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	 ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	

ให้การต้อนรับ	 ดร.คุณหญิงกัลยา	 โสภณพนิช	

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ									

ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อ

ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ	 ระหว่าง	 โรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรีและศูนย์เทคโนโลยีโลหะและ

วัสดุแห่งชาติ	 เพื ่อพัฒนาทักษะด้านหุ่นยนต์

และปัญญาประดิษฐ์ของนักเรียน	รวมถึงเปิดศูนย์

ปฏิบัติการ	ACT	AI	Lab	เม่ือวันศุกร์ท่ี	9	ตุลาคม	
2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ดร.ศุภชัย	ศรีหล้า	ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี	นายภูมิสวรรค์	

เสนีวงศ์	 ณ	 อยุธยา	 ที่ปรึกษารัฐมนตรี	 และประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงศึกษาธิการ	 คุณรัชดา	 ธนาดิเรก	 รองโฆษกรัฐบาล	 ดร.จุลเทพ	 ขจรไชยกูล	 ผู้อำานวยการเอ็มเทค	 ดร.กฤษดา	

ประภากร	 รองผู้อำานวยการ	 เอ็มเทค	 นายชัยณรงค์	 ป้องบ้านเรือ	 รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา

เอกชน	นายศรเทพ	วรรณรัตน์	ผู้อำานวยการสำานักวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี	นางสาวรุจิรา	อารินทร์	ผู้อำานวย

การเขตบางแค	 นายส่องแสง	 ปทะวานิช	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 แขกผู้มีเกียรติ	

และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และเปิดศูนย์ปฏิบัติการ ACT AI LAB
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พิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำาลึก รัชกาลที่ 9
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำาลึก	 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต	

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร	 เพื่อแสดงความจงรัก

ภักดี	และรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	ภราดาพีรพงศ์	ดารา

ไทย	อธิการ	คุณส่องแสง	ปทะวานิช	นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	มิสขวัญตา	จริยสถิตกุล	ตัวแทนครู		Mr.Simon	

David	Wintersgill	ตัวแทนครูต่างชาติ	 คุณสมศักด์ิ	เหลืองเรือง	ตัวแทนพนักงาน	มอบพวงมาลา	 เมื่อวันจันทร์ที่	

12	ตุลาคม	2563	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

พิธีแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี ประธานสี 

ปีการศึกษา 2563

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	

ฝ่ายวิชาการ	จัดพิธีแต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี	ประธานสี	และ

รองประธานสี	 กีฬาสี	 ปีการศึกษา	 2563	 โดยมีภราดา

กฤษฎา	 งามวงศ์	 ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป	 ให้เกียรติ

เป็นประธาน	เม่ือวันศุกร์ท่ี	16	ตุลาคม	2563	ณ	หอประชุม	

หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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 Open House ป.1 ปีการศึกษา 2564

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดกิจกรรม	Open	House	นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	1	ปีการศึกษา	2564		

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนและรับทราบแผนการเรียนต่าง	 ๆ	 ของโรงเรียน	 โดยมี	 ภราดา	

ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	กล่าวต้อนรับ	และ	มาสเตอร์ยุทธพงษ์	วงศ์เมืองสรรค์	ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย

วิชาการ	 ช้ีแจงเร่ืองแผนการเรียน	 และมาสเตอร์สันติ	 ศรีเครือแก้ว	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม	 ชี้แจงเกี่ยวกับ

กิจกรรม	 และสิ่งอำานวยความสะดวกต่าง	 ๆ	 ในโรงเรียน	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 11	 ตุลาคม	 2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	

มารี	เดอ	มงฟอร์ต

รับสมัคร ป.1 ปีการศึกษา 2564

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		ดำาเนินการรับสมัคร

และสอบประเมินนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา									

ปีที่	 1	 ประจำาปีการศึกษา	 2564	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 8	

พฤศจิกายน	2563	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	การ

รับสมัครในคร้ังนี้เป็นการกรอกใบสมัครแบบออนไลน์

เป็นครั้งแรก	 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสมัคร	 ซึ่ง

มีผู้ปกครองให้ความสนใจสมัครเรียนให้กับบุตรหลาน

เป็นจำานวนมาก
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การแสดงดนตรีปิดคอร์ส

	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	ฝ่ายกิจกรรม	จัดการ

แสดงดนตรีปิดคอร์ส	 (นอกเวลา)	 ภาคเรียนที่	 1/2563	

สำาหรับนักเรียนที่เรียนดนตรีนอกเวลา	เพื่อแสดงความ

สามารถ	 และทักษะทางด้านดนตรี	 ตลอดจนเป็นการ

ส่งเสริมความกล้าแสดงออกของนักเรียน	 ระหว่างวันท่ี	

16-22	 ตุลาคม	 2563	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	

มงฟอร์ต	

มอบแบ่งปันอุปกรณ์เครื่องดนตรี

	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	

มอบแบ่งปันอุปกรณ์เครื่องดนตรีให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ

อุบลราชธานี	 โดยมีมาสเตอร์ประวิทย์	 ชะนีวงค์	 เป็นผู้แทน

ในการรับมอบ	 คุณส่องแสง	ปทะวานิช	นายกสมาคมผู้ปกครอง	

และครูฯ	 คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 ร่วมถ่าย

ภาพที่ระลึก	เมื่อวันศุกร์ที่	4	ธันวาคม	2563	ณ	บริเวณโถง

ใต้อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

พิธีถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีถวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชกาลที่	9	ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ	เมื่อวัน

ศุกร์ที่	4	ธันวาคม	2563	โดยมีภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	เป็นประธาน	สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะครู	 นักเรียน	 และบุคลากรเข้าร่วมพิธี	ณ	บริเวณใต้

อาคารเซนต์ปีเตอร์
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Monster Academy Halloween 2020

	 English	 Program	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดกิจกรรม	

Halloween	 เมื่อวันศุกร์	 ที่	 30	 ตุลาคม	 2563	 ในธีม	

“Monster	Academy”	โดยมีกิจกรรม	Trick	or	Treat	

และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 มากมาย	 เช่น	 Halloween	 Cos-

tume	 Competition	 G.1-9,	 Blood	 Sweat	 and	

Tears,	 Spooky	 Killer,	 Horror	 Candies,	 Horror	

Theater

มอบบริจาคสิ่งของให้แก่ศูนย์การเรียนลาซาล

	 ฝ่ายปกครองนำาส่ิงของท่ีได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง

และนักเรียน	 มอบให้แก่ศูนย์การเรียนลาซาล	 บ้านพระ

เจดีย์	 โดยมี	ภราดากฤษฎา	งามวงศ์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ฝ่ายบริหารท่ัวไป	มาสเตอร์สมบัติ	 บุญสาพิพัฒน์	ผู้ช่วย

ผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง	คณะครู	เจ้าหน้าที่เป็นผู้แทน

ในการส่งมอบให้แก่ภราดาวรวุฒิ	 ชินสี	 ผู้จัดการศูนย์

การเรียนลาซาลฯ	เมื่อวันเสาร์ที่	5	ธันวาคม	2563

พิธีฉลองหิรัญสมโภชและสุวรรณสมโภช

	 พิธีฉลองหิรัญสมโภชการปฏิญาณตนเป็น

นักบวชของ	 ภราดาเทโอฟาน	 วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	

และสุวรรณสมโภชการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของ	

ภราดาออกัสติน	อาจิณ	เต่งตระกูล	โดย	พระสังฆราชซิ

ลวีโอ	 สิริพงษ์	 จรัสศรี	 ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี	 เป็น

ประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ	 เมื่อวันที่	 1	 พฤศจิกายน	

2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	กรีญอง	เดอ	มงฟอร์ต	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

อบรมแกนนำาเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต

	 ฝ่ายปกครองได้ส่งตัวแทนครู	 จำานวน	 1	 คน	

และตัวแทนนักเรียน	 จำานวน	 3	 คน	 เข้าร่วมฝึกอบรม

ในโครงการแกนนำาเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต	 เมื่อ

วันจันทร์ที่	 14	 ธันวาคม	 2563	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ

สมุทรปราการ
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พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ

	 งานอภิบาล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดพิธีมิสซา

บูชาขอบพระคุณ	 ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด	 ภราดา	

ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 เมื่อวันพุธที่	 9	

ธันวาคม	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

โดยมีคุณส่องแสง	 ปทะวานิช	 นายกสมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ		ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าฯ	เข้าร่วมพิธี	

พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		จัดพิธีเปิดเทศกาลพระคริสต

สมภพ	 โดยมีภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	

ให้เกียรติเป็นประธาน	คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ

ครูฯ	 คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ	 เข้าร่วมพิธี	 เม่ือวันพุธท่ี	

9	ธันวาคม	2563	ณ	บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร

พิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส	

เพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองการเข้าสู่เทศกาลพระคริสต

สมภพ	 เมื่อวันที่	 9	 ธันวาคม	 2563	 ณ	 บริเวณสนาม

หน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 ภายในงานมีพิธีเปิดไฟต้น

คริสต์มาส	การจุดพลุเฉลิมฉลอง	การแสดงดนตรี	 และ

บริการอาหารว่าง	 จากน้ันมีการมอบของขวัญในโอกาส

วันคล้ายวันเกิดท่านผู้อำานวยการ	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	

เหล่ารักผล	จากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์

เก่าฯ	และหน่วยงานต่าง	ๆ
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อบรมการวัดและประเมินตามสภาพจริง

	 งานวัดผลและวิจัย	 ฝ่ายวิชาการ	 จัดอบรมใน

หัวข้อ	 "การวัดและประเมินตามสภาพจริง	 (RE)	DESIGN	

ในยุค	NEW	NORMAL"	โดยมี	ผศ.ดร.มนตา	ตุลย์เมธาการ	

อาจารย์ภาควิชาวัดผลและวิจัยการศึกษา	มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ	 ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 เมื่อวันเสาร์ที่	

7	พฤศจิกายน	2563	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	

ชั้น	4	อาคารรัตนบรรณาคาร	

ประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

	 งานระดับชั้น	 ฝ่ายปกครอง	 จัดการประชุม

คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี	 ครั้งที่	 1/2563	 เมื่อวันอังคารที่	 27	

ตุลาคม	2563	ณ	ห้องประชุมยอห์นแมรี่	อาคารยอห์น

แมรี่	 โดยมีภราดาพีรพงศ์	 ดาราไทย	 อธิการ	 ให้เกียรติ

เป็นประธานเปิดการประชุม	และทนายกวี	ประพัณวงษ์	

ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหัวข้อ	 “การดูแล

นักเรียนของครูให้สอดคล้องกับสิทธิเด็ก"	

กิจกรรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก

	 งานอภิบาล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดกิจกรรม

ฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก	ประจำาปีการศึกษา	2563	เมื่อ

วันที่	14-15	พฤศจิกายน	2563	ณ	พูลเลวิลล่า	พัทยา	

โดยมี	ภราดา	ดร.พีระนันท์	นัมคณิสรณ์	ให้เกียรติเป็น

ประธานแบ่งปัน	"จิตตารมย์นักบุญหลุยส์"

ต้อนรับคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

	 คณะอาจารย์	 และนิสิตสาขาการบริหารการ

ศึกษา	คณะครุศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	นำาโดย	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.นันทรัตน์	 เจริญกุล	 ประธาน

สาขาวิชาบริหารการศึกษา	 นำาคณะอาจารย์และนิสิต

เข้าศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาและภาวะผู้นำา

ทางการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันพุธที่	

11	พฤศจิกายน	2563
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MOU พัฒนานักแบดมินตันสู่ความเป็นเลิศ 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีลงนามบันทึก

ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และ

โรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอด	 เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่	 29	ตุลาคม	2563	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคาร

หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 เพื่อส่งเสริม

และสนับสนุนนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ท่ี

เป็นนักกีฬาแบดมินตันโรงเรียนแบดมินตันบ้านทอง

หยอดให้ได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านกีฬา	 และ

การเรียนควบคู่กัน	 ตลอดจน	 ประชาสัมพันธ์ชื่อเสียง

ทั้งสองสถาบัน		โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	

ผู้อำานวยการ	คุณกมลา	ทองกร	ประธานโรงเรียนสอน

แบดมินตันบ้านทองหยอด		และคุณภัทพล		เงินศรีสุข

ผู้อำานวยการโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอด

ร่วมพิธีลงนาม	 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมกีฬาแบดมินตัน	

เชื่อมความสัมพันธ์	 ระหว่างทีม	 VIP	 อัสสัมชัญธนบุรี	

กับ	ทีม	VIP	บ้านทองหยอด	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากร

	 ศูนย์ฟิตเนส	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดกิจกรรมส่งเสริม	

สุขภาพบุคลากร	 ในรูปแบบการออกกำาลังกายแบบ	

Group	Exercise	ประกอบด้วย	Zumba,	Aerobic,

Power	 Fighting	 ทุกวันศุกร์	 เพ่ือผ่อนคลายความเครียด	

ความเหนื่อยล้าจากการทำางานและช่วยให้มีสุขภาพ

ร่างกายท่ีแข็งแรง	โดยเร่ิมต้ังแต่วันศุกร์ท่ี	9	ตุลาคม	2563	

เวลา	 17.00-18.00	 น.	 ณ	 ห้องคลาสออกกำาลังกาย				

ชั้น	2	อาคาร	Golden	Jubilee

ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำาปี

งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	จัดตรวจสุขภาพ

บุคลากรครู	และเจ้าหน้าที่	ประจำาปี	2563		เมื่อวัน

เสาร์ที่	10	ตุลาคม	2563	โดยมีโรงพยาบาลวิชัยเวช	

อินเตอร์เนชั่นแนล	เข้ามาดำาเนินการ	ณ	ห้องครัวต้นสน	

อาคารยอห์นแมรี่		และโรงพยาบาลพญาไท	3	เข้ามา

ดำาเนินการ	ณ	ห้อง	VIP	Lounge	อาคาร	Golden	

Jubilee
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สอบเลื่อนสายเทควันโด

	 ศูนย์กีฬา	ฝ่ายกิจกรรม	จัดการสอบเลื่อนสาย	

เทควันโด	(คอร์สนอกเวลา)	เมื่อวันศุกร์ท่ี	6	พฤศจิกายน	

2563	ณ	ห้องเรียนเทควันโด	ช้ัน	2	อาคาร	Golden	Jubilee

ควบคุมการสอบ	และรับรองหลักสูตรโดยอาจารย์ธนา

สอนประสาธน์	(สายดำาด้ัง	7)	ตามมาตราฐาน	WT	(World	

Taekwondo)		ซ่ึงปัจจุบันดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการ	

ผู้ตัดสินพุมเซ่	(ท่ารำา)	สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ 

E@Junior Tennis Championships 2020

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิสรายการ		E@Junior

Tennis	 Championships	 2020	 เม่ือวันอาทิตย์ท่ี	 25	

ตุลาคม	 2563	 ณ	 สนามปิรามิด	 เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค	

ด.ช.กันตธาวิน	วรทินไชย	ช้ันประถมศึกษาปีท่ี	2/8		ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 ประเภทชายคู่	 อายุไม่เกิน	 8	 ปี	 และ

รางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	 1	 ประเภทชายเดี่ยว	 อายุไม่

เกิน	8	ปี

รางวัลชนะเลิศ Terminal 21-VS BADMINTON 

CHAMPIONSHIP 2020 Korat

	 ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ	Terminal	21-

VS	BADMINTON	CHAMPIONSHIP	2020	Korat	ระหวา่ง

วันที่	 22-25	 ตุลาคม	 2563	 ณ	 จังหวัดนครราชสีมา	

ทีมนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุ รีและโรงเรียน

แบดมินตันบ้านทองหยอดได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	

จำานวน	6	รางวัล	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	จำานวน	1	

รางวัล	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	จำานวน	6	รางวัล	

โดยมีนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่	 ด.ญ.อัญพัชร์	

พิชิตปรีชาศักดิ์	ชั้น	ม.1/5	รางวัลชนะเลิศหญิงเด่ียว	 รุ่น

อายุ	13	ปี	ด.ช.ปาณชัย	บุญมาก	ช้ัน	ม.1/7	รางวัลชนะ

เลิศชายเด่ียว	รุ่นอายุ	13	ปี	น.ส.ธิดาพร	กลีบย่ีสุ่น	ช้ัน			ม.4/4	

รางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุ	17	ปี	และรางวัลชนะ

เลิศหญิงคู่รุ่นอายุ	17	ปี	น.ส.ณัฐชนก	ไล้สวน	ชั้น	ม.4/7	

รางวัลชนะเลิศหญิงคู่รุ่นอายุ	17	ปี	และรางวัลชนะเลิศ

คู่ผสมรุ่นอายุ	17	ปี

ACT News

10



เหรียญเงินการแข่งขันว่ายนำา้

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

	 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายนำา้ชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย	 ประจำาปี	 2563	 เมื่อวันที่	 11-13	 และ				

วันที ่ 	23-25	ตุลาคม	2563	ณ	ศูนย์ก ีฬาทางนำา	้

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 วิทยาเขตสุวรรณภูมิ	

ด.ญ.กัญณภัส	 ศิริเรืองชานนท์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	

6/1	ได้รับรางวัล	2	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	รุ่น	

11	ปี	และ	ด.ญ.ชญาภา	ป้านสุวรรณ์	ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่	3/1	ได้รับรางวัล	3	เหรียญทองแดง	รุ่น	14-15	ปี

รางวัลชนะเลิศ LTAT HEAD TENNIS 10s

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิสเยาวชน	 รายการ	

LTAT	 HEAD	 TENNIS	 10s	 ประจำาปี	 2563	 เมื่อวัน

อาทิตย์ที่	 15	 พฤศจิกายน	 2563	 ณ	 สนามปิรามิด	

เอฟบีทีสปอร์ตพาร์ค			ลาดกระบัง		ด.ช.ทศธรรม	

ศรีเครือแก้ว	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5/3	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	อายุไม่เกิน	10	ปี	กลุ่ม	A

รางวัลชนะเลิศ PTT ลอนเทนนิส

 พัฒนา ฝีมือครั้งที่ 5 ภาคกลาง

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส	 รายการ	 PTT	

ลอนเทนนิส	พัฒนา	ฝีมือ	 ครั้งที่	 5	 ภาคกลาง	 ระหว่าง

วันที่	 7-9	 พฤศจิกายน	 	2563		 ณ	 สนามเทนนิส	 ศูนย์

กีฬาสวนหลวง	ร.9	กรุงเทพฯ	นายชนาธร	กางทอง	ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	6/8	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ PTT JUNIORS NONTHABURI J5

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส	รายการ	PTT	JUNIORS	

NONTHABURI	 J5	 “LTAT-ITF	 World	 Tennis	 Tour”	

ระหว่างวันท่ี	31	ตุลาคม-7	พฤศจิกายน	2563	ณ		สมาคม	

ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย	เมืองทองธานี	ด.ญ.สลักทิพย์	

อุ่นเมือง	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/7	นักกีฬาเทนนิสเยาวชน

ทีมชาติไทย	ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ CP-meiji THUNDER CUP U-14 CHAMPIONS 2020

	 ภราดากฤษฎา	 งามวงศ์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป	 นำาทีมนักกีฬาอัสสัมชัญ	 ยูไนเต็ด	 เข้าพบ	

ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	เมื่อวันอังคารที่	15	ธันวาคม	2563	เพื่อรายงานผลการแข่งขัน	และ

มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการ	CP-meiji	THUNDER	CUP	U-14	CHAMPIONS	

2020	รอบสุดท้าย	เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2563	ณ	จังหวัดบุรีรัมย์
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