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ACT Extreme Education 2019
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดงานวันวิชาการ	ACT	Extreme	Education	2019	เมื่อวันอังคารที่	3	ธันวาคม	2562	
โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด	คณะภราดา	คณะผู้ช่วยผู้อ�านวยการ 
คุณส่องแสง ปทะวานิช	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 และคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 เข้าร่วมงาน 
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนจากสถาบันภายนอกเข้าร่วมงานจ�านวนกว่า	1,500	คน
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 รางวัลชมเชยในการคัดเลือกนักเรียน
    รางวัลพระราชทาน
 ด.ญ.กันยาวีร์ ชุติพันธ์เจริญ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	
3/1	ได้รบัรางวลัชมเชยในการคดัเลอืกนกัเรียน	นกัศึกษา	
และสถานศึกษา	เพื่อรับรางวัลพระราชทาน	ประจ�าปี
การศึกษา	 2561	 และได้เข้าพบภราดา ดร.ช�านาญ 
เหล่ารักผล	 ผู้อ�านวยการ	 เพื่อรายงานผลรางวัล	 เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่	21	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องรับรอง
ผู้อ�านวยการ	

 เหรียญทองประกวดร้องเพลง 
 นายอมรพงศ์ อัศวพงศ์พูลกิจ	 ชั้น	 ม.5A	 ได้
เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงในงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียน	 ครั้งที่	 69	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 สพม.1	
กลุม่ดนตร/ีนาฏศลิป์	เมือ่วนัที	่3-13	พฤศจิกายน	2562	
ผลการประกวด	ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 พิธีแสดงความยินดี
	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดพิธีแสดงความยินดีกับ 
คณุครูท่ีส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดส่ือและนวตักรรม 
ทางการศึกษา	 จัดโดย	 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง
และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	 ประจ�าปีการศึกษา	 2562	 โดยม ี
ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรติ
เป็นประธานในการมอบรางวัลและเกียรติบัตร	 และ
คุณอุษณา นนทพันธ์	 เลขานุการสมาคมผู้ปกครอง
และครูฯ	และคุณเย็นจิตต์ นกแสง	 เหรัญญิกสมาคม 
ผูป้กครองและครฯู	ร่วมให้เกยีรตมิอบรางวลัจากสมาคม 
ผู้ปกครองและครูฯ	เมือ่วนัศกุร์ท่ี	29	พฤศจิกายน	2562	
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	

 เหรียญทองเดี่ยวระนาดเอก
	 ผลการแข่งขันดนตรีไทยรายการศิลปหัตถกรรม	
คร้ังท่ี	 69	 ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร 
ปีการศึกษา	 2562	ณ	 โรงเรียนสตรีวัดระฆัง	 เมื่อวัน
อาทติย์ที	่10	พฤศจกิายน	2562	ประเภทเดีย่วดนตรไีทย 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต ้น	 ด.ญ.ณัฏฐณิชา 
ปฐมชุตินันท์ ชั้น	 ม.3/4	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภทเดี่ยวระนาดเอก	และ	ด.ญ.ชญาดา กุลุพงษ์ 
ชั้น	 ม.1/4	 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงประเภทเดี่ยว
ฆ้องวงใหญ่	
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 Make X Thailand Robotics
    Competition 2019 
	 นักเรยีนชมรมหุน่ยนต์	ACT	Robot	Club	ได้เข้าร่วม
การแข่งขนัหุ่นยนต์	รายการ	Make	X	Thailand	Robotics 
Competition	2019	ชิงแชมป์ประเทศไทย	เมือ่วนัที	่9-10	
พฤศจกิายน	2562	ณ	ห้างสรรพสนิค้าเซน็ทรลั	บางนา	ผลการ 
แข่งขนัได้รับรางวลัรองชนะเลศิอันดบั	2	ซึง่รายชือ่นกัเรียน
ทีเ่ข้าร่วมการแข่งขันมดีงัต่อไปนี ้ด.ช.ชยางกรู จารุทัตธ�ารง
ชัน้	ป.4/7	ด.ช.อภวิชิญ์ รุง่อภิญญา ชัน้	ป.5/4	ด.ช.ธนกร 
รุง่เรอืงพร	ชัน้	ม.1/7	ด.ช.กรปภพ สทิธฤิทธิ ์ด.ช.กติตธิชั 
จนัทนะรตัน์	ชัน้	ม.2/8	และ ด.ช.กานตชาติ ชัยวชิญชาติ 
ชั้น	ม.3A	โดยมี	มาสเตอร์เจริญ กรทรวง	และมาสเตอร์ 
ปัณณพันธ์ ป้องแสง	เป็นครูผู้สอน

 ผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย สอวน. ค่ายที่ 2
 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล ผูอ้�านวยการ	 และ
มาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงเมืองสรรค์ ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่าย
วชิาการแสดงความยนิดกีบั	นางสาวพมิพ์รตัน์  ธีรวิชยางกูร 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	 ท่ีได้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
โครงการโอลิมปิกวิชาการ	สอวน.	ค่ายที่	2	วิชาชีววิทยา	

 รองชนะเลิศอนัดบั 1 Brick Challenge 2019
 ด.ช.อัคควินทย์ สมานกสิกรรม	 ชั้น	 ป.2/5	 ได้เข้า
ร่วมการแข่งขัน	Brick	Challenge	2019	“Smart	แบบ 
Chew	 Chew”	 ณ	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ผลการแข่งขันได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับที่	1	

 เข้าร่วมการอบรมโอลิมปิกวิชาการ
    วิชาภูมิศาสตร์
 นายภมูภัิทร ประกายรุ่งรัศม	ีชัน้	ม.4/3	และนางสาว 
อิสยาห์ ผู้ช่วยบ�ารุง	 ชั้น	 ม.4/1	 ได้รับการคัดเลือกเข้า
อบรมโครงการโอลมิปิกวชิาการ	สอวน.	ค่าย	1	ปีการศกึษา	
2562	วิชาภูมิศาสตร์	โดยมี	มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์ และ
มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา เป็นผู้ควบคุมทีม



CGPTA 18th Anniversary and 8th Gala Dinner
	 สมาพนัธ์สมาคมผูป้กครองและคร	ูโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	จดังาน	CGPTA	18th 
Anniversary	And	8th	Gala	Dinner	เมื่อวันเสาร์ที่	7	ธันวาคม	2562	ณ	Louis-Marie	Grand	Hall	โรงเรียนอัสสัมชัญ 
ภายในงานมกีารมอบรางวลัการประกวดส่ือและนวตักรรมทางการศกึษา	ปีการศกึษา	2562	ซึง่คณุครูโรงเรยีนอสัสมัชญั
ธนบรุ	ีจ�านวน	3	ท่าน	ได้รบัรางวัลดงันี	้รางวลัเหรียญทองยอดเยีย่ม	ได้แก่	มาสเตอร์กฤษดา ป้ันเอีย่ม รางวัลเหรยีญทอง 
ได้แก่	มิสฮานาน อีหมัน และมิสนงนุช เอกตระกูล ทั้งนี	้ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ	ประเภท
สถานศึกษาดีเด่น	 และนักเรียนดีเด่นท่ีท�าชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ	 และมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย	ปีการศึกษา	2562
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 กิจกรรมวันลอยกระทง
 ระดับชัน้มธัยมศกึษาปีที	่6	จัดกจิกรรมวนัลอยกระทง	
เพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีไทย	 เม่ือวันพุธที่	 6 
พฤศจิกายน	 2562	 ณ	 บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ 
โดยมีการประดิษฐ์กระทง	 และร่วมกันน�ากระทงไปลอย 
ณ	สวนกาญจนาภิเษก	บริเวณด้านหลังโรงเรียน	

  แผนการเรียนการจัดการธุรกิจ
     เยี่ยมชมสถานประกอบการ
	 นักเรียนแผนการจัดการธุรกิจ	 ชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	 4/6	 เดินทางไปเยี่ยมชมสถานประกอบการ	 บริษัท 
ทรอปิคาน่า	 ออยล์	 จ�ากัด	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 	 14	
พฤศจกิายน	2562	โดยมคีณุณฐันยั นลิเอก	ศิษย์เก่า	อสธ. 
รุ่น	 28	 ให้การต้อนรับ	 และแบ่งปันประสบการณ์ในการ 
พัฒนาธุรกิจของครอบครัวจนประสบความส�าเร็จ	 ซึ่ง
สามารถสร้างองค์ความรู้	และแนวคดิในการประกอบธรุกิจ
ให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี

 ฟังบรรยายรู้ทันกลโกงทางธุรกิจ 
	 นกัเรียนระดบัช้ัน	ม.4	แผนการเรยีนการจดัการธรุกจิ 
ได้ฟังการบรรยายประสบการณ์การท�าธุรกิจ	 แนวคิด 
และค�าแนะน�าในการตั้งรับกลโกงทางธุรกิจในรูปแบบ
ต่างๆ	ทีอ่าจเกดิข้ึนกบัธรุกิจของนกัเรยีนในอนาคต	เมือ่วนั
ศุกร์ที่	8	พฤศจิกายน	2562	โดยมี	มิสพัณณ์ชิตา ฉ�า่จิตร 
หัวหน้างานจัดซื้อ	และพัสดุ	ครุภัณฑ์	ฝ่ายธุรการ-การเงิน	
ให้เกียรติเป็นวิทยากร

 ร่วมโครงการเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต
	 ครูและนกัเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการเยาวชนช่อสะอาด	
ต้านทุจริต	 รับมอบเกียรติบัตร	 หลังจากด�าเนินกิจกรรม
ตามทีไ่ด้รบัมอบหมาย	เมือ่วนัพฤหสับดทีี	่28	พฤศจิกายน	
2562	ณ	โรงเรยีนอัสสมัชญัสมทุรปราการ	โดยได้รับเกยีรติ
จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ	 เป็นผู้มอบ
เกียรติบัตร



 ปฐมนิเทศครูประจ�าการใหม่ 
    ปีการศึกษา 2562
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีส่งคณะครจู�านวน	3	ท่าน	ได้แก่ 
มสิวรัิญญา พลเยีย่ม มาสเตอร์กิตติพนัธ์  ผลอนิทร์หอม 
และมาสเตอร์จิจารุวัฒน์ ธนิกกุล	เข้าร่วมการปฐมนิเทศ
ครูประจ�าการใหม่	 ปีการศึกษา	 2562	 จัดโดยงานพัฒนา 
การศึกษา	 ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง
ประเทศไทย	ระหว่างวนัท่ี	9-11	ตลุาคม	2562	ณ	ศนูย์วชิาการ 
และนันทนาการเซนต์คาเบรียล	จังหวัดนนทบุรี

 คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
    ศึกษาดูงาน 
	 คณะอาจารย์	 และนิสิตคณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั	จ�านวน	120	คน	เดนิทางเข้ามาเยีย่มชม	และศกึษา
ดงูานโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร	ีได้แก่	ศนูย์ภาษาองักฤษ	ACT-Bell	
ศูนย์ดนตรีฯ	ศูนย์กีฬา	และห้องเรียนคอม	Digital	art	เมื่อวันพุธ
ที่	6	พฤศจิกายน	2562	โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล
ผูอ้�านวยการ	กล่าวต้อนรบั	ณ	ห้องประชมุมงฟอร์ต	และมาสเตอร์สนัต ิ
ศรีเครือแก้ว	 ผู้ช่วยผู้อ�านวยการฝ่ายกิจกรรม	บรรยายในหัวข้อ	
“แนวคิดการบรหิารจดัการโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ”ี	จากนัน้คณะ
ศึกษาดูงานแยกกลุ่มเยี่ยมชมโรงเรียน

 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 
	 ฝ่ายปกครอง	จดักจิกรรมวนัสมเดจ็พระมหาธรีราชเจ้า 
เมือ่วนัจนัทร์ท่ี	25	พฤศจกิายน	2562	ซึง่นกัเรยีนระดับชัน้	
ป.3	-	ม.3	เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา	ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	
อาคาร	Golden	Jubilee	โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 
อธิการเป็นประธานในพิธี	และนักเรียนระดับชั้น	ป.1-ป.2 
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา	 ณ	 บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	
โดยมี	ภราดาพัทธนันท์ ไชยรา	 ที่ปรึกษาผู้อ�านวยการ	
เป็นประธานในพิธี		

 QAD Visit from Bell UK
	 เมือ่วนัศกุร์ที	่29	พฤศจกิายน	2562 Mr. Frank 
Pinner	ต�าแหน่ง	Head	of	Education	Project	
และ	Mr. Thomas Beakes ต�าแหน่ง	Academic	
Manager-Education	 Projects	ประเทศอังกฤษ	
เดินทางมาตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียน 
การสอน	(Quality	Assurance	and	Development: 
QAD)	ของศนูย์ภาษาองักฤษอสัสมัชญัธนบุร-ีเบลล์ 
และเข้าพบภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล
ผู้อ�านวยการ	ณ	ห้องรับรองผู้อ�านวยการ
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 พิธีวางพวงมาลาถวายความจงรักภักดี
	 โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบุร	ีจดัพิธถีวายพวงมาลาถวายความจงรกัภกัดีต่อในหลวงรชักาลที	่9	ในโอกาสวนัพ่อแห่งชาติ	
โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผูอ้�านวยการ	เป็นประธาน	เมือ่วนัพธุที	่4	ธนัวาคม	2562	ณ	สนามหญ้าเทยีมราฟาแอล 
ภายในงานมีการอ่านบทน้อมร�าลึกถึงพระองค์พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย	 ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สมาคม 
ผู้ปกครองและครูฯ	และสมาคมศิษย์เก่า	วางพวงมาลา	และร่วมร้องเพลงพระราชาในนิทาน	จากนั้นร่วมกันปลูกต้นไม ้
บริเวณสวนกาญจนาภิเษก

 กิจกรรมรณรงค์ ลด งดใช้พลาสติก
   SAY NO TO PLASTIC
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีจดักจิกรรมรณรงค์	ลด	งดใช้ 
พลาสตกิ	“SAY	NO	TO	PLASTIC”		เมือ่วนัพธุที	่4	ธนัวาคม	
2562	โดยมภีราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	
ให้เกียรติเป็นประธาน	 ภายในงานมีตัวแทนครู	 ตัวแทน
ผู้ปกครอง	 ตัวแทนฝ่ายอาคารสถานท่ี	 ตัวแทนร้านค้า 
ผู้ประกอบการ	 และตัวแทนนักเรียนประกาศจุดยืนท่ีจะ 
ร่วมกันลดการใช้พลาสติก	 และมีพิธีเปิดป้ายสัญลักษณ์	
ACT	SAY	NO	TO	PLASTIC	ณ	สนามหญ้าเทียมราฟาแอล

 กีฬาฟุตบอลสัมพันธ์วันพ่อ
	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี
ร่วมกับ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 	 จัดการแข่งขันกีฬา
ฟตุบอลสมัพนัธ์วนัพ่อ	ในโอกาสวนัพ่อแห่งชาต	ิเมือ่วนัพุธที ่
4	 ธันวาคม	 2562	 ณ	 สนามหญ้าเทียมราฟาแอล	 และ
สนามว่องประชานกุลู	โดยมผีูป้กครองเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 
150	 คน	 หลังจบการแข่งขันผู้ปกครองรับประทานอาหาร
และสังสรรค์ร่วมกัน	 ณ	 ห้อง	 V.I.P.	 Lounge	 อาคาร	
Golden	Jubilee					

8    



 ออกเยี่ยมบ้านคนชราและผู้ป่วยในชุมชน
	 ตวัแทนนกัเรียนโครงการ	YCS	และยวุธรรมทตู	รวมถงึ
คณะครูจากงานอภิบาล	ส�านกัผูอ้�านวยการ	ออกเยีย่มบ้าน
คนชราและผูป่้วยในชุมชนโดยรอบบรเิวณโรงเรยีน	เพือ่ตาม 
รอยนกับญุหลยุส์	มาร	ีกรญีอง	เดอ	มงฟอร์ต	เมือ่วนัอาทติย์
ที่	10	พฤศจิกายน	2562	

 กิจกรรมให้ความรู้โรคเอดส์เพศศึกษา
	 งานสภานักเรียน	ฝ่ายปกครอง	จัดกิจกรรมให้ความรู ้
โรคเอดส์เพศศึกษา	 โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสภา
นักเรียนประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ให้กับ
นกัเรยีนระดบัชัน้	ม.ต้น	และ	ม.5	เมือ่วนัที	่14-15	พฤศจกิายน	
2562	 และรับบริจาคเพื่อสมทบทุนในการจัดกิจกรรม
วันเอดส์โลก	 โดยมูลนิธิคามิลเลียน	 โซเชียล	 เซนต์เตอร ์
ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอดส์	

 กิจกรรมจิตอาสารักษาความสะอาด 
	 นักเรียนจิตอาสาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-4	
ร่วมใจรักษาความสะอาด	ประจ�าเดือน	ตลุาคม-พฤศจกิายน	
2562	 โดยการช่วยกันเก็บขยะมูลฝอยรอบบริเวณอาคาร
ราฟาแอล	

 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต
	 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ฝ่ายปกครอง	ร่วมกับ	
ภาคเวชศาสตร์การธนาคารเลอืด	คณะแพทยศาสตร์	ศิรริาช
พยาบาล	มหาวิทยาลัยมหิดล	จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต	
เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช	 เมื่อวันอังคาร
ที่	12	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1 
อาคารรัตนบรรณาคาร
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 อบรมการสร้างเกมค�าถาม-ค�าตอบ
    ด้วย Apps Kahoot
	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู ้อ�านวยการ	 จัดอบรม
หลกัสตูรการสร้างเกมค�าถาม-ค�าตอบด้วย	Apps	Kahoot 
เรียนรู ้วิธีการใช้งานแอพพลิเคชั่น	 Kahoot	 ซึ่งเป็น 
แอพพลิเคชั่นส�าหรับการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่จะ
ท�าให้ผู ้เรียนสนุกกับการเรียนมากขึ้น	 เมื่อวันพุธที่	 13	
พฤศจกิายน	2562	ณ	ห้องปฏบิตักิารคอมพิวเตอร์	10	(Mac) 
ชั้น	 2	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมี	มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ 
แสงสวงค	์หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์เป็นวิทยากร

 อบรมการใช้สูตรค�านวณ MS-Excel
	 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดอบรม
การใช้สูตรค�านวณเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน
ด้วย	 MS-Excel	 ส�าหรับคุณครูและเจ้าหน้าท่ี	 โดยมี
มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค	์ เป็นวิทยากร	 เมื่อวันพุธที่	
27	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	9	
ชั้น	2	อาคารอิลเดอฟองโซ	

 อบรมเทคนิคการใช้ Google Chrome 
    อย่างมืออาชีพ
	 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดอบรม
หลักสูตร	 “เทคนิคการใช้	 Google	 Chrome	 อย่างมือ
อาชีพ”	 โดยมีมาสเตอร์ฐิติวัชร์ เช้ือสาย	 เป็นวิทยากร	
เมื่อวันศุกร์ที่	 22	 พฤศจิกายน	 2562	ณ	ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์	4	ชั้น	1	อาคารอัสสัมชัญ

 อบรมการหาและเลือกใช้ไฟล์รูปภาพ
    จากอินเทอร์เน็ต
	 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดอบรม
หลักสูตรการหาและเลือกใช้ไฟล์รูปภาพจากอินเทอร์เน็ต	
ส�าหรับครูและเจ้าหน้าที	่ เมื่อวันศุกร์ที่	6	ธันวาคม	2562	
ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	4	ชั้น	1	อาคารอัสสัมชัญ	
โดยมี	มิสสกุลณา จูฑะพุทธิ เป็นวิทยากร



 สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตามเกณฑ์
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 จัดงานฉีด
วัคซีนสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้กับนักเรียน	 โดยการฉีด
วคัซนีทีจ่�าเป็นพืน้ฐานให้กับนกัเรยีนระดบัชัน้	ป.1	และ	ป.6 
โดยศนูย์บรกิารสาธารณสขุ	40	บางแค	เมือ่วันพฤหสับดีที	่
21	พฤศจิกายน	2562	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	

 1st GPP Thailand Swimming 
    Championships 2019
	 ผลการแข่งขันว่ายน�้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	
ภาคกรุงเทพมหานคร	 1st	 GPP	 Thailand	 Swimming	
Championships	2019	เมือ่วนัที	่22-24	พฤศจกิายน	2562 
ณ	ศนูย์กฬีาประชานเิวศน์	ทมีสโมสรว่ายน�า้อสัสมัชญัธนบรุี	
ได้รบัรางวลัทมีรองชนะเลศิอนัดบัท่ี	2	ได้รบัเหรยีญรางวลั	
14	เหรียญทอง	16	เหรียญเงิน	12	เหรียญทองแดง	โดย
มี	ด.ญ.ชญาภา ป้านสุวรรณ์ ชั้น	ม.2/1	ได้รับถ้วยรางวัล
ประเภทบุคคล	 อันดับท่ี	 1	 และ	ด.ญ.พฤตยา พฤฒิตน 
ชั้น	ม.2A	ได้รับถ้วยรางวัลประเภทบุคคล	อันดับที่	3

 เหรียญทองสแต็คชิงแชมป์เอเชีย (Open)
	 กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษาส่ง
นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์เอเชีย	
(Open)	WSSA	 ASIAN	OPEN	 2019	 ระหว่างวันที่	 28	
พฤศจกิายน-3	ธนัวาคม	2562	ณ	สาธารณรฐัประชาชนจีน 
ซ่ึงมีนักกีฬาต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันจ�านวน	 12	
ประเทศ	ผลงานการแข่งขัน	รุ่นอายุ	9	ปี	(ชาย)	ประเภท
เดี่ยว	ด.ช.ปิยบุตร โมกขะเวส	 ชั้น	 ป.4/6	 ได้รับรางวัล
เหรยีญทอง	ท่า	3-3-3	เหรยีญทอง	ท่า	3-6-3	ถ้วยชนะเลศิ 
ท่า	Cycle	และ	ด.ช.ตณิณภพ สงเกือ้	ชัน้	ป.3/2	ได้รบัรางวลั 
เหรียญทองแดง	ท่า	3-3-3	และเหรียญเงิน	ท่า	3-6-3

 Best Player ICE HOCKEY 
    ชิงแชมป์ประเทศไทย
	 ผลการแข่งขัน	2019	Thailand	Youth	Ice	Hockey 
Championship	ณ	 สนาม	 Sub-Zero	 เมกกะ	 บางนา	
ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์	 ช้ัน	 ป.5/B	 ในนามทีม	
Canstar	 Rangers	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 (เหรียญทอง) 
รุ่น	U12	และเหรียญ	Best	Player	(ผู้เล่นยอดเยี่ยม)	และ	
ด.ช.กติสดา ธญัลักษณ์ภาคย์	ชัน้	ม.3/A	ในนามทมี	Canstar 
Rangers	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	(เหรียญทอง)	รุ่น	U15	
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สแกน QR Code
เพ่ือรับข่าวสารโรงเรียนได้ที่

 สัมมนาบุคลากร 
	 ส�านกัผูอ้�านวยการ	จดัสมัมนาบุคลากร	เมือ่วนัองัคารที	่5	พฤศจกิายน	2562	โดยมภีราดาพรีพงศ์ ดาราไทย	อธกิาร	
ให้เกยีรตเิป็นประธานพธีิเปิดการอบรม	จากนัน้มีการเสวนาประกอบสือ่ออนไลน์	“วางตวัอย่างไร	ให้เป็นแบบอย่างทีด่กีบั 
ผูเ้รยีนในศตวรรษที	่21”	โดยมาสเตอร์เทดิพล วงษ์รักษา และมสิจฑุามาศ ครุฑแก้ว	ปิดท้ายการสัมมนารอบเช้าด้วยการ
ฟังบรรยายธรรม	“การพฒันาจติเจรญิปัญญาให้ทนักบัความล�า้หน้าของเทคโนโลย”ี	โดย	พระคร ูดร.เมตตา มงคลวิศษิฎ์
เจ้าคณะแขวงทวีวัฒนา	เจ้าอาวาสวัดวิศิษฏ์บุญญาวาส	รอบบ่าย	คุณครูฟังการบรรยายในหัวข้อ	“เปลี่ยนการสอนในยุค 
Disruption	สร้างนักเรยีนยุคใหม่กบัการเรยีนรูใ้นศตวรรษที	่21”	โดยมาสเตอร์ยทุธพงษ์ วงศ์เมอืงสรรค์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการ 
ฝ่ายวิชาการ	




