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พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี
พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น และรางวัลเสื้อสามารถ

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี ประจำ�ปีการศึกษา  2563 และพิธีมอบเกียรติบัตร
นักเรียนดีเด่นและรางวัลเสือ้ สามารถ ประจำ�ปีการศึกษา 2564 โดยมี ภราดา ดร.วีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผูอ้ �ำ นวยการ
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ให้เกียรติเป็นประธาน เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และ ภราดา ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมหลุยส์
มารี เดอ มงฟอร์ต ซึ่งปีการศึกษา 2564 มีนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถสีแดงเข้ม จำ�นวน 3 คน ได้แก่ ด.ช.เสฎฐพันธ์
เหล่าอารีย์ นายกรปภพ สิทธิฤิทธิ์ และนายธฤต วิทย์วรสกุล
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พิธีมอบรางวัล Best Achievement Onboard Award

คณะผู้บริหารจากสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์กรสำ�รวจอวกาศ
ญี่ปุ่น ประจำ�ประเทศไทย (JAXA) มอบโล่รางวัล และเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิศระดับเอเชีย จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่นยนต์ Astrobee ของ NASA บน
สถานีอวกาศนานาชาติ ในโครงการคิโบะ โรบอต โปรแกรมมิง่ ชาเลนจ์ ครัง้ ที่ 2 โดยมี ภราดา ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กล่าวต้อนรับ และมอบของที่ระลึก พร้อมด้วย คุณส่องแสง ปทะวานิช นายก
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ และคณะครูร่วมพีธีรับรางวัล เมื่อวันที่ 8 มีนาคม
2565 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3 อาคารรัตนบรรณาคาร

เหรียญเงินการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา  ได้ส่งผลงานนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์
และนวัตกรรมระดับมัธยมศึกษา ในงานวันนักประดิษฐ์ 2564 - 2565 จัดโดย สำ�นักงานวิจัยแห่งชาติ ระหว่าง
วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 ผลปรากฏว่า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับประเทศ จาก
ผลงาน “ระบบประมวลภาพเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนการโค้งงอของคอจากการนั่งหลับในกลุ่มผู้สูงอายุ” โดย
นายธฤต วิทย์วรสกุล ชั้น ม. 5/1 และผลงาน “ระบบคัดกรองสุขภาพอัจฉริยะ” โดย นายชยพัฒน์ โอสนานนท์
นายกิตติธัช จันทนะรัตน์ นายกรปภพ สิทธิฤทธิ์ และนายจิรพล เทศแก้ว ชั้น ม. 4/1
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รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์

นายธฤต วิทย์วรสกุล และ น.ส.เปมิกา จงขวัญยืน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 “ทีม Domacod” ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 (จาก 250 ทีมทั่วประเทศ) ในการ
แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย
ครัง้ ที่ 24 (NSC 2022) จัดโดย สำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยผลงาน “แอพพลิเคชัน่
Domacod ตัวช่วยอัจฉริยะสำ�หรับจัดหมวดหมู่ และค้นหา 
รูปภาพ” โดยมี มิสพิชชาพร ประยูรอนุเทพ เป็นครูผฝู้ กึ ซ้อม

ตัวแทนนักเรียนโอลิมปิก

ด.ช.วีรวิชญ์ โชติจฬุ างกูร ชัน้ ม.3/8 แผนการเรียน
ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ (STEM ม.ต้น) ได้ผ่านการ
คัดเลือกเป็น 1 ใน 20 ตัวแทนนักเรียนโอลิมปิกระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น จากนักเรียนตัวแทนทัง้ หมด120 คน
เพื่อเข้าร่วมโครงการค่ายโอลิมปิกวิชาการ สวช. ภาคฤดู
ร้อน ประจำ�ปีการศึกษา  2565 (รอบตัวแทนประเทศ)
และได้ ร ั บ รางวั ล “10 สุ ด ยอดแนวคิ ด โครงงาน
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์” เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

เหรียญทอง Bangkok Christian College
Music Competition 2021

ผลการประกวดดนตรี รายการ Bangkok
Christian College Music Competition 2021 รางวัล
เหรียญทอง ประเภทเครื่องสายสากล รุ่นอายุ 10-12 ปี
ได้แก่ ด.ช.ทศธรรม ศรีเครือเเก้ว ชั้น ป.6/3 รางวัล
เหรียญเงิน ประเภทเครื่องกระทบเชิงสร้างสรรค์ Drum
set (กลองชุด) รุ่นอายุ 6 - 9 ปี ได้แก่ ด.ช.อนุศิษฎ์      
ตีรถานนท์ ชั้นป.4/1 และรางวัลเหรียญเงิน ประเภท
เครือ่ งสายสากลรุน่ อายุ 13 - 15 ปี ได้แก่ ด.ญ.วทันย์พทั ธ์  
ไข่เพชร ชั้น ม.2/4 และด.ช.ธรรมธัช ศรีอรัญญากุล ชั้น
ม.3/3     
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รางวัลเหรียญทอง
Trinity Music Learning Fest#7

ด.ช.พุฒิพัฒน์ อุทัยสาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
ได้เข้าร่วมการแข่งขันเปียโน รายการ Trinity Music
Learning Fest ครั้งที่ 7 ระดับการแข่งขัน Category 1
จัดโดย Trinity College London ผลการแข่งขันได้รับ
รางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี  

พิธีมอบเสื้อปฏิบัติการ

แผนการเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชั้น
ม.ต้น จัดพิธมี อบเสือ้ ปฏิบตั กิ ารให้กบั นักเรียนชัน้ ม.1/1
และ Grade 7A เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการเรียน
และความภาคภู มิ ใจในการเป็นส่วนหนึ่งของแผน
การเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ โดยมี ภราดา 
ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล ผู้อำ�นวยการ ให้เกียรติเป็น
ประธาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565

พิธีเปิดงานนิทรรศการ
ผลงานนักเรียน Digital Art

ภราดา  ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล ให้เกียรติเป็น
ประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการผลงานนักเรียนแผนการ
เรียน Digital Art ปีการศึกษา  2564 เมื่อวันที่ 28
เมษายน 2565 ในรูปแบบ Metaverse ผ่านเว็บไซต์
Spatial.io  ซึ่งผู้เช้าชมงานจะได้อวตาร (avatar) เป็น
กราฟิก 3 มิติ แทนตนเองขณะเวลาที่ทำ�กิจกรรมใน
Metaverse

พิธีเปิดห้อง ACT Cooking Club

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ฝ่ายวิชาการ
จัดพิธีเปิดห้อง ACT Cooking Club ณ บริเวณชั้น 2
อาคารเซนต์แมรี่ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 โดยมี
ภราดา ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล ผู้อำ�นวยการ ให้เกียรติ
เป็นประธาน ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การจัดทำ�นำ�้
สมุนไพรโดยนักเรียนแผนการเรียนการจัดการธุรกิจ
และกิจกรรมทำ�ขนมไทยและเบเกอรี่ โดยนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ Summer Course 2022
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STEM Day Camp

แผนการเรียน STEM ระดับประถมศึกษา จัดกิจกรรม STEM Day Camp ภายใต้หัวข้อ "Jurassic Park"
ระหว่างวันที่ 1-5 มีนาคม 2565 ณ บริเวณใต้อาคารราฟาแอล ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ BOUNCY     
DINOSAUR, DINOSAUR BOX และกิจกรรมมาสร้างฟอสซิลกันเถอะ

English Summer Camp 2022
และ ACT-BELL Summer School

ฝ่ายวิชาการ จัดการเรียนการสอน English
Summer Camp 2022 และ ACT-BELL Summer
School ระหว่าง วันที่ 14 มีนาคม - 8 เมษายน 2565
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้
ที่สนุกสนานจากกิจกรรมที่หลากหลาย

ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีการศึกษา 2564

การประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปีการศึกษา  2564 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อ
วันที่ 19 มีนาคม 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต เพื่อชี้แจงผลการดำ�เนินงานตลอดปีการศึกษา
ในโอกาสนี้ นายส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน ดังนี้ มอบเงินสนับสนุนกองทุนครูเกษียณ จำ�นวน 100,000 บาท       
สมาคมฯ มอบเงินเป็นสวัสดิการให้ครูเกษียณ ปีการศึกษา 2564 จำ�นวน 8 คน รวม 249,000 บาท
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พิธีมอบวุฒิบัตร ม.6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดพิธีมอบวุฒิบัตร
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ปีการศึกษา 2564 เมือ่ วันที่
23 เมษายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต
โดยมีภราดา ดร. ชำ�นาญ เหล่ารักผล ผู้อำ�นวยการ
ให้เกียรติเป็นประธาน สมาคมผู้ปกครองและครููฯ
สมาคมศิษย์เก่า  คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ
เข้าร่วมพิธี

มอบเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต

ภราดา  ดร. ชำ�นาญ เหล่ารักผล ผู้อำ�นวยการ
ได้ ม อบอุ ป กรณ์ เ ครื ่ อ งดนตรี ว งโยธวาทิ ต ให้ แ ก่
มิสพัทธนันท์ ใจเด็ด ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญลำ�ปาง
เพื่อส่งเสริมสุนทรียภาพด้านดนตรีให้กับเยาวชนต่อไป
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร  
หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

ศึกษาดูงานสถาบันวิจัยฯ

ฝ่ายวิชาการ นำ�ตัวแทนคณะครูผสู้ อนวิทยาศาสตร์
ช่วงชั้นที่ 1 - 4 เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตาม
โครงการ “GEN Sci” เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565
เพื่อพัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีความเชี่ยวชาญในการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้เกิดสมรรถนะด้านการคิด และ
ส่งเสริมผู้เรียนสู่ความเป็นนวัตกร

ศึกษาดูงานสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

คณะครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และบุคลากรฝ่ายวิชาการ เดินทางไปศึกษาดูงาน
สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และกรมวิทยาศาสตร์
บริการ ตามโครงการ “GEN Sci” เมื่อวันที่ 7 มีนาคม
2565 โดยมี รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัด
กระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมให้การต้อนรับ
7

ACT News

ACT Exercise for Health

ศูนย์กีฬา ฝ่ายกิจกรรม จัดพิธีเปิดกิจกรรมการ
ออกกำ�ลังกาย และการแข่งขันกีฬาสานความสัมพันธ์
ACT Exercise for Health โดยมี ภราดา ดร.ชำ�นาญ
เหล่ารักผล ให้เกียรติเป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 มีนาคม
2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ซึ่ง
กีฬาที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน
เปตอง วอลเลย์บอล บาสเกตบอล และฟุตบอล

ฉีคดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 นักเรียน ป.3-ป.4

งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  
ดำ�เนินการจัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียน
ระดับชั้น ป.3 - ป.4 ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ยินยอมรับบริการ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 ณ บริเวณ
ชั้น 1 อาคาร Golden Jubilee

ฉีคดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 นักเรียน ป.5-ป.6

งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ
โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม  
ดำ�เนินการจัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 1 ให้กับนักเรียน
ระดับชั้น ป.5 - ป.6 ที่ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์
ยินยอมรับบริการ เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร Golden Jubilee
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รางวัลชนะเลิศ BAT - BTU - GRANULAR
CHAMPIONSHIP 2022

ผลการแข่ ง ขั น    กี ฬ าแบดมิ น ตั น รายการ
BAT - BTU - GRANULAR CHAMPIONSHIP 2022
เมือ่ วันที่ 16 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศูนย์กฬี ามหาวิทยาลัย
กรุงเทพธนบุรี ด.ช.ชยางกูร ไทรทรัพย์ณรงค์ ชั้น ม.3/7
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ประเภทคูผ่ สม รุน่ อายุไม่เกิน 17 ปี
และ น.ส.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทหญิงเดีย่ ว รุน่ อายุไม่เกิน 19 ปี

รางวัลชนะเลิศ PTT-NSDE ลอนเทนนิส
พัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน

ผลการแข่งขันเทนนิสรายการ PTT-NSDE ลอน
เทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (รุ่นอายุไม่เกิน  
8 ปี) ระหว่างวันที่ 12 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 ด.ช.กฤษฎิ์
นิม่ วชิระสุนทร ชัน้ ป.2A  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
ชายเดี่ยว ด.ญ.ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร ชั้น ป.2A ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว และ ด.ญ.ชญาดา
นิม่ วชิระสุนทร ชัน้ ป.2A ได้รบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทหญิงเดี่ยว

รางวัลรองชนะเลิศ เทนนิสเยาวชน
เพื่อความชนะเลิศฯ

ผลการแข่ งขัน  เทนนิสเยาวชน   เพื่อความ
ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 60 ประจำ�ปี 2565
ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด.ช.กฤษฎิ์ นิม่ วชิระสุนทร
ชั้น ป.2A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายเดี่ยว
และรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุน่ อายุไม่เกิน 8 ปี
ด.ญ.ชัญญา นิม่ วชิระสุนทร และ ด.ญ.ชญาดา นิม่ วชิระสุนทร
ชั้น ป.2A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ประเภทหญิงคู่ รุ่น
อายุไม่เกิน 8 ปี
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รางวัลชนะเลิศ
LTO Junior Championship 2022

ผลการแข่งขันกีฬาเทนนิส รายการ LTO Junior
Championship 2022 ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนากีฬา
เทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 19 - 20
มีนาคม 2565 ด.ญ.พิชญาภัค ศรีมกุ ข์ ชัน้ ป.6/2 นักกีฬา
เทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยวรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

รางวัลชนะเลิศ PTT-NSDF
ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ครั้งที่ 2 ภาคกลาง

ผลการแข่งขัน PTT-NSDF ลอนเทนนิสพัฒนา
ฝีมอื ครัง้ ที่ 2 ภาคกลาง สนามเทนนิส ศูนย์กฬี าสวนหลวง
ร.9 ด.ญ.พิชญาภัค ศรีมุกข์ ชั้น ป.6/2 นักกีฬาเทนนิส
เยาวชนทีมชาติไทย อายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัล       
ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี

รางวัลชนะเลิศ กระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์ ชาเลนจ์ 2022

ผลการแข่งขันเทนนิสรายการกระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์ ชาเลนจ์ 2022 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2627 กุมภาพันธ์ 2565 ด.ญ.พิชญาภัค ศรีมกุ ข์ ชัน้ ป.6/2 นักกีฬาเทนนิสเยาวชนทีมชาติไทย ได้รบั รางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ด.ช.กฤษฎิ์ นิ่มวชิระสุนทร ชั้น ป.2A ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทชาย
เดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ด.ญ.ชัญญา นิ่มวชิระสุนทร ชั้น ป.2A ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่
เกิน 8 ปี ด.ญ.ชญาดา นิ่มวชิระสุนทร ชั้นป.2A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่
เกิน 8 ปี
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รางวัลชนะเลิศฟุตบอลกรมพลศึกษา

ผลการแข่งขันฟุตบอล รายการกรมพลศึกษา ประจำ�ปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565      
ณ สนามศุภชลาศัย ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่น 14 ปี ประเภท ก และรางวัลชนะเลิศ
รุ่น 16 ปี ประเภท ก

รางวัลชนะเลิศแบดมินตัน ศรีสะเกษเกมส์

ผลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษ
เกมส์ ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 น.ส.ธิดาพร
กลีบยีส่ นุ่ ชัน้ ม.5/4 นักกีฬาแบดมินตันตัวแทนกรุงเทพฯ
ได้รบั รางวัลชนะเลิศ ประเภท ทีมหญิง รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 1 ประเภทหญิงคู่ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ
2 ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ HJGT
Stonebridge Junior Open

ผลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ HJGT Stonebridge
Junior Open รุ่น Girl 14-18 ระหว่างวันที่ 19-20
มีนาคม 2565 ณ Stonebridge Golf Club , North
Carolina, USA น.ส.วริศรา รุ่งโรจนาลักษณ์ ชั้น ม.5/4
ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
HJGT Myrtlewood Junior Open

ผลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ HJGT Myrtlewood Junior Open รุ่น Girl 14-18  ระหว่างวันที่
26-27 มีนาคม 2565 ณ Myrtlewood Golf Club,
North Carolina, USA น.ส.วริศรา  รุ่งโรจนาลักษณ์  
ชั้น ม.5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
11

ACT News

รางวัลชนะเลิศ SINGHA-TSGU
Juniors Future Tour 2021-2022

ผลการแข่งขันกอล์ฟ รายการ SINGHA-TSGU
Juniors Future Tour 2021-2022 เมือ่ วันที่ 27 มีนาคม
2565 ณ สนามวอเตอร์มิลล์กอล์ฟคลับ แอนด์ รีสอร์ท
จังหวัดนครนายก ด.ช.ปณต สุขอนันต์ ชั้น ม.1/6 และ
ด.ญ.ปารัช สุขอนันต์ ชั้น ม.2/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

รางวัลชนะเลิศ TGA-SINGHA
Junior Golf Ranking 2021-2022 ภาคอีสาน

ผลการแข่งขันกีฬากอล์ฟ รายการ TGA-SINGHA
Junior Golf Ranking 2021-2022 (Class S, A, B,
C, D, E, F) ภาคอีสาน สนามที่ 6 ระหว่างวันที่ 12-13
มีนาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟ สิงห์ปาร์ค จ.ขอนแก่น
ด.ญ.ปารัช สุขอนันต์ ชั้น ม.2/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ

