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October Course 2019
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดโครงการ	October	Course	2019	คอร์สเรียนเสริมระหว่างวันที	่30	กันยายน	- 
11	ตลุาคม	2562	โดยมีคอร์สการเรียนทีห่ลากหลายให้นกัเรยีนได้เลอืกเรยีนตามความชอบ	และความถนดั	ทัง้ทางด้าน 
วิชาการ	ดนตร	ีและกีฬา	อีกทั้ง	การทัศนศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2    



เข้าร่วมการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จ�านวน	 5	 คน	 ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 
สอวน.	ค่าย	1	ปีการศกึษา	2562	ดังมรีายชือ่ต่อไปนี	้นายพรีพล ชวาลพฒันพนัธ์ุ น.ส.กาญจนา บวรวฒันานนท์ 
และ น.ส.เกษราพร ทรงศรวีทิยา	ชัน้	ม.5/1	วชิาเคมี	น.ส.พมิพ์รัตน์ ธีรวชิยางกรู	ชัน้	ม.5/1	วชิาชวีวิทยา	และ 
ด.ช.ไชยภัทร ตั้งโชติโรจน	์ชั้น	ม.2/8	วิชาคณิตศาสตร์
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รางวัล Best Engineering Notebook Award
	 นักเรียนชมรมหุ่นยนต์	 (ACT	RoBoT	Club)	 ได้รับรางวัล	 Best	 Engineering	Notebook	Award	 (คู่มือสร้าง 
หุ่นยนต์และท�าภารกิจ)	 จากการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ	 2019	MakeX	 Thailand	 Regional	 Robotics	
Competition	 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 6	 ตุลาคม	 2562	 และได้ผ่านเข้ารอบไปแข่งขันรอบ 
ชิงแชมป์ประเทศไทยต่อไป

รางวัลการแข่งขัน ASMO THAI 2019
 นกัเรยีนห้องเรยีนพเิศษวทิยาศาสตร์ฯ	ระดบัม.ต้น 
ได้รับรางวัลประเภทบุคคล	 วิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์	ASMO	THAI	2019	การสอบแข่งขันวัด 
ระดับความรู ้ความสามารถวิชาคณิตศาสตร์และ
วทิยาศาสตร์ระดบัอาเซยีน	โดยวชิาคณติศาสตร์	รางวลั
เหรยีญเงนิ	ได้แก่	ด.ช.ศภุวฒัน์ นทิศัน์ปกรณ์	ชัน้	ม.1/8 
เหรยีญทองแดง	ได้แก่	ด.ช.ไชยภทัร ตัง้โชตโิรจน์	ชัน้	ม.2/8 
รางวัลชมเชย	 ได้แก	่ด.ช.ธิติวุฒิ  ธาราธรรมาธิกรณ์ 
ชั้น	ม.3/8	และรางวัลชมเชย	วิชาวิทยาศาสตร์		ได้แก่	
ด.ช.ธิติวุฒิ  ธาราธรรมาธิกรณ์ ชั้น	ม.3/8



รางวัลชนะเลิศการแข่งขันภาษาอังกฤษ งานวันวิชาการ SLC Academic Day 
	 กลุม่สาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ	ฝ่ายวิชาการ	ได้ส่งนักเรยีนเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษ	ในงานวนัวชิาการ	
SLC	Academic	Day	เมื่อวันศุกร์ที่	6	กันยายน	2562	ณ	โรงเรียนเซนต์หลุยส	์ฉะเชิงเทรา	ผลการแข่งขันมีดังต่อไปนี้ 
รางวัลชนะเลศิ การแข่งขนัพดูสนุทรพจน์ภาษาองักฤษ (ระดับช่วงชัน้ที	่1)	ด.ช.ปัญณวฒัน์  กัลป์ยาพเิชฏฐ์ ชัน้	ป.1B 
(ระดับช่วงชั้นที่	2) ด.ญ.ไอร์ศิดา ไอรมณีรัตน	์ชั้น	ป.6/5	3.	(ระดับช่วงชั้นที่	3)	นายทริสตัน จอห์น ฟ็อกซ	์ชั้น	ม.3B 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ	 (ระดับช่วงชั้นที่	 1)	ด.ญ.ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ชั้น	ป.3B	
(ระดบัช่วงชัน้ที	่2)	ด.ช.วรวทิย์ วนิเซนท์ ศรแผลง	ชัน้	ป.6/3	(ระดบัช่วงชัน้ท่ี	3)	ด.ญ.ณัฐฆวารินทร์ ณัฐรินทร์	ช้ัน	ม.1A 
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (ระดับช่วงชั้นที่	3)	ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ	์ชั้น	ม.3A

รางวัลดีเด่นโครงการประกวดทักษะภาษาจีน
 ด.ญ.กันยาวร์ี ชุติพันธ์เจริญ	ชัน้มธัยมศกึษาปีที	่3/1	
ได้รับรางวลัดเีด่นจากการประกวดร้องเพลงจนีในโครงการ
ประกวดทักษะภาษาจีน	 (ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น)	
รายการนานมี	NAN	MEE	CHINESE	LANGUAGE	SKILLS 
CONTEST	คร้ังท่ี	9	ประจ�าปี	2562	ในหวัข้อ	“สมบรูณ์พนูสขุ”	
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน	 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน
การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติและเพลง
จากพระบรมราโชวาท
 ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่
3/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ถ้วยพระราชทานสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกมุาร	ีประเภททมี	จากการประกวดร้องเพลง 
เทดิพระเกยีรตแิละเพลงจากพระบรมราโชวาท	เนือ่งในงาน 
วันพ่อแห่งชาติ	 ปีที่	 40	 เม่ือวันพุธท่ี	 30	 ตุลาคม	 2562 
ณ	กรมประชาสัมพันธ์
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เหรียญทองดนตรีไทยงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน ครั้งที่ 69
	 ผลการแข่งขันดนตรีไทยรายการศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ครั้งที่	 69	
ระดับพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร	 ปีการศึกษา	 2562	 เมื่อวันอังคาร
ที่	 15	 ตุลาคม	 2562	ณ	 โรงเรียนวัดหนัง	 	 นักเรียนวงดนตรีไทยโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	ระดับชั้นประถมศึกษา	ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้	ด.ญ.มุทิตา 
ธรรมปรไีว	ชัน้	ป.5/7	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	รองชนะเลศิอนัดับ	2		ประเภท
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ	ด.ญ.ภิญญาพัชญ์ เอื้ออมรรัตน	์ชั้น	ป.5/8	ได้รับรางวัล
เหรียญทอง	ประเภทเดี่ยวซอด้วง ด.ญ.พฤกษกมล พฤกษาพงษ์ ชั้น	ป.5/1 
ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 ประเภทเดี่ยวขิมสาย	 7	 หย่อง	 ด.ญ.จันทรัสม ์
เหลอืงอ่อน ช้ัน	ป.2/1	ได้รบัรางวลัเหรยีญทอง	ประเภทเดีย่วขบัร้องเพลงไทย	
และ	ด.ญ.เขมรัตน์ แซ่ลิ้ม ชั้น	ป.5/2	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน	ประเภทเดี่ยว
จะเข	้โดยมีมาสเตอร์ปริญญา ช่างกลึงกูล มาสเตอร์พีรณัฐ ลี้รัตนชัยสกุล 
และมิสชลธิชา ทรัพย์รังสี เป็นครูผู้สอน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนุนทุนการศึกษาดนตรีปี 2562
	 ศนูย์ดนตรีโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สนับสนนุทุนการศกึษาดนตรีปี	2562	เพ่ือให้โอกาส 
ส่งเสรมิ	และสนับสนนุ	รวมถึงพัฒนาศักยภาพด้านดนตรแีก่เยาวชน	ส�าหรบันกัเรยีนโรงเรยีนชมุชนโดยรอบ	โดยด�าเนนิการ
คัดเลือกนักเรยีนทีม่คีวามสามารถ	และมคีวามสนใจเข้าร่วมโครงการ	ซึง่ในวันที	่3-10	กนัยายน	2562	ได้ด�าเนนิโครงการ 
คัดเลือกรอบท่ี	 1	 ได้แก่	 โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	 โรงเรียนบางเชือกหนัง	 โรงเรียนวัดศาลาแดง	 โรงเรียนวัดพรหม
สุวรรณสามัคคี	โรงเรียนบางไผ่	โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์	ซึ่งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่	1	จะได้เข้าร่วมกิจกรรม 
ACT	MUSIC	CAMP	วันที่	14-15	กันยายน	2562	ณ	ศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

การแสดงนาฏศิลป์ของนักเรียน
	 กลุ่มสาระการเรยีนรูศิ้ลปะ	ฝ่ายวชิาการ	โดยมสิมรกต 
ณ ตะกั่วทุ่ง	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 จัดการ
แสดงนาฏศิลป์ของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	 5	
ชุดนาฏศิลป์พื้นเมือง	4	ภาค	ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา
ศลิปะพืน้ฐาน	3	(นาฏศิลป์)	เมือ่วนัพธุที	่4	และ18	กนัยายน	
2562	ณ	บริเวณชั้น	2	อาคารเซนต์แมรี่
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แนะน�าแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
	 งานแนะแนว	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดให้มีการบรรยายใน
หัวข้อ	 “แนะน�าแผนการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้น	 และตอนปลาย”	 ส�าหรับผู ้ปกครองนักเรียน
ระดับชั้น	ป.6	และ	ม.3	เมื่อวันเสาร์ที่	21	กันยายน	2562 
ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

พิธีลงนามความร่วมมือด้านวิศวกรรม
หุ่นยนต์ และระบบอัตโนมัติ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ 
ทางวิชาการ	 ระหว่างกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายความร่วมมือ 
ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์	 และระบบอัตโนมัติ	 เมื่อวันอังคารที่	
29	ตลุาคม	2562	ณ	สถาบนัหุน่ยนต์ภาคสนามมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ศึกษาดูงานอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
 มาสเตอร์วศิษิฐ์ ใจมัน่	ผูช่้วยผู้อ�านวยการ	ฝ่าย 
อาคารสถานที	่น�าคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ศกึษาดูงานด้านการอนรุกัษ์พลงังานและสิง่แวดล้อม	
เมือ่วนัเสาร์ที	่12	ตลุาคม	2562	ณ	อทุยานสิง่แวดล้อม 
นานาชาตสิรินิธร	และโครงการแหลมผกัเบีย้	จงัหวดั
เพชรบุรี	
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Workshop การประกอบอาหาร
	 คณะครกูลุม่สาระการเรยีนรู้การงานอาชพี	ศกึษาดงูานในหวัข้อการจดัการเรียนรูด้้านการประกอบอาหาร	โภชนาการ	
และปฏิบัติการ	Workshop	การประกอบอาหาร	โดยมคีุณรัชพล ชุมดวง	(เชฟตูน	AF3)	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	เมื่อวัน
อังคารที่	24	กันยายน	2562	ณ	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ



ACT Bowling 2019
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการแข่งขัน
โบว์ลิง่การกศุล	ชงิถ้วยพระราชทานสมเดจ็พระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี 
ซึง่เมือ่วนัเสาร์ที	่14	กนัยายน	2562	เป็นการแข่งขนัรอบระดบัมธัยมศกึษา	และวนัอาทติย์ที	่15	กนัยายน	2562	เป็นการแข่งขนั 
รอบระดับชั้นประถมศึกษา	ณ	Blu-O	Rhythm	&	Bowl	สาขาเมเจอร์	ซีนีเพล็กซ	์ปิ่นเกล้า

รางวัลองค์กรต้นแบบ 
	 คุณครูและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการวิจัย	 ภายใต้	 สสส.	 เรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเนือยนิ่งสู่การพัฒนา
องค์กรต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายของภาครัฐและเอกชน	 เข้ารับเกียรติบัตรและร่วมรับรางวัลองค์กรต้นแบบ 
เมื่อวันเสาร์ที	่5	ตุลาคม	2562	ณ	มหาวิทยาลัยมหิดล	ศาลายา	
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ตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ 
	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	ส�านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิและโรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์
เนชัน่แนล	หนองแขม	จดับรกิารตรวจสขุภาพช่องปาก	และเคลอืบ
ฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-ประถม 
ศึกษาปีที่	2	(โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)	เมื่อวันที่	3-4	กันยายน	2562	
ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์แมรี่

ต้อนรับคณะนักกีฬาฟุตบอลจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในอาเซียน
	 เจแปนฟาวน์เดชั่น	กรุงเทพฯ	น�าตัวแทนนักกีฬาฟุตบอลเยาวชน	รุ่นอายุไม่เกิน	16	ปี	จากประเทศในอาเซียน	10	
ประเทศและญีปุ่น่	พร้อมทมีงาน	จ�านวน	35	คน	เดินทางมาศึกษาดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชญัธนบุร	ีเม่ือ
วนัพธุที	่30	ตลุาคม	2562	โดยมคีณุณรงค์วิทย์ อุ่นแสงจนัทร์ ผู้อ�านวยการโครงการช้างเผือก	และ	ดร.จตุพร ประมลบาล
หัวหน้าผู้ฝึกสอน	เป็นผู้บรรยายข้อมูลให้กับคณะศึกษาดูงาน

อบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์
ด้วย Google Forms
	 หน่วยงานศนูย์คอมพวิเตอร์	ส�านักผูอ้�านวยการ	 
ร่วมกับ	 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์	 ฝ่ายวิชาการ 
จัดอบรมหลักสูตร	 “การสร้างแบบสอบถามด้วย	
Google	Forms”	เมือ่วนัองัคารที	่29	ตลุาคม	2562 
ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์5	อาคารอัสสัมชัญ	
โดยมมีิสน�้าผึ้ง แช่มช้อย	เป็นวิทยากร

บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
	 คณะครู	เจ้าหน้าที	่ผูป้กครอง	นกัเรียน	ตลอดจนผูม้จีติศรทัธา
ได้ร่วมบริจาคเงิน	และสิง่ของเคร่ืองใช้อปุโภคบริโภคให้แก่ผูป้ระสบ
อุทกภัยในจังหวัดอุบลราชธานี	 โดยฝ่ายปกครองได้รวบรวมเงิน
บริจาครวมทั้งสิ้นจ�านวน	150,000	บาท	และสิ่งของบริจาคทั้งหมด
มอบให้แก่	ภราดาอาวุธ ศิลาเกษ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ
อุบลราชธานี	 โดยมีภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการ	
และภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย	อธิการ	 เป็นตัวแทนส่งมอบ	เมื่อวัน
ศุกร์ที่	27	กันยายน	2562	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ
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TEACHERS SPORTS DAY 2019 
	 มลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	จดัการแข่งขนักฬีาครใูนเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	
ครั้งที่	8	TEACHERS	SPORTS	DAY	2019	ระหว่างวันที่	17-19	ตุลาคม	2562	ณ	สนามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ซึ่งมี 
โรงเรยีนในเครือมลูนิธฯิ	เข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	16	สถาบนั	และการแข่งขนักฬีา	16	ประเภท	พิธีเปิดการแข่งขนัจดัขึน้
เมือ่วนัศกุร์ที	่18	ตลุาคม	2562	โดยมภีราดา ดร.เดชาชัย ศรีพจิารณ์	ประธานมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	
ให้เกียรตเิป็นประธาน	ณ	หอประชมุหลยุส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	และพธิปิีดการแข่งขนั	จดัขึน้เมือ่วันเสาร์ที	่19	ตลุาคม	2562 
โดยมภีราดา ดร.วรียุทธ บญุพราหมณ์ ประธานฝ่ายกจิกรรม	และนนัทนาการมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	
ให้เกยีรตเิป็นประธาน	ณ	มาร์ตินยิมเนเซยีม	ผลการแข่งขนั	โรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	ได้รับรางวลัชนะเลศิคะแนนรวมสงูสดุ 
ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโรงเรียน
อัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	คะแนนรวมสูงสุด

October  9



เหรียญทอง The Flash Stacking Competition 2019
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	The	Flash	Stacking	Competition	
2019	จัดโดย	สมาคมกีฬาสแต็ค	(ประเทศไทย)	เมื่อวันเสาร์ที่	28	กันยายน	2562	ณ	ศูนย์การค้าหัวหมากทาว์เซนเตอร์	
ผลการแข่งขันได้รับรางวัล	5	เหรียญทอง	4	เหรียญเงิน	8	เหรียญทองแดง

ACT Swimming Championship BY TYR 2019
	 งานสระว่ายน�า้	ฝ่ายกจิกรรม	จดัการแข่งขนัว่ายน�า้รายการ	ACT	Swimming	Championship	By	TYR	2019	ครัง้ที	่11 
ระหว่างวนัที	่12-13	ตลุาคม	2562	ณ	สระว่ายน�า้	อาคารเทิดเทพรัตน์’	36	โดยมีคณุวัทธกิร วนาทรัพย์สงวน	ผูจ้ดัการทัว่ไป 
บรษิทัสปอร์ต	สปอต	อนิทเีกรชัน่	จ�ากดั	ผูส้นบัสนนุหลกัในการแข่งขนัครัง้นี	้ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิ	ีซึง่ผลการแข่งขนั 
ทีมสโมสรว่ายน�้าอัสสัมชัญธนบุรีท�าคะแนนรวมเป็นอันดับที่	 3	 ได้รับเหรียญรางวัล	 30	 เหรียญทอง	 18	 เหรียญเงิน 
19	เหรียญทองแดง	และถ้วยคะแนนรวมบุคคล	จ�านวน	6	ใบ

รางวัลเยาวชนต้นแบบสาขากีฬา
และนันทนาการ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลเยาวชน
ต้นแบบสาขากีฬาและนันทนาการ	 จากการประกาศ
รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนต้นแบบ	Thailand	Master	
Youth	 2019	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 3	 ตุลาคม	 2562 
ณ	ห้องแอมเบอร	์ 2-3	 ศูนย์แสดงสินค้าอิมแพ็คอารีน่า	
เมืองทองธานี
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รางวัลชนะเลิศ PTT Thailand ITF World
Tennis Tour Junior 2019 J2  
	 ผลการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติ	 รายการ	
PTT	Thailand	ITF	World	Tennis	Tour	Junior	2019	J2 
ระหว่างวนัที	่12-19	ตลุาคม	2562	ณ	สมาคมกฬีาเทนนสิ	
ลอนเทนนสิสมาคมแห่งประเทศไทย	ด.ญ สลกัทพิย์ อุน่เมอืง 
ชัน้	ม.2/7	ได้รบัรางวัลชนะเลศิ	ประเภทหญงิเดีย่ว	

เหรียญทอง GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ผลการแข่งขันเทควนัโดรายการ	GH	Bank	เทควนัโดชงิชนะเลศิแห่งประเทศไทย	ประจ�าปี	2562	ระหว่างวันที	่18-20 
ตุลาคม	2562	ณ	ไอส์แลนด์ฮอลล์	ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ประเภทพุมเซ่ ด.ญ.อธิฐาน ยอดแก้ว ชั้น	ป.6/4	ได้รับ
รางวัล	1	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	ด.ช.พีรพัฒน์ ตระการวิจิตร	ชั้น	ม.1/5	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน 
และ	ด.ช.พีรพล ตระการวิจิตร	ชั้น	ป.5/7	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทองแดง

เหรียญทอง 2019 RSU KTK KWON
Taekwondo Open
	 ผลการแข่งขนักฬีาเทควนัโด	2019	RSU	KTK	KWON 
Taekwondo	Open	 ประเภทต่อสู้	 เมื่อวันเสาร์ที่	 26	
ตุลาคม	 2562	ณ	 อาคารอเนกประสงค์	 มหาวิทยาลัย
รังสิต	 ปทุมธานี	 นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบรุ	ีได้รบัรางวลั	3	เหรยีญทอง	2	เหรยีญเงนิ	2	เหรยีญ
ทองแดง

รางวัลชนะเลิศ TOT-Sports MAX Cup 2019 
Badminton Association of Thailand
	 ผลการแข่งขนัแบดมนิตนัรายการ	TOT-Sports	MAX	
Cup	2019	Badminton	Association	of	Thailand	ระหว่าง
วนัที	่9-15	ตลุาคม	2562	ณ	กรงุเทพมหานคร	ด.ญ.อญัพชัร์ 
พิชิตปรีชาศักดิ์	 ชั้น	 ป.6/4	 ได ้ รับรางวัลชนะเลิศ 
ประเภทหญิงเดี่ยว	U13
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีน
	 	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝ่ายวชิาการ	ร่วมกบั	สถาบนัขงจือ่	มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั	จดักจิกรรมเรยีนรู	้และ
แลกเปลีย่นวัฒนธรรมจีน	เมือ่วันท่ี	12-25	ตลุาคม	2562	ณ	มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยเีทยีนจนิ	เมอืงเทยีนจิน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน	 โดยนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมการตัดกระดาษจีน	 การเขียนพู่กันจีน	 และเรียนการพูดภาษาจีน 
ตลอดจน	เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ	เช่น	พิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติ	จัตุรัสเทียนอันเหมิน	และพระราชวังต้องห้าม	เป็นต้น


