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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2563	 และพิธีมอบเกียรติบัตร

นักเรียนดีเด่นและร�งวัลเส้ือส�ม�รถ	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2564	โดยมี	ภร�ด�	ดร.วีรยุทธ	บุญพร�หมณ์	ผู้อำ�นวยก�ร

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีร�ช�	ให้เกียรติเป็นประธ�น	เม่ือวันท่ี	25	กุมภ�พันธ์	2565	และ	ภร�ด�	ดร.ชำ�น�ญ	เหล่�รักผล

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ให้เกียรติเป็นประธ�น	 เมื่อวันที่	 26	 กุมภ�พันธ์	 2565	ณ	 หอประชุมหลุยส์	

ม�รี	เดอ	มงฟอร์ต	ซึ่งปีก�รศึกษ�	2564	มีนักเรียนที่ได้รับเสื้อส�ม�รถสีแดงเข้ม	จำ�นวน	3	คน	ได้แก่	ด.ช.เสฎฐพันธ์	

เหล่�อ�รีย์	น�ยกรปภพ	สิทธิฤิทธิ์	และน�ยธฤต	วิทย์วรสกุล
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เหรียญเงินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
	 ห้องเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์	 ระดับมัธยมศึกษ�	 ได้ส่งผลง�นนักเรียนเข้�ร่วมก�รประกวดสิ่งประดิษฐ์	

และนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษ�	ในง�นวันนักประดิษฐ์	2564	-	2565	จัดโดย	สำ�นักง�นวิจัยแห่งช�ติ	ระหว่�ง

วันที่	2	-	6	กุมภ�พันธ์	2565	ผลปร�กฏว่�	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับร�งวัลเหรียญเงิน	ระดับประเทศ	จ�ก

ผลง�น	“ระบบประมวลภ�พเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนก�รโค้งงอของคอจ�กก�รนั่งหลับในกลุ่มผู้สูงอ�ยุ”	 โดย	

น�ยธฤต	วิทย์วรสกุล	ชั้น	ม.	5/1	และผลง�น	“ระบบคัดกรองสุขภ�พอัจฉริยะ”	โดย	น�ยชยพัฒน์	โอสน�นนท์	

น�ยกิตติธัช	จันทนะรัตน์	น�ยกรปภพ	สิทธิฤทธิ์	และน�ยจิรพล	เทศแก้ว	ชั้น	ม.	4/1

พิธีมอบรางวัล Best Achievement Onboard Award
	 คณะผู้บริห�รจ�กสำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	(สวทช.)	และองค์กรสำ�รวจอวก�ศ

ญี่ปุ่น	 ประจำ�ประเทศไทย	 (JAXA)	 มอบโล่ร�งวัล	 และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ที่ได้รับ

ร�งวัลชนะเลิศระดับเอเชีย	จ�กก�รแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์	Astrobee	ของ	NASA	บน

สถ�นีอวก�ศน�น�ช�ติ	ในโครงก�รคิโบะ	โรบอต	โปรแกรมม่ิง	ช�เลนจ์	คร้ังท่ี	2	โดยมี	ภร�ด�	ดร.ชำ�น�ญ	เหล่�รักผล	

ผู้อำ�นวยก�รโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	กล่�วต้อนรับ	และมอบของที่ระลึก	พร้อมด้วย	คุณส่องแสง	ปทะว�นิช	น�ยก

สม�คมผู้ปกครองและครูฯ	คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ผู้อำ�นวยก�ร	และคณะครูร่วมพีธีรับร�งวัล	เมื่อวันที่	8	มีน�คม	

2565	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณ�ค�ร	3	อ�ค�รรัตนบรรณ�ค�ร
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
	 น�ยธฤต	วิทย์วรสกุล	และ	น.ส.เปมิก�	จงขวัญยืน	

ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	5/1	“ทีม	Domacod”	ได้รับร�งวัล

รองชนะเลิศอันดับ	1	(จ�ก	250	ทีมทั่วประเทศ)	ในก�ร

แข่งขันพัฒน�โปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย	

คร้ังท่ี	24	(NSC	2022)	จัดโดย	สำ�นักง�นพัฒน�วิทย�ศ�สตร์	

และเทคโนโลยีแห่งช�ติ	(สวทช.)	โดยผลง�น	“แอพพลิเคช่ัน	

Domacod	ตัวช่วยอัจฉริยะสำ�หรับจัดหมวดหมู่	และค้นห�	

รูปภ�พ”	โดยมี	มิสพิชช�พร	ประยูรอนุเทพ	เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

เหรียญทอง Bangkok Christian College 

Music Competition 2021
	 ผลก�รประกวดดนตรี	 ร�ยก�ร	 Bangkok	

Christian	College	Music	Competition	2021	ร�งวัล

เหรียญทอง	ประเภทเครื่องส�ยส�กล	รุ่นอ�ยุ	10-12	ปี

ได้แก่	 ด.ช.ทศธรรม	 ศรีเครือเเก้ว	 ชั้น	 ป.6/3	 ร�งวัล

เหรียญเงิน	ประเภทเครื่องกระทบเชิงสร้�งสรรค์	Drum	

set	 (กลองชุด)	 รุ่นอ�ยุ	 6	 -	 9	 ปี	 ได้แก่	 ด.ช.อนุศิษฎ์						

ตีรถ�นนท์	 ชั้นป.4/1	 และร�งวัลเหรียญเงิน	 ประเภท

เคร่ืองส�ยส�กลรุ่นอ�ยุ	 13	 -	 15	 ปี	 ได้แก่	ด.ญ.วทันย์พัทธ์		

ไข่เพชร	ชั้น	ม.2/4	และด.ช.ธรรมธัช	ศรีอรัญญ�กุล	ชั้น	

ม.3/3					

ตัวแทนนักเรียนโอลิมปิก
	 ด.ช.วีรวิชญ์	โชติจุฬ�งกูร	ช้ัน	ม.3/8	แผนก�รเรียน

ห้องเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์ฯ	(STEM	ม.ต้น)	ได้ผ่�นก�ร

คัดเลือกเป็น	1	ใน	20	ตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกระดับชั้น

มธัยมศกึษ�ตอนตน้	จ�กนกัเรยีนตวัแทนทัง้หมด120	คน	 

เพื่อเข้�ร่วมโครงก�รค่�ยโอลิมปิกวิช�ก�ร	สวช.	ภ�คฤดู

ร้อน	 ประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2565	 (รอบตัวแทนประเทศ)	

และได้ร ับร�งว ัล	“10	ส ุดยอดแนวคิดโครงง�น

คณิตศ�สตร์-วิทย�ศ�สตร์”	เมื่อวันที่	22	เมษ�ยน	2565
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รางวัลเหรียญทอง 

Trinity Music Learning Fest#7
	 ด.ช.พุฒิพัฒน์	อุทัยส�ง	ชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	1/3	

ได้เข้�ร่วมก�รแข่งขันเปียโน	ร�ยก�ร	Trinity	Music	

Learning	Fest	ครั้งที่	7	ระดับก�รแข่งขัน	Category	1	

จัดโดย	Trinity	College	London	ผลก�รแข่งขันได้รับ

ร�งวัลเหรียญทอง	รุ่นอ�ยุไม่เกิน	12	ปี		

พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ
	 แผนก�รเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์ฯ	 ระดับชั้น

ม.ต้น	 จัดพิธีมอบเส้ือปฏิบัติก�รให้กับนักเรียนช้ัน	 ม.1/1	

และ	 Grade	 7A	 เพื่อแสดงถึงคว�มมุ่งมั่นในก�รเรียน

และคว�มภ�คภูมิใจในก�รเป็นส่วนหนึ่งของแผน

ก�รเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย�ศ�สตร์ฯ	 โดยมี	 ภร�ด�	

ดร.ชำ�น�ญ	 เหล่�รักผล	 ผู้อำ�นวยก�ร	 ให้เกียรติเป็น

ประธ�น	เมื่อวันที่	17	กุมภ�พันธ์	2565

พิธีเปิดห้อง ACT Cooking Club 
	 กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ก�รง�นอ�ชีพ	ฝ่�ยวิช�ก�ร	

จัดพิธีเปิดห้อง	ACT	Cooking	Club	ณ	บริเวณชั้น	2

อ�ค�รเซนต์แมรี่	เมื่อวันที่	29	เมษ�ยน	2565	โดยมี

ภร�ด�	ดร.ชำ�น�ญ	เหล่�รักผล	ผู้อำ�นวยก�ร	ให้เกียรติ

เป็นประธ�น	 ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย	 ก�รจัดทำ�นำ�้

สมุนไพรโดยนักเรียนแผนก�รเรียนก�รจัดก�รธุรกิจ	

และกิจกรรมทำ�ขนมไทยและเบเกอรี่	 โดยนักเรียนที่เข้�

ร่วมโครงก�ร	Summer	Course	2022

Feb - Apr 2022

พิธีเปิดงานนิทรรศการ

ผลงานนักเรียน Digital Art
	 ภร�ด�	 ดร.ชำ�น�ญ	 เหล่�รักผล	 ให้เกียรติเป็น

ประธ�นพิธีเปิดง�นนิทรรศก�รผลง�นนักเรียนแผนก�ร

เรียน	 Digital	 Art	 ปีก�รศึกษ�	 2564	 เมื่อวันที่	 28	

เมษ�ยน	 2565	 ในรูปแบบ	 Metaverse	 ผ่�นเว็บไซต์	

Spatial.io	 	 ซึ่งผู้เช้�ชมง�นจะได้อวต�ร	 (avatar)	 เป็น	

กร�ฟิก	 3	 มิติ	 แทนตนเองขณะเวล�ที่ทำ�กิจกรรมใน	

Metaverse
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STEM Day Camp
	 แผนก�รเรียน	STEM	ระดับประถมศึกษ�	จัดกิจกรรม	STEM	Day	Camp	ภ�ยใต้หัวข้อ	"Jurassic	Park"	

ระหว่�งวันที่	 1-5	 มีน�คม	 2565	 ณ	 บริเวณใต้อ�ค�รร�ฟ�แอล	 ภ�ยในง�นมีกิจกรรมม�กม�ย	 อ�ทิ	 BOUNCY					

DINOSAUR,	DINOSAUR	BOX	และกิจกรรมม�สร้�งฟอสซิลกันเถอะ

English Summer Camp 2022 

และ ACT-BELL Summer School
	 ฝ่�ยวิช�ก�ร	 จัดก�รเรียนก�รสอน	 English	

Summer	 Camp	 2022	 และ	 ACT-BELL	 Summer	

School	ระหว่�ง	วันที่	14	มีน�คม	-	8	เมษ�ยน	2565	

เพื่อพัฒน�ทักษะก�รพูดภ�ษ�อังกฤษ	ผ่�นก�รเรียนรู้

ที่สนุกสน�นจ�กกิจกรรมที่หล�กหล�ย	

ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีการศึกษา 2564 
	 ก�รประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปีก�รศึกษ�	 2564	 สม�คมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อ

วันที่	19	มีน�คม	2565	ณ	หอประชุมหลุยส์	ม�รี	เดอ	มงฟอร์ต	เพื่อชี้แจงผลก�รดำ�เนินง�นตลอดปีก�รศึกษ�

ในโอก�สนี้	 น�ยส่องแสง	ปทะว�นิช	 น�ยกสม�คมผู้ปกครองและครูฯ	 เป็นตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน	 ดังนี้	 มอบเงินสนับสนุนกองทุนครูเกษียณ	 จำ�นวน	 100,000	 บ�ท							

สม�คมฯ	มอบเงินเป็นสวัสดิก�รให้ครูเกษียณ	ปีก�รศึกษ�	2564	จำ�นวน	8	คน	รวม	249,000	บ�ท	
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ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยฯ 
	 ฝ่�ยวิช�ก�ร	นำ�ตัวแทนคณะครูผู้สอนวิทย�ศ�สตร์

ช่วงชั้นที่	1	-	4	เดินท�งไปศึกษ�ดูง�น	ณ	สถ�บันวิจัย

วิทย�ศ�สตร์	 และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	 ต�ม

โครงก�ร	 “GEN	 Sci”	 เมื่อวันที่	 10	 กุมภ�พันธ์	 2565	

เพ่ือพัฒน�ครูวิทย�ศ�สตร์ให้มีคว�มเชี่ยวช�ญในก�ร

ออกแบบก�รเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะด้�นก�รคิด	และ

ส่งเสริมผู้เรียนสู่คว�มเป็นนวัตกร

ศึกษาดูงานสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
	 คณะครูผู้สอนวิช�วิทย�ศ�สตร์และเทคโนโลยี	

และบุคล�กรฝ่�ยวิช�ก�ร	 เดินท�งไปศึกษ�ดูง�น

สำ�นักง�นนวัตกรรมแห่งช�ติ	 และกรมวิทย�ศ�สตร์

บริก�ร	ต�มโครงก�ร	“GEN	Sci”	เมื่อวันที่	7	มีน�คม	

2565	 โดยมี	 รศ.ดร.พ�สิทธิ์	 หล่อธีรพงศ์	 รองปลัด

กระทรวงก�รอุดมศึกษ�	 วิทย�ศ�สตร์	 วิจัยและ

นวัตกรรมให้ก�รต้อนรับ	

มอบเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต
	 ภร�ด�	 ดร.	 ชำ�น�ญ	 เหล่�รักผล	 ผู้อำ�นวยก�ร	

ได้มอบอุปกรณ์เครื ่องดนตรีวงโยธว�ทิตให้แก	่

มิสพัทธนันท์	 ใจเด็ด	 ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ป�ง	

เพื่อส่งเสริมสุนทรียภ�พด้�นดนตรีให้กับเย�วชนต่อไป

เมื่อวันที่	 28	 เมษ�ยน	 2565	ณ	 บริเวณชั้น	 1	 อ�ค�ร		

หอประชุมหลุยส์	ม�รี	เดอ	มงฟอร์ต	

พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6
	 ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ปีที่	 6	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตร

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษ�ปีท่ี	6	ปีก�รศึกษ�	2564	เม่ือวันท่ี

23	เมษ�ยน	2565	ณ	หอประชุมหลุยส์	ม�รี	เดอ	มงฟอร์ต	

โดยมีภร�ด�	ดร.	ชำ�น�ญ	เหล่�รักผล	ผู ้อำ�นวยก�ร

ให้เกียรติเป็นประธ�น	สม�คมผู้ปกครองและครููฯ	

สม�คมศิษย์เก่�	 คณะกรรมก�รที่ปรึกษ�ผู้อำ�นวยก�ร	

เข้�ร่วมพิธี
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ฉีคดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 นักเรียน ป.5-ป.6
	 ง�นอน�มัยโรงเรียน	ฝ่�ยบริห�รทั่วไป	ร่วมกับ

โรงพย�บ�ลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม		

ดำ�เนินก�รจัดฉีดวัคซีน	 Pfizer	 เข็มที่	 1	 ให้กับนักเรียน

ระดับชั้น	 ป.5	 -	 ป.6	 ที่ลงทะเบียนแจ้งคว�มประสงค์

ยินยอมรับบริก�ร	 เมื่อวันเส�ร์ที่	 26	 กุมภ�พันธ์	 2565	

ณ	บริเวณชั้น	1	อ�ค�ร	Golden	Jubilee

ฉีคดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 นักเรียน ป.3-ป.4
	 ง�นอน�มัยโรงเรียน	ฝ่�ยบริห�รทั่วไป	ร่วมกับ

โรงพย�บ�ลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนชั่นแนล	 หนองแขม		

ดำ�เนินก�รจัดฉีดวัคซีน	 Pfizer	 เข็มที่	 1	 ให้กับนักเรียน

ระดับชั้น	 ป.3	 -	 ป.4	 ที่ลงทะเบียนแจ้งคว�มประสงค์

ยินยอมรับบริก�ร	เมื่อวันที่	22	มีน�คม	2565	ณ	บริเวณ

ชั้น	1	อ�ค�ร	Golden	Jubilee

ACT Exercise for Health
	 ศูนย์กีฬ�	ฝ่�ยกิจกรรม	จัดพิธีเปิดกิจกรรมก�ร

ออกกำ�ลังก�ย	และก�รแข่งขันกีฬ�ส�นคว�มสัมพันธ์

ACT	Exercise	for	Health	โดยมี	ภร�ด�	ดร.ชำ�น�ญ	

เหล่�รักผล	ให้เกียรติเป็นประธ�น	เมื่อวันที่	10	มีน�คม	

2565	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 ม�รี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ซึ่ง

กีฬ�ที่จัดก�รแข่งขัน	 ได้แก่	 เทเบิลเทนนิส	 แบดมินตัน	

เปตอง	วอลเลย์บอล	บ�สเกตบอล	และฟุตบอล
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รางวัลชนะเลิศ PTT-NSDE ลอนเทนนิส

พัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน
	 ผลก�รแข่งขันเทนนิสร�ยก�ร	PTT-NSDE	ลอน	

เทนนิสพัฒน�ฝีมือ	 ครั้งที่	 1	 ภ�คอีส�น	 (รุ่นอ�ยุไม่เกิน		

8	ปี)	ระหว่�งวันที่	12	-	13	กุมภ�พันธ์	2565	ด.ช.กฤษฎ์ิ	

น่ิมวชิระสุนทร	ช้ัน	ป.2A		ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	ประเภท

ช�ยเดี่ยว	ด.ญ.ชัญญ�	นิ่มวชิระสุนทร	ชั้น	ป.2A	ได้รับ

ร�งวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	และ	ด.ญ.ชญ�ด�

น่ิมวชิระสุนทร	ช้ัน	ป.2A	ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	

ประเภทหญิงเดี่ยว	

รางวัลรองชนะเลิศ เทนนิสเยาวชน

เพื่อความชนะเลิศฯ
	 ผลก�รแข่งขัน		เทนนิสเย�วชน			เพื ่อคว�ม

ชนะเลิศแห่งประเทศไทย	ครั ้งที ่	60	ประจำ�ปี	2565	

ชิงถ้วยพระร�ชท�น	พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัว	และ

สมเด็จพระกนิษฐ�ธิร�ชเจ้�	 กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ร�ชสุด�ฯ	สย�มบรมร�ชกุม�รี	ด.ช.กฤษฎ์ิ	น่ิมวชิระสุนทร

ชั้น	 ป.2A	 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศ	 ประเภทช�ยเดี่ยว	

และร�งวัลรองชนะเลิศ	ประเภทช�ยคู่	รุ่นอ�ยุไม่เกิน	8	ปี

ด.ญ.ชัญญ�	น่ิมวชิระสุนทร	และ	ด.ญ.ชญ�ด�	น่ิมวชิระสุนทร

ชั้น	ป.2A	 ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศ	ประเภทหญิงคู่	 รุ่น

อ�ยุไม่เกิน	8	ปี	

รางวัลชนะเลิศ BAT - BTU - GRANULAR 

CHAMPIONSHIP 2022
	 ผลก�รแข่งข ัน			ก ีฬ�แบดมินตันร�ยก�ร	

BAT	-	BTU	-	GRANULAR	CHAMPIONSHIP	2022

เม่ือวันท่ี	16	-	21	กุมภ�พันธ์	2565	ณ	ศูนย์กีฬ�มห�วิทย�ลัย	

กรุงเทพธนบุรี	ด.ช.ชย�งกูร	ไทรทรัพย์ณรงค์	ชั้น	ม.3/7	

ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	ประเภทคู่ผสม	รุ่นอ�ยุไม่เกิน	17	ปี	

และ	น.ส.ธิด�พร	กลีบยี่สุ่น	ชั้น	ม.5/4	ได้รับร�งวัลรอง

ชนะเลิศอันดับ	1	ประเภทหญิงเด่ียว	รุ่นอ�ยุไม่เกิน	19	ปี	
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รางวัลชนะเลิศ กระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์ ชาเลนจ์ 2022
	 ผลก�รแข่งขันเทนนิสร�ยก�รกระแสร์เทนนิสแคมป์	 จูเนียร์	 ช�เลนจ์	 2022	 ครั้งที่	 2	 ระหว่�งวันที่	 26-

27	กุมภ�พันธ์	2565	ด.ญ.พิชญ�ภัค	ศรีมุกข์	 ช้ัน	ป.6/2	นักกีฬ�เทนนิสเย�วชนทีมช�ติไทย	ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	

ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอ�ยุไม่เกิน	14	ปี	ด.ช.กฤษฎิ์	นิ่มวชิระสุนทร	ชั้น	ป.2A	ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	ประเภทช�ย

เดี่ยว	รุ่นอ�ยุไม่เกิน	8	ปี	ด.ญ.ชัญญ�	นิ่มวชิระสุนทร	ชั้น	ป.2A	ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอ�ยุไม่

เกิน	8	ปี	ด.ญ.ชญ�ด�	นิ่มวชิระสุนทร	ชั้นป.2A	ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับที่	1	ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอ�ยุไม่

เกิน	8	ปี

รางวัลชนะเลิศ 

LTO Junior Championship 2022
	 ผลก�รแข่งขันกีฬ�เทนนิส	ร�ยก�ร	LTO	Junior

Championship	 2022	 ครั้งที่	 1	 ณ	 ศูนย์พัฒน�กีฬ�

เทนนิสแห่งช�ติ	เมืองทองธ�นี	ระหว่�งวันที่	19	-	20

มีน�คม	2565	ด.ญ.พิชญ�ภัค	ศรีมุกข์	ช้ัน	ป.6/2	นักกีฬ�

เทนนิสเย�วชนทีมช�ติไทย	 อ�ยุไม่เกิน	 12	 ปี	 ได้รับ

ร�งวัลชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอ�ยุไม่เกิน	14	ปี	

รางวัลชนะเลิศ PTT-NSDF 

ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง
	 ผลก�รแข่งขัน	 PTT-NSDF	 ลอนเทนนิสพัฒน�

ฝีมือ	คร้ังท่ี	2	ภ�คกล�ง	สน�มเทนนิส	ศูนย์กีฬ�สวนหลวง	

ร.9	ด.ญ.พิชญ�ภัค	ศรีมุกข์	ชั้น	ป.6/2	นักกีฬ�เทนนิส

เย�วชนทีมช�ติไทย	 อ�ยุไม่เกิน	 12	 ปี	 ได้รับร�งวัล							

ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	รุ่นอ�ยุไม่เกิน	14	ปี	
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รางวัลชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา
	 ผลก�รแข่งขันฟุตบอล	ร�ยก�รกรมพลศึกษ�	ประจำ�ปีก�รศึกษ�	2564	 เมื่อวันที่	 14	กุมภ�พันธ์	 2565						

ณ	สน�มศุภชล�ศัย	ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	รุ่น	14	ปี	ประเภท	ก	และร�งวัลชนะเลิศ	

รุ่น	16	ปี	ประเภท	ก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

HJGT Myrtlewood Junior Open
	 ผลก�รแข่งขันกีฬ�กอล์ฟ	ร�ยก�ร	HJGT	Myr-

tlewood	Junior	Open	รุ่น	Girl	14-18		ระหว่�งวันที่

26-27	 มีน�คม	 2565	 ณ	 Myrtlewood	 Golf	 Club,	

North	 Carolina,	 USA	 น.ส.วริศร�	 รุ่งโรจน�ลักษณ์		

ชั้น	ม.5/4	ได้รับร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

รางวัลชนะเลิศแบดมินตัน ศรีสะเกษเกมส์
	 ผลก�รแข่งขันกีฬ�แห่งช�ติ	ครั้งที่	47	ศรีสะเกษ

เกมส์	ระหว่�งวันที่	5	-	25	มีน�คม	2565	น.ส.ธิด�พร

กลีบย่ีสุ่น	ช้ัน	ม.5/4	นักกีฬ�แบดมินตันตัวแทนกรุงเทพฯ

ได้รับร�งวัลชนะเลิศ	ประเภท	ทีมหญิง	ร�งวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	1	ประเภทหญิงคู่	และร�งวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	

2	ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ HJGT 

Stonebridge Junior Open
ผลก�รแข่งขันกีฬ�กอล์ฟ	ร�ยก�ร	HJGT	Stonebridge	

Junior	 Open	 รุ่น	 Girl	 14-18	 ระหว่�งวันที่	 19-20	

มีน�คม	2565	ณ	Stonebridge	Golf	Club	 ,	North	

Carolina,	USA	น.ส.วริศร�	รุ่งโรจน�ลักษณ์	ชั้น	ม.5/4	

ได้รับร�งวัลชนะเลิศ
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รางวัลชนะเลิศ SINGHA-TSGU 

Juniors Future Tour 2021-2022
	 ผลก�รแข่งขันกอล์ฟ	ร�ยก�ร	SINGHA-TSGU

Juniors	Future	Tour	2021-2022	เม่ือวันท่ี	27	มีน�คม	

2565	ณ	สน�มวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับ	แอนด์	 รีสอร์ท	

จังหวัดนครน�ยก	ด.ช.ปณต	สุขอนันต์	ชั้น	ม.1/6	และ	

ด.ญ.ป�รัช	สุขอนันต์	ชั้น	ม.2/5	ได้รับร�งวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ TGA-SINGHA

Junior Golf Ranking 2021-2022 ภาคอีสาน
	 ผลก�รแข่งขันกีฬ�กอล์ฟ	ร�ยก�ร	TGA-SINGHA

Junior	 Golf	 Ranking	 2021-2022	 (Class	 S,	 A,	 B,	

C,	D,	E,	F)	ภ�คอีส�น	สน�มที่	6	ระหว่�งวันที่	12-13	

มีน�คม	 2565	 ณ	 สน�มกอล์ฟ	 สิงห์ป�ร์ค	 จ.ขอนแก่น	

ด.ญ.ป�รัช	สุขอนันต์	ชั้น	ม.2/5	ได้รับร�งวัลชนะเลิศ
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