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	 นายธฤต	 วิทย์วรสกุล	 ช้ัน	 ม.5/1	 นายกรปภพ	

สิทธิฤทธิ์	ชั้น	ม.4/1	และ	ด.ช.เสฎฐพันธ์	เหล่าอารีย์	ชั้น	

ม.3/8	ทีม	Identation	Error	ในฐานะตัวแทนประเทศ	

ไทย	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 The	 Best	 Achievement	

Onboard	 Award,	 1st	 Place	 Winner	 จากการ

แข่งขันเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำางานของ

หุ่นยนต์	 Astrobee	 ที่คอยช่วยเหลือนักบินอวกาศใน

สถานีอวกาศนานาชาติ	ในรายการแข่งขัน	2nd	Kibo	

Robot	Programming	Challenge	(Kibo-RPC)	The	

Final	 Round	 ระดับนานาชาติ	 เมื่อวันที่	 24	 ตุลาคม	

2564	 จัดโดย	 องค์กรสำารวจอวกาศญี่ปุ่น	 (Japan	

รางวัล The Best Achievement Onboard Award, 1st Place Winner

Aerospace	Exploration	Agency:	JAXA)	และองค์การ

บริหารการบิน	 และอวกาศแห่งชาติสหรัฐ	 (National	

Aeronautics	and	Space	Administration:	NASA)

	 ทั้งนี้	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีมอบ

รางวัลทุนการศึกษาให้กับนักเรียนคนละ	100,000	บาท	

โดยมีภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	ให้

เกียรติเป็นประธาน	และคุณชิด	แถมสวัสดิ์	เป็นผู้แทน

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

มอบเงินเพ่ือเป็นกำาลังใจให้กับนักเรียนและทีมงาน	

จำานวน	100,000	บาท	เมื่อวันที่	13	พฤศจิกายน	2564	

ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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รางวัล Popular Vote และ Best Presentation Award
	 น.ส.นิติวดี	ลิมปายารยะ	ช้ัน	ม.6/3	นายพีรวิชญ์	นับเนืองทรัพย์	น.ส.ณิชชิศา	แซ่อ่ึง	น.ส.ณิธินันท์	นิทัศน์ปกรณ์	

และ	น.ส.อิสลีญาภร	มีสมสาร	ช้ัน	ม.5/1	ได้เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาหาร	Food	Innopolis	Innovation	

Contest	2021:	Food	Heritage	Innovative	and	Future	Life	Style	จัดโดย	สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)	ร่วมกับ	บริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่	จำากัด	โดยมี	มาสเตอร์หฤษฎ์	จักราธิวัตริ์	

และมาสเตอร์วสุรัตน์	 สิริจำาลองวงศ์	 เป็นครูที่ปรึกษา	 ผลการประกวดได้รับรางวัล	 Popular	 Vote	 และ	 Best									

Presentation	Award

รางวัลชนะเลิศประกวดเสียงภาวนา
	 ด.ญ.วิชาดา	ส่องแสง	ชั้น	ป.3/6	ได้เข้าร่วมการ

ประกวดเสียงภาวนา	 ซีซั่น	 4	 รุ่น	 Kids	 จัดโดย	 อัคร

สังฆมณฑลกรุงเทพฯ	 เมื ่อวันที่	 20	 พฤศจิกายน	

2564	ผลการประกวด	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

        คะแนนการทดสอบ IELTS ระดับ Overall Band 8.0 

	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน	 English	 Program	 ที่ได้คะแนนใน

การทดสอบ	IELTS:	International	English	Language	Testing	System	

โดยมีผลคะแนนสอบที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ในระดับ	Overall	Band	6.0	

-	8.0	ดังน้ี	Grade	12	นายกันตวิชญ์	อนุรักษ์บุญย่ิง	8.0	คะแนน	นายสิริวัฒน์	

จุฬาพงษ์วนิช	7.5	คะแนน	น.ส.ผืนนำา้	เปรมพจน์วัฒนา	7.0	คะแนน	นายชยุตพล	

จิรจตุรพักตร์	6.5	คะแนน	นายพีรณัฐ	บุญชัยเสรี	6.0	คะแนน	นายสุภนัย	

กิจผดุงเกียรติ	6.0	คะแนน	นายสุพศิน	นาควิจิตร	6.0	คะแนน	นายทินภัทร	

เหลืองวิพัฒน์	6.0	คะแนน	น.ส.กุลภัสสร์	เจริญกิจกมล	6.0	คะแนน	Grade	

11	น.ส.ลลิน	จิวจินดา	8.0	คะแนน	และนายอภิวิชญ์	ยุกแผน	7.0	คะแนน

Oct - Dec 2021

3



พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
	 เม่ือวันท่ี	4	พฤศจิกายน	2564	มาสเตอร์ยุทธพงษ์	

วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 และ

คณะครูฝ่ายวิชาการ	เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรังสิต	 กับ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เพื่อ

ประโยชน์ของนักเรียน	แผนการเรียนสหศิลป์	-	Digital

Art	และนักศึกษาร่วมกัน	ณ	วิทยาลัยนิเทศศาสตร์	อาคาร	

Digital	Multimedia	Complex	มหาวิทยาลัยรังสิต	

รางวัลการประกวดสื่อการสอน

โดยโปรแกรม ActivInspire
	 มิสสุมิตรา	เวียงสงค์	ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ	

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 2	 เข้าร่วมการประกวดสื่อ

การสอนโดยโปรแกรม	 ActivInspire	 จัดโดย	 บริษัท

ฮอลลีวู้ด	อินเตอร์เนชั่นแนล	จำากัด	ระหว่างวันที่	1	-	15	

ตุลาคม	2564	ผลปรากฏว่า	ได้รับรางวัลจอ	ActivPanel	

พร้อมชุดขาตั้งแบบล้อเลื่อน	

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

กับวิทยาลัยดุสิตธานี
	 เม่ือวันท่ี	5	พฤศจิกายน	2564	มาสเตอร์ยุทธพงษ์

วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 และ

คณะครูฝ่ายวิชาการ	 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง	

ความร่วมมือทางวิชาการ	ระหว่าง	วิทยาลัยดุสิตธานี

กับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ณ	วิทยาลัยดุสิตธานี	 เพื่อ

ส่งเสริมทักษะด้านการจัดการโรงแรม		ด้านนวัตกรรมการ

บริการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 ด้านการจัดการ

ครัว	 และศิลปะการประกอบอาหารให้กับนักเรียนแผน	

การเรียนการจัดการธุรกิจ	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอน

ปลาย
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เปิดภาคเรียนที่ 2/2564 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เปิดภาคเรียนที่	2/2564	ใน

รูปแบบ	On	-	Site	สำาหรับนักเรียนระดับช้ัน	ม.ปลาย	และนักเรียน	

English	Program	เมื่อวันที่	8	พฤศจิกายน	2564		โดยมี

คุณส่องแสง	ปทะวานิช	นายกสมาคมผู้ปกครอง	และครูฯ	ให้เกียรติ

ร่วมต้อนรับนักเรียน	 และดูแลความเรียบร้อยในการคัดกรอง

นักเรียนก่อนเข้าสู่พื้นที่	Safe	Zone	ของโรงเรียน	ทั้งนี้	ระดับ

ชั้น	 ม.ต้น	 เริ่มการเรียนการสอนแบบ	 On-Site	 เมื่อวันที่	 15	

พฤศจิกายน	2564	และระดับประถมศึกษา	วันท่ี	1	ธันวาคม	2564

กิจกรรมส่งเสริมการสอบมาตราฐานภาษาจีน 
	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	 ฝ่ายวิชาการ	

จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ	 ส่งเสริมการสอบมาตราฐาน

ภาษาจีน	 และวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนแผนการเรียน	

ภาษาอังกฤษ	 -	 ภาษาจีน	 (ศิลป์ภาษาจีน)	 ระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	4	-	6		โดยวิทยากรจาก	โรงเรียนภาษา

และวัฒนธรรมก้าวหน้า	อ.ไห่หยาง	เมื่อวันที่	2	ธันวาคม	

2564	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	

กิจกรรมบริจาคโลหิต
	 ฝ่ายปกครอง	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 มหาวิทยาลัยมหิดล	

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต	 เพื่อช่วยเหลือผู ้ป่วยของ			

โรงพยาบาลศิริราช	เมื่อวันที่	9	ธันวาคม	2564	ณ	ห้อง

คลาสออกกำาลังกาย	ชั้น	2	อาคาร	Golden	Jubilee

โครงการห้องปฏิบัติการ STEM LAB
	 ACT	STEM	CENTER	ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม

โครงการห้องปฏิบัติการ	 STEM	 LAB	 ในระดับช้ันประถม

ศึกษาของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ	 สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	ซ่ึงทาง

เจ้าของโครงการได้เดินทางมาดูความพร้อมของสถานที่

สำาหรับการติดตั้งอุปกรณ์	 และชี้แจงรายละเอียด	 เมื่อ

วันที่	 14	 ธันวาคม	 2564	 โดยมี	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	

เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	และมาสเตอร์ผดุงศักด์ิ	แสงสวงค์	

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม	พร้อม

คณะกรรมการเข้าร่วมรับฟัง	และหารือการดำาเนินงาน
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พิธีเททองหล่อ
	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ร่วมกับ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีเททองหล่อ						

เจ้าแผ่นดินสยาม	ในหลวงรัชกาลท่ี	9	ในโอกาสครบรอบ	

60	ปี	โรงเรียน	เมื่อวันที่	26	ตุลาคม	2564	ณ	บ้านหล่อ

พิจิตรพุทธปฏิมา	เพื่อนำาไปประดิษฐาน	ณ	อุทยาน

กาญจนาภิเษก	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ “เจ้าแผ่นดินสยาม” 

และอุทยานกาญจนาภิเษก

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี		จัดพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์	

"เจ้าแผ่นดินสยาม"	และอุทยานกาญจนาภิเษก		ในโอกาส

ครบรอบ	 60	 ปี	 โรงเรียน	 โดยมี	 ภราดา	 ดร.อานันท์	

ปรีชาวุฒิ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิด	และร่วมกัน	

จุดเทียนน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง

รัชกาลที่	 9	 เมื่อวันเสาร์ที่	 4	 ธันวาคม	 2564	 ณ	 สวน

กาญจนาภิเษก	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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พิธีเสกรูปพระแม่มารีย์ 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีเสกรูปพระแม่มารีย์	บริเวณหน้าอาคารเทโอฟาน	เม่ือวันท่ี	9	ธันวาคม	2564	

โดยมี	บาทหลวงปฏิญญา	สิริธารารัตน์	ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	

เป็นประธานในพิธีเปิด	คณะภราดา	คณะกรรมการท่ีปรึกษา	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	เข้าร่วมพิธี

วจนพิธีกรรมเปิดเทศกาลรับเสด็จพระคริสตสมภพ

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดวจนพิธีกรรมเปิด

เทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภพ	 เมื่อวันที่	 9	

ธันวาคม	2564	บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	โดยมี

บาทหลวงเอกพงษ์	 พงษ์สูงเนิน	 เจ้าอาวาสวัดนักบุญ

หลุยส์	มารีย์	ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม

จากนั้น	เริ่มพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาส	ภายในงาน	ภราดา

พีรพงศ์	 ดาราไทย	 อธิการ	 กล่าวให้ข้อคิดความหมาย

ของการเปิดไฟต้นคริสต์มาส	การแสดงพลุนำา้ตกประกอบ	

แสงสี	การแสดงพิเศษ	และการบรรเลงดนตรี
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พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตร

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ปีการศึกษา	2563	

รุ่น	5437	เม่ือวันท่ี	13	พฤศจิกายน	2564	ณ	หอประชุม

หลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมี	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	

เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน

มอบเงินสนับสนุนฟื้นฟู

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
	 เมื่อวันที่	 15	 พฤศจิกายน	 2564	 คณะภราดา	

คณะกรรมการที่ปรึกษา	 คณะครู	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	

และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 มอบเงินสนับสนุนใน

การฟื้นฟูโรงเรียนให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา	

ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นำา้ท่วม	 โดยมอบใน

นามโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จำานวน	200,000	บาท

และในนามสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	จำานวน	100,000	

บาท	รวมทั้งสิ้น	300,000	บาท	

อบรมหลักสูตรศิลปวัฒนธรรมมวยไทย
	 ศูนย์กีฬา	 ฝ่ายกิจกรรม	 จัดอบรมหลักสูตรศิลป

วัฒนธรรมมวยไทย	 เพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน	

โดยมี	 อาจารย์ธีรเดช	 ทวีสุข	 และ	 อาจารย์ชัยณรงค์				

สิริพรปรีดา	 ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 พร้อมทีมงานจาก

ศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมมวยไทยโบราณศิลป์ธำารงค์	

พิธีมิสซาขอบพระคุณ 

โอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำานวยการ

	 งานอภิบาล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดพิธีมิสซา

ขอบพระคุณโอกาสวันคล้ายวันเกิดผู้อำานวยการ	ภราดา	

ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 เมื่อวันที่	 9	ธันวาคม	2564	ณ	

ห้องประชุมมงฟอร์ต	โดยมี	บาทหลวงปฏิญญา	สิริธารารัตน์

ให้เกียรติเป็นประธาน	อธิการ	คณะภราดา	คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	

ครู	เจ้าหน้าที่	พนักงาน	และตัวแทนนักเรียน	เข้าร่วมพิธี
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ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่ 1 

สำาหรับนักเรียนอายุ 10 - 18 ปี
	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ประสาน

งานในการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม	 (Sinopharm)	 เข็มที่	 1	

สำาหรับนักเรียนอายุ	 10	 -	 18	 ปี	 ที่แจ้งความประสงค์

ยินยอมรับบริการ	เมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2564	ณ	ศูนย์

ฉีดวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

ฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 นักเรียน ม.1-ม.3
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 ร่วมกับ	

โรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม	

ดำาเนินการจัดฉีดวัคซีน	 Pfizer	 เข็มที่	 1	 ให้กับนักเรียน

ระดับชั้น	 ม.1	 -	 ม.3	 ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

ยินยอมรับบริการ	เมื่อวันที่	25	ตุลาคม	2564	ณ	บริเวณ

ชั้น	1	อาคาร	Golden	Jubilee

รับชุดตรวจโควิด ATK 
	 สำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	(สปสช.)	

ส่งมอบชุดตรวจโควิด	 ATK	 ให้กับโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 จำานวน	 1,220	 ชุด	 เพ่ือดำาเนินการตรวจคัดกรอง	

บุคลากรทุกคนตามมาตรการเตรียมความพร้อมก่อน

เปิดภาคเรียนที่	 2/2564	 โดยมีเจ้าหน้าที่จากเคหะ

คลินิกเวชกรรมเป็นตัวแทนส่งมอบ	เมื่อวันที่	19	ตุลาคม	

2564	ณ	ห้องงานบุคคล	อาคารรัตนบรรณาคาร

อบรมการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ร่วมกับ	

โรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม	

ดำาเนินการจัดอบรมให้ความรู้สำาหรับคุณครู	 เจ้าหน้าที่	

และพนักงานในเร่ืองการป้องกันการแพร่ระบาดโรค	

ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า	 2019	 (COVID-19)	 ก่อนการเปิด

เรียน	On	-	Site	เมื่อวันที่	6	พฤศจิกายน	2564	ณ	VIP	

Lounge	ชั้น	1	อาคาร	Golden	Jubilee
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รางวัลชนะเลิศ 

พีทีที-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 7
	 ด.ญ.พิชญาภัค	ศรีมุกข์	ชั้น	ป.6/2	ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเด่ียว	อายุไม่เกิน	14	 ปี	จากการ	

แข่งขันเทนนิส	รายการพีทีที	 -	ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ	

ครั้งที่	7	ภาคอีสาน	เมื่อวันที่	24	ตุลาคม	2564	ณ	สนาม

เทนนิสศรีชาพันธุ์	จังหวัดขอนแก่น	

รางวัลชนะเลิศ PTT - ITF JUNIOR J5
 น.ส.สลักทิพย์	 อุ่นเมือง	 ชั้น	 ม.4/6	 นักเทนนิส

เยาวชนทีมชาติไทย	 รุ่นอายุไม่เกิน	 16	 ปี	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	จากรายการแข่งขันเทนนิส

เยาวชนนานาชาติ	 ไอทีเอฟ	 เวิลด์	 เทนนิส	ทัวร์	 จูเนียร์	

เกรด	5	รายการ	“แอลทีเอที	 เอเชียน	ไอทีเอฟ	จูเนียร์	

เจไฟว์	2021”	ระหว่างวันที่	20	-	27	พฤษจิกายน	2564

ณ	ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ	เมืองทองธานี	

รางวัลชนะเลิศ YOUNG - AMPUNSUWAN 

AYUTHAYA OPEN 2021
	 ผลการแข่งขัน	กีฬาแบดมินตัน	รายการ	YOUNG

-	AMPUNSUWAN	AYUTHAYA	OPEN	2021	วันที่

5	-	10	พฤศจิกายน	2564	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ด.ญ.อัญพัชร์	 พิชิตปรีชาศักด์ิ	 ชั้น	 ม.2/5	 ได้รับรางวัล	

ชนะเลิศ		รุ ่นอายุไม่เกิน	15	ปี		และ		ด.ช.ชยางกูร	

ไทรทรัพย์รงค์	ชั้น	ม.3/7	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ

ไม่เกิน	15	ปี	ประเภทชายคู่

รองชนะเลิศอันดับ 2 ไอทีเอฟ 

เอเชีย อันเดอร์ ทเวลฟ์ ทีม คอมเพทติชั่น
	 ด.ญ.พิชญาภัค	 ศรีมุกข์	 ชั้น	 ป.6/2	 นักกีฬา

เทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	 2	 ประเภททีมหญิง	 รุ่นอายุไม่เกิน	 12	 ปี	 จาก

รายการเอเชีย	 ไอทีเอฟ	 เอเชีย	 อันเดอร์	 ทเวลฟ์	 ทีม	

คอมเพทติชั่น	ปี	2021	รอบชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย	วันที่	

22	-	26	พฤศจิกายน	2564	ณ	ประเทศคาซัคสถาน	
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รางวัลชนะเลิศ TERMINAL 21 - KORAT 

BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021
	 ผลการแข่งขัน	TERMINAL	21	-	KORAT	

BADMINTON	CHAMPIONSHIPS	2021	เมื่อวันที่	19	-	

24	พฤศจิกายน	2564	น.ส.ธิดาพร	กลีบยี่สุ่น	ชั้น	ม.5/4	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทคู่ผสม		ด.ญ.อัญพัชร	์

พิชิตปรีชาศักดิ์	ชั้น	ม.2/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท

หญิงเด่ียว	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	ด.ช.ชยางกูร	ไทรทรัพย์รงค์

ชั้น	ม.3/7	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	รุ่นอายุไม่

เกิน	15	ปี	ประเภทชายคู่และคู่ผสม	และ	ด.ช.ภูภูม	ิ

ใจกว้าง	 ชั้น	 ป.5/3	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	

รุ่นอายุไม่เกิน	11	ปี	ประเภทชายคู่

แชมป์ SAT Football 

Thailand Championship 2021
	 นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ	 เข้าร่วมการ

แข่งขันฟุตบอลรายการ	 SAT	 Football	 Thailand	

Championship	2021	“แชมป์ชนแชมป์”	รุ่น	13	ปี

เม่ือวันท่ี		31		ตุลาคม		2564	ผลปรากฏว่า	ด.ช.ดนุพล

บุบผา	ชั้น	ม.2/5	ได้รับรางวัล	MVP	นักเตะยอดเยี่ยม	

ด.ช.ปิติกร	แปลงไธสง	ชั้น	ม.2/5	ได้รับรางวัล	ผู้รักษา

ประตูยอดเยี่ยม	โดยมี	มาสเตอร์อมร	อัครชาญเกียรติ	

ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม	

รางวัลชนะเลิศ Basketball Thailand 

Invitation 3x3 2021
	 ผลการแข่งขัน	กีฬาบาสเกตบอล	รายการ	

Basketball	Thailand	invitation	3x3	2021	เมื่อวันที่

28	 พฤศจิกายน	 2564	 ณ	 ห้างสรรพสินค้า	 Central	

แจ้งวัฒนะ	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	รุ่น	16	ปี	และรางวัลรองชนะเลิศ	รุ่น	18	ปี

รองชนะเลิศเทควันโด ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ด.ช.พีรพัฒน์	ตระการวิจิตร	ชั้น	ม.3/7	นักกีฬา

เทควันโดพุ่มเซ่	ฟรีสไตล์ชาย	ไม่เกิน	17	ปี	ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศ	อันดับ	1	จากการแข่งขัน	เทควันโด	รายการ

Online	G	H	Bank	Taekwondo	เทควันโดชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย	ประจำาปี	2564	ระหว่างวันที่	1	-	25	

พฤศจิกายน	2564	
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เหรียญทองกีฬาปีนหน้าผา

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 ผลการแข่งขันกีฬาปีนหน้าผา		ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย	ระหว่างวันท่ี	10	-	12	ธันวาคม	2564

นักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับเหรียญรางวัล			

4	เหรียญทอง	4	เหรียญเงิน	5	เหรียญทองแดง

เหรียญเงินกีฬาว่ายนำา้

ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
	 น.ส.ชญาภา	ป้านสุวรรณ	ชั้น	ม.4/2	ได้รับรางวัล	

3	เหรียญเงิน		จากการแข่งขันกีฬาว่ายนำา้	ชิงชนะเลิศ

แห่งประเทศไทย	ประจำาปี	2564		รุ ่น	15	ปี	หญิง	

ท่ากรรเชียง	 50	 เมตร	 ท่ากรรเชียง	 100	 เมตร	 และ					

ท่าผีเสื้อ	100	เมตร
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