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รางวัลชนะเลิศ TRRO 2020

	 ชมรม	ACT	Robot	Club	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	ฝ่ายวิชาการ	ส่งนักเรียนเข้า

ร่วมการแข่งขัน	รายการ	Thailand	Robot	&	Robotic	Olympiad	 2020	 (TRRO	 2020)	 ระหว่างวันที่	 20-22	

พฤศจิกายน	2563	ณ	โรงเรียนหนองบัว	จังหวัดนครสวรรค์	ผลการแข่งขัน	ด.ช.ธนกร	รุ่งเรืองพร	ชั้น	ม.2/7	ได้รับ		

รางวัลชนะเลิศ	ประเภทหุ่นยนต์	Line	Fast	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ประเภทหุ่นยนต์	Line	adventure	

รองชนะเลิศอันดับ 1 CRU MiniRobot 9

	 ชมรม	ACT	Robot	Club	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ	ฝ่ายวิชาการ	ส่ง	ด.ช.ธนกร	รุ่งเรืองพร	

ชั้น	 ม.2/7	 เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ	 CRU	 MiniRobot	 9	 ในงานประกวดแข่งขันสิ่งประดิษฐ์สมองกล	

อัจฉริยะ	พัฒนาพลังงานทางเลือก	ระดับมัธยมศึกษา	ครั้งที่	 9	 เมื่อวันที่	 18	พฤศจิกายน	2563	ณ	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏจันทรเกษม	ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ประเภท	Line	Fast	Tracking	
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รางวัล Best Design Award

	 ชมรม	ACT	Robot	Club	กลุ่มสาระการเรียนรู้	

การงานอาชีพฯ	 ฝ่ายวิชาการ	 ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ

แข่งขันรายการ	MakeX	Thailand	Competition	2020	

ระหว่างวันที่	27-29	พฤศจิกายน	2563	ณ	ศูนย์การค้า	

The	 Paradise	 Park	 ศรีนครินทร์	 ผลการแข่งขัน									

ทีมหุ่นยนต์	ACT	Robot	Club	ได้รับรางวัล	Best	Design	

Award

The Magic Festival วิวัฒน์ภาษา พัฒนาอัสสัมชัญธนบุรี

	 โครงการ	The	Magic	Festival	 วิวัฒน์ภาษา	พัฒนาอัสสัมชัญธนบุรี	 โดยนักศึกษาฝึกประสบการณ์	ชั้นปี

ที่	5	สาขาภาษาอังกฤษและการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	

จัดขึ้นระหว่างวันที่	6-12	กุมภาพันธ์	2564	กิจกรรมในโครงการ	ได้แก่	กิจกรรม	My	Sugar	Moment	ความหวาน

นี้ดีต่อใจ	 กิจกรรม	 Valentine	 Quiz	 กิจกรรมให้ความรู้เรื่องเทศกาลวันตรุษจีนและแข่งขันตอบคำาถามเก่ียวกับวัน

ตรุษจีน	กิจกรรมสาธิตและแข่งขันเขียนคำาอวยพรปีใหม่ด้วยพู่กันจีน	 ท้ังน้ี	มาสเตอร์ยุทธพงษ์	วงศ์เมืองสรรค์	ผู้ช่วยผู้

อำานวยฝ่ายวิชาการ	ได้ให้เกียรติเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้ได้รับรางวัล	เมื่อวันที่	3	มีนาคม	2564
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กิจกรรมตะลุยข้อสอบ PAT 7.4 (ภาษาจีน) 

	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	 ฝ่ายวิชาการ	

ร่วมกับ	 สถาบัน	 Jinbu	 Languages	 จัดการติว	 และ

ตะลุยข้อสอบ	PAT	7.4	(ความถนัดทางด้านภาษาจีน)	และ

แนะแนวทางการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับนักเรียน

แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน	 (ศิลป์ภาษาจีน)		

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่	4-6	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ	

ชั้น	3	อาคารเซนต์ปีเตอร์

	 นักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์	ปีการศึกษา	๒๕๖๓	จำานวน	๑๒	คน	ได้แก่	ด.ญ.ฐิตารีย์	

สิงหกันต์	ป.๑/๑	ด.ญ.ธนวรรณ	เชาว์ทอง	ป.๒/๒	ด.ญ.อนรรฆวี	คำาพร้อง	ป.๓/๑	ด.ช.กัณทร	ลีลาสถาพรกูร	ป.๔/๒	

ด.ญ.ญาณิภัทร	อ่อนสง	ป.๕A		ด.ญ.พิชชากร	ธวัชกุลดิลก	ป.๖A	ด.ช.ทักษ์ดนัย	ปานสอาด	ม.๑/๑	ด.ญ.พัทรดา	

กสิวัฒน์	ม.๒/๘	ด.ญ.ไอลดา	รุ่งประถม	ม.๓/๘	น.ส.ณปภัฒ	ประกอบธรรม	ม.๔/๑	น.ส.ณัชชา	บ่างพัฒนาศิร	ิ

ม.๕/๓	และ	น.ส.พิมพ์รัตน์	ธีรวิชยางกูร	ซ่ึงคุณสมบัติของนักเรียนท่ีได้รับทุน	ได้แก่	๑.	นักเรียนท่ีมีคะแนนยอดเย่ียม	

วิชาภาษาไทย	 (คะแนนสูงสุดในระดับชั้น)	 ประจำาภาคเรียนที่	 ๑/๒๕๖๓	 ๒.	 คะแนนสูงสุดในระดับชั้นดังกล่าว	

นักเรียนต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ	๘๐

รับสมัครและสอบประเมินนักเรียน 

ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ดำาเนินการรับสมัคร

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	1	และมัธยมศึกษาปีท่ี	4	

ปีการศึกษา	2564	ผ่านระบบออนไลน์	และดำาเนินการ

สอบคัดเลือกระดับชั้น	ม.1	เมื่อวันอังคารที่	26	มกราคม	

2564	 และสอบคัดเลือกระดับชั้น	 ม.4	 เมื่อวันพุธที่	 27	

มกราคม	2564	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์
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ทุนดุริยสังคีต

	 คณะดุริยางคศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	

ได้ดำาเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาหลักสูตร

ปริญญาบัณฑิต		มหาวิทยาลัยศิลปากร		รอบที่	1	

(SU-TCAS)	ประจำาปีการศึกษา	 2564	 ผลการพิจารณา

คุณสมบัติของผู้สมัคร	 นายพัทธนันท์	 พารักษา	 ชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	 6/8	 แผนการเรียนสหศิลป์ดนตรีและ

การแสดง	 ได้รับทุนดุริยสังคีต	หลักสูตรดุริยางคศาสตร	

บัณฑิต	สาขาวิชาการแสดงดนตรี	

รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง อันดับ 3

	 นางสาวเมธาณี	 ธวัชผ่องศรี	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/8	 แผนการเรียนศิลป์ดนตรีและการแสดง	 เข้าร่วมการ

ประกวดความสามารถด้านดนตรีประเภทไวโอลิน	 ในรายการประกวด	SET	 เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย	ครั้งที่	

23	เมื่อวันอาทิตย์ที่	7	มีนาคม	2564	ผลการปรากฏว่า	ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	อันดับ	3

รางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งบทร้อยแก้ว

	 ผลการประกวดทักษะภาษาไทย	ระดับโรงเรียน

ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	

ด.ญ.อริญชยา	 อัศวสุรฤกษ์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 3/5		

ได้รับรางวัลชนะเลิศ		การประกวดแต่งบทร้อยแก้ว	

ช่วงชั้นที่	1	(ป.1-3)	การเขียนเรียงความจากภาพ	ได้รับ

เกียรติบัตรและเงินรางวัล	10,000	บาท	นายชยพล	

จักกะพาก	ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่	3/4	ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ	1	การประกวดแต่งบทร้อยกรอง	ช่วงช้ัน

ที่	3	(ม.1-3)		หัวข้อ	"ฟ.ฮีแลร์	รู้คุณค่าภาษาไทย"	ได้รับ	

เกียรติบัตรและเงินรางวัล	5,000	บาท
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จับสลากคริสต์มาสให้โชค 2020
	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดงานจับสลากคริสต์มาสให้โชค	

2020	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ

คณะภราดา	 คณะผู้ร่วมบริหาร	 คณะครู	 พร้อมด้วย		

คุณส่องแสง	 ปทะวานิช	 นายกสมาคมผู้ปกครองและ

ครูฯ	 และคณะกรรมการฯ	 พันเอกพิเศษ	 ดร.สถาพร	

สุขสมบูรณ์	นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ	และคณะกรรมการฯ	

ให้เกียรติเข้าร่วมงาน	และจับสลากมอบโชคให้กับ

ผู้โชคดี	 เมื่อวันศุกร์ที่	5	กุมภาพันธ์	2564	ณ	บริเวณ

โถงหน้าห้องประชุมมงฟอร์ต	 ซ่ึงผู้โชคดีท่ีได้รับรางวัล	

ท่ี	1	ได้แก่	ด.ช.ภีมภัทร์	จาริกพฤทธ์ิ	ช้ัน	ป.1/8

พิธีมิสซาขอบพระคุณโอกาสปิดปีการศึกษา 2563

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณในโอกาสปิดปีการศึกษา	 2563	 โดยมี

บาทหลวงเอกพงษ์	 พงษ์สูงเนิน	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญ

หลุยส์มารีฯ	 บางแค	 ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธี	

เม่ือวันศุกร์ท่ี	19	มีนาคม	2564	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ

พิธีต้อนรับคุณพ่อเอกพงษ์ พงษ์สูงเนิน

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีต้อนรับคุณพ่อ	

เอกพงษ์	 พงษ์สูงเนิน	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์มารีฯ	

บางแค	เมื่อวันศุกร์ที่	19	มีนาคม	2564	ณ	หอประชุม	

หลุยส์	มารีฯ	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล

ผู้อำานวยการ	ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	อธิการ	คณะภราดา	

คณะกรรมการที่ปรึกษา	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

พิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2563

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ	

ปีการศึกษา	2563	จำานวน	11	ท่าน	ได้แก่	มิสนฤมล	น้อยอิ่ม	มิส

เยาวลักษณ์	 สิงห์สุวรรณ	 มิสอุดมลักษณ์	 นกพึ่งพุ่ม	 มิสขวัญตา	

จริยสถิตกุล	 มิสศิริลักษณ์	 วิโรจนะ	มิสสมพิศ	 จีนสุข	 มาสเตอร์

วัลลภ	นกพ่ึงพุ่ม	 มิสกุณฑลี	 ลิมปนุสสรณ์	มาสเตอร์ศุภกร	ศรีอยุธย์	

มิสศรีนารถ	 ธรรมาชีพ	 และมิสประณีต	 วงษ์เกษกรณ์	 เมื่อวัน

ศุกร์ที่	19	มีนาคม	2564	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ

ACT News

6



วันที่ หน่วยงานที่รับบริจาค จังหวัด

3	ธันวาคม	2563 โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม นครพนม

19	ธันวาคม	2563 วัดแม่พระบังเกิด เชียงราย

22	ธันวาคม	2563 โรงเรียนวัดกำาแพง กรุงเทพฯ

22	ธันวาคม	2563 วัดนักบุญยอแซฟบ้านถิ่น อุดรธานี

7	มกราคม	2564 สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัย	(โคเออร์) กรุงเทพฯ

22	มกราคม	2564 วัดป่าธรรมคีรี นครราชสีมา

22	มกราคม	2564 คามิลเลียน	โซเชียล	เซนเตอร์ ระยอง

มอบสิ่งของบริจาค
	 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ฝ่ายปกครอง	นำาสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง	และนักเรียน	มอบให้

กับหน่วยงานต่าง	ๆ	โดยมี	ผู้อำานวยการและผู้ช่วยผู้อำานวยการเป็นผู้แทนโรงเรียนในการส่งมอบ

มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา

	 ชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา		โดยมี

มาสเตอร์สมบัติ	 บุญสาพิพัฒน์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ฝ่ายปกครอง	เป็นผู้รับมอบ	เมื่อวันศุกร์ที่	8	มกราคม	

2564	ณ	บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร
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ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

	 งานศูนย์กีฬา	 ฝ่ายกิจกรรม	 ร่วมกับ	 กลุ่มสาระ	

การเรียนรู ้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ฝ่ายวิชาการ	

จัดการทดสอบสมรรถภาพทางกาย	ประจำาปีการศึกษา	

2563	 สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1-

มัธยมศึกษาปีที่	3	ระหว่างวันที่	14-18	ธันวาคม	2563	

ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	ชั้น	3	อาคาร	Golden	Jubilee	

เพื่อวัดประเมินผลความแข็งแรง	สมบูรณ์ของร่างกาย	

และสมรรถภาพทางกายในด้านต่าง	ๆ

รางวัลชนะเลิศ Granular-Lining Badminton 

Championships 2020

	 ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ		 Granular-	

Lining	Badminton	Championships	2020	ระหว่าง

วันที่	25-29	พฤศจิกายน	2563	ณ	สนามธนบุรีสปอร์ต

คอมเพล็กซ์	 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี	 นายอดิศักดิ์		

ประเสริฐ	เพชร	มณี	ชั ้น		ม.4/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ		

ประเภทชายเด่ียว		รุ่นอายุ		17		ปี	ด.ญ.อัญพัชร์	พิชิตปรีชาศักด์ิ	

ม.1/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศหญิงเดี่ยว	GS-U13																		

เหรียญทอง GH Bank เทควันโด 

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

	 ผู้ฝึกสอนกีฬาเทควันโดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		

เข้าร่วมการแข่งขันเทควันโด	รายการ	GH	Bank	เทควันโด	

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ประจำาปี	2563	ประเภทพุมเซ่	

ระหว่างวันที่	20-22	พฤศจิกายน	2563	ณ	มหาวิทยาลัย

รังสิต	ผลการแข่งขัน	มาสเตอร์คมวัชร	แสงคำาคม	ได้รับ	

รางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง	 และมาสเตอร์สฤษฏิเดช			

สุมงคล	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	เหรียญเงิน	

รองชนะเลิศ SET เทเบิลเทนนิส

	 ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ	SET	เทเบิล	

เทนนิส	เพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ชิงถ้วย

พระราชทาน	 ประจำาปี	 2563	 ระหว่างวันที่	 วันที่	 20-

29	พฤศจิกายน	2563	ณ	ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์	

ด.ช.วศพล	ยทะวานนท์	ป.6/7	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	

เยาวชนชายเดี่ยวอายุไม่เกิน	12	ปี	
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รางวัลชนะเลิศ JORAKAY JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2020

	 ผลการแข่งขันแบดมินตัน	รายการ	JORAKAY	JUNIOR	BADMINTON	CHAMPIONSHIPS	2020	ระหว่าง

วันท่ี	 19-22	 ธันวาคม	 2563	ณ	 สนาม	 FUTURE	 ARENA	 ฟิวเจอร์พาร์ค	 รังสิต	 ด.ญ.กันต์ฤทยั	 ประเสริฐเพชรมณี							

ชั้น	ป.5/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงคู่	รุ่นอายุ	11	ปี	ด.ญ.อัญพัชร์	พิชิตปรีชาศักดิ์	ชั้น	ม.1/5	ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	GS	U13	รางวัลชนะเลิศ	GD	U13	ด.ช.ปานชัย	บุญมาก	ช้ัน	ม.1/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	BS	U13	ชนะเลิศ	BD	

U13	น.ส.ธิดาพร	กลีบยี่สุ่น	ชั้น	ม.4/4	และ	น.ส.ณัฐชนก	ไล้สวน	ชั้น	ม.4/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงคู่		

U	17	นายอดิศักดิ์	ประเสริฐเพชรมณี	ชั้น	ม.4/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทชายเดี่ยว	รุ่นอายุ	17	ปี

รางวัลชนะเลิศ MOMENTUM 

BY SPIRIT PATHUM THANI CUP 2020
	 ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ	 MOMENTUM	

BY	SPIRIT	PATHUM	THANI	CUP	2020	ระหว่างวันท่ี	19-23	

พฤศจิกายน	2563	เก็บคะแนนสะสมในระดับ	LEVEL	4	

ณ	 SPIRTI	 BADMINTON	 STADIUM	 จังหวัดปทุมธานี	

น.ส.ธิดาพร	กลีบย่ีสุ่น	ช้ัน	ม.4/4	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท	

หญิงเดี ่ยว	GS-U19	และรองชนะเลิศอันดับ	1		ประเภท		

หญิงเด่ียว	 GS-U17	 ด.ญ.อัญพัชร์	 พิชิตปรีชาศักด์ิ	 ช้ัน	 ม.1/5						

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทหญิงเดี ่ยว	 GS-U13	 และ

รางวัลรองชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	GS-U15
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BANGKOK OPEN INTERNATIONAL 

ALL THAILAND HAPKIDO CHAMPIONSHIP 2020

	 ผลการแข่งขันกีฬาฮับกิโด	 ชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย	 ประจำาปี	 2563	 BANGKOK	 OPEN												

INTERNATIONAL	 ALL	 THAILAND	 HAPKIDO	

CHAMPIONSHIP	 2020	 เมื่อวันที่	 6	 ธันวาคม	 2563	

ณ	 ไอส์แลนด์ฮออลล์	 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด	์	

กรุงเทพมหานคร	 นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ที่ได้

รับรางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	ด.ญ.วริษา	เทพเรือง	ชั ้น	ป.3/2	

ด.ญ.โชติกา	 ณรงค์นารถนาวิน	 ชั้น	 ป.1/7	 ด.ญ.กชพร	

ควรชม	ช้ัน	ป.2/8	โดยมี	ด.ช.ชยังกูร	เทพเรือง	ช้ัน	ป.5/2	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	และรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม

เหรียญทอง The Paseo Park 

Taekwondo Championship

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ	 The	

Paseo	 Park	 Taekwondo	 Championship	

ประเภทต่อสู้	 เมื่อวันที่	12	ธันวาคม	2563	ณ	เดอะ

พาซิโอ	 ปาร์ค	 (กาญจนาภิเษก)	 ทีมนักกีฬาโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัล	3	เหรียญทอง	7	เหรียญ

เงิน	 4	 เหรียญทองแดง	 โดยมีรายชื่อนักกีฬาที่ได้รับ

รางวัลเหรียญทอง	ได้แก่	ด.ช.ศุภกร	แซ่โล้ว	ชั้น	ม.1/6	

ด.ช.กิตติศักดิ์	ควรชม	ชั้น	ป.6/2	ด.ญ.วริษา	เทพเรือง	

ชั้น	ป.3/2	รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	ได้แก่	ด.ช.ศุภกร	

แซ่โล้ว	ประเภทยุวชนชาย	อายุ	11-12	ปี	คลาส	A	

รางวัลนักกีฬาชายพุ่มเซ่ฟรีสไตล์ยอดเยี่ยม 2020

	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด	รายการ	GH	BANK	

TAEKWONDO	THAILAND	CHAMPIONSHIPS	2020		

POOMSAE	ระหว่างวันที่	20-21	พฤศจิกายน	2563	

ณ	มหาวิทยาลัยรังสิต	ด.ช.พีรพัฒน์	ตระการวิจิตร	ชั้น	

ม.2/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทพุมเซ่ฟรีสไตล์เด่ียวชาย	

รางวัลชนะเลิศ	 ประเภทพุมเซ่	 ฟรีสไตล์ทีม	 รางวัลรอง

ชนะเลิศ	ประเภทพุมเซ่ฟรีไตล์คู่	รางวัลรองชนะเลิศ	ประเภท	

พุมเซ่ทีมชาย	 และรางวัลนักกีฬาชายพุ่มเซ่ฟรีสไตล	์

ยอดเยี่ยม	2020	รุ่น12-14	ปี
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 รางวัลชนะเลิศ PTT ITF JUNIORS 

NONTHABURI J5 (Week 6)

	 ด.ญ.สลักทิพย์	 อุ่นเมือง	 ชั้น	 ม.3/7	 นักกีฬา

เทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย	 ได้รับรางวัลชนะเลิศจาก

การแข่งขันกีฬาเทนนิส	 รายการ	 PTT	 ITF	 JUNIORS	

NONTHABURI	 J5	 "LTAT-ITF	World	 Tennis	 Tour	

"Week	 6	 เทนนิสเยาวชนนานาชาติ	 “แอลทีเอที	 ไอที

เอฟ	เกรด	5”	เก็บคะแนนสะสมเยาวชนโลกของสหพันธ์	

เทนนิสนานาชาติ	(ITF)	เมื่อวันที่	19	ธันวาคม	2563				

ณ	ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ	เมืองทองธานี

รางวัลชนะเลิศ Ao Nang Landmark 

Climbing Championship 2020

	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา	รายการ	Ao	Nang	

Landmark	Climbing	Championship	2020	เมื่อวัน

ที่	 11	 ธันวาคม	 2563	ณ	 จังหวัดกระบี่	 ด.ช.กษมเทพ								

ขรรค์ณรงค์	 ชั้น	 ม.2/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 รุ่นอายุ			

ไม่เกิน	15	ปี	ชาย

รางวัลชนะเลิศ 

3rd Gymnastic Competition by PP Club

	 ผลการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา	รายการ	3rd	

Gymnastic	 Competition	by	 PP	Club	 ระหว่างวัน

ที่	12-13	ธันวาคม	2563	ณ	กองบัญชาการกองทัพไทย	

ด.ญ.ภัทรวดี	อัจฉรารุจิ	ชั้น	ป.5/B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

เหรียญทอง	 การแข่งขัน	 Freehand	 รุ่นอายุ	 9-10	 ปี	

และรางวัลชนะเลิศ	 เหรียญทอง	 การแข่งขัน	 Freehand	

อุปกรณ์คฑารุ่นอายุ	9-10	ปี	

รางวัลชนะเลิศ TGA-Singha Junior Golf Ranking 2020

	 ผลการแข่งขันรายการ	 TGA-Singha	 Junior	 Golf	

Ranking	 2020	 ระหว่างวันท่ี	 28-29	 พฤศจิกายน	 2563	

ณ	 สนามยูนิแลนด์	 จังหวัดนครปฐม	 ด.ช.พสิษฐ์	 โชติภักดี

ตระกูล	 ชั้น	 ป.5/B	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 การแข่งขันกอล์ฟ

สมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยคลาส	D	สกอร์	2	วัน	80/73
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รองชนะเลิศ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ 

ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	PTT	ลอนเทนนิส

พัฒนาฝีมือครั้งที่	 1	 ภาคอีสาน	 ระหว่างวันที่	 19-21	

กุมภาพันธ์	 2564	 ณ	 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ	 ๘๐	

พรรษา	 จังหวัดนครราชสีมา	 ด.ช.กันตธาวิน	 วรทินไชย	

ชั้น	ป.2/8	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ PTT ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ 

ครั้งที่ 1 ภาคกลาง

	 ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ	PTT	ลอนเทนนิส

พัฒนาฝีมือครั้งที่	1	ภาคกลาง	ระหว่างวันที่	20-22	

กุมภาพันธ์	2564	ณ	ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ

ลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย	 ในพระบรม

ราชูปถัมภ์	ด.ช.ณัฏฐ์	นาทันรีบ	ชั้น	ป.1/5	ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	และ	ด.ช.กฤษฎิ์	นิ่มวชิระสุนทร	ชั้น	ป.1	A			

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ		
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