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รางวัลชนะเลิศ 

Max Ploys Crossword Game
 นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันครอสเวิร์ดเกม

เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากการเข้าร่วมการแข่งขันเกมภาษาอังกฤษในรายการ 

Max Ploys Crossword Game A-Math Kumkom

Sudoku and Gold Finger Ed-Sport Challenge

2021 จัดโดย บริษัทแม็กซ์พลอยส์ อินเตอร์เนชั่นแนล 

จำากัด เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าทรี

ออนทรี พระราม 3 กรุงเทพฯ  

เหรียญทอง Thailand English Skills 

Evaluation Test
 นักเรียนหลักสูตร English Program ได้รับรางวัล

เกียรติบัตรเหรียญทองพร้อมเหรียญรางวัล  จากโครงการ

ประเมินทักษะภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ ครั้งที่ 2 ใน

รายการ TESET (Thailand English Skills Evaluation 

Test) ประจำาปี 2563 ได้แก่ ด.ญ.เบญญาภา กฤตยาภิรมย์

ด.ญ.จิรชญา  สิทธิเดชพร  ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 4A 

ด.ญ.ชญานันท์ ภคพงศ์พันธุ ์ ชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 6A

ด.ญ.จิราภัค สิทธิเดชพร ด.ญ.พิมพ์นารา ศัพท์สุวรรณ 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1A และ ด.ญ.ลภัสรดา หวังประเสริฐกุล

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1B

แชมป์ MakeX Thailand Competition 2021
 งานการเรียนการสอน AI & Robotics ฝ่าย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยชมรมหุ่นยนต์ ACT Robot

Club ได้ส่ง ด.ช.ณัฎฐชัย กีรติธร และ ด.ช.จีรภัทร       

จอมมงคล ชั้น ม.3/8 ในนามทีม Hello World เข้าร่วม

การแข่งขันหุ่นยนต์ รายการ MakeX Thailand 

Competition 2021 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค

ศรีนครินทร์ ผลปรากฏว่าได้รับรางวัลแชมป์ประเทศไทย

รุ่น MBot Starter ระดับมัธยมศึกษา 
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รางวัลถ้วยพระราชทาน ATOD International Dance Competition
 ด.ญ.เอวิตรา ไวศยวนิช ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4B ได้เข้าร่วมการประกวดศิลปะ และการแสดง รายการ 

ATOD International Dance Competition ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์ ผลปรากฏว่า ได้รับรางวัลถ้วย

พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลบุคคล

คะแนนรวมสูงสุด ประเภท Syllabus และได้รับรางวัลกินรีทองมหาชน ครั้งที่ 7 ประจำาปี 2564 ในงานประกาศ

เกียรติคุณรางวัลคุณค่าแห่งบุคคล และความสำาเร็จ ณ ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ กรุงเทพฯ

สมาชิกคณะนักร้องประสานเสียงเยาวชนไทย
 ผลการสอบคัดเลือกสมาชิกคณะนักร้องประสานเสียง

เยาวชนไทย ประจำาปีงบประมาณ 2565 จัดโดย กรมส่งเสริม

วัฒนธรรม ผลปรากฏว่า นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำานวน 

2 คน ได้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่ น.ส.ธัญรัศม์ ทิพย์ชัยภัทร์ ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 เสียง Soprano 2 และ น.ส.พิชชาพร ชมชื่น 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 เสียง Soprano (สำารอง)

 ผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำาปี 2565 

นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับการคัดเลือกด้านศิลปวัฒนธรรมและดนตรี ได้แก่ ด.ญ.นิชา ธนากรภัคดี 

ช้ัน ป.5/5 ด.ญ.ภาพิชมนทน์ คงวุฒิปัญญา ช้ัน ป.5B ด.ญ.ราชาวดี เก้ือสกุล ช้ัน ป.6/1 ด.ญ.พิชามญช์ เจียงพัฒนากิจ

ชั้น ป.6A และประเภททีม ได้แก่ ด.ช.เสฏฐพันธ์ เหล่าอารีย์ ชั้น ม.3/8 นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ ชั้น ม.4/1 และ    

นายธฤต วิทย์วรสกุล ชั้น ม.5/1

เด็กและเยาวชนดีเด่นและเด็กและเยาวชนที่นำาชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำาปี 2565
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สอบคัดเลือกนักเรียน ม.1 และ ม.4
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ดำาเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2565 ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมีการประกาศผล

การสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 

รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน Vocal Class Grade 6
 ด.ญ.ปวีร์นุช เพียงประสิทธิ์พร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 ได้เข้าร่วม

การแข่งขันดนตรีเยาวชนนานาชาติฮ่องกง ครั้งที่ 9 ประจำาปี 2021 รอบ  

คัดเลือกประเทศไทย ผลปรากฎว่า ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ 1st Place 

คะแนนสูงสุด ลำาดับที่ 1 ประเภทการแข่งขัน Vocal Class Grade 6 และ

โล่รางวัลชนะเลิศ 5th Place ประเภทการแข่งขัน Vocal Senior Class 

(Age 17 or Under) และมีสิทธ์ิเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

ระดับนานาชาติฮ่องกง

รางวัลปิยชนน์ คนการศึกษา
 มิสสมศรี อินทรโชติ  ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับรางวัลปิยชนน์ คน

การศึกษา ประจำาปี พ.ศ.2564 จัดโดย สำานักงานส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร (สกสค.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 

ณ ห้องประชุมโกวิท วรพิพัฒน์ กระทรวงศึกษาธิการ 
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ACT Christmas Fair 2021
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรม ACT 

Christmas Fair 2021 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 

โดยมี ภราดา ดร.ชำานาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการให้เกียรติ

เป็นประธานในพิธีเปิด คณะภราดา สมาคมผู้ปกครอง 

และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญ

ธนบุรี และคณะกรรมการท่ีปรึกษาฯ เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณ

ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ ซึ่งผลการจับสลากคริสต์มาส 

2021 ด.ญ.วริสรา ฉลาดเจริญ ช้ัน ป.1C ได้รับรางวัลที่ 1 

รถยนต์ Suzuki Celerio 
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มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ภราดา ดร.ชำานาญ 

เหล่ารักผล ผู้อำานวยการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี

กับ นายณรงค์ ลีลสมภพ ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

รุ่น 14  โอกาสเข้ารับตำาแหน่ง  นายกสมาคมศิษย์เก่า

อัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องรับรองผู้อำานวยการ ชั้น 1 

อาคารรัตนบรรณาคาร 

ACT Family Happy New Year 2022
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดงาน ACT Family

Happy New Year 2022 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564       

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี ภราดา 

ดร.ชำานาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการ ให้เกียรติเป็น

ประธาน ภายในงานมีการแสดงของบุคลากรใหม่ และ

การจับรางวัล โดย สมาคมผู้ปกครองและครู ฯ และสมาคม 

ศิษย์เก่า ฯ สนับสนุนรางวัลพิเศษ   
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บริจาคสิ่งของแก่่วัดนักบุญยอแซฟบ้านถิ่น
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง  

ได้นำาสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง และนักเรียน 

มอบให้แก่วัดนักบุญยอแซฟบ้านถิ่น จังหวัดอุดรธานี  

โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาพีรพงศ์  ดาราไทย อธิการ 

ที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง ให้เกียรติเป็นผู้ส่งมอบ เมื่อวัน

อังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารหอ

ประชุมหลุยส์ มารี ฯ  

บริจาคสิ่งของแก่บ้าน New Life
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง  

ได้นำาสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง และนักเรียน

มอบให้แก่ บ้าน New Life จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี 

มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย

ปกครอง เป็นผู้แทนในการส่งมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 27 

ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารหอประชุมหลุยส์ 

มารี ฯ

บริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนวังนากุดตากล้า
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง  

ได้นำาสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง และนักเรียน

มอบให้แก่ โรงเรียนวังนากุดตากล้า จังหวัดอำานาจเจริญ 

โดยมี ภราดากฤษฏา งามวงศ์ เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของ

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณหน้า

อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี ฯ    

บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิคามิลเลี่ยน 

โซเชียล เซนเตอร์ระยอง
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง  

ได้นำาสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง และนักเรียน

มอบให้แก่ มูลนิธิคามิลเลี่ยน โซเชียล เซนเตอร์ระยอง 

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดเช้ือเอชไอวี โดยมี มาสเตอร์ฐานพัฒน์

ธีระเชาวพัฒน์ หัวหน้าแผนกปกครอง มัธยมศึกษา และ

ตัวแทนนักเรียน เป็นผู้แทนส่งมอบ
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บริจาคสิ่งของแก่มูลนิธิเด็กบ้านทานตะวัน
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง  

ได้นำาสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง และนักเรียน

มอบให้แก่ มูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน เมื่อวันที่ 11 

มกราคม 2565 โดยมี มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์

หัวหน้าแผนกปกครองมัธยมฯ เป็นผู้แทนโรงเรียนใน

การส่งมอบ 

บริจาคสิ่งของแก่บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านเบธานี
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง  

ได้นำาสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง และนักเรียน 

มอบให้แก่ บ้านพักผู้สูงอายุ บ้านเบธานี สังฆมณฑล

ราชบุรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 โดยมี มาสเตอร์

สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง 

เป็นผู้แทนโรงเรียนในการส่งมอบ

บริจาคสิ่งของแก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง  

ได้นำาสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง และนักเรียน 

มอบให้แก่ โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เมื ่อวันที่ 13 

มกราคม 2564 โดยมี มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง เป็นผู้แทนโรงเรียนใน

การส่งมอบ

บริจาคสิ่งของแก่วัดวิศิษฏ์บุญญาวาศ
 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฝ่ายปกครอง  

ได้นำาสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้ปกครอง และนักเรียน 

มอบให้แก่ วัดวิศิษฏ์บุญญาวาศ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 

2565 โดยมี มิสนารถลดา ชมภูศรี หัวหน้าแผนก

ปกครอง ประถมศึกษา เป็นผู้แทน โรงเรียนในการส่งมอบ
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พิธีลงนามสัญญานักฟุตบอลเยาวชน
 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 คุณโรจนสิทธิ์ มีนิจสิน รองผู้อำานวยการโครงการกีฬาไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์

คุณมันทนา ประไพเพ็ชร์ ที่ปรึกษาโครงการไทยเบฟ ไทยทาเล้นท์ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำากัด (มหาชน) โดย

เครื่องดื่มตราช้าง พร้อมด้วยภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ และที่ปรึกษาฝ่ายปกครอง และคุณณรงค์วิทย์               

อุ่นแสงจันทร์ ผู้อำานวยการโครงการช้างเผือกฯ ร่วมพิธีลงนามสัญญานักฟุตบอลเยาวชน ระหว่าง เครื่องดื่ม

ตราชา้ง กับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ ห้องประชุมยอห์น แมร่ี โดยมีการเซ็นสัญญานักเตะเยาวชน รุ่นท่ี 6 ได้แก่ 

ด.ช.ชิษณุพงศ์ สุวรรณศักดิ์ ด.ช.ไกรวิชญ์ หนูขำา ชั้น ม.1/7 ด.ช.ภูมิรพี สิริบุญญากุลย์ ชั้น ม.2/4 ด.ช.พีรดา     

หล้าสวัสดิ์ ด.ช.ศิรสิทธิ์ ทรัพย์สิน ชั้น ม.2/5 และ นายพงศ์เพชร เอี่ยมสะอาด ชั้น ม.3/6

เหรียญทองแดง Thailand Youth Ice Hockey 

Championship 2021
 ผลการแข่งขัน Thailand Youth Ice Hockey 

Championship 2021 จัดโดย สมาคมฮอกกี้นำา้แข็ง

แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 17-20 ธันวาคม 2564 

ณ Ice Rink Maga Bangna ด.ช.วีรศรุต แสงเรือง ชั้น 

ป.3/8 ทีม Bangkok Zeus รุ่น U8 ได้รับรางวัลรอง

ชนะเลิศ อันดับ 2

รางวัลชนะเลิศ TGA-SINGHA Junior

Golf Ranking
 ด.ช.ปณต สุขอนันต์ ชั ้น ม.1/6 ได้รับรางวัล   

ชนะเลิศ จากการแข่งขันกอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA

Junior Golf Ranking (Class S, A, B, C, D, E, F) ภาค

กลาง สนามที่ 3 ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2564 

ณ สนามไดนาสตี้กอล์ฟ แอนด์ คันทรี่คลับ จ. นครปฐม
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รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน เทเบิลเทนนิสเพ่ือความชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 ผลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทาน ประจำาปี 2564 

ระหว่างวันที่ 16 - 27 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร ด.ช.วศพล ยะทวานนท์ 

ชั้น ม.1/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี และ ด.ช.วรเศรษฐ์ บวรธรรมรัตน์ 

ชั้น ม.2/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี

รางวัลชนะเลิศ KRASAE TENNIS CAMP

JUNIOR CHALLENGE 2022
 ผลการแข่งขันเทนนิส รายการ KRASAE TENNIS 

CAMP JUNIOR CHALLENGE 2022 ครั้งที่ 1 ระหว่าง

วันที่ 29-30 มกราคม 2565 ณ สนาม เอฟ บี ที สปอร์ต

พาร์ค ปิรามิด ลาดกระบัง ด.ช. กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร 

ช้ัน ป.2A ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชายเด่ียว รุ่นอายุ          

ไม่เกิน 8 ปี และ ด.ญ.ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร ชั้น ป.2A 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว

รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี 

เหรียญทองว่ายนำา้กีฬาระหว่างโรงเรียน
 ผลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำากีฬาระหว่างโรงเรียน 

(กรมพลศึกษา) ประจำาปี 2565 ระหว่างวันที่ 24-28

มกราคม 2565 ณ สระว่ายนำา้วิสุทธารมณ์ กรมพลศึกษา 

รุ่นอายุ 16-18 ปี น.ส.ชญาภา ป้านสุวรรณ์ ชั้น ม.4/2 

ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และนายธนภัทร 

เครือเถาว์  ชั้น ม.3/6 ได้รับรางวัล 1 เหรียญเงิน โดยมี

มาสเตอร์อภินันณ์ โชคทวิภัทร และมาสเตอร์ธนกร  

บุญจรัส เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม
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รางวัลชนะเลิศ TOYOTA JUNIOR 

BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021
 ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ TOYOTA 

JUNIOR BADMINTON CHAMPIONSHIPS 2021

ด.ช.ชยางกูร ไทรทรัพย์รงค์ ชั้น ม.3/7 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ด.ญ.อัญพัชร์

พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้น ม.2/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี และ 

น.ส.ธิดาพร กลีบย่ีสุ่น ช้ัน ม.5/4  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ประเภทคู่ผสม 

รางวัลชนะเลิศ มกรเกมส์ (ระดับภาค)
 น.ส.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.5/4 นักกีฬา

แบดมินตันเยาวชนทีมชาติไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขัน

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 

กรุงเทพมหานครมกรเกมส์ (ระดับภาค) ระหว่างวันที่ 

18 - 27 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ผลการ

แข่งขันได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิง รางวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 2 ประเภทคู่ผสม 

ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย
 ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วศพล 

ยะทวานนท์ ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1/7 นักกีฬา

เทเบิลเทนนิสที่ได้รับการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 

15 ปี ชุด A ประจำาปี 2565 เมื่อวันที่ 1 

กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์ฝึกซ้อมเทเบิล

เทนนิส โจล่า เซ็นทรัล บางนา ซึ่งตัวแทน

นักกีฬาชุดนี้จะได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน 

2 รายการ ได้แก่ เทเบิลเทนนิสเยาวชน

ชิงแชมป์อาเซียน 2022 และรายการเซต 

เทเบิลเทนนิส จูเนียร์ แอนด์ คาเดท 

ในช่วงกลางปี 2565
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นักกีฬาเทนนิสทีมชาติ
 น.ส.สลักทิพย์ อุ่นเมือง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4/6 นักเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 

16 ปี  ได้ผ่านการคัดเลือกให้เป็นนักกีฬาเทนนิสทีม

ชาติชุดใหญ่ ในโครงการเตรียมความพร้อมสำาหรับ

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ ประจำาปี 2565 ณ ศูนย์พัฒนา

กีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี
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