิถุนายน	2562	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล 
ผู้อ�านวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องพิษภัย 
ของยาเสพติด	 การเปิดฉายหนังสั้นที่ชนะเลิศการประกวดในหัวข้อ	 “ACT	 พลังเยาวชนร่วมต้านภัยยาเสพติด”	 และการแสดงละคร 
ต้านยาเสพติด

การแข่งขนัวาดภาพระบายสวีนัต่อต้าน
ยาเสพติดโลก 2562
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ฝ่ายวิชาการ	จัดการ
แข่งขนัวาดภาพระบายสใีนหวัข้อ	“วนัต่อต้านยาเสพตดิ
โลก	2562”	โดยมีนักเรียนระดับชั้น	ป.4-ป.6	ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วม
การแข่งขัน	เมื่อวันพุธที่	19	มิถุนายน	2562	ณ	บริเวณ
ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 
	 งานสวสัดภิาพและความปลอดภัย	ฝ่ายปกครอง	จดักจิกรรม
รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก	World	 Tobacco	 Day	 ปีการศึกษา 
2562	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 31	 พฤษภาคม	 2562	 โดยมีสภานักเรียน	
สารวตัรนกัเรยีน	นกัเรยีนกองร้อยพเิศษ	ตวัแทนคณุครแูละนกัเรยีน
ระดับชั้น	 ม.1	 เข้าร่วมการเดินรณรงค์เส้นทางจากโรงเรียนถึง 
วงเวียนทะเลสาป

อบรมการฝึกซ้อมหนีไฟ
	 ฝ่ายปกครอง	 จัดอบรมการฝึกซ้อมหนีไฟ	 โดยมีนักเรียนที่
เป็นหัวหน้าห้องระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	5	ถึงมัธยมศึกษาปีที	่5	
เข้าร่วมการฝึกซ้อมหนีไฟจากอาคารสูง	 และนักเรียนจิตอาสาเข้า
ร่วมการฝึกซ้อมแผนการหนีไฟจากอาคารสูงด้วยวิธีการกระโดด
เบาะลม	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	27	มิถุนายน	2562
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คณะภราดา ปีการศึกษา 2562

ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล 
ผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ 
ที่ปรึกษำผู้อ�ำนวยกำร/ดูแลระดับประถม

ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 
อธิกำร/ที่ปรึกษำผู้อ�ำนวยกำร

ภราดาพัทธนันท์ ไชยราภราดาสุนันท์ โยธารักษ์ 
ที่ปรึกษำผู้อ�ำนวยกำร
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แนะน�าบุคลากรใหม่ปีการศึกษา 2562
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9 	 มิสธันยพร		วัฒโน		 	 ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย

10 	 มำสเตอร์ปัณณพันธ์		ป้องแสง	 	 ครูผู้สอนวิชำวิทยำศำสตร์

11  Mr. Joemar Rey Condor Payot  Math Teacher (IEP)

12  Ms. Ivy Sotea Sagal      Math Teacher (IEP)

13  Ms. Imary Blanche Edralin     English Teacher (IEP)

14  Mr. Vitaliy Pozhidaev    English Teacher (EP)

15  Mr. Nunzio Daniel Caruso      Ielts Teacher (EP)

1 	 มิสกิติยำ		ข�ำเปรม	 ครูผู้สอนวิชำภำษำอังกฤษ	

2 	 มิสจิรำพัชร		เลิศศิวำพร		 ครูผู้สอนวิชำดนตรี

3 	 มิสปัมมำ		บัวบุญนำค		 ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์

4 	 มำสเตอร์วัชรพงษ์		พลดงนอก		 ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย

5 	 มิสอรณัชชำ		สัตถำผล	 ครูผู้สอนวิชำฟิสิกส์

6 	 มำสเตอร์บริมำส		วงศ์เจริญ		 ครู	EP	/คอร์สเวิร์ด	

7 	 มิสทัดพิชำ		สมแก้ว		 ครูผู้สอนวิชำคณิตศำสตร์

8 	 มำสเตอร์หทัย		พวกคง		 ครูผู้สอนวิชำภำษำไทย
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เรียนค�าสอน ปีการศึกษา 2562
	 งานอภบิาล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	จดัให้มกีารเรยีนค�าสอนของนกัเรยีนคาทอลกิทกุระดบัชัน้	ในทกุวนัศกุร์	คาบเรยีนที	่1	(คาบจริยะ) 
โดยมีคณะภราดา	และครูคาทอลิกเป็นผู้สอนทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา	2562

คอร์สเรียน DIY
	 คอร์สเรียน	DIY	 วันเสาร์	 ในโครงการ	 Extreme	 Sat	 สัปดาห์ที่	 1-3	นักเรียนประดิษฐ์ชิ้นงาน	 “การท�าพวงกุญแจรูปหมี”	 และ 
“การท�าก�าไลข้อมือลูกปัดแสนสวย”	ห้องหัตถกรรม	ชั้น	2	อาคาร	Golden	Jubilee

8    

กิจกรรมให้ความรู้การป้องกัน
โรคติดต่อในโรงเรียน 
	 คณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์
เนช่ันแนล	 หนองแขม	 จัดกิจกรรมให้ความรู้	 และแนวทางการ
ป้องกันโรคตดิต่อในโรงเรียน	เช่น	ไข้หวัดใหญ่	มือ	ปาก	และเท้าเป่ือย 
ให้กับนักเรียน	 โดยมีนักเรียนระดับชั้น	 ป.5	 เข้าร่วมกิจกรรม	 เม่ือ
วนัศกุร์ที	่31	พฤษภาคม	2562	และระดบัช้ัน	ป.6	เข้าร่วมกจิกรรม 
เมือ่วันศกุร์ที	่7	มถุินายน	2562	ณ	ห้องประชุมรตันบรรณาคาร	1

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 จัดงานฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	 ปีการศึกษา	 2562	 ให้กับนักเรียน	 โดยมี 
โรงพยาบาลวชิยัเวช	อนิเตอร์เนช่ันแนล	หนองแขม	เข้ามาด�าเนนิการ	
วันที่	20-21	มิถุนายน	2562	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต



อบรมการใช้งานระบบ SWIS ส�าหรับบุคลากรใหม่ 
	 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์	และงานบุคคล	ส�านักผู้อ�านวยการ	จัดอบรมการใช้งาน	ระบบ	SWIS	ระบบสารสนเทศของโรงเรียน	
ส�าหรับบุคลากรใหม่	 ปีการศึกษา	 2562	 จ�านวน	 15	 คน	 โดยมีมิสอารญา พุทธสาร	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันศุกร์ที่	 14	 มิถุนายน	 2562 
ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	5	ชั้น	1	อาคารอัสสัมชัญ

นิเทศการจัดการเรียนรู้
 อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์	 อาจารย์ประจ�าภาควิชาภาษาไทย	 คณะศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 เข้านิเทศการจัดการ 
เรยีนรูข้องคณุครกูลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาไทย	ระหว่างวันที	่7-25	มิถนุายน	2562	เพือ่ให้ข้อเสนอแนะในเร่ืองกระบวนการจดัการเรยีนรู้ 
ที่พัฒนาทักษะด้านต่าง	ๆ	ของผู้เรียน	และการบูรณาการเนื้อหาในวิชาภาษาไทยอย่างสร้างสรรค์

อบรมประกันคุณภาพภายในโรงเรียนฯ
	 งานประกนัคณุภาพฯ	 ส่งตวัแทนคร	ู จ�านวน	 8	 คน	 เข้าร่วม 
การประชุมคณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
และอบรมผู้ประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษามูลนิธิฯ	 โรงเรียน
ในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	 ครัง้ที	่ 1/2562	
ระหว่างวันท่ี	 24-26	 มิถุนายน	 2562	 ณ	 ห้องประชุมโรงเรียน 
อสัสมัชญัพาณชิยการ

อบรม Tips for Engaging Students
in Task Based Learning
	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	 จดัอบรม	 Tips	 for	
Engaging	 Students	 in	 Task	 Based	 Learning	 เพือ่เพิม่เทคนคิ
และขดีความสามารถในการจัดการเรยีนการสอนภาษาองักฤษอย่างมี
ประสทิธภิาพของคณุคร	ู	เมือ่วนัที	่26	มถินุายน	2562	ณ	ห้องประชมุ
รตันบรรณาคาร	1	

June 2019   9



ร้านค้าผู้ประกอบการใหม่ อาคารจอดรถ
	 ในปีการศึกษา	2562	มีร้านค้าผู้ประกอบการใหม	่จ�านวน 
6	ร้าน	เปิดให้บรกิารจ�าหน่ายอาหารและเคร่ืองดืม่	ณ	อาคารจอดรถ 
ชั้น	1	บริเวณประตู	6	
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ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผูร้บัใบอนญุาต/ผู้อ�านวยการ
เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน	 ครั้งท่ี	 1 
ปีการศึกษา	2562	โดยมี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ได้แก่	ภราดา ดร.วีรยุทธ 
บญุพราหมณ์ ภราดา ดร.มณฑล ประทมุราช รองศาสตราจารย์
การุณ ใจปัญญา นายส่องแสง ปทะวานชิ ผูแ้ทนผู้ปกครอง	ได้แก่ 
นายวริทศ์นันท์ เสงี่ยมจิตานนท์ ผู้แทนครู	ได้แก่	มาสเตอร์สันติ 
ศรีเครือแก้ว พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการด�าเนินงานบริหาร
โรงเรยีนเข้าร่วมการประชุม	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่13	มถินุายน	2562	
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2562 
	 ฝ่ายปกครอง	 จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน	 ปีการศึกษา	 2562	 เมื่อวันเสาร์ที่	 1	 มิถุนายน	 2562	ณ	 หอประชุมหลุยส ์
มาร	ีกรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต	โดยช่วงเช้า	เป็นการประชมุผู้ปกครองนกัเรยีนระดบัชัน้	ป.2-ป.6	และช่วงบ่ายเป็นการประชุมผู้ปกครองนกัเรยีน
ระดับชั้น	ม.2-ม.3	และ	ม.5-ม.6	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน คุณส่องแสง ปทะวานิช 
นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	ให้เกียรติมอบโล่พร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบ	O-NET	ได้	100	คะแนนเต็ม	และการบรรยาย
พิเศษ	เร่ือง	“บทบาทผู้ปกครองต่อการศกึษาในยคุ	4.0”	โดย	รศ.ดร.สฎาย ุธรีะวณชิตระกลู คณบดคีณะศกึษาศาสตร์	มหาวิทยาลยับรูพา 
ให้เกียรติเป็นวิทยากร

ฉลองศาสนนาม “อันตนแห่งปาดัว”
ภราดาอรุณ เมธเศรษฐ
 ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธกิาร	คณะภราดา	ซสิเตอร์	
คณะกรรมการทีป่รกึษา	 และคณะครรู่วมกนัแสดงความยนิดี	
เนือ่งในวนัฉลองศาสนนาม	“อนัตนแห่งปาดวั”	ของภราดาอรณุ 
เมธเศรษฐ	 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 13	
มิถุนายน	2562	ณ	อาคารราฟาแอล	



ชนะเลิศฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
	 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเยาวชนแห่งชาติ	 Thailand	 Youth	 League	 2018/2019	 รุ่นอายุไม่เกิน	 15	 ปี	 รอบชิงชนะเลิศ	 ทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ด 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	โดยมี	ด.ช.สิทธา บุญหล้า	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/6	ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

แชมป์ Chang Junior Cup 2019
	 นักกีฬาฟุตบอลทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน	รุ่นอายุไม่เกิน	13	ปี	รายการ	Chang	Junior	Cup	2019	รอบชิงแชมป์
ประเทศไทย	เมื่อวันอาทิตย์ที	่23	มิถุนายน	2562	ณ	สนามกีฬากองทัพบก	ผลการแข่งขัน	ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีชนะทีมบุรีรัมย	์ยูไนเต็ด	1:0	ประตูจึง
คว้าแชมป์สมัยที่	 4	 มาครอง	 และเป็นแชมป์	 3	 สมัยต่อกัน	 ได้รับทุนการศึกษา	 60,000	 บาทพร้อมสิทธิ์เดินทางไปฝึกทักษะ	ณ	ประเทศอังกฤษ	 นอกจากน้ี 
ยงัได้รบัรางวลัผูร้กัษาประตยูอดเยีย่ม	ได้แก่	ด.ช.ธเนศ ทองรุง่	ชัน้	ม.2/6	รางวลักองหลังยอดเยีย่ม	ได้แก่ ด.ช.ชนสรณ์ โชคลาภ	ชัน้	ม.2/6	รางวลักองหน้ายอดเยีย่ม 
ได้แก	่ด.ช.อัษฎา หอมหวน	ชั้น	ม.1/7	และรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม	Most	Valuable	Player	(MVP)	ได้แก่	ด.ช.กฤตกานต์ รุ่งโรจน์เบญจพล ชั้น	ม.2/6

รางวัลชนะเลิศแบดมินตันนักเรียน
กีฬาระหว่างโรงเรียน
 น.ส.กัญญาณัฐ สุดเชยชม ชั้น	 ม.4/8	 และนายธนวรรธ 
เพียรประเมษฐ์	 ช้ัน	 ม.6/6	 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคู่ผสม	
รุ่นอายุ	 18	 ปี	 การแข่งขันกีฬาแบดมินตันนักเรียน	 กีฬาระหว่าง
โรงเรียน	ประจ�าปี	2562	ระหว่างวันที่	17-29	มิถุนายน	2562

เหรียญทอง Pump Fest 2019
 นายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักดี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/3 
ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการ	“Pump	Fest	2019	
Braver	&	Boulder”	ณ	ประเทศสิงคโปร	์	ระหว่าง	วันที่	13-16	
มิถุนายน	 2562	 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง 
ในรุ่นอายุไม่เกิน	17	ปี	ซึ่งมีนักกีฬาจาก	5	ประเทศ	จ�านวน	58	คน 
เข้าร่วมการแข่งขัน
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เหรียญทอง Bangkok Taekwondo 2019
	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ	 Bangkok	 Taekwondo	 2019 
เมื่อวันเสาร์ที	่1	มิถุนายน	2562	ณ	ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร	(ไทย-ญี่ปุ่น)	
ด.ช.พรีพล ตระการวจิติร ช้ัน	ป.5/7	(ทมี	PIYAWAT	TKD)		ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง 
จากการแข่งขันประเภทพุมเซ่คู่	 รุ่นอายุไม่เกิน	 10	 ปี	 และเหรียญทองแดง 
ประเภทพุมเซ่เดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	10	ปี
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่

เหรียญทองกีฬาระหว่างโรงเรียน
ส่วนกลางกรมพลศึกษา
	 ผลการแข่งขนัว่ายน�า้กฬีาระหว่างโรงเรยีน
ส่วนกลาง	กรมพลศึกษา	ประจ�าปี	2562	เมื่อวัน
ที่	3-7	มิถุนายน	2562	ณ	สระว่ายน�้าวิสุทธารมณ ์
ด.ช.ธงชัย เดชตระการผล	 ชั้นประถมศึกษา 
ปีที่	4/8	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	5	เหรียญเงิน 
1	เหรียญทองแดง




