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รางวัลชนะเลิศ International 

Science Drama Competition 2022
	 นักเรียน	 English	 Program	 ในนามทีม	 ACT	

Wave	Warrior	 ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย	

เข้าร่วมการแข่งขันในรายการ	International	Science

Drama	 Competition	 2022	 จัดโดย	 Asia	 Pacific	

Network	 of	 Science	 and	 Technology	 Centres	

(ASPAC)	 ซึ่งในรอบ	 Final	 Round	 มีทีมเข้าร่วมการ

แข่งขัน	จำานวน	11	ทีม	จาก	5	ประเทศ	ได้แก่	สิงคโปร์	

จีน	ฟิลิปปินส์	ไนจีเรีย	และไทย	ผลปรากฏว่า	รุ่น	Junior

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

รองชนะเลิศอันดับ 1 EduPloys Sport 

Crossword Game
	 นายชัยยศฐา	มานะชัยสิทธิ์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

6/2	 เข้าร่วมมหกรรมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ	

รายการ	 EduPloys	 Sport	 Crossword	 Game	

A-math	 Kamkom	 Sudoku	 Challenge	 2022	 @	

Central	 Si	 Racha	 เมื่อวันที่	 10-11	 กันยายน	 2565	

จัดโดย	EduPloys	|	MAX	Ploys	ผลการแข่งขัน	ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 1	 ประเภทครอสเวิร์ดเกม	

เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ	รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ Crossword BSK100 A-Math 

Crossword Kamkom Challenge 2022
	 นายชัยยศฐา	 มานะชัยสิทธิ์	 และนายปรินทร	

เฟื่องอารมณ์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/2	 ได้เข้าร่วมการ

แข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ	BSK100	A-Math	Crossword	

Kamkom	Challenge	2022	จัดโดย	สมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนบ้านสันกำาแพง	 ผลการแข่งขัน	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 ประเภทครอสเวิร์ดเกม	 เกมต่อศัพท์

ภาษาอังกฤษ	รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ได้รับถ้วยเกียรติยศ

ของ	นางสาวตรีนุช	เทียนทอง	รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	
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เหรียญเงินการแข่งขัน ASMOPSS 
	 ด.ญ.ปภาวรินต์	ภิญโญวัฒยากร	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่		2/1	แผนการ

เรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง	สสวท.	และสอวน.	ระดับช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้น	เข้าร่วมการแข่งขัน	Asian	Science	&	Mathematics	

Olympiad	for	Primary	and	Secondary	Schools	2022	(ASMOPSS)	

จัดโดย	 บริษัท	 ไมราห์	 อินเตอร์	 กรุ๊ป	 จำากัด	 รอบแรก	 วิชาวิทยาศาสตร์			

ผลปรากฏว่า	ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

รางวัลชนะเลิศประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
	 นายชยพัฒน์	 โอสนานนท์	 และนายกรปภพ	

สิทธิฤทธิ์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5/1	 แผนการเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์	ตามแนวทาง	สสวท.	และ

สอวน.	ได้เข้าร่วมโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์	

ระดับชั้นมัธยมศึกษา	ประจำาปี	2565	(รูปแบบออนไลน์)	

จัดโดย	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	มหาวิทยาลัย

ราชภัฏธนบุรี	ในช่ือโครงงาน	“ระบบตรวจจับและแจ้งเตือน

การหลับในของผู้ขับขี่	 Drowsiness	 Detection	 and	

Notification	 System	 (DON)	 โดยมี	 มิสพิชชาพร	

ประยูรอนุเทพ	 เป็นครูที่ปรึกษาโครงงาน	 ผลปรากฏว่า	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

รางวัลชนะเลิศการประกวด

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่งนักเรียนแผนการเรียนห้องเรียน

พิเศษวิทยาศาสตร์	ตามแนวทาง	สสวท.	และสอวน.	ได้แก่	

น.ส.พัชชาภา	 สัมพัฒนวรชัย	 น.ส.ปุณณภา	 ปานทอง	

และ	น.ส.ฐิตินันท์	ชีวะธรรมรัตน์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5/1	

เข้าร่วมโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	(ด้าน	BCG)	ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

จัดโดย	 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเทพสตรี	โดยมี	มิสวิไลพร	ศิลางาม	เป็นครูท่ีปรึกษา

โครงงาน	ผลการประกวด	ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำาปี	2565	ภายใต้

หัวข้อ	“SCITECH	&	INNOVATION	2022”		เสริมสร้าง

ชาติด้วยเทคโนโลยี	 สู่วิถีแห่งนวัตกรรม	 เมื่อวันที่	 18	

สิงหาคม	2565	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์		โดยมีมาสเตอร์

ยุทธพงษ์	 วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	

เป็นประธานพิธีเปิด

กิจกรรมค่ายศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ (ระดับประถม)

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร่วมกับ	กลุ่ม

สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์	 จัดกิจกรรมค่ายศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์	สสวท.	ระดับชั้นประถมศึกษา	เมื่อ

วันที่	 25	 สิงหาคม	 2565	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 โดยมี

ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

อบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันภัย

จากยาเสพติด
	 ฝ่ายปกครองจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง

การป้องกันภัยจากยาเสพติดและภัยจากบุคคลให้กับ

นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	1	-	ระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปีท่ี	6	ระหว่างวันท่ี	23	สิงหาคม-	7	กันยายน	2565	โดยมี

ร.ต.อ.สุรฤทธ์ิ	พลังฤทธ์ิ	รองสารวัตรจราจร	สน.หลักสอง	

ให้เกียรติเป็นวิทยากร

อบรมเทคนิคการผลิตสื่อยุคใหม่

 ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 จัดการอบรม	

Workshop	“เทคนิคการผลิตส่ือยุคใหม่ในจักรวาลนฤมิตร”

โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านการสร้าง	 Metaverse	

อาจารย์กุลเชษฐ์	 เล็กประยูร	 ผู้อำานวยการสำานักพัฒนา

การเรียนรู้	มหาวิทยาลัยกรุงเทพ	บรรยายให้ความรู้และ

จัด	Workshop	การสร้างสื่อด้วย	AR		ซึ่งมีผู้เข้าร่วมการ

อบรมจำานวน	20	คน	 เมื่อวันพุธที่	 17	สิงหาคม	2565	

ณ	ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	Mac	อาคารรัตนบรรณาคาร	
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ร่วมแสดงความยินดี
	 เมื่อวันที่	16	สิงหาคม	2565	ภราดา	ดร.ศักดา		

สกนธวัฒน์	 ผู้อำานวยการ	 และคณะกรรมการที่ปรึกษา

เดินทางไปโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	

เพ่ือร่วมแสดงความยินดีในโอกาสการก่อตั้งโรงเรียน	

และการจัดการศึกษาครบรอบ	10	ปี			

ต้อนรับโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ

	 คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ	

นำาโดย	 ภราดากฤษฎา	 งามวงศ์	 รองผู้อำานวยการ/

ท่ีปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน	หัวหน้าฝ่าย	และเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายธุรการ-การเงิน	 จำานวน	 10	 ท่าน	 เข้าศึกษาดูงาน

แผนกการเงิน	แผนกจัดซื้อ	และแผนกธุรการ	 เมื่อวันที่

27	สิงหาคม	2565	โดยมีบุคลากรฝ่ายธุรการ	-	การเงิน	

ให้การต้อนรับ	และให้ข้อมูลการดำาเนินงาน

ต้อนรับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ต้อนรับภราดาชาญณรงค์

บุญพราหมณ์	 และบุคลากรโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

แผนกประถม	ท่ีเข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน

ดนตรี	 และกีฬาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันที่	

19	กันยายน	2565	โดยมีภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์					

ผู้อำานวยการ	กล่าวต้อนรับ	และมาสเตอร์สันติ	ศรีเครือแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม	บรรยายการจัดการเรียน

การสอนดนตรี	และกีฬา	

ต้อนรับฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑล

ท่าแร่-หนองแสง

	 ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-

หนองแสง	 เข้าศึกษาดูงานวิชาการ	 เมื่อวันที่	 6	ตุลาคม	

2565	โดยมี	ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์	ผู้อำานวยการ

ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและนำาเสนอแนวคิดในการ

บริหารงาน	 มาสเตอร์ยุทธพงษ์	 วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วย

ผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	 ให้ข้อมูลการบริหารงานด้าน

วิชาการ	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	3	
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ต้อนรับวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
 ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี	 ท่ีปรึกษา

ผู้อำานวยการ	 รองผู้อำานวยการ	 และผู้แทนจากบริษัท

เลิศวิลัยแอนด์ซันส์	จำากัด	เข้าศึกษาดูงานการจัดการเรียน

การสอน	 เมื่อวันที่	 14	 กันยายน	 2565	 โดยมี	 ภราดา

ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์	ผู้อำานวยการ	พร้อมด้วยมาสเตอร์

ยุทธพงษ์	 วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	

ให้การต้อนรับ	 นำาเสนอระบบการบริหารการจัดการ

เรียนการสอนหลักสูตร	Robotic	&	AI	และนำาเยี่ยมชม

ตรวจสุขภาพประจำาปีสำาหรับนักเรียน
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ร่วมกับ				

โรงพยาบาลวิชัยเวชอินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม	

ดำาเนินการจัดตรวจสุขภาพ	 ประจำาปีการศึกษา	 2565	

ให้กับนักเรียนทุกระดับช้ัน	ระหว่างวันท่ี	19	-	23	กันยายน	

2565	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

ต้อนรับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 คณะบุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัย

อัสสัมชัญ	เข้าศึกษาดูงานศูนย์กีฬา	เมื่อวันท่ี	11	ตุลาคม	

2565	โดยมี	มาสเตอร์สันติ	ศรีเครือแก้ว	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ฝ่ายกิจกรรม	ให้การต้อนรับและบรรยายการให้บริการ	

และการบริหารจัดการศูนย์กีฬา	 ณ	 ห้องประชุมรัตน-

บรรณาคาร	 3	 และบุคลากรฝ่ายกิจกรรมนำาเยี่ยมชม

ศูนย์กีฬา	และศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน
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พิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำาลึก
	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	ร่วมกับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีวางพวงมาลาและพิธีน้อมรำาลึก	เนื่องใน

โอกาสวันคล้ายวันสวรรคต	 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	 มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช	 บรมนาถบพิตร	

เพื่อแสดงความจงรักภักดี	และรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ	โดยมี	คุณส่องแสง	ปทะวานิช	นายกสมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ	 เป็นประธานในพิธี	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่า	 คณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ	 และบุคลากร		

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเข้าร่วมพิธี	เมื่อวันที่	13	ตุลาคม	2565	ณ	อุทยานกาญจนาภิเษก	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ACT Bowling 2022
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 สมาคมผู้ปกครอง	 และครูฯ	 และสมาคมศิษย์เก่าฯ	 จัดการแข่งขัน	

ACT	 Bowling	 2022	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	ฉลองครบรอบ	60	ปี	อัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันที่	1	-	2	ตุลาคม	2565	ณ	Blu	–	O	Rhythm	

&	Bowl	สาขาเอสพลานาด	แคราย
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ขอแสดงความไว้อาลัย

ต่อการจากไปของมาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย
	 คณะภราดา	 คณะครู	 บุคลากร	 และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ขอแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของ	 	 มาสเตอร์ปิยะชาติ	 	 นพคุณวิจัย

หัวหน้างานการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์	&	AI	ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

โดยทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม	เมื่อวันที่	30	สิงหาคม	2565	

ทั้งนี้	 พิธีฌาปนกิจศพ	 เมื่อวันที่	 1	กันยายน	2565	ณ	วัดบางประทุนนอก	

กรุงเทพมหานคร

	 คณะภราดา	 บุคลากร	 นักเรียน	 และผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ

ภราดาอรุณ	เมธเศรษฐ	ที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	โดยร่วมวจนพิธีกรรมภาวนาอุทิศ	และพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	

เมื่อวันที่	8-9	กันยายน	2565	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งวันที่	8	กันยายน	2565	บาทหลวง

ปฏิญญา	 สิริธารารัตน์	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระมหาไถ่	 กรุงเทพฯ	 เป็นประธานในพิธี	 และวันท่ี	 9	 กันยายน	2565	

บาทหลวงทัศนุ	หัตถการกุล	เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์	บางแค	เป็นประธานในพิธี	บาทหลวงเอกมัย	เหลือหลาย	

อธิการบ้านเณรคณะภราดาน้อย	คาปูชิน	และบาทหลวงรังสิพล	เปล่ียนพันธ์ุ	พระสงฆ์มิสซังนครสวรรค์	ประธานร่วม	

ทั้งนี้	 คณะภราดา	 และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เดินทางไปร่วมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ	 ณ	 วัดน้อย	

เดล	โรซาริโอ	โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	เมื่อวันที่	11	กันยายน	2565

ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของภราดาอรุณ เมธเศรษฐ
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รางวัลชนะเลิศ CV ASICS Juniors 2022
	 ด.ญ.ชัญญา	 นิ่มวชิระสุนทร	 ชั้น	 ป.3/A	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน	 8	 ปี	

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่	 2	 ประเภทหญิงเดี่ยว

รุ่นอายุไม่เกิน	 10	ปี	 และ	ด.ช.	 กฤษฎิ์	 นิ่มวชิระสุนทร	

ชั้น	 ป.3/A	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยว

รุ่นอายุไม่เกิน	 8	ปี	 จากการแข่งขันเทนนิสรายการ	CV	

ASICS	 Juniors	 2022	 ระหว่างวันที่	 12-14	 สิงหาคม	

2565	ณ	สนามเทนนิสในร่ม	CV	Sport	Club	กรุงเทพฯ

รางวัลชนะเลิศ TERMINAL 21 KORAT 

Taekwondo Open 2022 

ด.ญ.กชพร	 ควรชม	 ชั้น	 ป.4/8	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

ประเภทต่อสู้	 รุ่นอายุ	 9-10	 ปี	 หญิง	 นำา้หนัก	 28-31	

กิโลกรัม	 จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด	 รายการ	 TER-

MINAL	21	KORAT	Taekwondo	Open	2022	 เมื่อ

วันที่	20	สิงหาคม	2565	ณ	ศูนย์การค้าเทอร์มินอล	21	

จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลเหรียญทอง ยิมนาสติกพัทลุงเกมส์
	 ผลการแข่งขันยิมนาสติกลีลา	รุ่นเยาวชน	รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ	คร้ังท่ี	๓๗	พัทลุงเกมส์	ณ	โรงเรียน

สตรีพัทลุง	น.ส.ณัชชนม์	โสภณวชิราพร	ชั้น	ม.4/6	ได้รับรางวัล	3	เหรียญทอง	ประเภท	อุปกรณ์ห่วง,	อุปกรณ์

บอล	และรวมอุปกรณ์ทีม	รางวัล	3	เหรียญเงิน	ประเภท	บุคคลรวมอุปกรณ์,	ทีม	5	เชือก,	ทีม	5	บอล	รางวัล	2	

เหรียญทองแดง	ประเภท	อุปกรณ์ริบบิ้น,	รวมทีม	5	เชือก	5	บอล	
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รางวัลชนะเลิศ แบดมินตันพัทลุงเกมส์
	 น.ส.ธิดาพร	กลีบยี่สุ่น	ชั้น	ม.6/4	ได้รับรางวัล	3	

เหรียญทอง	ประเภทหญิงเดี่ยว	ประเภทหญิงคู่	และ

ประเภททีมหญิง	จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน	รายการ

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	 ครั้งที่	 ๓๗	 พัทลุงเกมส์	 ระหว่าง

วันที่	29	กรกฎาคม-10	สิงหาคม	2565	

แชมป์ฮอกกี้นำา้แข็งชิงแชมป์เยาวชน
	 ด.ญ.กุลชา	ธัญลักษณ์ภาคย์	ชั้น	ม.2/B	เข้าร่วม

แข่งขันฮอกก้ีนำา้แข็งชิงแชมป์เยาวชนแห่งประเทศไทย

ประจำาปี	2565	ณ	สนาม	Thailand	International	Ice

Hockey	 Arena	 ผลปรากฏว่า	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รุ่น	Open	Women	Division

รางวัลชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส

ชิงแชมป์ประเทศไทย    
	 นายวรเศรษฐ์	 บวรธรรมรัตน์	 ชั้น	 ม.3/6	 และ

นายวศพล	ยะทวานนท์	ชั้น	ม.2/7	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภททีมชายเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	และรางวัล

รองชนะเลิศประเภททีมชายเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน	17	ปี	

จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์ประเทศไทย	

ประเภททีมสโมสรประจำาปี	 2565	 ระหว่างวันท่ี	 15-21	

สิงหาคม	2565	ณ	ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์

เหรียญทองยิมนาสติกลีลา

กีฬาระหว่างโรงเรียน
	 น.ส.ณัชชนม์	 โสภณวชิราพร	 ชั้น	 ม.4/6	 ได้รับ

รางวัล	2	เหรียญทอง	1	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	

จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายิมนาสติกลีลา	 รุ่นอายุ	

13	-	15	ปี	รายการกีฬาระหว่างโรงเรียน	ประจำาปีการ

ศึกษา	2565	จัดโดย	กรมพลศึกษา	กระทรวงการท่องเท่ียว	

และกีฬา	ณ	สนามกีฬาแห่งชาติ	
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เหรียญเงิน 6th Asian Junior 

Taekwondo Poomsae Championships
	 นายพีรพัฒน์	ตระการวิจิตร	ชั้น	ม.4/6	ตัวแทน

เยาวชนทีมชาติไทย	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	

ประเภทฟรีสไตล์	ชายเดี่ยว	รุ่นจูเนียร์	และประเภทฟรี

สไตล์คู่ผสม	 รุ่นจูเนียร์	 จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด	

ประเภทพุมเซ่	รายการ	"6th	Asian	Junior	Taekwon-

do	 Poomsae	Championships"	 เมื่อวันจันทร์ที่	 22	

สิงหาคม	2565	ณ	เมืองโฮจิมินห์	ประเทศเวียดนาม

เหรียญทอง RSU FAI-FAH by TMB
	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโด	 ประเภทต่อสู้	

รายการ	RSU	FAI-FAH	by	TMB	เพ่ือฝันเพ่ือวันเกียรติยศ	

ครั้งที่	 11	 ณ	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 ทีมนักกีฬาเทควันโด	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 6	 เหรียญทอง	 1	

เหรียญเงิน	 1	 เหรียญทองแดง	 รายชื่อนักกีฬาที่ได้รับ

รางวัลเหรียญทอง	ได้แก่	ด.ช.ณิธินันท์	มหรัตนวิโรจน์	ช้ัน	

ป.6/B	ด.ช.ฐิติพันธ์	โกศลกีรติกุล	ช้ัน	ป.5/8	ด.ช.รณกฤต	

เขียวคำารพ	 ช้ัน	 ป.4/8	 ด.ญ.ชรินรัตน์	 ผลสพร่ัง	 ช้ัน	 ป.4/7	

ด.ญ.รับพร	 เธียรสิทธิพงศ์	 ช้ัน	 ป.2/5	 และ	 ด.ช.ธนกฤต	

เขียวคำารพ	ชั้น	ป.2/8

รางวัลชนะเลิศ

Chonburi PAO Table Tennis Open 2022
	 นายวรเศรษฐ์	บวรธรรมรัตน์	ชั้น	ม.3/6	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	ประเภทเยาวชนชายเด่ียว	รุ่นอายุไม่เกิน

15	ปี	จากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส	รายการ

Chonburi	PAO	Table	Tennis	Open	2022

รางวัลชนะเลิศ TOYOTA YOUTH 

SUPER SERIES 2022
	 ด.ญ.อัญพัชร์	พิชิตปรีชาศักดิ์	 ชั้น	ม.3/5	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศหญิงเด่ียว	GS15	และรางวัลรองชนะเลิศ

หญิงเด่ียว	GS17	จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน	รายการ	

TOYOTA	YOUTH	SUPER	SERIES	2022	สนาม	2	

ณ	Central	Chiangmai	Airport
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ถ้วยรางวัลประเภทบุคคล
	 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายนำา้รายการโรงเรียน

เตรียมทหาร	Championship	ครั้งที่	19	ณ	สระว่ายนำา้

โรงเรียนเตรียมทหาร	 จังหวัดนครนายก	 สโมสรว่ายนำา้

อัสสัสชัญธนบุรี	ได้รับถ้วยรางวัลประเภทบุคคล	รวม	4	ใบ

เหรียญรางวัล	 11	 เหรียญทอง	 11	 เหรียญเงิน	 13	

เหรียญทองแดง	 โดยรางวัลประเภทบุคคล	 ได้แก่	 นาย

ธนภัทร	เครือเถาว์	 ช้ัน	ม.4/8	 รุ่นท่ัวไปชาย	น.ส.ชญาภา	

ป้านสุวรรณ์	ช้ัน	ม.5/2	รุ่นท่ัวไปหญิง	และ	ด.ญ.สุภัชญา	

ฤทธิเดช	ชั้น	ป.2/7	รุ่น	7	ปีหญิง	

เหรียญทอง 

The Knights Taekwondo Cup 2022
	 ผลการเเข่งขันเทควันโดรายการ	The	Knights

Taekwondo	Cup	2022	เมื่อวันที่	10	กันยายน	2565	

ด.ช.ธนเดช	 ไตรมหาสุวรรณ์	 ชั้น	 ป.2/B	 ได้รับรางวัล	

3	 เหรียญทอง	 และถ้วยนักกีฬายอดเยี่ยม	 ประเภท	

Poomsae	รุ่นอายุไม่เกิน	9	ปี	และ	ด.ญ.อภินารา	สุขอภัย

ช้ัน	ป.2/5	ได้รับรางวัล	2	เหรียญทอง	ประเภท	Poomsae

รุ่นอายุ	7	-	8	ปี
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