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กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ปีการศึกษา 2562 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดกิจกรรมระลึกพระคุณแม่ 
ปีการศกึษา	2562	เม่ือวนัศกุร์ที	่9	สิงหาคม	2562	ณ	หอประชมุหลยุส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยแบ่งเป็น	2	รอบ	ดงันี ้
รอบเช้า	ระดับชัน้	ป.1	และ	ป.3	เข้าร่วมกจิกรรม	โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย อธกิาร	ให้เกยีรติเป็นประธาน 
และรอบบ่าย	 ระดับชั้น	 ป.2	 และ	 ป.4	 เข้าร่วมกิจกรรม	 โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	 ให้เกียรติ 
เป็นประธาน

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
	 คณะภราดา	 คณะผู้ร่วมบริหาร	 ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สมาคมศิษย์เก่า 
อสัสมัชญัธนบรุ	ีคณะครู	และนักเรยีน	เข้าร่วมพธิเีทดิเกยีรตแิม่พระผูร้บัเกยีรตยิกขึน้สวรรค์	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่15	
สงิหาคม	2562	ซ่ึงวจนพธีิกรรมเทิดเกยีรตแิม่พระจดัขึน้	ณ	บรเิวณใต้อาคารราฟาแอล	โดยมีบาทหลวงศภุศลิป์  สขุสศุลิป์ 
และบาทหลวงปฏญิญา สริธิารารตัน์	ประกอบวจนพธิกีรรม	จากนัน้ผูร่้วมงานเดนิขบวนแห่รปูแม่พระไปยงับรเิวณ 
หน้าแม่พระอสัสมัชญั	ประตู	2	และเข้าร่วมพธิเีปิดนทิรรศการเทดิเกียรตแิม่พระอสัสมัชญั	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ 
เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการ ให้เกียรติเป็นประธาน	ณ	บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร



พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
	 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบรีุ	จัดพธิถีวายพระพร	เนือ่งในโอกาสวนั
เฉลมิพระชนมพรรษา	สมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ	์พระบรมราชนินีาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	 เมื่อวันศุกร์ที่	 9	 สิงหาคม	 2562 
ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ 
เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	เป็นประธาน	พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	
คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		
คณะกรรมการศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุร	ีผู้ปกครอง	และนักเรียน	
เข้าร่วมพิธี

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2561
	 ฝ่ายวชิาการจดัพธิมีอบเกยีรตบิตัรเรยีนด	ีปีการศกึษา	2561	
เมื่อวันเสาร์ที่	 13	 กรกฎาคม	 2562	 โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ 
เหล่ารักผล	 ผู้อ�านวยการให้เกียรติเป็นประธาน	 ซึ่งนักเรียนที่
อยู่ในเกณฑ์ได้รับเกียรติบัตรเรียนดีแบ่งออกเป็น	 รางวัลเรียนด	ี
Certificate	จ�านวน	1,510	คน	รางวัลเรียนดี	Diploma	จ�านวน	
271	คน	และทุนการศึกษาเรียนดีจ�านวน	21	คน

เหรียญทองชนะเลิศ
Singing Award Chinese 2019
 ด.ญ.กนัยาวร์ี ชตุพินัธ์เจรญิ	ชัน้	ม.3/1 
ได้เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงจีนในงาน	
Singing	 Award	 Chinese	 2019	 ในนาม 
ทมี	ACT	Music	Center	เมือ่วนัอาทติย์ที	่14	
กรกฎาคม	2562	ณ	ศนูย์การค้า	ด	ิเอก็ซ์เพลส	
มอลล์	 ผลการแข่งขัน	 ได้รับรางวัลระดับ 
เหรียญทองชนะเลิศ		

รางวัลผลงานวิจัยระดับดี
 มิสฮานาน อีหมัน	ได้รับรางวัลผลงาน 
วจิยัระดบัด	ีจากคณะกรรมการฝ่ายการศกึษา 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	ประจ�าปีการศึกษา	2561	
จากผลงานวจิยัเรือ่ง	การพัฒนาความสามารถ 
การคิดวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณค่าใน
วรรณคดีทีก่�าหนด	โดยใช้กระบวนการจัดการ 
เรียนรู้	5	ขั้นตอน	(QSCCS)	ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่	5	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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เหรียญทองประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย
	 ผลการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทย	 เพ่ือ
พฒันาทักษะเยาวชน	ระดบัชาต	ิครัง้ที	่5	เมือ่วนัที	่3-4 
สิงหาคม	 2562	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ	์
นักเรียนวงดนตรีไทยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ระดับ
ประถมศกึษาได้รบัรางวัล	2	เหรยีญทอง	2	เหรยีญเงนิ 
ระดับมัธยมศึกษาได้รับรางวัล	 1	 เหรียญทอง	 2	
เหรียญเงิน	และ	2	เหรียญทองแดง		

PIM Language Competition
	 กลุม่สาระการเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ	ฝ่ายวชิาการ 
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันรายการ	 PIM	 Language	
Competition	 เมื่อวันจันทร์ที่	 8	 กรกฎาคม	 2562 
ณ	 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	 ผลการแข่งขัน	
น.ส.ชไมพร เฉิน	 ชั้น	 ม.6/4	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อนัดบั	1	จากการแข่งขนัตอบปัญหาความรูท่ั้วไปเก่ียวกับ 
สาธารณรฐัประชาชนจนี	และกล่าวสนุทรพจน์	ในหวัข้อ	
“มลพิษในประเทศไทย”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขัน Word up
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	ฝ่ายวิชาการ	
ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการในรายการ	 “34th 

BRAND’S	 Thailand	 International	 Crossword	
Game	 2019”	ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	 เวสต์เกต 
ผลการแข่งขัน	ด.ญ.ไอร์ศิดา ไอรมณีรัตน	์ชั้นป.6/5	ได้รับ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	จากการแข่งขัน	Word	up

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประกวดสุนทรพจน์ 
	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ฝ่ายวชิาการ	ได้ส่งนกัเรยีนเข้าร่วมแข่งขนั
การประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก	 (Change	 the	World	 Speech 
Contest)	ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น	เมือ่วันเสาร์ท่ี	17	สิงหาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลยั 
นอร์ทกรุงเทพ	 ผลการแข่งขัน	 รอบชิงชนะเลิศ	ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์ 
ชั้น	ม.3A	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	



พิธีลงนามความร่วมมือกับโรงเรียนประถมอู๋ถง
 คณะครแูละนกัเรยีนระดบัประถมศึกษาจากโรงเรยีนประถมอูถ๋ง	สาธารณรัฐประชาชนจนี	จ�านวน	21	คน	เดนิทาง
มาแลกเปลีย่นวฒันธรรมพร้อมร่วมพธิลีงนามความร่วมมอืระหว่างโรงเรียนประถมอู๋ถงกบัโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบุรี 
โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธิการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	เมื่อวันจันทร์ที่	8	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุม
รัตนบรรณาคาร	1

โครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง One Belt One Road
 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร	ีจดังานต้อนรบัคณะผูบ้รหิาร	คร	ูและนักเรยีนจากสาธารณรฐัประชาชนจนีจ�านวน	838	คน 
ที่เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-จีน	ตามโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง	One	Belt	One	Road	
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	18	กรกฎาคม	2562	ซึ่งพิธีต้อนรับ	และกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจัดขึ้น	ณ	หอประชุมหลุยส์ 
มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผูอ้�านวยการ	และภราดาพรีพงศ์ ดาราไทย อธกิาร	ให้การต้อนรบั 
และมอบของที่ระลึก
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พิธีไหว้ครูดนตรีไทย ครั้งที่ 17 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ฝ่ายวิชาการ	จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทย	ครั้งที่	17	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่1	สิงหาคม	2562	เวลา	09.09	น.	
ณ	บริเวณโถงกลาง	ชั้น	2	อาคารเซนต์แมรี่	โดยมภีราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธิการ	ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียน
พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ
	 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์	 จัดพิธี 
มอบเสื้อปฏิบัติการนักเรียนระดับชั้น	 ม.1/8	 อันเป็นสัญลักษณ์
ของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 12	
กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชมุปรชีาวฒุ	ิชัน้	3	อาคารเซนต์ปีเตอร์ 
โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	 อธิการ	มาสเตอร์ยุทธพงษ ์
วงศ์เมืองสรรค์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 และคณะกรรมการฝ่าย
วชิาการ	ให้เกยีรตเิข้าร่วมพธีิในครัง้น้ี

พิธีมอบเสื้อกาวน์ห้องเรียน STEM Kids รุ่นที่ 2
	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์ส�าหรับนักเรียน 
ระดบัชัน้	 ป.1	 ห้องเรียน	 STEM	Kids	 เพือ่แสดงสญัลกัษณ์ของ
นกัเรียนห้องเรียน	STEM	Kids	รุน่ท่ี	2	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ 
เหล่ารกัผล	ผูอ้�านวยการ	 ให้เกียรตเิป็นประธาน	ภราดาพีรพงศ์ 
ดาราไทย	อธกิาร	และคณะกรรมการท่ีปรกึษา	มอบเสือ้กาวน์ให้
กบันกัเรียน	 เมือ่วนัศกุร์ท่ี	 19	กรกฎาคม	2562	ณ	 ห้องประชุม
รัตนบรรณาคาร	1



ต้อนรับผู้ช่วยอัคราธิการ ศูนย์กลางคณะเซนต์คาเบรียลจากกรุงโรม
 Rev.Bro.Pratap Reddy, The	Assistant	General	ให้เกียรติเยี่ยมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันจันทร ์
ที่	8	กรกฎาคม	2562	โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	และภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ 
ให้การต้อนรับ	และน�าชมโรงเรียน	

พิธีทบทวนค�าปฏิญาณ และเดินสวนสนาม
	 ฝ่ายปกครอง	 จัดพิธีทบทวนค�าปฏิญาณ	 และเดิน 
สวนสนาม	 เน่ืองในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาต	ิ
เมื่อวันจันทร์ที่	 1	กรกฎาคม	2562	ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	
อาคาร	Golden	Jubilee	โดยมภีราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 
อธกิาร	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	และลูกเสอืเนตรนารรีะดบัช้ัน 
ประถมศึกษาปีที่	3-มัธยมศึกษาปีที่	3	เข้าร่วมพิธี

กิจกรรมบริจาคโลหิต
	 งานส่งเสรมิคณุธรรม	จรยิธรรม	ฝ่ายปกครอง	โรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 ภาควิชาเวชศาสตร์การธนาคาร
เลือด	 คณะแพทย์ศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลศิริราช	โดยมีผู้ปกครอง	นักเรียน	และผู้ที่สนใจ
เข้าร่วมบริจาคโลหิต	 เมื่อวันอังคารที่	 2	กรกฎาคม	2562 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	

ปฐมนิเทศคณะกรรมการสภานักเรียน
	 ฝ ่ายปกครอง	 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศคณะ
กรรมการสภานักเรียน	 โดยมีมาสเตอร ์สมบัต ิ
บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง	 ชี้แจงบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสภานักเรียน	 และแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่	เมื่อวันพุธที่	3	กรกฎาคม	2562	
ณ	ห้องประชุมอัสสัมชัญ
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นักกีฬาแบดมินตันประเทศเดนมาร์กเยี่ยมชมโรงเรียน
	 นกักีฬาแบดมนิตนัจากประเทศเดนมาร์ก	เข้าเยีย่มชมโรงเรยีน	และท�ากจิกรรมต่างๆ	ในโครงการ	TALENT	CAMP	:	 
Bangkok	2019	เมื่อวันจันทร์ที่	22	กรกฎาคม	2562	โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธิการ	และบุคลากรฝ่ายกิจกรรม
ให้การต้อนรับ
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โรงเรียน Sovannaphumi ประเทศกัมพูชา
เยี่ยมชมโรงเรียน
	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	น�าคณะผู้บริหารระดับสูงของ
โรงเรียน	Sovannaphumi	ประเทศกมัพชูา	จ�านวน	19	คน 
เข้าเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันพฤหัสบดีที	่ 1	
สิงหาคม	 2562	 เพื่อศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน	
และเยี่ยมชมห้องเรียน	 โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 
อธิการ	 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ	 และมอบของ
ที่ระลึก

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งฟูกูโอกะ
ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
	 งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	ฝ่ายวชิาการ	
ร่วมกับ	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	
กระทรวงศึกษาธิการ	 จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักเรียน
โรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งฟูกูโอกะ	
ประเทศญี่ปุ่น	ประจ�าปี	2562	โดยมีนักเรียนญี่ปุ่น	จ�านวน	
6	คน	มาร่วมเรียนและท�ากิจกรรมที่โรงเรียน	ในวันที่	7-9	
สิงหาคม	2562

นักศึกษาชาวจีน และไต้หวันศึกษาดูงาน
	 เมื่อวันพุธที่	 24	 กรกฎาคม	 2562	 คณะศึกษา
ศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	น�านักศึกษาจาก	Minzu	
University	of	China,	Beijing	และ	Nation	Cheng	
Kung	University,	 Taiwan	พร้อมคณาจารย์	 จ�านวน	
20	คน	เข้าศึกษาดูงานในด้านหลักสูตร	การจัดการเรียน
การสอนภาษาจีน	รวมถงึการจัดสภาพแวดล้อมทางการ
ศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี



ตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2562
	 งานอนามยัโรงเรียน	ฝ่ายบริหารท่ัวไป	จดังานตรวจ 
สุขภาพนักเรียน	 ปีการศึกษา	 2562	 โดยมีคณะแพทย	์
และพยาบาลโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนช่ันแนล	
หนองแขม	เข้ามาด�าเนินการ	เมื่อวันที่	1-5	และวันที่	8	
กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	

อบรมการดาวน์โหลด Video
	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดคอร์ส
อบรมการดาวน์โหลด	Video	จาก	Youtube	และเว็บไซต์
ต่างๆ	เมื่อวันเสาร์ที่	3	สิงหาคม	2562	ณ	ห้องปฏิบัติการ
คอมพวิเตอร์	3	ชัน้	1	อาคารอัสสมัชญั	โดยมมีาสเตอร์กิตติ 
โฆษะธรรมกูล	เป็นวิทยากร

อบรมครูศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell
	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT-Bell	 จัดอบรมครูต่างชาติ
ของศูนย์ภาษาอังกฤษฯ	ในหัวข้อการสร้างจุดประสงค์ของ
บทเรียนที่มีประสิทธิภาพ	 (Creating	 effective	 lesson	
aims)	เมือ่วนัศกุร์ที	่12	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องเรยีน	Bell	
อาคารเซนต์โยเซฟ	

กิจกรรมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา
	 กลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา	ศาสนา	และวฒันธรรม	จดักิจกรรมเนือ่งในวนัอาสาฬหบชูา	และวนัเข้าพรรษา	เมือ่
วันพฤหัสบดีที	่11	กรกฎาคม	2562		ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ 
ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธีิเปิดกจิกรรม	คณะภราดา	และครกูลุม่สาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษาฯ	เข้าร่วมงาน	จากนัน้	นกัเรยีน 
ระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมะในหวัข้อ	ความส�าเรจ็ของครอบครัว	ต้องล้อมรัว้ด้วย	“ธรรมะ”	
โดยท่านเจ้าคุณพระราชธรรมนิเทศ	(หลวงพ่อพยอม	กลฺกยาโณ)	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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ชนะเลิศ BANGKOK BASKETBALL 
INVITATION 2019
	 ทีมนักกีฬาบาสเกตบอลอัสสัมชัญธนบุรี ได  ้
เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอลรายการ	 BANGKOK	
BASKETBALL	 INVITATION	 2019	 รอบชิงชนะเลิศ 
เมื่อวันจันทร์ท่ี	 29	 กรกฎาคม	 2562	 ผลการแข่งขัน 
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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ชนะเลิศบาสเกตบอลกีฬาธนาคารโรงเรียน 
ระดับสายงานกิจการสาขา 1
	 ผลการแข่งขันกีฬาธนาคารโรงเรียนธนาคารออมสิน	
ประจ�าปี	 2562	 ประเภทบาสเกตบอล	 รอบชิงชนะเลิศ	
ระดับสายงานกิจการสาขา	 1	 กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวัน
พฤหสับดทีี	่4	กรกฎาคม	2562		ทมีโรงเรยีนอสัสัมชนัธนบรีุ	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ACT Dance Fair 2019
	 ฝ่ายกิจกรรมจัดการประกวดเต้น	 ACT	 Dance 
Fair	2019	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่1	สงิหาคม	2562	ณ	หอประชมุ 
หลุยส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งเป็นการแข่งขันของนักเรียน
ระดับชั้น	 ป.4-ม.3	 ท่ีเลือกเรียนวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ 
ในวิชาพลศึกษา	 ผลการประกวด	 ทีม	 “ELEVEN”	 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ	 ได้รับของรางวัลพิเศษจากมาสเตอร์สันติ 
ศรเีครอืแก้ว	หวัหน้าฝ่ายกจิกรรม	ได้แก่	CD	Album	Square	
Up	ของวง	BLACKPINK	พร้อมลายเซนของศลิปินทัง้	4	คน 
ที่ส่งตรงมาจาก	YG	Entertainment	สาธารณรัฐเกาหลีใต	้

กีฬาสัมพันธ์วันแม่
	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
จัดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์	 “วันแม่”	 เมื่อวันศุกร์ที่	 9	
สิงหาคม	2562	ซึ่งมีการแข่งขันกีฬา	2	ประเภท	ได้แก่	
กีฬาแบดมินตัน	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	
และฟุตบอล	7	คน	ณ	สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 
โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการ	
ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดและร่วมการแข่งขันกีฬา
แบดมินตัน



เหรียญทองกีฬาปีนหน้าผา
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผารายการชิงชนะเลิศ
แห่งประเทศไทย	ชงิถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็พระกนษิฐา- 
ธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม- 
ราชกมุาร	ีประจ�าปี	2562	เมือ่วนัที	่26	-	28	กรกฎาคม	2562 
ณ	 ลานการกีฬาแห่งประเทศไทย	 นักกีฬาปีนหน้าผา
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัล	5	เหรียญทอง	13	
เหรียญเงิน	8	เหรียญทองแดง

เหรียญทอง SEA Age Group Swimming
Championships 2019 
 ด.ญ.ชญาภา ป้านสวุรรณ์	ชัน้	ม.2/1	ในนามเยาวชน
ทีมชาติไทย	 เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน�้าเยาวชนชิงชนะเลิศ
แห่งเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้	รายการ	43rd	SEA	Age	Group	
Swimming	 Championships	 2019	 ระหว่างวันที่	 26	
มิถุนายน-1	กรกฎาคม	2562	ณ	ศูนย์กีฬาทางน�้าโมโรดก 
ประเทศกัมพูชา	ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	
1	เหรียญเงิน	2	เหรียญทองแดง	

เหรียญทองกีฬาปีนหน้าผา
Transend Beyond Limits 2019
 นายอภิวิชญ์ ลิ้มพานิชภักด	ีชั้น	ม.5/3	เข้าร่วม
การแข่งขันปีนหน้าผารายการ	 Transend	 Beyond 
Limits	 2019	 เมื่อวันที่ 	 27-30	 มิถุนายน	 2562 
ณ	ประเทศสิงคโปร์	รุ่น	Novice	men’s	ผลการแข่งขัน	
ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	

แชมป์ JAPAN Badminton Junior 
Omachi 2019
 ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ	์ชั้น	ป.6/4	ได้เข้าร่วม 
การแข่งขนัแบดมนิตนัรายการ	JAPAN	Badminton	Junior 
Omachi	 2019	 เมื่อวันท่ี	 13-16	 กรกฎาคม	 2562 
ณ	ประเทศญีปุ่น่	ผลการแข่งขนัได้รับรางวลัแชมป์หญิงเดีย่ว	
U13	และแชมป์หญิงคู่	U13	
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รางวัลชนะเลิศเทควันโด
KASETSART UNIVERSITY CHAMPIONSHIP
 ด.ญ.กชพร ควรชม	ชัน้	ป.1/8	เข้าร่วมการแข่งขนั
กีฬาเทควันโด	 รายการ	 KASETSART	 UNIVERSITY 
CHAMPIONSHIP	11th	รุน่ยวุชน	ประเภทต่อสู	้ยวุชน	6	ปี 
คลาส	C	ณ	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ผลการแข่งขัน
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่

เหรียญทอง The 5th Heroes 
TAEKWONDO 2019  
 ด.ช.พรีพล ตระการวจิติร	ชัน้	ป.5/7	เข้าร่วมการ
แข่งขัน	The	5th	Heroes	TAEKWONDO	2019	เมื่อวัน
ที่	27-28	กรกฎาคม	2562	ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	1	
เหรยีญทอง	ประเภทพมุเซ่ทมีชาย	1	เหรยีญเงนิ	ประเภท 
พมุเซ่ชายเดีย่ว	1	เหรยีญเงนิ	ประเภทพมุเซ่ฟรสีไตล์	และ	
1	เหรียญเงิน	ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์แดนซ์


