


กิจกรรมวันเด็ก ประจ�ำปี 2563

	 โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ีจดักิจกรรมวันเดก็แห่งชาต	ิเมือ่วนัศกุร์	ที	่10	มกราคม	2563	โดยม	ีภราดา ดร.ช�านาญ 

เหล่ารกัผล	ผูอ้�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธานพิธเีปิดกจิกรรม	ณ	หอประชมุหลยุส์	มาร	ีเดอ	มงฟอร์ต	ภายในพธิเีปิดมีการ

แสดงของนกัเรียนจากศนูย์ดนตรฯี	 การมอบรางวลัเดก็เยาวชนดเีด่นแห่งชาต	ิ 	 และมอบเงนิสนบัสนุนการท�ากิจกรรมวันเดก็

ให้กับชมุชนโดยรอบบรเิวณโรงเรยีน	 จากนัน้เริม่การจดักจิกรรมวนัเด็กโดยคณะคร	ู และผูป้กครองร่วมกนัจดักิจกรรม	 และ

เตรยีมซุม้อาหารบรกิารนกัเรยีน

	 โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบรุ	ี จดังาน	Christmas	Fair	 2019	 เมือ่วันองัคาร	ที	่ 24	 ธนัวาคม	2562	 	ภายในงานมีการ

ประกวดหนูน้อยคริสต์มาส	 การประกวดวงดนตรี	 การประกวดร้องเพลง	 การออกร้านจ�าหน่ายสินค้าจากร้านค้ามากมาย	

และเครื่องเล่นเกมต่างๆ	 อาทิ	 บ้านลม	 บ้านผีสิง	 เกมยิงปืนจุกน�้าปลา	 มัจฉาฮาเฮ	 และการจบัสลากครสิต์มาสให้โชค 

ซึง่ผลรางวลั	ด.ช.พชร ลาภประกอบกิจ	ชั้น	ป.1/3	ได้รับรางวัลที่	1	รถยนต์	MG3



	 งานอภิบาลจัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณใน

โอกาสวันคล้ายวันเกิด	 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารัก

ผล	 ผู้อ�านวยการ	 เมื่อวันจันทร์ที่	 9	 ธันวาคม	 2562 

ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมี	

บาทหลวง ศุภศิลป์ สุขสุศิลป์	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญ

หลุยส์	มารีฯ	บางแค	ให้เกียรติเป็นประธานในการประ

กอบวจนพิธีกรรม	 คุณส่องแสง ปทะวานิช	 นายก

สมาคมผู้ปกครอง	 และครูฯ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการ

สมาคม	ผู้ปกครอง	และครูฯ	ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ	

เข้าร่วมในพิธี	 ในโอกาสนี้มีการจัดพิธีมอบทุนลวสุตให้

กับนักเรียนโรงเรียนในชุมชนโดยรอบบริเวณโรงเรียน

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีเปิดเทศกาลพระคริสต

สมภพ	 และพิธีเสกถ�้าพระกุมาร	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2562 

ณ	บริเวณสนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	โดยมี	บาทหลวง

ศุภศิลป์ สุขสุศิลป	์ เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์	 มารีฯ	 บางแค	

ให้เกียรติเป็นประธานในการประกอบวจนพิธีกรรม

				โรงเรียนอสัสัมชัญธนบรีุ	จัดพิธเีปิดไฟต้นครสิต์มาส	เม่ือ	

วนัจนัทร์	ที	่ 9	 ธันวาคม	2562	 เวลา	18.00	น.	ณ	บรเิวณ	

หน้าอาคารหอประชมุหลุยส์	มารี	เดอมงฟอร์ต	โดยมี	ภราดา 

ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	ผู้อ�านวยการ	ให้เกยีรตเิป็นประธาน	

ภราดา พรีพงศ์ ดาราไทย	อธกิาร	กล่าวถึงความหมายของ

วนัคริสต์มาส	 คณภราดา	 คณุส่องแสง ปทะวานชิ	 นายก

สมาคมผูป้กครองและครูฯ	ผู้ปกครอง	นกัเรียน	และบุคลากร

ของโรงเรยีนเข้าร่วมงาน

พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มำส



	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง	 สสวท.	 และ	 สอวน.	 ได้เข้าร่วม

กิจกรรม	 MATH	 &	 SCIENCE	 DAY	 CAMP	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 เมื่อวันเสาร์ที่	30	พฤศจิกายน	2562	โดยได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

ส�าหรับบอร์ด	 Arduino	 กิจกรรมคลื่นเสียง	 และการสะท้อนของคลื่นเสียง	 และกิจกรรมการวัดระยะทางด้วยคลื่นเสียง 

อัลตร้าโซนิค

MATH & SCIENCE DAY CAMP

	 English	Program	ฝ่ายวิชาการ	ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม

การแข่งขันภาษาอังกฤษในงานวันวิชาการ“เปิดบ้านเตรียม

อุดมศึกษา”	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	มกราคม	2563	ณ	โรงเรียน

เตรียมอุดมศึกษา	 ผลการแข่งขันการแข่งขันการพูดสุนทรพจน์

ภาษาอังกฤษ	(English	Speech)	ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	

ด.ช.ธนโชติ เปี่ยมลาภธนบูรณ์	ชั้น	ม.3A	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

และ	ด.ช.ทริสตัน จอร์นฟ๊อก	 ชั้น	ม.3B	 ได้รับรางวัลรองชนะ

เลิศอันดับ	2

รำงวัลชนะเลิศ English Speech

รำงวัลชนะเลิศกำรแข่งขันแก้ปัญหำทำงวิทยำศำสตร์

	 ผลการแข่งขันแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ในงาน

สาธิตปทุมวันเปิดกล่องนวัตกรรม	 2562	 ระดับประถม

ศึกษา	 ประเภททีม	 ด.ช.อาชวิน ลีลาวรมณี	 ชั้น	 ป.5/3	

ด.ช.ธนดล ขันทรัพย์	 ชั้น	 ป.5/5	 และ	 ด.ญ.ปภาวรินต์ 

ภิญโญวัฒยากร	ชั้น	ป.5/6	ได้รับรางวัลชนะเลิศ



มอบเกียรติบัตรนักเรียนจิตอำสำ

	 ขอแสดงความยินดีกับ	 ด.ญ.สลักทิพย์ อุ่นเมือง 

ชั้น	 ม.2/7	 นักเทนนิสโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ที่ได้รับ

รางวัลนักเทนนิสดีเด่นฝ่ายหญิง	 ของสมาคมกีฬาเทนนิส	

ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย	ในพระบรมราชูปถัมภ์	

โดย	 พ.ท.รุจ แสงอุดม	 รองผู้ว่าการการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย	 (กกท.)	 ให้เกียรติมอบรางวัล	 ในงานประกาศ

เกียรติคุณนักกีฬาและบุคลากรทางการกีฬาดีเด่น	 เนื่องใน

วันกีฬาแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2562	 เมื่อวันที่	 16	 ธันวาคม	

2562	ณ	อินดอร์สเตเดียมหัวหมาก

รำงวัลนักกีฬำดีเด่น

กำรประกวด ACT Healthy Boy & Girl 2019

									ฝ่ายกิจกรรมจัดการประกวด	ACT	Healthy	Boy	

&	 Girl	 2019	 	 รอบตัดสิน	 เมื่อวันอังคารที่	 3	 ธันวาคม	

2562	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ผลการ

ประกวด	 ต�าแหน่ง	 ACT	 Healthy	 Boy	 2019	 ได้แก ่

นายวันชัย เรืองราช	ชั้น	ม.4/2		ต�าแหน่ง	ACT	Healthy	

Girl	2019	ได้แก่	นางสาวชนาภา ท้วมเกร็ด	ชั้น	ม.4/6	

และต�าแหน่ง	 ACT	 Healthy	 Popular	 Vote	 ได้แก ่

นายวสุทร สงฆ์ประชา	ชั้น	ม.6A

 ด.ช.มองโกล ภัทรมานพ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

2/5	เข้าพบภราดา	ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวย

การ	 เพื่อรายงานการที่ได้รับคัดเลือกเป็นนักเรียนจิต

อาสา	 ในนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จ

พระราชด�าเนินเลียบพระนคร	 โดยขบวนพยุหยาตรา

ทางชลมารค	 เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	

พุทธศักราช				2562					โดยกระทรวงวัฒนธรรมร่วม

กับส�านักปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี	 ระหว่างวันที่	 24	

ตุลาคม	-	11	พฤศจิกายน	ณ	ท้องสนามหลวง



	 ฝ่ายปกครอง	 โดย	 มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์	 ผู้ช่วยผู้อ�านวย

การฝ่ายปกครอง	 พร้อมคณะครูฝ่ายปกครอง	 ส่งมอบสิ่งของบริจาคที่ได้รับ

จากผู้ปกครอง	 และนักเรียนให้แก่	 คุณสุชัย เจาฑาฑิต	 เจ้าหน้าที่จากคลัง

น�้าใจคาทอลิกสงเคราะห์ฯ	(มูลนิธิโคเออร์)	เมื่อวันเสาร์ที่	14	ธันวาคม	2562	

เพื่อน�าไปมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่พักพิงชั่วคราว	 ตามแนวชายแดน

ไทย	-	พม่า	ในโอกาสเทศกาลคริสตสมภพ	และวันเด็กแห่งชาติ

มอบสิ่งของบริจำค

ก�ำหนดกำรเข้ำค่ำยลูกเสือ – เนตรนำรี ปีกำรศึกษำ 2562

ค่ายลูกเสือชั่วคราว	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ค่ายลูกเสือชั่วคราว	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ค่ายลูกเสือชั่วคราว	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ค่ายลูกเสือบ้านสวนยอแซฟ	จ.นครปฐม

ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ	อ.จอมบึง	จ.ราชบุรี

ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ	จ.ราชบุรี

ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ	จ.นครปฐม

ค่ายเสือป่าแคมป์	จ.สระบุรี

ค่ายบ้านเสธ	รีสอร์ท	จ.ราชบุรี

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

7 ม.ค. 63

8 ม.ค. 63

9 ม.ค. 63

14-15 ม.ค. 63

13-15 ม.ค. 63

5-7 ก.พ. 63

7-9 ม.ค. 63

7-9 ม.ค. 63

3-5 ก.พ. 63

	 งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	 ร่วมกับ	 ห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ต้อนรับคณะ

นักเรียนจากโรงเรียน	Hirosaki	Minami	High	School	ประเทศญี่ปุ่น	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	9	มกราคม	2563	โดยมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน

องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	และวัฒนธรรมญี่ปุ่น	อาทิ	การประดิษฐ์

เชิงวิศวกรรม	และวิทยาศาสตร์การอาหาร	เป็นต้น

กิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนวิทยำศำสตร์และวัฒนธรรมญี่ปุ่น



	 ขอแสดงความยินดีกับ	มิสจิราพร คุณาบุตร	และ 

มิสธนพร กิจสุทธ	ิ ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ 

“คุรุสดุดี”	 ปีการศึกษา	 2562	 จากการคัดเลือกโดย

ส�านักงานเลขาธิการคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ

รำงวัลคุรุสดุดี ปีกำรศึกษำ 2562

	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัดงานวันครูแห่งชาติ	 เมื่อวันพุธที่	 15	 มกราคม	 2563	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ 

มงฟอร์ต	โดยมี ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	ภายในงานมีพิธีแสดงความยินดีกับ

คุณครูที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี	 การมอบเกียรติบัตรครูที่ปฏิบัติหน้าที่โดยสม�่าเสมอและพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ	 ปีการ

ศึกษา	2562

งำนวันครูแห่งชำติ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู	 และเจ้าหน้าที่	 ACT	 Party	 Night	 2020 

เมื่อวันอังคารที่	 24	 ธันวาคม	 2562	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมี	 ผู้อ�านวยการ	 อธิการ 

คณะภราดา	 คณะกรรมการที่ปรึกษา	 สมาคมผู้ปกครอง	 และครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

สังสรรค์ครอบครัวครู และเจ้ำหน้ำที่



กำรประเมินมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562

รับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4

อบรมกำรวำดภำพลำยเส้น ด้วย 

Adobe Illustrator 
อบรมกำรใช้งำน App KineMaster

	 คณะกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษา	

ฝ่ายการศึกษามูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย		

ตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาประจ�าปีการ

ศึกษา	 2562	 ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ระหว่างวันที่ 

7	 -	 10	 มกราคม	 2563	 โดยมีคณะผู้บริหาร	 คณะครู	 และ

บุคลากร	ให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี่

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ด�าเนินการรับสมัคร	

และสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	1	และ

มัธยมศึกษาปีที่	 4	ปีการศึกษา	 2563	 โดยมีการรับสมัคร	

เมื่อวันเสาร์ที่	4	มกราคม	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	

เดอ	มงฟอร์ต	และด�าเนินการสอบคัดเลือก	เมื่อวันอาทิตย์

ที่	5	มกราคม	2563	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์

	 ศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	 ส�านักผู้อ�านวยการ	 จัด

อบรม	 “การวาดภาพลายเส้นเพื่อใช้ในการเรียนการ

สอนด้วย	 Adobe	 Illustrator	 เบื้องต้น”	 ส�าหรับ

คุณครู	และเจ้าหน้าที่	เมื่อวันพุธที่	11	ธันวาคม	2562

ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	10	ชั้น	2	อาคารรัตน-

บรรณาคาร	 โดยมี	 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์	

หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ฯ	เป็นวิทยากร

	 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์	 ส�านักผู้อ�านวย

การ	 จัดอบรมการตัดต่อวิดีโอด้วยแอพพลิเคชั่น	 Kine	

Master-Video	Editor	ส�าหรับครู	และเจ้าหน้าที่	 เมื่อ

วันพุธที่	 15	 มกราคม	 2563	 ณ	 ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์	 10	 ชั้น	 2	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมี

มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ	เป็นวิทยากร



ACT Family Rally 2020

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	สมาคมผู้ปกครอง	และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรมแรลลี่การกุศล	

ครั้งที่	27	ACT	Family	Rally	2020	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ในวันที่	11	-	12	มกราคม	2563	เส้นทางกรุงเทพ	-	จันทบุรี		และเข้าพัก	ณ	โรงแรมแซนด์ดูนส์	หาด

เจ้าหลาว	จังหวัดจันทบุรี

	 ผู ้บริหารโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด

พร้อมด้วยศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 นางสาว

รัชนก อินทนนท์ (น้องเมย์)	 และนักกีฬาแบดมินตัน	

เข้าเยี่ยมคารวะ	 ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล ผู้

อ�านวยการ	 โอกาสเทศกาลปีใหม่	 เมื่อวันศุกร์	 ที่	 3	

มกราคม	2563	ณ	ห้องรับรองผู้อ�านวยการ

เยี่ยมคำรวะผู้อ�ำนวยกำร

	 ผู้บริหาร	พยาบาล	และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลวิชัย

เวชอินเตอร์	 เนชั่นแนล	 หนองแขม	 เข้าพบ	 ภราดา 

ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล	ผู้อ�านวยการ	ในโอกาสเทศกาลปี

ใหม่	 โดยมี	 มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท	์ ผู้ช่วย 

ผู้อ�านวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	 ร่วมให้การต้อนรับ	 เมื่อวัน

ศุกร์ที่	17	มกราคม	2563	ณ	ห้องรับรองผู้อ�านวยการ

มอบกระเช้ำปีใหม่



	 ฝ่ายกิจกรรม	 จดัการแข่งขนักีฬาฟตุซอล	 รายการ	 FUTSAL	

ALEXIS	JUNIOR	2019	เม่ือวันจนัทร์	ที	่9	ธนัวาคม	2562	ณ	ACT	

Sport	Arena	ผลการแข่งขนัทมีโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบุร	ีได้รบัรางวัล

ชนะเลิศ	รุน่อายุไม่เกนิ	8	ปี	โดยมี	ด.ช.พุทธคณุ พมิมนตร	ีชัน้	ป.2/5	

ได้รับรางวลันกัเตะทรงคณุค่า	 และด.ช.อัคคภาคย์ จริภทัร์ภัณฑ	์ ชัน้	

ป.3/1	ได้รบัรางวลันกัเตะยอดเยีย่ม

FUTSAL ALEXIS JUNIOR 2019FUTSAL ALEXIS JUNIOR 2019

	 คณะกรรมการสภานกัเรียน	 จัดกิจกรรมฟตุบอล	 8	 คน	

Student	Council	 (SC)	Super	Cup	คร้ังท่ี	3	 เพือ่เสรมิสร้าง

ความสมัพนัธ์ระหว่างรุ่นพ่ี	 และรุ่นน้องระดับมัธยมศกึษาตอน

ปลาย	 เมือ่วนัศกุร์ท่ี	 10	 มกราคม	 2563	 ณ	 สนามหญ้าเทยีม

ราฟาแอล	 โดยมี	ภราดา พรีพงศ์ ดาราไทย	 อธกิาร	 ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธเีปิด	และมอบถ้วยรางวัล	ซึง่ทีมทีไ่ด้รับรางวลั

ชนะเลิศ	ได้แก่	ทมีมธัยมศึกษาปีท่ี	4

Student Council (SC) Super Cup ครั้งที่ 3

	 ผลการแข่งขนั	THAILAND	3X3	BASKETBALL	Her	

Royal	 Highness	 Princess	 Maha	 Chakri	 Sirindhorn’s	

Cups	2019	รอบชิงแชมป์ระดับประเทศ	เม่ือวนัอาทติย์ท่ี	22	

ธนัวาคม	2562	ทมีโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบุร	ีได้รบัรางวัลชนะ

เลศิ	รุน่อาย	ุ15	ปี

รำงวัลชนะเลิศ THAILAND 3X3 BASKETBALLรำงวัลชนะเลิศ THAILAND 3X3 BASKETBALL

ชนะเลิศบำสเกตบอลลีกนำนำชำติชนะเลิศบำสเกตบอลลีกนำนำชำติ

	 ผลการแข่งขันบาสเกตบอล	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 รายการ	 Top	

Flight	Elite	Tournament	2019	 เมือ่วันอาทติย์ท่ี	15	ธนัวาคม	

2562	 	 ณ	 สนาม	 NIST	 International	 School	 Bangkok 

รอบชิงชนะเลศิ	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชญัธนบรีุ	 ชนะ	 ทมีโรงเรยีน

สตรวิีทยา	2	48		:		41	คะแนน	จึงได้รับรางวัลชนะเลศิ	รบัทนุการ

ศกึษา	10,000	บาท



เหรียญทองหนองแขม

แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

เหรียญทองหนองแขม

แชมป์เปี้ยนชิพ ครั้งที่ 5

รำงวัลชนะเลิศแบดมินตันรำงวัลชนะเลิศแบดมินตนั

	 ผลการแข่งขนัแบดมินตนั	 รายการ	 VICTOR	

PONSANA	OPEN	2020	Badminton	Association	

of	Thailand	รุน่	13	ปี	เม่ือวนัที	่15	-	19	มกราคม	

2563	 ณ	 สโมสรพลสนะแบดมินตนัเขตสายไหม	

สขุาภิบาล	 5	 ด.ญ อัญพชัร์ พิชติปรชีาศกัด์ิ	 ชัน้ 

ป.6/4	ได้รับรางวลัชนะเลศิ	ประเภทหญิงเดีย่ว	และ

รางวัลชนะเลศิ	ประเภทหญิงคู่

      พลต�ารวจตรศีภุวณัฏฐ์ อารยิะมงคล ประธาน

พฒันาเทคนคิ	 สมาคมกฬีากรฑีาแห่งประเทศไทย	 ใน

พระบรมราชปูถัมภ์	 และทมีงานจากสมาคมฯ	 เข้าพบ

ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารกัผล	 ผูอ้�านวยการเพ่ือหา

แนวทางพฒันากฬีา	 และกรีฑาของโรงเรยีน	 โดยมี	

มาสเตอร์เศกศกัด์ิ นติิวฒันานนท์	ผูช่้วยผูอ้�านวยการ

ฝ่ายบรหิารทัว่ไป	 และมาสเตอร์สนัติ ศรเีครือแก้ว 

ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝ่ายกจิกรรม	 ร่วมให้การต้อนรบั	

เม่ือวนัจนัทร์ท่ี	 13	 มกราคม	 2563	 ณ	 ห้องรับรองผู้

อ�านวยการ

	 ACT	 Fitness	 Center	 ฝ่ายกิจกรรม	 จดั

กจิกรรม	ACT	Super	Strong	Challenge	Season	2	

ระหว่างวนัที	่ 13	 มกราคม	 ถึง	 28	 กมุภาพันธ์	 2563	

โดยมกีารทดสอบร่างกายนกัเรียน	 บคุลากร	 และ

สมาชิก	 ทัง้หมด	 3	 ท่า	 ได้แก่	 Step	 Up/Push-up/

Row	 ให้ผ่านเกณฑ์ตามช่วงอายท่ีุก�าหนด	 ซ่ึงผู้ทีผ่่าน

การทดสอบจะได้รบัเหรียญกล้าหาญ	 จาก	 ACT 

Fitness	Center	กิจกรรม

ACT Super Strong 

Challenge Season 2

หำรือแนวทำงพัฒนำกีฬำ 

และกรีฑำของโรงเรียน

หำรือแนวทำงพัฒนำกีฬำ 

และกรีฑำของโรงเรียน

	 ผลการแข่งขันเทควันโดรายการหนองแขม

แชมป์เป้ียนชิพ	 คร้ังท่ี	 5	 ประเภทต่อสู้	 เมือ่วนัเสาร์ 

ที	่ 18	 มกราคม	 2563	 ณ	 ห้างสรรพสินค้าต้ังฮ่ัวเสง็	

ธนบรีุ	 ทมีโรงเรยีนอัสสัมชญัธนบรีุ	 ได้รับรางวลั	 3	

เหรยีญทอง	7	เหรียญเงนิ	และ	3	เหรียญทองแดง	โดย

ม	ีด.ช.ศภุกร แซ่โล้ว	ชัน้	ป.6/7	 ได้รับรางวลันกักฬีา

ยอดเย่ียม



	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 จัดพิธีมอบทุนการศึกษา	 และประชุมผู้ปกครองนักกีฬาโครงการพิเศษ	 ประจ�าปีการศึกษา	

2562	 เมื่อวันเสาร์ที่	 18	 มกราคม	 2563	ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 โดยมี	ภราดา ดร.ช�านาญ เหล่ารักผล

ผู้อ�านวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน

พิธีมอบทุนกำรศึกษำ และประชุมผู้ปกครองนักกีฬำโครงกำรพิเศษ


