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พิธีไหว้ครู ประจำ�ปีการศึกษา 2565
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 รอบระดับชั้นมัธยมศึกษา เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน
2565 และรอบระดับชั้นประถมศึกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำ�นวยการ ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการ และภราดาครรชิต สีสาวรรณ ผู้ช่วยผู้
อำ�นวยการฝ่ายบริหารทั่วไปให้เกียรติเป็นประธานในแต่ละรอบ

พิธีไหว้ครูผู้ฝึกซ้อมกีฬาว่ายนำ�้

นักกีฬาว่ายนำ�้ทีมสโมสรว่ายนำ�้อัสสัมชัญธนบุรี
จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความเคารพ และความกตัญญู
ต่อมาสเตอร์อภินันณ์ โชคทวิภัทร และมาสเตอร์ธนกร
บุญจรัส คุณครูผู้สอนและฝึกซ้อมกีฬาว่ายนำ�้ เมื่อวันที่
10 มิถุนายน 2565 ณ บริเวณสระว่ายนำ�้ ชั้น 2 อาคาร
เทิดเทพรัตน์’ 36
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แนะนำ�ผู้อำ�นวยการ
ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
เกิดวันที่
1 พฤษภาคม 2509
ปฏิญาณตนตลอดชีวิต
7 พฤศจิกายน 2541
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- คณะศึกษาศาสตร์ เอกปรัชญา โทจิตวิทยา
  วิทยาลัยแสงธรรม
- คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต
  สาขาบริหารการศึกษา, สาขาการวัดและประเมินผล
  สาขามัธยมศึกษา เอกคณิตศาสตร์, สาขาประถมศึกษา   
  เอกประถมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ประวัติการทำ�งาน
ระดับปริญญาโท
2544-2546 ครูใหญ่โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
- คณะครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา   
2547-2552    ผอ. โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
2556-2558    ผอ. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559-2561    ผอ. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ระดับปริญญาเอก
- คณะครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
2562-2564    ผอ. โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกมัธยม
ปัจจุบัน ดำ�รงตำ�แหน่ง ผอ. โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แนะนำ�ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายอาคารสถานที่
ภราดาครรชิต สีสาวรรณ
เกิดวันที่
17 พฤศจิกายน 2532
ปฏิญาณตนตลอดชีวิต
27 พฤศจิกายน 2564
ประวัติการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
- คณะศาสนศาสตร์ สาขาวิชาคริสต์ศาสนาศึกษา
  วิทยาลัยแสงธรรม
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู มหาวิทยาลัย
  ราชภัฏสวนสุนันทา
ปัจจุบันกำ�ลังศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติด้านการทำ�งาน
2557-2562 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการหัวหน้าฝ่ายพัฒนา
คุณภาพนักเรียน หัวหน้างานนักเรียนประจำ� และหัวหน้า

งานระเบียบวินัย โรงเรียนอัสสัมชัญเทคนิคนครพนม
2563-2564 ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการ
ที่ปรึกษาฝ่ายธุรการ-การเงิน และที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร
ทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ
ปัจจุบัน ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหาร
ทั่วไป โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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งานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 2563-2564
เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2565 โรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี จัดงานกตเวทิตาจิตครูเกษียณ ปีการศึกษา 25632564 ณ มาร์ตนิ ยิมเนเซียม ชัน้ 3 อาคาร Golden Jubilee
โดยมี ภราดา ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล ให้เกียรติเป็นประธาน ซึง่
ครูเกษียณ ปีการศึกษา 2563 ได้แก่ มิสนฤมล น้อยอิม่ มิส
เยาวลักษณ์ สิงห์สุวรรณ มิสอุดมลักษณ์ นกพึ่งพุ่ม มิส
ขวัญตา จริยสถิตกุล มิสศิรลิ กั ษณ์ วิโรจนะ มิสสมพิศ จีนสุข
มาสเตอร์วัลลภ นกพึ่งพุ่ม มิสกุณฑลี ลิมปนุสสรณ์
มาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ มิสศรีนารถ ธรรมาชีพ และ
มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์ รายชื่อครูเกษียณ ปีการศึกษา
2564 ได้แก่ มิสสุนิสา ทรวงสังเวียน มิสวันเพ็ญ หอมจะบก
มาสเตอร์บณ
ั ดิษ คุณาบุตร มาสเตอร์จรัญ น้อยอิม่ มาสเตอร์
วิศิษฐ์ ใจมั่น มาสเตอร์ประเทือง โปร่งมะณี มิสศรินทิพย์
เง่อสวัสดิ์ และมาสเตอร์เอกราช แก้วเขียว ทั้งนี้ ทาง
โรงเรียนได้จัดพิธีอำ�ลาภราดา ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล และ
ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์ ในโอกาสครบวาระดำ�รง
ตำ�แหน่งที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

รางวัลคุรุสดุดี ประจำ�ปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับมิสนิตติยา ถวิลถึง
หัวหน้ากลุม่ สาระการเรียนรูว้ ทิ ยาศาสตร์ และมาสเตอร์
เขมพาสน์ จาดก้อน หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม และศูนย์
การเรียนรู้ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกรับเครือ่ งหมายเชิดชูเกียรติ
คุรุสดุดี ประจำ�ปี 2565 ประเภทครูผู้สอน จัดโดย
สำ�นักงานเลขาธิการคุรุสภา

รับทุนฝึกอบรม

ขอแสดงความยินดีกับ มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์/STEM
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 ทีไ่ ด้รบั ทุนฝึกอบรมของศูนย์ระดับภูมภิ าคว่าด้วยการพัฒนา
คุณภาพครูและบุคลกรทางการศึกษาด้านคณิตศาสตร์ของซีมีโอ (SEAMEO QITEP
in Mathematics) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำ�ปี 2565 หลักสูตรที่ 3 STEM for  
Mathematics Learning จัดโดย สำ�นักคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2565 ในรูปแบบออนไลน์
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คะแนนสูงสุดการสอบวัดความรู้เคมีระดับชาติ

ด.ญ.ปภาวรินต์ ภิญโญวัฒยากร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ตามแนวทาง สสวท. และสอวน. สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศ
High Distinction Excellence (30 คะแนนเต็ม) จากการสอบวัดความรู้เคมี   
ระดับชาติ The International Chemistry Quiz (ICQ) 2021 จัดโดย The Royal
Australian Chemical Institute สถาบันเคมีแห่งประเทศออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย)

รางวัลชนะเลิศ MAX PLOYS
CROSSWORD GAME

นายชัยยศฐา มานะชัยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี
6/2 ได้รบั รางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันครอสเวิรด์ เกม
รุ่นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรายการ MAX PLOYS
CROSSWORD GAME A-MATH KUMKOM SUDOKU
ED-SPORT CHALLENGE 2022 เมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม
2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล โคราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์

นักเรียนแผนการเรียน English Program
Grade 2-6 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากการ
เข้ า ร่ ว มการประกวดการแสดงละครวิ ท ยาศาสตร์
ประจำ�ปี 2565 Thailand Drama Competition
2022 ภายใต้หัวข้อ “Our Seas and Oceans for
The Future” จัดโดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ

ประธานสภานักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2565

งานนักเรียนจิตอาสา ฝ่ายปกครอง จัดกิจกรรม
เลือกตั้งประธานสภานักเรียน ประจำ�ปีการศึกษา 2565
เพื่อเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในโรงเรียน เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดยจัดการเลือกตั้งใน
รูปแบบออนไลน์ ณ บริเวณห้องเรียนของผู้มีสิทธิลง
คะแนนเสียง (ระดับชั้นมัธยมศึกษา) ซึ่งผลการเลือกตั้ง
น.ส.พฤษภา อุปลาคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5 ผู้สมัคร
หมายเลข 1 ได้รบั เลือกตัง้ ให้เป็นประธานสภานักเรียน
ประจำ�ปีการศึกษา 2565 ด้วยคะแนนโหวตสูงสุด 1,255
คะแนน
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ACT Higher Music Education

บรยยากาศการเรียนปฏิบัติวิชาดนตรี ACT Higher Music Education (การเรียนการสอนในเวลาเรียน) ซึ่ง
มีเครื่องดนตรีที่หลากหลายให้นักเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ ได้แก่ เปียโน กีตาร์คลาสสิก กีตาร์ไฟฟ้า อูคูเลเล่
เบส กลอง ดนตรีไทย ไวโอลิน และขับร้อง สอนโดยครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ และใช้เครื่องดนตรี/อุปกรณ์ที่เป็น
มาตรฐานสากล สำ�หรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป นักเรียนที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติม
ได้ที่ Line ID: actmusic โทร.02-8079555 ถึง 63 กด 510 หรือ 560 เบอร์มือถือ 080-9908022

บรรยากาศการเรียนคำ�สอน

งานอภิบาล สำ�นักผูอ้ �ำ นวยการ จัดให้มกี ารเรียน
คำ�สอนสำ�หรับนักเรียนคาทอลิกทุกระดับชั้นในทุกวัน
ศุกร์ คาบเรียนที่ 1 (คาบจริยะ) เพื่อให้นักเรียนคาทอลิก
ในโรงเรียนปฏิบัติตามธรรมประเพณี และคำ�สอนของ
พระศาสนาจักร โดยมีคณะครูคาทอลิกเป็นผู้สอนอย่าง
ต่อเนื่องทุกสัปดาห์ตลอดปีการศึกษา 2565

Open House สำ�หรับ ป.1/2566

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดกิจกรรม Open House รอบทั่วไป สำ�หรับผู้ปกครองที่สนใจนำ�บุตรหลาน
เข้าเรียนระดับชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2566 ในช่วงเดือนมิถุนายน 2565 โดยผู้ปกครองเข้ารับฟังการบรรยายแผน
การเรียน โดยมีมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการ และมาสเตอร์นพพร
ตุติยาพึงประเสริฐ หัวหน้าแผนกวิชาการ ประถมศึกษา เป็นผู้บรรยาย และบุคลากรฝ่ายต่าง ๆ นำ�ผู้ปกครอง
เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียนได้แก่ ACT Learning Space, ศูนย์ดนตรี และศูนย์กีฬา
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พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดพิธถี วายพระพร เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมือ่ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมี ภราดา
ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะภราดา บาทหลวง
ปฏิญญา สิริธารารัตน์ คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำ�นวยการ คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและ
ครูฯ คุณณรงค์ ลีลสมภพ นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมในพิธีและร่วมลงนามถวายพระพร

พิธีมิสซาขอพร เปิดปีการศึกษา 2565

งานอภิบาล สำ�นักผู้อำ�นวยการ จัดพิธีมิสซาขอ
พระพร ในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2565 ประกอบพิธีโดย บาทหลวงเอากุสติน
ทัศนุ หัตถการกุล เจ้าอาวาส วัดนักบุญหลุยส์มารีย์ฯ
บางแค โดยมีนกั เรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 1 นักเรียน
คาทอลิก และครูคาทอลิกเข้าร่วมพิธี ณ หอประชุม
หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

พิธีถวายตัวแด่แม่พระอัสสัมชัญ
และมอบเข็มวิทยฐานะ

งานระดับชั้น ฝ่ายปกครอง จัดพิธีถวายตัวแด่
แม่พระอัสสัมชัญและมอบเข็มวิทยฐานะ นักเรียนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา
2565 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์
มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีบาทหลวงทัศนุ หัตถการกุล  
ให้เกียรติเป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม
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สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2565

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยสำ�นักผู้อำ�นวยการ
จัดสัมมนาบุคลากรก่อนเปิดภาคเรียน 1 ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2565 โดยมี
ภราดา ดร.เดชาชัย ศรีพิจารณ์ ประธานมูลนิธิคณะ
เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดการสัมมนาและบรรยายเรื่อง  "การศึกษาเซนต์
คาเบรียลในศตวรรษที่ 21" ณ หอประชุมหลุยส์ มารี
เดอ มงฟอร์ต

พิธีส่งมอบงาน

ภราดา ดร.ชำ�นาญ เหล่ารักผล ได้ส่งมอบงาน
ให้แก่ ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง
ผู้อำ�นวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในปีการศึกษา
2565 โดยมีคณะกรรมการทีป่ รึกษาผูอ้ �ำ นวยการเข้าร่วม
ในพิธี เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม
รัตนบรรณาคาร 3 ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร

นักเรียนแลกเปลี่ยนโครงการ AFS

English Program ฝ่ายวิชาการ ยินดีต้อนรับ
Mr.Luca Sidoti นักเรียนแลกเปลีย่ นในโครงการเยาวชน
เอเอฟเอสเพื่ อ การศึ ก ษาและแลกเปลี่ ย นวั ฒ นธรรม
ประจำ�ปี 2565 โดยเข้าเรียนร่วมชั้นกับนักเรียน Grade
11 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม-26 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้
Mr.Luca ได้เข้าพบท่านผู้อำ�นวยการ ภราดา ดร.ศักดา
สกนธวัฒน์ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ณ ห้อง
รับรองผู้อำ�นวยการ ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร

อบรมการใช้งานระบบ SWIS

ฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม จัดอบรมการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของโรงเรียน (SWIS) ให้แก่บุคลากร
ใหม่ ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565
ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ 5  อาคารอัสสัมชัญ  โดยมี
มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการฝ่าย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และทีมงานเป็นวิทยากร
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โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
ศึกษาดูงาน

คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จำ�นวน
10 ท่าน เดินทางมาศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
ในด้านงานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน งานสารบรรณ
งานการเงิน งานจัดซื้อ งานดนตรี ฝ่ายอาคารสถานที่
และฝ่ายบริหารทั่วไป เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  
โดยมีคณะครูฝ่ายธุรการ-การเงินให้การต้อนรับ และได้
รับเกียรติจาก ภราดา ดร.ศักดา สกลธวัฒน์ ผู้อำ�นวย
การโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ให้เกียรติกล่าวปิดกิจกรรม
และมอบของที่ระลึก ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน

มาสเตอร์หฤษฎ์ จักราธิวัตริ์ และมาสเตอร์
มนัสนันท์ คำ�ทวี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฯ
ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครู
ผู้สอนตามหลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ สสวท.
ระดับ ม.ปลาย จัดโดย สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชนร่วมกับสถาบันการส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เมื่อวันที่ 1- 5 มิถุนายน
2565 ณ ดิ ไอเดิล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ และบ้าน
วิทยาศาสตร์สิรินธร จังหวัดปทุมธานี

ประชุมสามัญประจำ�ปีครูเกษียณ

ชมรมครูเกษียณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมิสพิชญ์สินี ศรีเอี่ยมกุล ประธานชมรมฯ จัดประชุมสามัญ
ประจำ�ปี ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ โดยมี ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์
ผู้อำ�นวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม ได้รับการเลือกตั้งเป็น
ประธานชมรมครูเกษียณ ปีการศึกษา 2565-2566
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รางวัลชนะเลิศ Mounted Police
191 Open 2022 & Pony Qualifier
ด.ญ.กุลชา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่
2B เข้าร่วมแข่งขันขี่ม้าในรายการ Mounted Police
191 Open 2022 & Pony Qualifier ณ สนามแข่งม้า
กองกำ�กับการตำ�รวจม้าบางบอน ผลการแข่งขันได้รับ
รางวัล Class 9 : Show Jumping 60 cm. ลำ�ดับที่ 1,
Class 12 : Show Jumping 70 cm. ลำ�ดับที่ 1, Class
15 : Show Jumping 60-70 cm. ลำ�ดับที่ 1  Pony
และ Open Class 18: Show Jumping 70-80 cm.
ลำ�ดับที่ 1 และประเภท Team

รางวัลชนะเลิศ PPTV Junior
Golf Tour 2022 (ระดับภาค)

ด.ญ.ปารัช สุขอนันต์ ชั้น ม.2/5 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศจากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ
PPTV Junior Golf Tour 2022 (ระดับภาค) ณ สนาม
บางปะกง ริเวอร์ไซด์ คันทรี คลับ จังหวัดฉะเชิงเทรา
รางวัลชนะเลิศ SNU TAEKWONDO VIRTUAL
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2022
ด.ช.ปริณ ศิริเมธานณ ชั้น ป.4/7 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการเข้าร่วมการ
แข่งขันเทควันโด ประเภทพุมเซ่ ออนไลน์ (VDO Clip)
รายการ SNU TAEKWONDO VIRTUAL INTERNATIONAL
CHAMPIONSHIP 2022 ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
จำ�นวน 825 ทีม ทั่วโลก

รางวัลชนะเลิศกระแสร์เทนนิสแคมป์
จูเนียร์ ชาเลนจ์ 2022 ครั้งที่ 5

ด.ญ.ชญาดา นิ่มวชิระสุนทร ป.3A ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี จากการ
แข่งขันเทนนิส รายการกระแสร์เทนนิสแคมป์ จูเนียร์
ชาเลนจ์ 2022 ครัง้ ที่ 5 ณ สนาม เอฟ บี ที สปอร์ตพาร์ค
ปิรามิด ลาดกระบัง
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เหรียญทอง arena Thailand Age Group
Swimming Championship 2022
น.ส.ชญาภา ป้านสุวรรณ ชั้น ม.5/2 ได้รับรางวัล 2 เหรียญ
ทอง รุ่นกลุ่ม 1 หญิง (อายุ 16-18 ปี) จากการแข่งขันกีฬาว่ายนำ�้ท่า
กรรเชียง 50 เมตร และท่ากรรเชียง 100 เมตร ในรายการ arena
Thailand Age Group Swimming Championship 2022
การแข่งขันว่ายนำ�้ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ปี 2565 ณ Aquatic
Center มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสวรรณภูมิ

รางวัลชนะเลิศ
Thammasat Championship 2022

นายแทนคุณ เศรษฐประเสริฐ ชั้น ม.4/5 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทชายคู่และคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน
17 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรายการ
Thammasat Championship 2022 ณ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

รางวัลชนะเลิศ BAT-YONEX C&L
BY SPIRIT PATHUMTHANI CUP 2022

ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้น ม. 3/5 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ GS 15 และรางวัลรองชนะเลิศ GS 17
U 11 จากการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ BAT-YONEX
C&L BY SPIRIT PATHUMTHANI CUP 2022 ระหว่าง
วันที่ 27-31 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดปทุมธานี

รางวัลชนะเลิศ The Mall Badminton
Championship 2022

ผลการแข่งขันแบดมินตันรายการ The Mall
Badminton Championship 2022 ชิงถ้วยรางวัล
พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่าง
ณ MCC Hall ชั้น 3 The Mall Korat จ.นครราชสีมา
นายแทนคุณ เศรษฐประเสริฐ ชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทชายคู่ รุน่ อายุไม่เกิน 17 ปี น.ส.ธิดาพร
กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท
หญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี
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รางวัลชนะเลิศ TERMINAL 21 KORAT
Badminton Championship 2022
น.ส.ธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัล
ชนะเลิศ ประเภทหญิงเดี่ยว U19 ปี และรางวัลชนะเลิศ
ประเภทหญิงคู่  U19 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
แบดมินตันรายการ TERMINAL 21 KORAT  Badminton
Championship 2022 (ระดับประเทศ) ระหว่างวันที่
3-8 มิถุนายน 2565 ณ สนาม TERMINAL 21 KORAT
จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชนะเลิศแบดมินตัน
ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยปี 2565

ด.ญ.อัญพัชร์ พิชิตปรีชาศักดิ์ ชั้น ม.3/5 ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ ประเภทหญิงเดีย่ ว GS 15 จากการแข่งขัน
กี ฬ าแบดมิ น ตั น รายการโตโยต้ า เยาวชนชิ ง ชนะเลิ ศ
แห่งประเทศไทย ประจำ�ปี 2565 ระหว่างวันที่ 14-19
มิถนุ ายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ โดยมี
นายแทนคุณ เศรษฐประเสริฐ ชั้น ม.4/5 ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศ ประเภทคู่ผสม รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี และ
นางสาวธิดาพร กลีบยี่สุ่น ชั้น ม.6/4 ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท U19

