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วันที่ ระดับชั้น ประธานมอบเกียรติบัตร

3 ส.ค. 65 ป.2 – ป.4 ภราดาครรชิต สีสาวรรณ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

4 ส.ค. 65 ป.5 – ป.6 ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ

5 ส.ค. 65 ม.1 – ม.3 ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ

6 ส.ค. 65 ม.4 – ม.6 รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และนวัตกรรม 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำาปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 3 - 6 สิงหาคม 

2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีกำาหนดการดังนี้ 

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2564
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รางวัลชนะเลิศ EduPloys Crossword Game
 นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

6/2  ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขัน

ครอสเวิร์ดเกม รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ 

EduPloys Crossword Game A-Math Kumkom 

Ed-Sport Challenge 2022 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 

2565 ณ Pleanary Mall 

รางวัลชนะเลิศ MAKER ROBOTICS 

CHALLENGE 2022
 นายธนกร รุ่งเรืองพร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 

ชมรมหุ่นยนต์ ACT Robot Club ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภท Line Tracing Senior รางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ 1 ประเภท Line Tracing Enhance Senior 

และได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วม

การแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ณ ประเทศโรมาเนีย 

จากการแข่งขันหุ่นยนต์รายการ MAKER ROBOTICS 

CHALLENGE 2022 เมื่อวันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 

ณ The Hub Rangsit

นักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ครบกำาหนดโครงการ
 ฝ่ายวิชาการ ได้นำา Mr.Luca Sidoti นักเรียน

แลกเปลี่ยนโครงการเยาวชน AFS ประจำาปี 2565 ที่เข้า

ร่วมชั้นเรียนกับนักเรียน EP Grade 11 จนครบกำาหนด 

เข้าพบภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ เมื่อ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เพื่อกล่าวอำาลา และรับมอบ

ของที่ระลึก

มอบรางวัลผลงานด้านวิชาการ
 งานห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง 

สสวท. และ สอวน. ระดับชั้น ม.ต้น ฝ่ายวิชาการ นำา

นักเรียนเข้าพบภราดา ดร. ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2565 เพื่อรายงานผลการแข่งขัน

ทักษะทางด้านวิชาการ และโครงการประเมิน TEDET 

ประจำาปี 2564 โดยมีผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดี 

ณ บริเวณชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร 
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พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์  

ผู้อำานวยการ เป็นประธานในพิธี คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ 

คณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

รางวัล DIAMOND of the YEAR 2021
 มาสเตอร์เทิดพล วงษ์รักษา ผู้จัดกิจกรรมตอบ

ปัญหา Social Study Genius เพชรยอดสังคม ได้ส่ง

มอบรางวัล DIAMOND of the YEAR 2021 ให้กับ

นายภานรินทร์ ศรีอยู่ยงค์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 (ปี

การศึกษา 2564) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน

ในหัวข้อ “งูไทย” โดยมีมิสจันทร์เพ็ญ จงพิพัฒน์มงคล 

หัวหน้าแผนกวิชาการ มัธยมศึกษา เป็นผู้มอบรางวัล เม่ือวัน

ท่ี 12 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

พิธีมอบรางวัลการประกวดเนื่องในวันสุนทรภู่
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฝ่ายวิชาการ 

จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนท่ีได้รับรางวัลจาก

การจัดกิจกรรมการประกวดเนื่องในวันสุนทรภู่ โดยมี 

ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ ให้เกียรติ

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ ห้อง

ประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร
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พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีถวายพระพร เน่ืองในโอาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ เป็นประธาน 

คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี คณะครู และตัวแทน

นักเรียนเข้าร่วมพิธีเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

กิจกรรมระลึกพระคุณแม่
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรมระลึก

พระคุณแม่ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุม

หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีนักเรียนและผู้ปกครอง

ระดับชั้น ป.1 และ ป.2 เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งแบ่งออก

เป็น 4 รอบ ภายในงานมีการแสดงดนตรี “ฟังเพลงรัก 

ข้างตักแม่” ของนักเรียนร่วมกับศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญ

ธนบุรี และปิดท้ายกิจกรรมด้วยพิธีกราบแม่

กีฬาสัมพันธ์วันแม่
 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ร่วมกับ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และกลุ่มสาระการเรียนรู้

สุขศึกษาและพลศึกษาจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ "วันแม่" 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ มาร์ตินยิมเนเซียม ภายใน

งานมีการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน และบาสเกตบอล ซึ่ง

แต่ละทีมประกอบด้วยสมาคมผู้ปกครองฯ ผู้ปกครอง 

และบุคลากร โดยมีภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

ผู้อำานวยการ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมการแข่งขัน
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วจนพิธีกรรมเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีเทิดเกียรติ

แม่พระอัสสัมชัญ ผู้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ เมื่อวันที่ 

11 สิงหาคม 2565 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์     

ผู้อำานวยการ เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม 

คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร คณะกรรมการสมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมาคมศิษย์

เก่าอัสสัมชัญธนบุรี คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมพิธี 

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ
 งานอภิบาล สำานักผู้อำานวยการ จัดพิธีมิสซา

เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โดยมีบาทหลวงวิทยา 

เลิศทนงศักดิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมิสซาบูชา

ขอบพระคุณ คณะภราดา คณะผู้ร่วมบริหาร สมาคม 

ผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม

หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต หลังจากพิธีมิสซาเสร็จสิ้น 

ฝ่ายกิจกรรม จัดพิธีมอบทุนการศึกษา นักเรียนจาก

ชุมชน และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านดนตรี 

กีฬา โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ       

ให้เกียรติเป็นประธานมอบทุนการศึกษา  

พิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีฯ
 งานอภิบาล สำานักผู้อำานวยการ  จัดพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง เดอ มงฟอร์ต เมื่อวันที่ 

21 กรกฎาคม 2565 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำานวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ภายในงาน

มีการจัดพิธีมอบรางวัลจากการประกวดในกิจกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ โดยมีภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย 

อธิการ และภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับนักเรียน
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พิธีแต่งตั้งประธานสี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาเเละพลศึกษา ฝ่ายวิชาการ จัดพิธี

แต่งตั้งครูที่ปรึกษาสี ประธานสี และรองประธานสี ในการจัดการแข่งขัน

กรีฑาสี ACT College Day 2022 ประจำาปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 11 

กรกฎาคม 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี ภราดา 

ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ ให้เกียรติเป็นประธาน ทั้งนี้ ในปีการ

ศึกษา 2565 เซนต์นักบุญประจำาสี มีดังนี้ St. Mary สีขาว, St. Rafael     

สีเหลือง, St. Louis สีแดง, St. Gabriel สีน้ำาเงิน, St. Peter สีแสด และ 

St. John สีเขียว

Happy Feast Day คณะภราดา
 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อำานวยการ คณะครู เจ้าหน้าท่ี และตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงความยินดี Happy

Feast Day เนื่องในโอกาสวันฉลองศาสนนามของภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ (St. Peter) ผู้อำานวยการ ภราดา

พีรพงศ์ ดาราไทย (St. Paul) อธิการ และภราดาครรชิต สีสาวรรณ (St. Peter) ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายบริหาร

ทั่วไป เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยมีนักเรียนจากศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี บรรเลงเพลงอวยพรแสดงความ

ยินดี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

อบรมการถ่ายภาพเบื้องต้น
 ฝ่ายปกครอง จัดอบรมการถ่ายภาพ

เบื้องต้น เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง

ประชุมอัสสัมชญั ช้ัน 1 อาคารอัสสัมชัญ โดยมี

มาสเตอร์รณชัย เมฆบริสุทธ์ิ งานประชาสัมพันธ์

และสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ - การเงิน เป็น

วิทยากร ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีหัวหน้าระดับชั้น

ตัวแทนระดับช้ันต่าง ๆ และบุคลากรฝ่ายปกครอง

เข้าร่วมการอบรม จำานวน 31 คน
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พิธีทบทวนคำาปฏิญาณ 

และเดินสวนสนาม
 ฝ่ายปกครอง จัดพิธีทบทวนคำาปฏิญาณ 

และเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

ลูกเสือแห่งชาติ เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 

ณ มาร์ตินยิมเนเซียม ช้ัน 3 อาคาร Golden Jubilee

โดยมี ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ เป็นประธาน 

และตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารี เข้าร่วมพิธี

พิธีมอบเกียรติบัตร 

กิจกรรมสัปดาห์ต้านสิ่งเสพติด
 ฝ่ายปกครอง จัดพิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม

สัปดาห์ต้านสิ่งเสพติด ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจาก

การประกวดในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก หัวข้อ 

“ACT วัยใส ห่างไกลสิ่งเสพติด” โดยมี ภราดา ดร.ศักดา 

สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ ให้เกียรติเป็นประธานมอบ

เกียรติบัตรและของรางวัล เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 

ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 

กิจกรรมบริจาคโลหิต
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์

ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมบริจาค

โลหิต เพื่อผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 7 

กรกฎาคม 2565 ณ ห้องคลาสออกกำาลังกาย ชั้น 2

อาคาร Golden Jubilee ซ่ึงได้รับความสนใจจากนักเรียน 

บุคลากร และผู้ปกครองเป็นจำานวนมาก

อบรมการฝึกซ้อมหนีไฟลงจากอาคารสูง
 งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย ฝ่ายปกครอง 

จัดกิจกรรมอบรมการฝึกซ้อมหนีไฟลงจากอาคารสูง 

และสาธิตการหนีไฟด้วยวิธีกระโดดเบาะลม ประจำาปี

การศึกษา 2565 โดยมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์ป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยเขตบางแค เป็นวิทยากร และฝึก

ปฏิบัติ เม่ือวันท่ี 8 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารราฟาแอล
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โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน

แผนกการเงิน
 โรงเรียนเซนต์คาเบรียล นำาโดย ภราดาภูวรินทร์

เขมรัชต์อนนต์  และคุณครูเดินทางมาศึกษาดูงานแผนก

การเงิน (SWIS Plus) เมื ่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 

โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ กล่าว

ต้อนรับ และมอบของท่ีระลึก ณ ห้องประชุมรัตนบรรณา-

คาร 3 บุคลากรแผนกการเงินนำาเย่ียมชมระบบการทำางาน

โรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน

การบริหารงานวิชาการ
 คณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์ยอแซฟ ยานนาวา 

เดินทางมาศึกษาดูงานการบริหารงานวิชาการ เมื่อวันที่ 

30 มิถุนายน 2565 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ 

ผู้อำานวยการ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ

ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 บุคลากร

ฝ่ายวิชาการให้ข้อมูลการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงาน

การสอนศิลปะการเต้น
 คณะครูกลุ่มงานนาฏศิลป์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญ

ระยอง เข้าศึกษาดูงานการสอนศิลปะการเต้น ศูนย์กีฬา 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 โดยมีภราดา ดร.ศักดา 

สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ กล่าวต้อนรับ และรับมอบของ

ที่ระลึก ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 บุคลากรศูนย์

กีฬา ฝ่ายกิจกรรม นำาเยี่ยมชมศูนย์กีฬา และให้ข้อมูล

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงาน

ฝ่ายกิจกรรม
 ภราดา ดร.ชำานาญ เหล่ารักผล ผู้อำานวยการ

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำาคณะผู้บริหาร และบุคลากร

เข้าศึกษาดูงานด้านการสอนดนตรี กีฬา ฝ่ายกิจกรรม 

เมื่อวันที่ 27-28 มิถุนายน 2565 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา 

สกนธวัฒน์ ผู้อำานวยการ กล่าวต้อนรับ และมอบของที่

ระลึก ณ บริเวณชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร
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โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงาน

การเรียนการสอน STEM
 คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอนุบาล

เด่นหล้า เพชรเกษม และโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5

เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอน STEM 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 โดยมีมาสเตอร์ผดุงศักดิ ์ 

แสงสวงค์ ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม

กล่าวต้อนรับ บุคลากร STEM Center และ ACT Learning 

Space ให้การต้อนรับและนำาเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้    

โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน

การใช้ระบบ SWIS 
 ภราดาพัทธนันท์ ไชยรา และคณะบุคลากร

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล เดินทางมาศึกษาดูงานด้านการ

ใช้ระบบ SWIS ในการบริหารของโรงเรียน  เมื่อวันที่

6 สิงหาคม 2565 โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์

ผู้อำานวยการ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และบุคลากรฝ่าย

ต่าง ๆ ร่วมต้อนรับ และให้ข้อมูล

ผู้อำานวยการโรงเรียนแบดมินตัน

บ้านทองหยอดเข้าพบผู้อำานวยการ

 คุณภัททพล เงินศรีสุข ผู้อำานวยการโรงเรียน

แบดมินตันบ้านทองหยอด นำานักกีฬาในสังกัด นำาโดย 

น.ส.รัชนก อินทนนท์ เข้าพบผู้อำานวยการ เมื่อวันที่ 9 

สิงหาคม 2565 และสนับสนุนลูกแบดมินตันให้กับทาง

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เพื่อใช้ในกีฬาสัมพันธ์วันแม่

ประเมินนักเรียนระดับชั้น ป.1/2566
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดประเมินนักเรียน

เพ่ือเข้าศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 

2566  เม่ือวันท่ี 23 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้

ACT Learning Space ชั้น 3 อาคารรัตนบรรณาคาร

และประกาศผลการประเมิน เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม

2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียน 
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รางวัลชนะเลิศ 13th Kasetsart Taekwondo 

Championship 2022

 ผลการแข่งขันกีฬาเทควันโดรายการ 13th 

Kasetsart Taekwondo Championship 2022 

นายพีรพัฒน์ ตระการวิจิตร ชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัล

นักกีฬายอดเยี่ยมชาย รุ่นเยาวชน และรางวัลชนะเลิศ

ประเภทชายเดี่ยว และทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี

ด.ช.พีรพล ตระการวิจิตร ช้ันม.2/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

ประเภทพุ่มเซ่ ทีมชาย รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ด.ช.ปริญ 

ศิริเมธานณ ชั้น ป.5/7 ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภท

เดี่ยว และคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปีชาย

รางวัลชนะเลิศกีฬาเทควันโด

กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗
 นายพีรพัฒน์ ตระการวิจิตร ชั้น ม.4/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทพุมเช่ ฟรีสไตล์ รุ่นเยาวชน จากการแข่งขันกีฬาเทควันโด

รายการกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๗ พัทลุงเกมส์ ระหว่างวันที่ 

29 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงแรม

ร้อยทองรีสอร์ท จังหวัดพัทลุง

รางวัลชนะเลิศ TJGGA-OPTIMIST JUNIOR 

GOLF TALENT YEAR 2022 - 2023
 ด.ญ.ปารัช สุขอนันต์ ชั้น ม.3/5 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ การแข่งขันกอล์ฟรายการ TJGGA-OPTIMIST 

JUNIOR GOLF TALENT YEAR 2022 - 2023 ระหว่าง

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565 ณ สนามกอล์ฟรอยัลฮิลล์

รีสอร์ตแอนด์สปา จังหวัดนครนายก สนามที่ 2

รางวัลชนะเลิศกีฬาแบดมินตัน

กีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา
 น.ส.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี จากการเเข่งขันกีฬา

เเบดมินตัน รายการกีฬาระหว่างโรงเรียน กรมพลศึกษา 

ปี 2565 ระหว่างวันท่ี 19-24 มิถุนายน 2565 ณ อาคารนิมิบุตร

สนามกีฬาเเห่งชาติ กรุงเทพมหานคร
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รางวัลชนะเลิศ เทนนิสเยาวชนนานาชาติ

ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์ จูเนียร์ 2022 
 น.ส.สลักทิพย์ อุ่นเมือง ชั้น ม. 5/6 นักเทนนิส

เยาวชนทีมชาติไทย ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขัน

เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ เทนนิส ทัวร์  

จูเนียร์ 2022 เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลก 

เกรด 4 รายการแอลทีเอที-ไอทีเอฟ จูเนียร์ แชมเปี้ยน

ชิพส์ รอบชิงชนะเลิศ ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ

เมืองทองธานี นับเป็นแชมป์ไอทีเอฟ จูเนียร์ รายการ   

ที่ 8 ของนักเรียน

รางวัลชนะเลิศ THAITAE OPEN HAPKIDO 

CENTRAL REGION CHAMPIONSHIP 2022
 ด.ญ.กชพร ควรชม ชั้น ป.4/8 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ และ Speed Kick รุ่นอายุ 9-10 ปี

หญิง จากการแข่งขันฮับกิโด รายการ THAITAE OPEN 

HAPKIDO CENTRAL REGION CHAMPIONSHIP 

2022 ชิงชนะเลิศภาคกลาง ประจำาปี 2565 เม่ือวันท่ี 

16-17 กรกฎาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า The Mall 

งามวงศ์วาน  
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