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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 26 ฉบับที่ 213 เดือนกันยายน 2562



กรีฑาสี ปีการศึกษา 2562
	 โรงเรียนอสัสมัชัญธนบรุ	ีจัดการแข่งขนักรฑีาสนีกัเรยีน	คร้ังที	่55	ประจ�าปีการศกึษา	2562	ซึง่การแข่งขนั
เมือ่วนัศกุร์ที	่30	สงิหาคม	2562	เป็นการแข่งขันของนักเรียนระดบัช้ัน	ป.4-ม.5	และวนัเสาร์ที	่31	สงิหาคม	2562 
เป็นการแข่งขนัของนักเรยีนระดบัชัน้	ป.1-ป.3	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็น 
ประธานในพธีิเปิด	พร้อมด้วยคณะภราดา	นายกสมาคมผูป้กครองและครฯู	คณุส่องแสง ปทะวานิช คณะกรรมการ 
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	พันเอก (พิเศษ) ดร.สถาพร สุขสมบูรณ์ 
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	ผู้ปกครอง	และนักเรียนเข้าร่วมพิธีเปิด	ณ	สนามว่องประชานุกูล

สรุปผลการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 55 วันที่ 30 สิงหาคม 2562
	 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกรีฑาส	ีได้แก่	สีแดง
	 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมบริหารสี	ได้แก่	สีชมพู
	 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมพาเหรดและแฟนซี	ได้แก่	สีเหลือง
	 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกองเชียร์	ได้แก่	สีขาว
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สรุปผลการแข่งขันกรีฑาสี ครั้งที่ 55 วันที่ 31 สิงหาคม 2562
	 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมการแข่งขันกรีฑาสี	ได้แก่	สีฟ้า
	 รางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกองเชียร์	ได้แก่	สีแดง
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ภาพจาก	เพจ	To Be Number ONE  Fan Club

ภาพจาก	เพจ	To Be Number ONE  Fan Club

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
 ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรตันราชกญัญา สิริวฒันาพรรณวดี	เสดจ็เยีย่มและติดตามผลการด�าเนนิโครงการ	TO	BE	
NUMBER	ONE	และทรงเป็นองค์ประธานเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
จัดงานโดยส�านักงานเขตบางแค	 ซึ่งการเสด็จในครั้งนี้เพื่อขยายการด�าเนินงานด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้
แก่เยาวชนในเขตบางแค	 นับเป็นการสร้างขวัญก�าลังใจ	 และเป็นสิริมงคลอย่างหาที่สุดมิได	้ โดยเสด็จฯ	 เมื่อวันจันทร์ท่ี	
26	สิงหาคม	2562	เวลา	17.00	น.

รางวัลคนดีต้นแบบของสังคมไทย
 ด.ญ.กนัยาวร์ี ชตุพินัธ์เจริญ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3/1	ได้รับรางวลัคนดีต้นแบบของสังคมไทย	สาขาเยาวชนผูส้ร้าง
ชือ่เสยีงระดบัประเทศ	ในงานคนดต้ีนแบบของสงัคมไทย	เยาวชนคนสร้างชาต	ิครัง้ที	่2	เนือ่งในโอกาสวนัเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ�าปี	2562	โดยมีหม่อมหลวงภัทรสุดา กิติยากร เป็นผู้มอบรางวัล	เมื่อวันเสาร์ที่	21	กันยายน	2562	ณ	กองพล
ทหารม้าที่	2	รักษาพระองค์



เหรียญทอง INNOVEDEX ROBOTIC
COMPETITION THAILAND 2019
	 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ระดับ	 ม.ต้น	
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันหุ่นยนต์เตะ
ฟุตบอล	 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 ในงาน	 INNOVEDEX	
ROBOTIC	 COMPETITION	 THAILAND	 2019	 เมื่อวันท่ี 
17-18	สงิหาคม	2562	ณ	โรงเรยีนเทพศรินิทร์	ซึง่มรีายชือ่ผู้
เข้าแข่งขนัดงันี	้ด.ช.ธฤต วทิย์วรสกลุ	ชัน้	ม.3/8	ด.ช.กรปภพ 
สิทธิฤทธิ์	 และ	ด.ช.บุญฤทธิ์ สุขพณิชนันท์	 ชั้น	 ม.2/8 
โดยมี	 มิสธนวรรณ ธาราแดน	 และมาสเตอร์ปิยชาติ 
นพคุณวิจัย	เป็นครูผู้ฝึกซ้อม	

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
	 โรงเรยีนอัสสมัชญัธนบุร	ีเข้าร่วมพธิลีงนามบนัทึกข้อตกลงความร่วมมอื	ระหว่าง	ห้องเรยีนเครอืข่ายภาคตะวนัออก
และจังหวัดกรุงเทพมหานครฯ	กับ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์	เพื่อพัฒนางานด้านวิชาการ	งานหลักสูตร	และการ
พัฒนานักเรียน	เมื่อวันพุธที่	28	สิงหาคม	2562	ณ	สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

รางวัลยอดเยี่ยมด้านเนื้อหา Creative & Innovation
	 นกัเรียนชมรม	ACT	Media	ได้รับรางวลัยอดเยีย่มด้านเนือ้หา	Creative	&	Innovation	ความคดิสร้างสรรค์	นวัตกรรม 
เทคโนโลยี	 เพื่อการจัดการขยะอย่างชาญฉลาด	 จากโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อม	 “กบจูเนียร์	 THE	
GREEN	เด็กยุคใหม่สร้างสังคมไทยไร้ขยะ”	พร้อมถ้วยรางวัล	เกียรติบัตร	และเงินสนับสนุน	จ�านวน	25,000	บาท	โดยมี
งานประกาศรางวลั	เมือ่วนัที	่30	สงิหาคม	2562	ณ	ห้องประชมุอารีย์สัมพันธ์	กรมส่งเสริมคณุภาพส่ิงแวดล้อม	สนบัสนนุ
โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	และทีมงานกบนอกกะลา	บริษัททีวีบูรพา	จ�ากัด
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รางวัลยอดเยี่ยมประเภทปลากัดสวยงามครีบสั้น
 นายนพกร นพกรวิเศษ	นักเรียนชั้น	ม.5/2	ได้รับถ้วยประทาน
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ	 รางวัลยอดเยี่ยม	
(Best	 in	 Group)	 ประเภทปลากัดสวยงามครีบสั้น	 ในงานมหกรรม 
สัตว์น�้าสวยงามภาคตะวันตก	 ประมงรวมใจภักดิ์	 ครั้งที่	 3	 จัดโดย	
ส�านักงานประมง	จังหวัดราชบุรี	ระหว่างวันที่	22-25	สิงหาคม	2562	
ณ	ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง	(ฟิชวิลเลจ)	จังหวัดราชบุรี

รางวัลชนะเลิศ Drawing หุ่นนิ่ง
	 กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	ฝ่ายวิชาการ	น�านกัเรยีนระดับชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขนัทกัษะ
ทางวิชาการงานวันวิชาการสัมพันธ์	ฉลอง	75	ปี	อัสสัมชัญศรีราชา	อุทยานการศึกษา	เพชรบูรพา	สร้างสรรค์สังคม 
LEARNING	TO	LOVE		ENVIRONMENT	:	ACS	GO	GREEN	ประจ�าปีการศึกษา	2562	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	29	สิงหาคม	
2562	ผลการแข่งขัน	Drawing	หุ่นนิ่ง	นางสาวสุภัสสร ค�า้ช	ูชั้น	ม.6/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศประกวดคัดลายมือ 
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้น�า
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ	SLC	Academic	Day	:	
Save	Energy,	Save	The	Earth,	Save	Lives	ณ	โรงเรียน
เซนต์หลุยส์	 ฉะเชิงเทรา	 เมื่อวันศุกร์ที่	 6	 กันยายน	 2562 
ผลการแข่งขัน	ด.ญ.ธัญวรัตน์ กิตติสารยางกูร	 ชั้นประถม
ศึกษาปีที่	6/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	การประกวดคัดลายมือ	
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4-6

กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์
	 กลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตร์จดั 
กิจกรรมเสริมทักษะคอมพิวเตอร์ให้กับ
นกัเรยีนทกุวนัจนัทร์	และวนัศกุร์	ในช่วงเช้า 
เวลา	07.00-07.40	น.	ระหว่างวนัที	่19-23 
สิงหาคม	 2562	ณ	 ห้องคอมพิวเตอร์	 5 
อาคารอัสสัมชัญ	 โดยมีกิจกรรมเสริม
ทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรม	 Power	
Point	และ	Photoshop	ส�าหรับนักเรียน
ระดับชั้น	 ป.4-ป.6	 ในทุกวันศุกร์	 และ
กจิกรรมเสริมทกัษะคอมพิวเตอร์	E-Sport	
ส�าหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ในทุกวันจันทร์
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ค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562
	 สถาบนัส่งเสรมิการสอนวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี(สสวท.)	ร่วมกบั	ศนูย์พัฒนาอจัฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์
และคณติศาสตร์	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ	จดักจิกรรมค่ายวทิยาศาสตร์	และคณติศาสตร์	ส�าหรับนกัเรียนระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่	4-6	เมื่อวันที่		2-3	สิงหาคม	2562	โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	และนักเรียนจาก
โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	12	แห่ง	เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 จัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 เมื่อวันอังคารที่	 20	 สิงหาคม	
2562	ณ	หอประชมุหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ภายใต้แนวคิด 
“จุดประกายความคิด	 พัฒนาชีวิตด ้วยวิทยาศาสตร  ์
เสริมสร้างชาติ	ด้วยเทคโนโลยี	สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”	โดยมี 
ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธิการ	ให้เกียรติเป็นประธานใน
พธิเีปิด	ภายในงานมกีจิกรรมต่างๆ	มากมาย	อาท	ิSCI	show	
การประยุกต์ใช้สื่อเทคโนโลยี	 Application	 และกิจกรรม	
Robot	สิ่งประดิษฐ	์เป็นต้น

ค่ายพฒันาทักษะวทิยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
	 คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 ได้จัด
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร	์
ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 ส�าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีท่ี	1/8	เม่ือวนัท่ี	2-4	สงิหาคม	2562	ณ	วงัดมุเมาท์เทนแคมป์ 
จังหวัดกาญจนบุรี	พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรม	STEM	ร่วมใจ
ปันน�้าใจสู่ชุมชน	 ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองน�้าขุ่น 
เมื่อวันอาทิตย์ที่	 4	 สิงหาคม	 2562	 โดยมีภราดาพีรพงษ์ 
ดาราไทย อธิการ	ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร	และให้โอวาท
แก่นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม

กิจกรรมตลาดนัดแนะแนว
	 งานแนะแนว	ฝ่ายวชิาการ	ร่วมกบั	สถาบนัทาง 
การศึกษาภายนอก	 จัดกิจกรรมตลาดนัดแนะแนว	
“Higher	Education	Fair	2019”	เพื่อแนะแนวการ
ศกึษาส�าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย	
เมื่อวันพุธที่	14	สิงหาคม	2562	ณ	หอประชุมหลุยส์	
มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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ชมพิพิธภัณฑ์ Woodland เมืองไม้ แฟนตาซี
	 กลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ	ฝ่ายวชิาการ	ได้น�านักเรียน
ชมรม	Museum	of	Inspiration	เดินทางไปชมพิพิธภัณฑ์	
Woodland	 (เมืองไม้	 แฟนตาซี)	 อ�าเภอนครชัยศรี	
จังหวัดนครปฐม	 เมื่อวันอาทิตย์ท่ี	 25	 สิงหาคม	 2562	
โดยมีอาจารย์อรสา ทิวไผ่งาม	 บรรยายความรู้เกี่ยวกับ 
การสร้างสรรค์ผลงานแกะสลักไม้ที่มีคุณค่ากับชีวิตมนุษย์
ผ่านการเล่านิทาน	

นักศึกษาวิชาทหาร จิตอาสา
	 นักศึกษาวิชาทหาร	ชั้นปีที่	 1	อาสาท�าความดี 
ช่วยเหลืองานจราจรโรงเรียน	 บริเวณทางม้าลาย 
หน้าประต	ู1-4	และทางม้าลายหน้าเครือ่งเล่นวงัมัจฉา	
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 15	 สิงหาคม	 2562	 ตั้งแต่เวลา	
7.00	-	8.00	น.	โดยการดูแลของครูผู้ก�ากับนักศึกษา
วิชาทหารโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ปฐมนิเทศนักเรียนโครงการ Y.C.S.
	 งานอภิบาล	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดการปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เข้าร่วมโครงการ	
Y.C.S.	 (Young	Catholic	 Student)	ปีการศึกษา	2562	 เมื่อวันพุธที่	 31	กรกฎาคม	2562	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ 
ชั้น	3	อาคารเซนต์ปีเตอร์	โดยมภีราดาคฑาวุธ สิทธิโชคสกุล	จิตตาธิการโครงการ	Y.C.S.	ระดับชาติ	รองผู้อ�านวยการ
โรงเรียนเซนต์คาเบรียลให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	และภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
ให้เกียรติแบ่งปันประสบการณ์ครั้งหนึ่งกับการร่วมโครงการ	Y.C.S.	

ค่ายพัฒนาผู้น�านักเรียนโรงเรียนในเครือฯ
 มาสเตอร์วิฑูรย์ เรืองข�า	พร้อมด้วยตัวแทนคณะ
กรรมการสภานักเรียน	 สารวัตรนักเรียน	 และกองร้อย
พิเศษ	 จ�านวน	 8	 คน	 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาผู้น�า
นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย	 ระหว่างวันที่	 31	 กรกฎาคม-2	 สิงหาคม	
2562	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
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ตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ�าปี 2562
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 จัดงานตรวจสุขภาพบุคลากร	 (ครูและเจ้าหน้าที่)	 ประจ�าปี	 2562 

โดยมีคณะแพทย์	 และพยาบาลจากโรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนช่ันแนล	หนองแขม	 และโรงพยาบาลพญาไท	 3	

ด�าเนินการตรวจสุขภาพให้กับบุคลากร	 เมื่อวันที่	 17	 และ	 24	 สิงหาคม	 2562	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1 

และห้องประชุมมงฟอร์ต	

คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
เยี่ยมชมศูนย์ดนตรี
	 นักศกึษาคณะดรุยิางคศาสตร์	มหาวทิยาลยัศลิปากร	
เข้าเยีย่มชมการเรียนการสอนดนตรขีองศนูย์ดนตรีโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันจันทร์ที่	 5	 สิงหาคม	 2562	 โดยม ี
มาสเตอร์สนัติ ศรเีครือแก้ว	ผูช่่วยผูอ้�านวยการฝ่ายกจิกรรม 
กล่าวต้อนรับและบุคลากรศูนย์ดนตรีฯ	น�าเยี่ยมชม

อบรมการเก็บไฟล์บน Cloud Storage
ด้วย Google Drive
	 งานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู้อ�านวยการ	จัดอบรม
หลักสูตรการเก็บไฟล์บน	Cloud	Storage	ด้วย	Google			
Drive	เมือ่วนัองัคารที	่27	สงิหาคม	2562	ณ	ห้องปฏบัิตกิาร 
คอมพวิเตอร์	5	ชัน้	1	อาคารอสัสมัชญั	โดยมผีูเ้ข้าร่วมอบรม
ในครั้งนี	้จ�านวน	27	คน

กิจกรรมเนื่องในวันสันติภาพสากล 2562
	 ฝ่ายปกครอง	 จัดกิจกรรม	 เน่ืองในวันสันติภาพสากล	 ประจ�าปี	 2562	 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี	 19	 กันยายน	 2562 
โดยมกิีจกรรมดงันี	้1.	การกล่าวความเป็นมา	และวตัถปุระสงค์ของวันสันติภาพสากล	2.	ตวัแทนนกัเรียนอ่านสารสนัตภิาพ	
3.	นักเรียนยืนสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน	1	นาที
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รางวัลชนะเลิศการแข่งขันว่ายน�า้ โรงเรียนเตรียมทหาร แชมป์เปี้ยนชิพ 2019
	 ทีมสโมสรว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน�้า	 โรงเรียนเตรียมทหาร	 แชมป์เปี้ยนชิพ	 2019 
ครัง้ที	่18	เมือ่วนัที	่17-18	สงิหาคม	2562	ผลการแข่งขนัได้รับรางวลัชนะเลิศ	เหรยีญรางวลั	36	เหรียญทอง	10	เหรยีญเงนิ 
7	เหรียญทองแดง	ท�าลายสถิติ	5	รายการ	รางวัลประเภทบุคคล	4	รางวัล

รางวัลถ้วยพระราชทาน กีฬาสแต็คชิงแชมป์ประเทศไทย 
	 กลุ่มสาระการเรยีนรูส้ขุศกึษาและพลศกึษาฝ่ายวชิาการ	ได้น�านกักฬีาสแตค็เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาสแตค็ชิงแชมป์
ประเทศไทย	เมือ่วนัที	่31	สงิหาคม	และ	1กนัยายน	2562	ณ	ศนูย์การค้าพาราไดร์	ผลการแข่งขนัได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	 จ�านวน	 2	 รางวัล	 ได้แก่ 
ประเภททีม	 Head	 To	 Head	 Cycle	 รุ่นอายุไม่เกิน	 10	 ปี	 และรุ่นอายุเกิน	 10	 ปี	 เหรียญรางวัล	 13	 เหรียญทอง 
8		เหรียญเงิน	9	เหรียญทองแดง	

เหรียญทองกีฬาสแต็ควันวิชาการ 75 ปี อัสสัมชัญศรีราชา
	 กลุม่สาระการเรยีนรู้สขุศกึษาและพลศกึษาฝ่ายวชิาการ	ได้น�านักกฬีาสแตค็เข้าร่วมการแข่งขนัในรายการวันวชิาการ	
75	ปี	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันพฤหัสบดีที	่29	สิงหาคม	2562	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	ผลการแข่งขัน 
ได้รับรางวัล	4	เหรียญทอง	5	เหรียญทองแดง	และถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทคู่
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ชนะเลิศฟุตบอลนักเรียนรายการกรมพลศึกษา รุ่น 16 ปี ก 
	 ผลการแข่งขันฟตุบอลนกัเรยีนรายการกรมพลศกึษา	รุน่	16	ปี	ก	ประจ�าปี	2562	เมือ่วนัพฤหสับดีที	่5	กนัยายน	2562 
ณ	สนามศภุชลาศยั	ทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ	ชนะ	ทมีโรงเรียนสุรศกัด์ิมนตรี	3:0	ประต	ูจงึได้รับรางวลัชนะเลิศ	ถ้วยพระราชทาน 
สมเดจ็พระเจ้าลกูเธอ เจ้าฟ้าสิรวิณัณวรี นารรีตันราชกัญญา

รางวัลชนะเลิศ TOYOTA Youth 
Super Series 2019
 ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
6/4	 ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว	 รุ่น	 U13	 จากการ
แข่งขันแบดมนิตนัรายการ	TOYOTA	Youth	Super	Series	
2019	สนาม	2	เมื่อวันที่	3-8	กันยายน	2562	ณ	Central	
Plaza	Surat	Thani

เหรียญทองกีฬาเทควันโด FAI-FAH by TMB
	 ทีมนักกีฬาเทควันโด	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
ได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการ	 FAI-FAH	 by	 TMB	 เพื่อ
ฝันเพื่อวันเกียรติยศ	ครั้งที่	10	 เมื่อวันเสาร์ที่	7	กันยายน	
2562	ณ	อาคารนนัทนาการ	(อาคาร	4)	มหาวทิยาลยัรงัสติ 
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	 4	 เหรียญทอง	 3	 เหรียญเงิน 
6	เหรียญทองแดง	

รางวัลชนะเลิศฟุตบอล ACS CUP
ครั้งที่ 17 รุ่น 18 ปี
	 ผลการแข่งขันฟตุบอลรายการ	ACS	CUP	ครัง้ที	่17 
รุน่อาย	ุ18	ปี	รอบชงิชนะเลศิ	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่5	กันยายน	
2562	ณ	 สนามสิรินธร	 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	 ทีม
นกักฬีาฟุตบอลโรงเรียนอสัสัมชญัธนบรีุ	ชนะ	ทมีโรงเรยีน
ท่าข้ามพิทยาคม	 1:0	 ประตู	 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ 
พร้อมทุนการศึกษา	50,000	บาท	โดยรางวัล	แมน	ออฟ	
เดอะ	แมตช	์ได้แก่	นายพงศกร อินเนตร	รางวัลนักเตะ
ยอดเยีย่ม	ได้แก่	นายศภุพล สุทธศิกัด์ิ	รางวลัผูรั้กษาประต ู
ยอดเยี่ยม	ได้แก	่นายณัฐสันต์ ปักการะโณ 
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่

ระดับชั้น วันที่ สถานที่

ป.1 30	ต.ค.	62 Sea	Life	Bangkok	สยามพารากอน

ป.2 13	ส.ค.62 ฟาร์มจระเข้	สามพราน	จ.นครปฐม

ป.3 3	ก.ย.	62 ท้องฟ้าจ�าลอง

ป.4 8	ส.ค.	62 พพิธิภณัฑ์พระนคร	และวดัโพธิ	์กรุงเทพฯ

ป.5 16	ส.ค.	62 ณ	สทัธาอทุยานไทย	จ.ราชบรุี

ป.6 7	ส.ค.	62 พพิธิภณัฑ์วทิยาศาสตร์	ตกึลกูเต๋า

ม.1 23	ส.ค.	62 อทุยานประวตัศิาสตร์,	วัดท่าการ้อง,	วดัไชยวฒันาราม	จ.อยธุยา

ม.2 15	ส.ค.	62 นาเฮียใช้	จ.สุพรรณบรีุ

ม.3 22	ส.ค.	62 บงึฉวาก	ตลาดร้อยปี	จ.สพุรรณบรีุ

ม.4 14	ส.ค.	62 ณ	สทัธาอทุยานไทย	และวดัขนอนหนงัใหญ่	จ.ราชบรุี

ม.5 5	ก.ย.	62 ณ	สทัธาอทุยานไทย	และวดัขนอนหนงัใหญ่	จ.ราชบรุี

ม.6 6	ก.ย.	62 ค่ายบางกุง้,	อุทยาน	ร.2,	ตลาดน�า้อมัพวา	จ.สมทุรสงคราม

ทัศนศึกษานักเรียน ปีการศึกษา 2562


