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รางวัลชนะเลิศ พญาแล VTEA Crossword 

A – Math Kumkom Challenge 2022
	 นายชัยยศฐา	 มานะชัยสิทธิ์	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

6/2	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน	 Crossword	 ใน

มหกรรมเกมกีฬาวิชาการ	 การต่อคำาศัพท์	 และสมการ	

ระดับประเทศ	ประจำาปี	2565	รายการ	พญาแล	VTEA	

Crossword	A	–	Math	Kumkom	Challenge	2022	

ชิงถ้วยเกียรติยศ	 พลเอก	 สุรยุทธ์	 จุลานนท์	 ณ	 CPRU	

SMART	COMPLEX	มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ		

รางวัลเด็กและเยาวชนที่นำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาต ิ
	 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ที่ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรประเภทเด็ก

และเยาวชนที่นำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ	 ด้านกีฬาและนันทนาการ	 และด้านดนตรีและการแสดง	 เนื่องในวัน

เด็กแห่งชาติ	 ประจำาปี	 2566	 พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 เมื่อวันที่	 11	

มกราคม	2566	ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำาเนียบรัฐบาล	 โดยรายชื่อนักเรียนจำานวน	6	คน	มีดังต่อไปนี้	 ด.ญ.อัญพัชร์	

พิชิตปรีชาศักดิ์	 ชั้น	 ม.3/5	 น.ส.สลักทิพย์	 อุ่นเมือง	 ชั้น	 ม.5/6	 ด้านกีฬาและนันทนาการ	 ด.ญ.ภาพิชมนทน์	

คงวุฒิปัญญา	 ชั้น	 ป.6B	 น.ส.ปวีร์นุช	 เพียงประสิทธิ์พร	 ชั้น	 ม.4/3	 ด.ญ.ราชาวดี	 เกื้อสกุล	 ชั้น	 ม.1/2	 และ	

ด.ญ.พลอยรัตน์	ภวนาคโสภณ	ชั้น	ม.2B	ด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี	
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เหรียญทองรายการศิลปหัตถกรรมนักเรียน
	 ผลการประกวดดนตรีรายการศิลปหัตถกรรม

นักเรียน	 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา	 ครั้งที่	 70	 นักเรียน

สมาชิกวงดนตรีไทยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับ

รางวัลเหรียญทอง	 จำานวน	 5	 คน	 ได้แก่	 ด.ช.อริย์ธัช

โสมภีร์	 ชั้น	 ป.5/5	 จากการแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก	

ด.ญ.ปัณณพัทธ์	เอื้ออัครวงษ์	ชั้น	ป.6/1	จากการแข่งขัน

เดี่ยวขิมสาย	 ด.ญ.ฐาณิชา	 สมผล	 ชั้น	 ป.4/8	 จากการ

แข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม	 ด.ญ.จันทรัสม์	 เหลืองอ่อน	 ชั้น	

ป.5/2	จากการแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่	และ	ด.ญ.ณัฐชา

สมผล	ชั้นป.6/8	จากการแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก

เหรียญทองการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์
	 ผลการแข่งขันพาทีสร้างสรรค์	 ระดับชั้นมัธยม	

ศึกษาตอนปลาย	ในหัวข้อกัญชายารักษาหรือยาเสพติด	

ณ	 โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ	 3	 โดยสมาชิกใน

ทีมประกอบด้วย	นายชยพัฒน์	โอสนานนท์	นายธนกฤต	

โภคสิริวัฒน์	ชั้น	ม.5/1	และ	น.ส.วลัยพรรณ	สุขวัฒนศิริ	

ชั้น	ม.5A	โดยมีมิสภัทรวรรณ	เกตุอุดม	เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

เหรียญทองประกวดดนตรีไทย

SG MUSIC FESTIVAL 2022
	 ผลการประกวดบรรเลงดนตรีไทยอโศกสังคีต	

ครั้งที่	 13	 SG	 MUSIC	 FESTIVAL	 2022	 ณ	 โรงเรียน

เซนต์คาเบรียล	ด.ญ.กนกลักษณ์	ธีระเชาวพัฒน์	ช้ัน	ป.6/1

ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองชนะเลิศประเภทซอด้วง

ด.ช.อริย์ธัช	โสมภีร์	ชั้น	ป.5/5	ได้รับรางวัลระดับเหรียญ

ทองชนะเลิศประเภทระนาดเอก	ด.ช.ภณ	โภคานันนทสุข

ช้ัน	ป.4/5	ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง	ประเภทระนาด

เอก	และ	ด.ญ.ภิญญาพัชญ์	เอ้ืออมรรัตน์	ช้ัน	ม.2/6	ได้รับ

รางวัลระดับเหรียญทองประเภทซอด้วง
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รางวัลชนะเลิศ Musical Broadway
	 ผลการประกวดดนตรีนานาชาติ	 Paris	 Grand	

Prize	 Virtuoso	 2022	ณ	 กรุงปารีส	 ประเทศฝรั่งเศส	

เม่ือวันท่ี	12	ธันวาคม	2565	ด.ญ.พลอยรัตน์	ภวนาคโสภณ	

ช้ัน	ม.2B	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	First	Prize	ประเภทขับร้อง

Musical	Broadway	รุ่น	Intermediate	อายุ	13-15	ปี

และ	ด.ญ.ภิญญาพัชญ์	เฟ่ืองเกษม	ช้ัน	ป.5B	ได้รับรางวัล	

ชนะเลิศ	 Second	 Prize	 ประเภทขับร้อง	 Musical	

Broadway	รุ่น	Junior	อายุ	9-12	ปี

เหรียญทองการบรรเลงขิม 7 หย่อง
	 ผลการประกวดดนตรีไทยรายการ	 Bangkok	

Christian	 College	 Music	 Competition	 2022	

ด.ญ.ฐาณิชา	 สมผล	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 4/8	 ได้รับ

รางวัลเหรียญทอง	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ประเภท

บรรเลงขิม	7	หย่อง	

ต้อนรับวิทยาลัยดุริยางคศิลป์

มหาวิทยาลัยมหิดล
	 ศูนย์ดนตรี	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ต้อนรับคณะ

ศึกษาดูงานจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์	 มหาวิทยาลัย

มหิดล	นำาโดย	ผศ.	ดร.ธันยาภรณ์	โพธิกาวิน	พร้อมคณะ

นักศึกษา	 เมื่อวันที่	6	มกราคม	2566	โดยมี	มาสเตอร์

สันติ	ศรีเครือแก้ว	ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายกิจกรรม	และ

บุคลากรในฝ่ายให้การต้อนรับ	 และนำาเยี่ยมชมศูนย์

ดนตรีฯ

สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4 

ปีการศึกษา 2566
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ดำาเนินการสอบคัดเลือก

นักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	1	และ

มัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ปีการศึกษา	 2566	 ระหว่างเดือน

มกราคม-กุมภาพันธ์	2566	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์
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งานวันครูแห่งชาติ
	 งานบุคคล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดงานวันครู

แห่งชาติ	 เมื่อวันที่	 13	 มกราคม	 2566	ณ	หอประชุม

หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์

ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติเป็นประธาน	ภายในงานมีพิธีมอบ

ใบกำากับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ชั้นที่	4	และชั้นที่	5	พิธี

แสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัลต่าง	 ๆ	 และ

พิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ	ปีการศึกษา	2565

กิจกรรม Happy Chinese New Year 2023
	 งานการเรียนการสอนภาษาจีน	 ฝ่ายวิชาการ	

จัดกิจกรรม	 Happy	 Chinese	 New	 Year	 2023	 ใน

โอกาสเทศกาลวันตรุษจีน	ภายในงานนักเรียนได้เข้าร่วม

กิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การเขียนพู่กันจีน	การทำาอาหารจีน	

การชงชา	และการสาธิตการเล่นโยโย่จีน	เป็นต้น

ต้อนรับ PHOENIX PUBLISHING HOUSE
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

จาก	 PHOENIX	 PUBLISHING	 HOUSE	 ประเทศ

ฟิลิปปินส์	 เมื่อวันที่	 12	 มกราคม	 2566	 โดยมีคณะ

บุคลากรจากฝ่ายวิชาการ	 ครูต่างชาติจาก	 IEP	 และ	

English	Program	ให้การต้อนรับ	และนำาเยี่ยมชม
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กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล Diamond Jubilee ACT Mini Marathon ครั้งที่ 3
	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	และโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล	Diamond	 Jubilee	ACT	Mini	Marathon	ครั้งที่	 3	 ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ในโอกาสเฉลิมฉลองการ

ครบรอบ	60	ปีของการก่อตั้งโรงเรียนฯ	เมื่อวันที่	18	ธันวาคม	2565	โดยใช้เส้นทางจากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ถนนพุทธมณฑลสาย	3	และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา	ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน	จำานวน	1,300	คน

ACT Music Award 2022
	 ฝ่ายกิจกรรม	จัดการประกวดดนตรี	ACT	Music

Award	2022	ฉลองครบรอบ	60	ปี	โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 ซ่ึงเป็นการประกวดประเภทขับร้องเด่ียว	 และ

ประเภทวงดนตรีของนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2566	ณ	บริเวณชั้น	 1	 อาคาร	

Golden	Jubilee	โดยมีภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์	

ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล

ACT Dancing Contest 2022
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการประกวด	 ACT	

Dancing	Contest	2022	เมื่อวันที่	13	มกราคม	2565	

ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ผลการประกวด

ทีม	 Assump	 Crew	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1
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ACT Christmas Fair 2022
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรม	 ACT	

Christmas	 Fair	 2022	 เมื่อวันที่	 23	 ธันวาคม	 2565	

โดยมี	ภราดา	ดร.ศักดา	สกนธวัฒน์	ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีเปิด	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	

มงฟอร์ต	 ภายในงานมีการประกวดหนูน้อยคริสต์มาส	

การประกวดดนตรี	 กิจกรรมเกมต่าง	 ๆ	 อาทิ	 ยิงปืนจุก

นำา้ปลา	 บ้านผีสิง	 บ้านลม	 ซุ้มเกม	 และสอยดาวชิงโชค	

เป็นต้น
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สังสรรค์ครอบครัวครู ACT Party Night 2023
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดงานเล้ียงสังสรรค์ครอบครัวครู	และเจ้าหน้าท่ี	ACT	Party	Night	2023	เม่ือวันท่ี	

23	ธันวาคม	2565	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมี	ผู้อำานวยการ	อธิการ	คณะภราดา	คณะกรรมการ

ที่ปรึกษา	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 28
	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับ	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	และโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี	จัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่การกุศล	ครั้งที่	28	ACT	Family	Rally	2023	ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อวันที่	14	-	15	มกราคม	

2566	เส้นทางกรุงเทพฯ	-	เขาใหญ่	และเข้าพัก	ณ	โรงแรมลาโค่	เขาใหญ่
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กิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน ปีการศึกษา 2565 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรมการแสดงออกของนักเรียน	ปีการศึกษา	2565	ACT	60th	Diamond	

Jubilee	Design	Your	Future	ระหว่างวันท่ี	18	มกราคม	-	3	กุมภาพันธ์	2566	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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เหรียญทอง 1st JRC Artistic & Rhythmic Gymnastics Stars Championships 2022
	 น.ส.ณัชชนม์	โสภณวชิราพร	ชั้น	ม.4/6		นักกีฬายิมนาสติกเยาวชนทีมชาติไทย	ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ยิมนาสติก	รายการ	1st	JRC	Artistic	&	Rhythmic	Gymnastics	Stars	Championships	2022	ระหว่างวันที่	

8	-	11	ธันวาคม	2565	ณ	สโมสรยิมนาสติกจินตนา	ซึ่งมีผู้เข้าแข่งขันจาก	8	ประเทศ	26	สโมสร	นักกีฬาทั้งหมด

จำานวน	300	คน	ผลปรากฏว่า	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	3	เหรียญเงิน	ประเภทโอเพ่นระหว่างประเทศ	และรางวัล	

1	เหรียญทอง	3	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	ประเภทในประเทศไทย

เหรียญทอง BANGKOK Open International 

Championships 2022
	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้ 	

BANGKOK	 Open	 International	 Championships

2022	 นักกีฬาเทควันโดโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับ

รางวัล	3	เหรียญทอง	6	เหรียญเงิน	1	เหรียญทองแดง	

โดยมีนักกีฬาท่ีได้รับรางวัลเหรียญทอง	ได้แก่	ด.ช.รณกฤต	

เขียวคำารพ	 ชั้น	 ป.4/8	 ด.ญ.รับพร	 เธียรสิทธิพงศ์	 ชั้น	

ป.2/5	 และ	 ด.ช.ธนกฤต	 เขียวคำารพ	 ชั้น	 ป.2/8	

ผลการแข่งขันประเภทท่ารำา	รุ่น	green	belt	under	8	

years	ด.ญ.ปัญจรัศม์	 ภัทรกิจพิบูลย์	 ชั้น	ป.2/8	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศประเภทพุ่มเซ่หญิงเดี่ยว	 รางวัลชนะเลิศ	

ประเภทพุมเซ่คู่หญิง	 และรางวัลชนะเลิศประเภทพุมเซ่	

ทีมหญิง	ด.ญ.อันน์นาญา	ภัทรกิจพิบูลย์	ชั้น	ป.6A	ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 ประเภทพุ่มเซ่คู่หญิง	 และรางวัลชนะเลิศ	

ประเภทพุมเซ่ทีมหญิง	รุ่น	Red	Belt	Under	11	years
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รางวัลชนะเลิศ Pakchong Taekwondo 

Championship
	 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ	Pakchong

Taekwondo	 Championship	 2022	 เมื่อวันที่	 4	

ธันวาคม	 2565	 ณ	 โรงเรียนบ้านปากช่อง	 จังหวัด

นครราชสีมา	ซึ่งมีทีมเข้าแข่งขัน	44	ทีม	นักกีฬาจำานวน	

525	คน	ผลปรากฏว่า	ด.ช.กีรติ	ศรีบุรี	 ช้ัน	ป.4/7	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 ประเภท	 Kyorugi	 (ต่อสู้)	 คลาส	 C	

รุ่นอายุ	9-10	ปี	นำา้หนักไม่เกิน	31	กิโลกรัม	(ชาย)

รางวัลชนะเลิศ TOYOTA Gazoo 

Racing Badminton Asia
	 น.ส.อัญพัชร์	 พิชิตปรีชาศักดิ์	 ชั้น	 ม.3/5	 ได้รับ

รางวัลชนะเลิศ	 ประเภทหญิงเดี่ยว	 อายุไม่เกิน	 15	 ปี

จากการแข่งขันแบดมินตัน	 รายการ	 TOYOTA	Gazoo	

Racing	 Badminton	 Asia	 U17	 &	 U15	 Junior	

Championships	2022	เมื่อวันที่	4	ธันวาคม	2565

เหรียญทอง Samutsakhon Open 2022
	 ผลการแข่งขันว่ายนำา้	 รายการ	Samutsakhon	

Open	2022	ผลปรากฏว่า	สโมสรว่ายนำา้อัสสัมชัญธนบุรี

ได้รับถ้วยรางวัลประเภทบุคคล	 จำานาน	 6	 ใบ	 เหรียญ

รางวัล	10	เหรียญทอง	2	เหรียญเงิน	14	เหรียญทองแดง

โดยมี	 นายธนภัทร	 เครือเถาว์	 ชั้น	 ม.	 4/8	 ได้รับถ้วย

รางวัลบุคคล	อันดับ	1	รุ่นทั่วไปชาย	และเหรียญรางวัล	

10	 เหรียญทอง	 ผลการแข่งขันประเภททีมผลัด	 ได้รับ

รางวัล	2	เหรียญทอง	จากทีมผลัดชายรุ่นอายุไม่เกิน	12	

ปี	และทีมผลัดคู่ผสมรุ่นอายุไม่เกิน	8	ปี

ชนะเลิศ SET All Thailand Table Tennis 

Championships 2023
	 นายวศพล	ยะทวานนท์	ชั้น	ม.2/7	ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทเยาวชนชายเด่ียว	รุ่นอายุไม่เกิน	15	ปี	

จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ	SET	All	Thailand

Table	 Tennis	 Championships	 2023	 Circuit	 1	

ระหว่างวันที่	 13-16	 มกราคม	 2566	 ณ	 ศูนย์การค้า

เซ็นทรัลแอร์พอร์ต	จังหวัดเชียงใหม่
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ชนะเลิศ Caltex Thailand Junior 2022
	 ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการ	Caltex	Thailand	Junior	2022	รอบระดับประเทศ	รุ่นอายุไม่เกิน	12	ปี

ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ควบคุมทีมโดย	 มาสเตอร์อมร	 อัครชาญเกียรติ	 และมาสเตอร์

จีรศักดิ์	อาภาไพร

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
	 ภราดา	 ดร.ศักดา	 สกนธวัฒน์	 ผู้อำานวยการ

ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	

และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้

รับรางวัลเด็กและเยาวชนท่ีนำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ	

ด้านกีฬาและนันทนาการ	เมื่อวันที่	13	มกราคม	2566	

ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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