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พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2562

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี	 ปีการศึกษา	 2562	 เมื่อวันเสาร์ที่	 3	 ตุลาคม	 2563			

ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	รอบเช้า	ระดับชั้น	ป.2-ป.5	เข้าร่วมพิธี	โดยมี	ผศ.	ดร.ดวงฤทธิ์	เบ็ญจาธิกุล

ชัยรุ่งเรือง	 ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 รุ่นที่	 32	 เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา	

วิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	ให้เกียรติเป็นประธาน	รอบบ่าย	ระดับชั้น	ป.6-ม.6	เข้าร่วมพิธี	โดยมี	รศ.นพ.เดโช	

จักราพานิชกุล	 ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 รุ่นที่	 14	 หัวหน้าสาขาหทัยวิทยา	 ภาควิชาอายุรศาสตร์ศิริราช

พยาบาล	โรงพยาบาลศิริราช	ให้เกียรติเป็นประธาน

ACT News

2



พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่นและรางวัลเสื้อสามารถ	ปีการศึกษา	2562	

โดยมีคุณสุธรรม	 โตทับเที่ยง	 อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ให้เกียรติเป็นประธาน	

เมื่อวันเสาร์ที่	26	กันยายน	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ทั้งนี้	ท่านสามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่	

เพจ	ACT	Media	&	Studio	https://www.facebook.com/act.actmedia
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รางวัลวิจัยระดับดีเด่น

	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

จัดประกวดงานวิจัยระดับมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	

แห่งประเทศไทย	 ปีการศึกษา	 2562	 เพื่อให้เป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิฯ	 และเสริมสมรรถนะของบุคลากร

ในด้านการวิจัย	 ผลปรากฏว่า	 มิสนารถลดา	 ชมภูศรี							

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลระดับดีเด่น	จากการ

ส่งผลงานวิจัยในหัวข้อ	 “การเปรียบเทียบผลการเรียน

เร่ืองส่ิงแวดล้อมรอบตัวเรา	 วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียน	

ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบ

ฝึกทักษะวิทยาศาสตร์”	 ซึ่งทางสำานักผู้อำานวยการ	 ได้

จัดพิธีแสดงความยินดี	เมื่อวันศุกร์ที่2	ตุลาคม	2563	ณ	

ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	โดยมีภราดา	ดร.ชำานาญ	

เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

	 มาสเตอร์ยุทธพงษ์	 วงศ์เมืองสรรค์	 ผู ้ช่วย										

ผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ		เป็นผู้แทนโรงเรียนเข้าร่วมพิธี

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ	 ระหว่าง	 สำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและโรงเรียน

เอกชน	 37	 โรงเรียน	 กับ	 สถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 17	 กันยายน	

2563	ณ	โรงแรมริเวอร์ไซด์	กรุงเทพฯ

พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ

	 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 จัดพิธีมอบ

เสื้อปฏิบัติการนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/8	 อันเป็นสัญลักษณ์ของ

นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	 โดยมี	 มาสเตอร์

ยุทธพงษ์	 วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	

มาสเตอร์สันติ	 ศรีเครือแก้ว	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย

กิจกรรม	 และคณะกรรมการฝ่ายวิชาการให้เกียรต	ิ			

เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
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กิจกรรมส่งเสริมทักษะผ่านโปรแกรม ZOOM

	 ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ	สสวท.													

จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรม	 ZOOM	 ให้กับนักเรียนใน

โครงการอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	เม่ือวันเสาร์ท่ี	22	และวันอาทิตย์ท่ี	23	สิงหาคม	2563	ณ	ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉ

ริยภาพ		ทางวิทยาศาสตร์	และคณิตศาสตร์	ชั้น	1	อาคารราฟาแอล	โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของเล่นแม่

เหล็ก	จำานวน	4	รอบ	รอบละ	40	คน

กิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์	 ฝ่ายวิชาการ	

จัดกิจกรรมเน่ืองในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	ปีการศึกษา	

2563	 เมื่อวันอังคารที่	 18	 สิงหาคม	 2563	 โดยมีการ

จัดกิจกรรมที่หลากหลายตามระดับชั้นต่าง	ๆ	 เช่น	การ

แข่งขันเครื่องร่อน	 การแข่งขันทักษะทางวิทยาศาสตร์	

การประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเร่ืองความเป็นมา			

ของวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ	 และการจัดบอร์ดให้	

ความรู้	เป็นต้น

Fashion and Clothing Styles’ Show

	 แผนการเรียน	 IEP	 จัดกิจกรรม	 Fashion	 and	

Clothing	 Styles’	 Show	 เพ่ือส่งเสริมการมีความคิด

สร้างสรรค์	และความกล้าแสดงออกของนักเรียน	เมื่อวัน

เสาร์ที่	22	สิงหาคม	2563	โดยนักเรียนระดับชั้น			ป.1-

ป.6	 ออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีหลากหลายรูปแบบ	 อาทิ	

ฮาวาย	คาวบอย	ดิสนีย์	โบฮีเมี่ยน	และมีการ	เดินแบบ

บนเวทีใต้อาคารอัสสัมชัญ
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พิธีมอบทุนการศึกษาด้านดนตรี กีฬา

	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดพิธีมอบทุนการศึกษานักเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี	 กีฬา	 ประจำาปีการ

ศึกษา	2563		โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล										

ผู้อำานวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 เม่ือวันเสาร์ท่ี	 29	

สิงหาคม	 2563	 ณ	 ห้องประชุมมงฟอร์ต	 เพื่อส่งเสริม

การเรียนรู้และสนับสนุนนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้าน

ดนตรี	กีฬา	ตลอดจนเป็นขวัญและกำาลังใจให้กับนักเรียน

ACT Music Show Share   

	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดพิธี

มอบเกียรติบัตรสำาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	 ACT	

Music	Show	Share	 เมื่อวันศุกร์ที่	 7	สิงหาคม	2563	

โดยมีภราดากฤษฎา	 งามวงศ์	 ท่ีปรึกษาฝ่ายบริหารท่ัวไป	

ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้กับ

นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	จำานวน	34	คน

อบรมการใช้เสียงและการพากย์

งานกิจกรรมนักเรียน ฝ่ายกิจกรรม จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง

การใช้เสียงและการพากย์ โดย คุณจริยาพร โทณะวณิก 

(ครูอุ๋ม) นักแปลและพากย์การ์ตูน ให้เกียรติเป็นวิทยากร 

โดยมีนักเรียนชมรมพิธีกรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และ

นักเรียนจิตอาสาที่สนใจเข้าร่วมการอบรม เมื่อวันศุกร์ที่ 18 

กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต 

ACT Music Studio Recording

	 นักเรียนแผนการเรียนสหศิลป์-ดนตรีและการ

แสดง	ฝึกการปฏิบัติการบันทึกเสียงในห้อง	ACT	Music	

Studio	Recording	ชั้น	1	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี

เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีมาสเตอร์ศุภณัฐ	ศรีมณี	ครูผู้ควบคุม

ห้องบันทึกเสียง	 บรรยายให้ข้อมูลเชิงลึก	 รวมถึงทักษะ

การปฏิบัติงานจริงในห้องบันทึกเสียง
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กิจกรรม Art is Fun Workshop 

	 คอร์สศิลปะ	Act	Extreme	Sat	จัดกิจกรรม	Art	

is	Fun	Workshop	ให้กับนักเรียนที่สนใจตั้งแต่ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	3-6	โดยวันเสาร์ที่	12	กันยายน	2563	

เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ	Sketch	Drawing:	Postcard	

Design	และวันเสาร์ที่	 19	กันยายน	2563	มิสขนิษฐา	

สิงหเพ็ชร์	 นำานักเรียนเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ			

ณ	 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร	 โดย

พระมหาสมเกียรติ	 ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอด

ความรู้ด้านประวัติศาสตร์	ศิลปะวัฒนธรรม	ตุ๊กตาศิลาจีน					

และอาจารย์พงษ์ชัย	 รัตนพีระพัฒน์	 ให้เกียรติเป็น

วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิควิธีการ	Drawing		

ฝึกฝนความสามารถด้านทัศนศิลป์

	 งานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนผู้มีความ

สามารถพิเศษด้านทัศนศิลป์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดให้มีการฝึกฝนการวาดภาพให้

กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาที่	1-2	ณ	ห้องปฏิบัติ

การศิลปะ	ชั้น	3	อาคารราฟาแอล	ทุกวันอังคาร	ถึง	วัน

ศุกร์	เวลา	07.00-08.00	น.	และเวลา	16.00-17.00	น.	

เพ่ือเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถตามศักยภาพ

ของผู้เรียน	 อันจะนำาไปสู่การสร้างสรรค์ผลงานเข้าร่วม

การประกวดแข่งขันต่อไป

สัมมนาเครือข่ายอุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม 

	 ฝ่ายอาคารสถานที่	 โดยงานศูนย์การเรียนรู้

พลังงาน	 และสิ่งแวดล้อม	 ได้นำาครูและคณะกรรมการ

นักเรียนแกนนำาด้านการอนุรักษ์พลังงาน	 และส่ิงแวดล้อม	

เข้าร่วมงานเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านการอนุรักษ์

พลังงาน	และส่ิงแวดล้อมในสถานศึกษา	และจัดนิทรรศการ	

นวัตกรรมระบบรดน้ำาต้นไม้อัตโนมัติด้วยพลังงานแสง

อาทิตย์	 และระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับความช้ืนในดิน	 ให้กับ	

คณะครู		นักเรียน	และชุมชน	เมื่อวันที่	18-19	กันยายน	

2563	ณ	อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	จ.	เพชรบุรี

September 2020

7



กิจกรรมส่งเสริมการไหว้และการทำาความเคารพ

 คณะครูระดับชั้นต่าง	 ๆ	 จัดกิจกรรมส่งเสริม

การไหว้ให้กับนักเรียนเป็นประจำาทุกเดือน			โดยฝึกการ

ไหว้และการทำาความเคารพ	 เพื่อปลูกฝังและสืบทอด	

วัฒนธรรมการไหว้ของไทย	 สร้างความตระหนักให้

นักเรียนเห็นคุณค่าและความสำาคัญในการไหว้ของไทย

ในลักษณะต่าง	 ๆ	 ตลอดจนการไหว้ให้ถูกต้องตามหลัก

สากลนิยม

กิจกรรมบริจาคโลหิต

 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 ฝ่ายปกครอง	

ร่วมกับ	 ภาคเวชศาสตร์การธนาคารเลือด	 คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	

เพื่อช่วยผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช	 เมื่อวันพุธที่	 2	

กันยายน	2563	ณ	Gymnastic	Room	ชั้น	2	อาคาร	

Golden	Jubilee 

ส่งมอบกล่องรับบริจาคเงิน The Heart of Giving

	 มาสเตอร์สมบัติ	บุญสาพิพัฒน์	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	

ฝ่ายปกครอง	พร้อมด้วยตัวแทนครู	และตัวแทนนักเรียน	

ร่วมส่งมอบกล่องรับบริจาคเงิน	 โครงการ	 The	 Heart	

of	 Giving	ปีการศึกษา	 2563	 ให้กับตัวแทนจากมูลนิธิ

ศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย	 เพื่อนำาเงินไปช่วยเหลือเด็ก

ในครอบครัวยากไร้	เมื ่อวันพุธที่	9	กันยายน	2563	

ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ

จิตอาสาสภาจิ๋ว

	 นักเรียนจิตอาสาระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	

5	 และประถมศึกษาปีที่	 6	 ให้ความร่วมมือกับฝ่าย

ปกครองในการปฏิบัติหน้าท่ีบำาเพ็ญประโยชน์ในด้าน

ต่าง	 ๆ	 เช่น	 รณรงค์การใช้เจลล้างมือตามจุดคัดกรอง	

รณรงค์การสวมหน้ากากอนามัย	 การรักษาความ

สะอาด	และการแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียน	ซึ่ง

เป็นการสร้างจิตสำานึกที่ดี	 และส่งเสริมความมีระเบียบ

วินัยในโรงเรียน	
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อบรมการจัดทำารูปแบบข้อสอบของครูใหม่ EP

 งานวัดผลและวิจัย	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดอบรมการ

จัดทำารูปแบบข้อสอบสำาหรับครูใหม่ชาวต่างชาติ	 แผนก	

English	Program	เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	27	สิงหาคม	2563	

ณ	ห้องคอมพิวเตอร์	ชั้น	2	อาคารเซนต์คาเบรียล	โดยมี

มิสศศิธร	ศิริสัมปทา	เป็นวิทยากร

ศึกษาดูงานการเรียนการสอนกิจกรรมพิเศษ

	 	 	 	 คณะครูผู้สอนกิจกรรมพิเศษ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ

ศรีราชา	จำานวน	20	คน	เดินทางมาศึกษาดูงานการเรียน

การสอนกิจกรรมพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

เมื่อวันอังคารที่	22	กันยายน	2563	โดยมีมาสเตอร์สันติ	

ศรีเครือแก้ว	ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม	และคณะ

บุคลากรฝ่ายกิจกรรมให้การต้อนรับ

ศึกษาดูงานฝ่ายกิจกรรม

	 คณะครูฝ่ายกิจกรรม	 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	

จำานวน	 5	 คน	 เดินทางมาศึกษาดูงานฝ่ายกิจกรรม				

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันจันทร์ที่	 21	 กันยายน	

2563	โดยมีมาสเตอร์สันติ	ศรีเครือแก้ว	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ	

ฝ่ายกิจกรรม	และบุคลากรฝ่ายกิจกรรมให้การต้อนรับ

ประชุมตัวแทนศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดประชุมตัวแทน	

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	

เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	ตัวแทน

ศิษย์เก่าเข้าร่วมประชุมทั้งหมด	39	รุ่น	จากจำานวน	53	

รุ่น	 เมื่อวันเสาร์ที่	 26	 กันยายน	 2563	ณ	 ห้องประชุม

รัตนบรรณาคาร	1	ชั้น	4	อาคารรัตนบรรณาคาร
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ฉีดพ่นยากำาจัดลูกนำา้ยุงลาย
	 ฝ่ายอาคารสถานที่	ดำาเนินการฉีดพ่นยากำาจัดลูกนำา้ยุงลายรอบบริเวณโรงเรียน	และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทำาความสะอาดพื้นที่

ภายใน-ภายนอกห้องเรียน	 อาคารอิลเดอฟองโซ	 และอาคารเซนต์คาเบรียล	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 23	 สิงหาคม	 2563	 เพื่อป้องกัน				

การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก	

ฉีดพ่นน้ำายาฆ่าเชื้อรถตู้รับ-ส่งนักเรียน

	 งานยานพาหนะ	และรถรับ-ส่งนักเรียน	ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป	 ดำาเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19	 โดย

การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในรถตู้รับ-ส่งนักเรียน	 จำานวน	

40	คัน	ด้วยนำา้ยาที่ได้มาตรฐานในการป้องกันเชื้อไวรัส	

เมื่อวันพุธที่	19		สิงหาคม	2563	ณ	ลานจอดรถตู้บริเวณ

ประตู	5

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	จัดงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่	ปีการศึกษา	2563	 ให้กับ

นักเรียน	โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	ดำาเนินการเมื่อวันที่	24	และ	25	กันยายน	2563	

ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหลุยส์มารี	เดอ	มงฟอร์ต	
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รางวัลชนะเลิศ 

TOYOTA Youth Badminton Super Series 2020

	 ผลการแข่งขัน	 TOYOTA	 Youth	 Badminton	 Super	 Series	

2020	สนามที่	1	ระหว่างวันที่	9-13	กันยายน	2563	ณ	เซ็นทรัลพลาซา

แจ้งวัฒนะ	ด.ญ.อัญพัชร์	พิชิตปรีชาศักดิ์	ชั้น	ม.1/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทหญิงเด่ียว	 และรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทหญิงคู่	 น.ส.ณัฐชนก	 ไล้สวน	

ชั้น	ม.4/7	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	 รุ่นอายุ	 16	ปี	 และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ประเภทหญิงคู่	 น.ส.ธิดาพร	 กลีบยี่สุ่น	 ชั้น			

ม.4/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทคู่ผสม	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	

ประเภทหญิงคู่	รุ่นอายุ	17	ปี

รางวัลชนะเลิศ 

เทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธนบุรีคัพ 

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส	 รายการ

เทเบิลเทนนิสมหาวิทยาลัยธนบุรีคัพ		ประจำาปี	2563	

เก็บคะแนนสะสมระดับ	 2	 ดาว	 ของสมาคมเทเบิล

เทนนิสแห่งประเทศไทย	ระหว่างวันที่	12-14	กันยายน	

2563	 ณ	 มหาวิทยาลัยธนบุรี	 กรุงเทพฯ	 ด.ช.วศพล					

ยะทวานนท์	 ชั้น	ป.6/7	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท

ชายเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี	

รองชนะเลิศอันดับ 1

CSTD THAILAND DANCE GRAND PRIX

					ผลการแข่งขันศิลปะการเต้นระดับประเทศ	ครั้งที่	7

รายการ	 CSTD	 THAILAND	 DANCE	 GRAND	 PRIX	

ประเภท	 Modern	 Solo	 9	 &	 Under	 เมื่อวันศุกร์ที่	

11	 กันยายน	 2563	 ณ	 โรงละครอักษรา	 คิง	 เพาเวอร์		

กรุงเทพฯ	ด.ญ.ปัณณพัทธ์	 เอื้ออัครวงษ์	ชั้น	ป.4/1	ได้

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ฝึกสอนโดย	 มิสนุสรา	

ทองบ่อ	คุณครูจากสถาบันบางกอกแดนซ์	สาขาโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี
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เหรียญทอง RSU FAI-FAH by TMB

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด	รายการ	“RSU	FAI-FAH	by	TMB	เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ	ครั ้งที ่	11

ระหว่างวันที่	 5-6	 สิงหาคม	 2563	 ณ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล

ประเภทต่อสู้	 ดังน้ี	 รางวัล	 6	 เหรียญทอง	 จาก	 ด.ช.ชยังกูร	 เทพเรือง	 ชั้น	 ป.5/2	 ด.ญ.วริษา	 เทพเรือง	 ช้ัน	ป.3/2				

ด.ช.จิระศักดิ์	 นาคลมัย	 ชั้น	 ป.3/1	 ด.ช.ณัฐนันท์	 บุตรพงศาพันธ์	 ชั้น	 ม.1/3	 ด.ช.สุรุจ	 โชติกิจวุฒิกุล	 ชั้น	 ป.5/4	

และ	ด.ช.ปริญ	ศิริเมธานณ	ชั้น	ป.3/7	รางวัล	2	เหรียญเงิน	จาก	ด.ช.ฐิติพันธ์	โกศลกีรติกุล	ช้ัน	ป.3/8	ด.ช.ภฤศยศ		

สุวรรณนาคร	ชั้น	ป.3/7	และรางวัล	1	เหรียญทองแดง	จาก	ด.ญ.กชพร	ควรชม	ป.2/8	
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