
November - December 2022



รางวัลชนะเลิศ EduPloys Crossword Game

ชิงถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
	 นายชัยยศฐา	 มานะชัยสิทธิ์	 ชั้น	 ม.6/2	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม	รุ่น	ม.ปลาย	

ในรายการ	 EduPloys	 Crossword	 Game	 A-Math	

Kumkom	 and	 Sudoku	 Thailand	 Championship	

2022	 ชิงถ้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 และได้เป็น

ตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม

ชิงแชมป์เยาวชนโลก	 ในรายการ	 WESPA	 Youth	 Cup	

2022	 ระหว่างวันที่	 15	 -	 30	 ตุลาคม	 2565	 ในรูปแบบ

ออนไลน์

รางวัลชนะเลิศผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร 
	 ผลการแข่งขันผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหาร

ในโครงการ	 FoodInnopolis	 Innovation	 Contest	

2022	 Demo	 Days	 ปีที่	 5	 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์	ตามแนวทาง	สสวท.	และ	สอวน.	ช้ัน	ม.5/1

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 หัวข้อ	 Local	 Fermented	

Food	 Innovation	 ได้แก่	 น.ส.ณัฐชยา	 จูพงษ์เศรษฐ	

น.ส.ชญานิศ	สิริเบญจวงศ์	น.ส.ธัญญ่า	เพชรพิเชษฐเชียร	

น.ส.ลลนา	สิริบุญญากุลย์	และ	น.ส.ภรรษชล	เอ่ียมอ่ิมภัค	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	หัวข้อ	Street	Food	

Innovation	ได้แก่	น.ส.ญาณิศา		ปัญญ์สหพัส	น.ส.ทอปัต		

ศิริลัทพร	 น.ส.กมลาลักษณ์	 ธัญย์วรางค์กุล	 น.ส.วิรดา		

วิชชุไตรภพ	และ	น.ส.ปาณิสรา	ช้อยเชื้อดี

รางวัลชนะเลิศ All Stars Thailand 2022
	 นายชัยยศฐา	 มานะชัยสิทธิ์	 ชั้น	 ม.6/2	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศประเภทการต่อคำาศัพท์ภาษาอังกฤษ	

(ครอสเวิร์ด)	รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย	ได้รับถ้วยเกียรติยศ	

ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา	 วิทยาศาสตร์	

วิจัย	 และนวัตกรรม	 ในการแข่งขันมหกรรมเกมกีฬาเพ่ือ

การศึกษา	ครอสเวิร์ด	เอแม็ท	คำาคม	ระดับประเทศ	All	

Stars	Thailand	2022	เม่ือวันท่ี	13	พฤศจิกายน	2565	

จัดโดย	 สมาคมผู้ฝึกสอนนักต่อคำาศัพท์	 และสมการ	

เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา
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เหรียญเงิน ASMO THAI ครั้งที่ 9
	 ด.ช.พิธา	 ทิพย์ศิโรเวฐน์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 2/1	 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

วิชาภาษาอังกฤษ	จากการแข่งขัน	ASMO	THAI	ครั้งที่	9	ประจำาปี	2565	การแข่งขัน

วัดระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์	 วิทยาศาสตร์	 และภาษาอังกฤษของนักเรียน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ		

คะแนนวิชาภาษาไทยยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของ กทม.
	 ด.ญ.ญาณิศา	ว่องวิวัฒน์ไวทยะ	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3/3	ได้เข้าร่วมการ

ทดสอบความรู้วิชาภาษาไทย	จัดทดสอบโดยบริษัท	เสริมปัญญา	จำากัด	ผลปรากฏว่า	

ได้คะแนนยอดเยี่ยมอันดับ	1	ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 

การประกวดเล่านิทานประจำาท้องถ่ิน
	 ด.ญ.ชณิสรา	ตรังค์เอื้อสันติ	ชั้นประถมศึกษาปีที่	4A	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศอันดับที่	 1	 การประกวดเล่านิทานประจำาท้องถิ่น

ภาคกลาง	 จัดโดย	 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา	 คณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ร่วมกับ	สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย	ฯ

รองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันหุ่นยนต์ 

ระดับนานาชาติ
	 นายธนกร	 รุ่งเรืองพร	 ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4/3	

ชมรมหุ่นยนต์	 ACT	 ROBOT	 CLUB	 ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ	1	จากการแข่งขันหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ	

รายการ	 Robochallenge	 2022	 International	

Robotics	Competition	ณ	ประเทศโรมาเนีย

เหรียญทอง TEDET วิชาวิทยาศาสตร์
	 ด.ญ.ชนกานต์	 สังข์แสง	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 5/8	 ได้รับรางวัลเหรียญทอง	

การแข่งขันวิชาการรายการ	 TEDET	 วิชาวิทยาศาสตร์	 ประจำาปีการศึกษา	 2565	

จัดโดยโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์
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ACT 60th Diamond Jubilee Academic Day 2022
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรมงานวันวิชาการ	 ACT	 60th	 Diamond	 Jubilee	 Academic	 Day	

2022	ระหว่างวันที่	22	และ	23	พฤศจิกายน	2565	โดยมี	ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์	ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธีเปิด	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	เข้าร่วมพิธี	และมีนักเรียนจากโรงเรียนภายนอก

เข้าร่วมกิจกรรม	ภายในงานมีกิจกรรมต่าง	ๆ 	มากมาย	อาทิ	หมอไทยไฟแรง	ทนายคลายทุกข์	เชฟมือหนึ่ง	โมบาย

สายใย	การเงินมหัศจรรย์	และเทคโนโลยีพาเพลิน	ตลอดจนการประกวดแข่งขันทักษะรายการต่าง	ๆ

เหรียญทอง World Robot Games 

Championship Thailand 2022
	 ผลการแข่งขันหุ่นยนต์	World	Robot	Games	

Championship	Thailand	2022	นักเรียนชมรมหุ่นยนต์

ACT	 ROBOT	 Club	 ได้รับรางวัล	 ดังนี้	 นายธนกร	

รุ่งเรืองพร	ชั้น	ม.	4/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	

รายการ	Programmable	Line	Tracing	Senior	และ

ด.ช.ชยางกูร	 จารุทัตธำารง	 นักเรียนห้องเรียนพิเศษ

วิทยาศาสตร์	 (The	 Gifted)	 ช้ัน	 ม.1/1	 ได้รับรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ	1	 รายการ	Programmable	Line	

Tracing	Junior	
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ACT Halloween Annual Fest 2022
	 English	Program	ร่วมกับ	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	จัดงาน	ACT	Halloween	Annual

Fest	2022	 เมื่อที่	 31	ตุลาคม	2565	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โดยมี	ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	

อธิการ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมต่าง	ๆ	ได้แก่	Ghost	Fashion	Show	

Contest,	Ghost	Storytelling	Contest,	Jack-O-Lantern	Competition,	Halloween	Booths	และ	Trick	or	

Treat	ซึ่งนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมแต่งกายธีมวันฮัลโลวีน	เสริมสร้างบรรยากาศการจัดงานในครั้งนี้เป็นอย่างดี

Workshop วิชา Introduction to 

Digital Science
	 นักเรียนแผนการเรียน	Digital	Science	ช้ัน	ม.4

เข้าร่วม	 Workshop	 วิชา	 Introduction	 to	 Digital	

Science	ณ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ดำาเนินการสอน

โดยอาจารย์พิเศษประจำาแผนการเรียนวิทยาการ

ดิจิทัล	 ดร.ธนวิชญ์	 อนุวงศ์พินิจ	 อาจารย์ประจำาคณะ

วิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เสริมเสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

นำานักเรียนแผนการเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์

ตามแนวทางสสวท.และสอวน.	(The	Gifted)	ระดับชั้น

ม.4	-	6	ร่วมกิจกรรมส่งเสริมหลักสูตร	และเสริมเสร้าง

ประสบการณ์การทำาปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	

ณ	ห้องปฏิบัติการ	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี	พระจอมเกล้า	

ธนบุรี		
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ACT October Course 2022
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดโครงการสอนเสริม	ACT	October	Course	2022	ระหว่างวันที่	3	-	14	ตุลาคม	

2565	 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น	 มีความใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยคอร์ส

พิเศษทั้งด้านวิชาการ	และกิจกรรม

กิจกรรมเพื่อสังคม
	 ฝ่ายปกครอง	 จัดกิจกรรมเพื่อสังคม	 เนื่องในโอกาสครบรอบ	 60	 ปี	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 กิจกรรม

ประกอบด้วยการบริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นฟรีสำาหรับนักเรียนและผู้สูงวัยในชุมชน	 การบริการตรวจ

สุขภาพฟรี	และการบริจาคโลหิต	เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2565	ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	ชั้น	3	อาคาร	Golden	

Jubilee	โดยมี	ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	อธิการ	ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
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ร่วมแรงรวมพลังทำาความสะอาดใหญ่ Big Cleaning
	 เมื่อวันที่	 15	 พฤศจิกายน	 2565	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 สำานักงานเขตบางแค	 จัดกิจกรรม	

ร่วมแรงรวมพลังทำาความสะอาดใหญ่	Big	Cleaning	เพื่อร่วมฉลอง	60	ปี	แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

โดยมี	ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์	ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	ณ	บริเวณใต้อาคารเซนตปีเตอร์	

จากนั้น	ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	อธิการ	คุณส่องแสง	ปทะวานิช	นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	พร้อมคณะ

กรรมการ	ผู้ปกครอง	นักเรียน	ครู	บุคลากร	และชุมชนร่วมกิจกรรมทำาความสะอาด	ณ	บริเวณด้านหน้าโรงเรียน

บริจาคสิ่งของให้วัดพระบาทนำา้พุ
	 นักเรียน	 ผู้ปกครอง	 และบุคลากรร่วมบริจาค	

ปัจจัย	 ข้าวสารอาหารแห้ง	 เครื่องปรุงรส	 ยา	 และ

เวชภัณฑ์สำาหรับผู้ป่วยโรคเอดส์	 แก่วัดพระบาทนำา้พุ

โดยมี	 เจ้าคุณอลงกต	 เจ้าอาวาสวัดพระบาทนำา้พุ	

เป็นผู้รับบิณฑบาต	 เมื่อวันที่	 22	 พฤศจิกายน	 2565	

ณ	บริเวณหน้าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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สัมมนาคณะภราดาและคณะผู้ร่วมบริหาร
	 คณะภราดาและคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	เข้าร่วมการ

สัมมนาคณะภราดาและคณะผู้ร่วมบริหารฯ	 ปีการศึกษา	

2565	ระหว่างวันที่	 3	 -	5	ตุลาคม	2565	ณ	 โรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	โดยมี	Rev.	Brother	John	Kallarackal,

SG.	Superior	General	และภราดา	ดร.เดชาชัย	ศรีพิจารณ์	

ประธานมูลนิธิฯ	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	

ต้อนรับโรงเรียนแสนสุขสม
	 คณะครูและผู้ปกครองโรงเรียนแสนสุขสม	เย่ียมชม

โรงเรียน	เมื่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2565	โดยมี	มาสเตอร์

ยุทธพงษ์	 วงศ์เมืองสรรค์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการ	

บรรยายหลักสูตรการเรียนการสอน	 และมิสวรนุช	

รัตนจรัสโรจน์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายธุรการ-การเงิน	

ช้ีแจงแนวทางการรับสมัครนักเรียน	 ณ	 ACT	 Learning	

Space	ช้ัน	3	อาคารรัตนบรรณาคาร	จากน้ันฝ่ายวิชาการ

นำาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน

อบรมฟื้นฟูจิตใจครูคาทอลิก
	 งานอภิบาล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดการอบรม

ฟ้ืนฟูจิตใจครูคาทอลิก	 ในหัวข้อ	 จิตตารมณ์นักบุญหลุยส์	

มารี	เดอ	มงฟอร์ต	เพื่อให้ครูคาทอลิกมีจิตสำานึกในการ

เป็นคริสตชน	นำาคำาสอนของพระเยชูเจ้า	และจิตตารมณ์

นักบุญหลุยส์	 มารีฯ	 มาใช้ในการดำาเนินชีวิต	 เมื่อวันที่	

8	-	9	ตุลาคม	2565	ณ	โรงแรมแกรนด์จอมเทียนพาเลซ		

บางละมุง	จังหวัดชลบุรี	

พิธีมอบรางวัล ACT Bowling 2022
	 ฝ่ายกิจกรรม	จัดพิธีมอบรางวัลการแข่งขัน	ACT	

Bowling	2022	โดยมี	ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	อธิการ		

ให้เกียรติเป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 4	 พฤศจิกายน	 2565	

ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	ชั้น	4	อาคารรัตน-

บรรณาคาร
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การแสดงโขน ฉลองครบรอบ ๖๐ ปี โรงเรียน
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 และสมาคมศิษย์เก่าฯ	 จัดการแสดงโขนฉลอง

ครบรอบ	๖๐	ปี	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ชุดขับพิเภก	/	พุ่งหอกกบิลพัท	เม่ือวันท่ี	๒๑	พฤศจิกายน	๒๕๖๕	ณ	หอประชุม

หลุยส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โดยมี	ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	อธิการ	 ให้เกียรติร่วมการแสดง	และนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที่	๑	เข้าชมการแสดง		

ACT 60th Diamond Jubilee Homecoming
	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	และสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	จัดงาน	

ACT	60th	Diamond	Jubilee	Homecoming	เม่ือวันเสาร์ท่ี	26	พฤศจิกายน	2565	ณ	มาร์ตินยิมเนเซียม	โดยมี	

ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์	 ผู้อำานวยการ	 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน	คณะภราดา	สมาคมศิษย์เก่าฯ	สมาคม								

ผู้ปกครองและครูฯ	และศิษย์เก่าเข้าร่วมงาน	ภายในงานมีพิธีมอบโล่รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น	และพิธีมุทิตาจิตคุณครู	
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9



พิธีบูชามิสซาเนื่องในโอกาส

ครบรอบ 60 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีบูชามิสซา

เนื่องในโอกาสครบรอบ	60	ปี	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2565	โดยมี	พระอัครสังฆราช

อันตน	 วีระเดช	 ใจเสรี	 ประมุขอัครสังฆมณฑลท่าแร่-

หนองแสง	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	

มารี	เดอ	มงฟอร์ต	และพิธีเสกห้องเรียน	ACT	Learning

Space	 ณ	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 หลังพิธีเสร็จสิ้นลง

แขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน	ณ	มาร์ติน

ยิมเนเซียม	ชั้น	3	อาคาร	Golden	Jubilee

ACT News
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กรีฑาเซนต์ ปีการศึกษา 2565
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการแข่งขันกรีฑาเซนต์นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ครั้งที่	 56	ปีการศึกษา	

2565	 โดยมี	 ภราดา	 ดร.ศักดา	 สกนธวัฒน์	 ผู้อำานวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน	 ณ	 สนาม						

ว่องประชานุกูล	เมื่อวันที่	2	-	3	ธันวาคม	2565	ผลการแข่งขัน	รอบนักเรียนระดับชั้น	ป.4	-	ม.6	St.	Mary	สีขาว		

ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา	และรอบนักเรียนระดับชั้น	ป.1	-	ป.3	St.	Mary	สีขาวได้รับถ้วยรางวัล

ชนะเลิศคะแนนรวมกรีฑา

พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ	และเปิดไฟต้นคริสต์มาส	เมื่อวันที่	6	ธันวาคม	

2565	ณ	สนามหญ้าเทียมรัตนบรรณาคาร	โดยมี	บาทหลวงทัศนุ	หัตถการกุล	เจ้าอาวาสวัดนักบุญหลุยส์	มารีย์

บางแค	เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม	ตัวแทนนักเรียนมอบสิ่งของบริจาคให้กับทางโรงเรียน	และพิธีเปิดไฟ

ต้นคริสต์มาสโอกาสฉลองครบรอบ	60	ปีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	มีการแสดงพลุประกอบแสง	สี	เสียง	การแสดง

ดนตรี	และการแสดงเต้นของนักเรียน		
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ACT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2022
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการแข่งขันว่ายนำา้	

ฉลองครบรอบ	 60	 ปี	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ชิงถ้วย

ประทาน	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	กรมหม่ืน

สุทธนารีนาถ	 ระหว่างวันที่	 15	 -	 16	 ตุลาคม	 2565	

ณ	สระว่ายนำา้	อาคารเทิดเทพรัตน์’	๓๖	โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 ผลการแข่งขัน	 ทีมสโมสรว่ายนำา้อัสสัมชัญธนบุรี	

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	3

รางวัลชนะเลิศ YOUNG - AMPANSUWAN 

KRUNG KAO OPEN 2022
	 ด.ช.ปาณชัย	 บุญมาก	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/7	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทชายเดี่ยว	 รุ่นอายุ	 15	 ปี	

จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน	รายการ	YOUNG	-	AMPAN

SUWAN	KRUNG	KAO	OPEN	2022	ระหว่างวันที่	20-

24	ตุลาคม	2565	ณ	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รางวัลชนะเลิศ THE MALL KORAT 

BADMINTON CHAMPIONSHIP 2022
	 ด.ช.ปาณชัย	 บุญมาก	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/7	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท	BS	U15	จากการแข่งขัน

แบดมินตัน	รายการ	THE	MALL	KORAT	BADMINTON	

CHAMPIONSHIP	2022	ระหว่างวันที่	25	-	30	ตุลาคม	

2565	ณ	จังหวัดนครราชสีมา	

รางวัลชนะเลิศ Toyota Youth 

Super Series 2022 สนาม
	 ด.ช.ปานชัย	 บุญมาก	 ชั้น	 ม.3/7	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทชายเด่ียว	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	จากการ	

แข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ	Toyota	Youth	Super	

Series	2022	สนาม	4	ระหว่างวันที่	16-20	พฤศจิกายน	

2565	ณ	จังหวัดสุราษฎร์ธานี
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รางวัลชนะเลิศ Central All Thailand 

Table Tennis Championships 2022 Circuit 3
	 นายวศพล	ยะทวานนท์	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	2/7	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นเยาวชนชายคู่อายุไม่เกิน	15	ปี

จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส	 รายการ	 Central	 All	

Thailand	 Table	 Tennis	 Championships	 2022	

Circuit	3	ระหว่างวันที่	20	-	23	ตุลาคม	2565	ณ	ศูนย์

การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า	จ.อุดรธานี

รางวัลชนะเลิศ YONEX-SINGHA-BTY 

CHAMPIONSHIP 2022
	 ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ	YONEX-

SINGHA-BTY	 CHAMPIONSHIP	 2022	 ระหว่างวันที่	

2-7	 พฤศจิกายน	 2565	 น.ส.อัญพัชร์	 พิชิตปรีชาศักดิ์	

ชั้น	ม.3/5	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	อายุ

ไม่เกิน	15	ปี	นายแทนคุณ	เศรษฐประเสริฐ	ชั้น	ม.4/5	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทชายคู่	 อายุไม่เกิน	 17	 ปี	

และรางวัลชนะเลิศ	 ประเภทคู่ผสม	 อายุไม่เกิน	 17	 ปี	

น.ส.ธิดาพร	 กลีบยี่สุ่น	 ชั้น	 ม.6/4	 เยาวชนทีมชาติไทย	

ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทาน	 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี	 นารีรัตนราชกัญญา	 รางวัลชนะเลิศ	

ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอายุไม่เกิน	19	ปี	รางวัลชนะเลิศ	

ประเภทหญิงคู่	รุ่นอายุไม่เกิน	19	ปี	และรางวัลชนะเลิศ	

ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นทั่วไป

รางวัลชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา 18 ปี ก.
	 ผลการแข่งขันกีฬาฟุตบอลกรมพลศึกษา	

รอบชิงชนะเลิศ	เมื ่อวันที่	1	พฤศจิกายน	2565	ทีม

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	รุ่นอายุ

ไม่เกิน	 18	 ปี	 ก.	 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	โดยมี	นายคคนะ	คำายก	ช้ัน	ม.6/5	

ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเย่ียม	 และโค้ช	 กิตติพงศ์	

สมมาตร	ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
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เหรียญทอง Imperial Teakwondo 

Championship 2022
	 ด.ญ.ปัญจรัศม์	ภัทรกิจพิบูลย์	ชั้นประถมศึกษา

ปีท่ี	2/8	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	เหรียญทอง	ประเภทพุ่มเซ่

หญิงเด่ียว	รุ่นอายุ	7	-	8	ปี	จากการเเข่งขันกีฬาเทควันโด

ประเภทท่ารำา	 รายการ	 Imperial	 Teakwondo	

Championship	 2022	 เมื่อวันที่	 8	 ตุลาคม	 2565	

ณ	ศูนย์การค้าอิมพีเรียล	เวิลด์	สำาโรง

เหรียญทอง PK Gymnastics 

Competition 2022
	 ด.ญ.ศุภณิชา	 สมบัติเจริญนนท์	 ช้ันประถมศึกษา	

ปีท่ี	1A	ได้รับรางวัล	เหรียญทอง	ประเภท	ทักษะร่างกาย	

รุ่นอายุไม่เกิน	 6	 ปี	 การเเข่งขันกีฬา	 ยิมนาสติกลีลา	

รายการ	PK	Gymnastics	Competition	2022	เม่ือวันท่ี	

30	ตุลาคม	2565	ณ	โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี

รางวัลชนะเลิศ Thailand Hapkido 

Championship 2022
	 ผลการแข่งขันกีฬาฮับกิโดชิงชนะเลิศแห่ง

ประเทศไทย	ประจำาปี	2565	รายการ	Thailand	Hapkido	

Championship	2022	ด.ญ.วริษา	เทพเรือง	ชั้น	ป.5/1	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	ประเภท	Kyorugi	(ต่อสู้)	คลาส	A	

รุ่นอายุ	11-12	หญิง	น้ำาหนัก	45+	กก.	และถ้วยรางวัล

นักกีฬายอดเยี่ยม	ต่อสู้	 คลาส	A	อายุ	 11-12	ปี	หญิง	

ด.ช.ชยังกูร	 เทพเรือง	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1/1	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	ประเภต่อสู้	คลาส	B	รุ่นอายุ	11-12	ปี	

ชาย	ด.ญ.กชพร	ควรชม	ช้ัน	ป.4/8	ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภท	 Kyorugi	 (ต่อสู้)	 คลาส	 A	 รุ่นอายุ	 9-10	 ปี	

หญิง	นำา้หนัก	32	กก.	(หญิง)	และ	รางวัลชนะเลิศ	ประเภท	

Speed	Kick	Round	Kick	คลาส	A	รุ่นอายุ	9-10	ปี
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รางวัลชนะเลิศ 3rd Anti-Gravity 

Championing 2022
	 ด.ช.เปา	 ชิว	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6B	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 รุ่น	 Youth	Male	 จากการแข่งขันกีฬา

ปีนหน้าผารายการ	3rd	Anti	-	Gravity	Championship

2022	 เมื่อวันที่	 23	 ตุลาคม	 2565	 ณ	 Gravity	 Lab	

กรุงเทพมหานคร

รางวัลชนะเลิศ Amazing Kids 

Tri-Series 2022
	 ผลการแข่งขัน	Amazing	Kids	Tri-Series	2022

(3	 ซีรีส์)	 การแข่งขันไตรกีฬาระดับเยาวชน	 ซึ่งมีการ

แข่งขันทั้ง	3	ประเภทได้แก่

1.	ทวิกีฬา	Duathlon	(วิ่ง-ปั่น-วิ่ง)	

2.	ไตรกีฬา	Triathlon	(ว่าย-ปั่น-วิ่ง)	

3.	อควาธอน	Aquathlon	(ว่าย-วิ่ง)	

	 ผลปรากฏว่า	 ด.ช.พศุตม์	 ยิ้มวุฒิกุล	 ชั้นประถม

ศึกษาปีท่ี	5/1	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	คะแนนรวมอันดับ	1	

รุ่นอายุ	11	 -	12	 ปีชาย	และ	ด.ญ.พศิกา	 ย้ิมวุฒิกุล	 ช้ัน

ประถมศึกษาปีท่ี	3/3	ได้รับ	รางวัลชนะเลิศ	คะแนนรวม

อันดับ	1	รุ่น	อายุ	9	-	10	ปีหญิง	
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