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 สมาพนัธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 
  สํานักงานสมาพนัธ์สมาคม : สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรียนอสัสมัชญัพาณิชยการ 

  101 ซอยสาทร 13 แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ  10120  โทรศพัท/์โทรสาร 0-2675-5586 

ประกาศสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู 
โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย 

เรื่อง การให้รางวัลส่ือและนวัตกรรมทางการศึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู 
 ประจําปีการศึกษา 2562 

 

 ตามท่ีสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยได้จัด ให้มีการให้
รางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ประจําปีการศึกษา 2562  
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกย่อง เชิดชู  ส่งเสริมขวัญและกําลังใจให้กับผู้ท่ีมีผลงานดีเด่นด้านสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษาอัน
เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่บุคลากรโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยซ่ึงผลการคัดเลือก มีดังน้ี 
 

ช่ือสื่อและนวัตกรรม ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน รางวัล 
 1. ปฐมวัย    

1. นิทาน นักบุญหลุยส์ มารี กรญีอง เดอ มง
ฟอร์ต 

มิสเอมวิกา นราเบญจพล อัสสัมชัญศรีราชา เหรียญเงิน 

2. ไม้ไอตมิหรรษา มิสสุธี จันทร์พราหมณ ์ อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 
3. สนุกกับคําภาษาไทย  
 

มิสทองเครือ แจ่มศร ี อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 

2. ภาษาไทย    
1. อักษรต่ําหรรษา มิสภณิตา พงค์วัชร อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรียญทองยอดเยี่ยม 
2. การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 

21(KLIDS model : คลิดส์โมเดล) 
มิสฮานาน อีหมัน อัสสัมชัญธนบุร ี เหรียญทอง 

3. ความรู้วิชาภาษาไทยก้าวไกลไปพร้อม
เทคโนโลย ี

ม.จิรโรจน์ จิรธรรมวศิน อัสสัมชัญแผนกประถม เหรียญทองแดง  

4. การพัฒนาการแต่งคําประพันธ์ประเภท
กลอนสุภาพ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยใช้ 
PowerPoint เรื่องเรียงถ้อยร้อยคํา  

มิสปัทมา วิสุขอนุกูล อัสสัมชัญธนบุร ี เหรียญทองแดง 

5. ประตูเครื่องหมายวรรคตอน  มิสนารรีัตน์ สุวรรณเพ่ิม อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 
6. สํานวนสุภาษิตไทย ม.วิฑูรย์ เพียอรุณ อัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วม 
7. สื่อสอนไทยยุค 4.0   

 
ม.พัลลภ คําแก้ว อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 

3. คณิตศาสตร ์    
1. การสร้างทางเรขาคณติ  มิสปรยีานุช ชัยวุฒิธร อัสสัมชัญธนบุร ี เหรียญเงิน 
2. Tips to conquer trigonometry 
ผลสัมฤทธ์ิพิชิตเกมตรีโกณ  

ม.รณฤทธ์ิ กิตติกรสกุล อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรียญเงิน 

3. กระดาน “ Smart Board” 
 

มิสจงวิไล แจ่มศร ี อัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วม 

4. การงานอาชีพ    
1. Weblog Project มิสเขมจิรา ปลงไสว อัสสัมชัญระยอง เหรียญทองแดง 
2. ศิลปะการออกแบบลายเส้นออนไลน์ด้วย 

Adobe illustrator 
ม.ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ อัสสัมชัญธนบุร ี เหรียญทองแดง 

3. สื่อประสมเพ่ือพัฒนาทักษะการผลิตสื่อ
สร้างสรรค์ ของนักเรยีนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 
6 แผนกสหศิลป์คอมพิวเตอร ์

 

ม.วันชัย จิรคุปการ อัสสัมชัญธนบุร ี เข้าร่วม 
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ช่ือสื่อและนวัตกรรม ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน รางวัล 
5. ภาษาต่างประเทศ    

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรื่องอวัยวะต่างๆ
ของสัตว์  

มิสชวัลลักษณ์ อักษรพันธ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรียญเงิน 

2. Present Simple Set. มิสถนอมนวล เฉลิมกุล อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 
3. Abbreviation & Acronym Card. มิสสุวาณีย์ สุทธวิเศษ อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 
4. สื่อการเรยีนการสอนภาษาอังกฤษ 

Learning English with Tense. 
 

มิสพัชรินทร์ เครือเทพ อัสสัมชัญธนบุร ี เข้าร่วม 

6. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
1. วีดีโอเกมอานุภาพพ่อขุนรามคําแหง  ม.กฤษดา ป้ันเอ่ียม อัสสัมชัญธนบุร ี เหรียญทองยอดเยี่ยม 
2. สวนหินแหล่งเรยีนรู้ทางธรณีวิทยา 

ACSP ROCK GARDEN 
ม.จิตติพงษ์ จันทรไพจิตต ์ อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรียญเงิน 

3. การปฏิบัติตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ระดับโรงเรยีน 

มิสพรสุดา ศรีสังข์ อัสสัมชัญศรีราชา เหรียญทองแดง 

4. การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานสู่
การสร้างองค์ความรู้ใหมด่้วยตนเองด้วยเทคนิค
ภาษาความคิด 

  

ม.ศรายุทธ อุดม อัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วม 

7. สุขศึกษาและพละศึกษา    
1. ลูกดอกถุงพลาสติก ม.ชานน นิติรัตนโชต ิ อัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วม 
2. การพัฒนาเทคนิคการเล่นกีฬาสแต็ค  ม.วัลลภ นกพ่ึงพุ่ม อัสสัมชัญธนบุร ี เข้าร่วม 
3. ถุงสีหรรษา 
 

ม.ไทยคม ถํ้ามณ ี อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 

8. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
1) PREFIX Hunter ม.ชนนท์สิทธิ ปิยศักดิ์เปรมสุข อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรียญทองยอดเยี่ยม 
2) ชุดกิจกรรมท่ีส่งเสริมความสามารถในการ

แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์โดยใช้ PCAS สําหรับ
นักเรียน STEM kids  

มิสนงนุช เอกตระกูล อัสสัมชัญธนบุร ี เหรียญทอง 

3) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้การเคลือ่นท่ีแบบโป
รเจกไตล์ในรูปแบบ  

มิสพิชชาพร ประยรูอนุเทพ อัสสัมชัญธนบุร ี เหรียญเงิน 

4) การสอนแบบวิทยาศาสตรภ์าษาบูรณาการ
ในวิชาพันธุศาสตร์  

ม.สรวิศ แก้วงาม อัสสัมชัญศรีราชา เหรียญทองแดง 

5) การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาร่วมกับกระบวนการเรียนรู้บันได 5 ข้ัน  

มิสจุรี ทวีธนวานิชย ์ อัสสัมชัญศรีราชา เหรียญทองแดง 

6) Programming Skill on smartphone ม.กมล ประทุมรุ่ง อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรียญทองแดง 
7) การทดลองแบบย่อส่วนการศึกษาผลของ

พ้ืนท่ีผิวของสารต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคม ี
มิสละไม แบบกัน อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 

8) ชุดการเรียน Small ScaleLab เรื่องการไท
เทรด กรด-เบส 

 

มิสพัฒนี สกุลช่างเสนาะ อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 

9. ศิลปะ    
1. SMART Draw มิสอัญชลี พรหมสวัสดิ ์ อัสสัมชัญศรีราชา เหรียญเงิน 
2. การสอนเทคโนโลยี ใบไม้สร้างสรรค์สัตว์

ของฉัน 
ม.สิรภิพ รัตนจตุรภัทร อัสสัมชัญแผนกประถม เหรียญทองแดง 
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ช่ือสื่อและนวัตกรรม ช่ือ-นามสกุล โรงเรียน รางวัล 
3. Online homework by Google sites ม.เกรียงไกร คงเมือง อัสสัมชัญระยอง เหรียญทองแดง 
4. Easy Keyboard V.1 ม.วิลาศ พ่วงเครือ อัสสัมชัญสมุทรปราการ เหรียญทองแดง 
5. การเขียนแบบเบ้ืองต้นโดยการใช้สื่อ

เทคโนโลยี  
ม.ภคิน ธนากูลธัญทิพา อัสสัมชัญศรีราชา เข้าร่วม 

6. เทคนิคไล่นํ้าหนักกับ POP UP - 3 มิติ  ม.อดุลย์ สงศร ี อัสสัมชัญสมุทรปราการ เข้าร่วม 
7. กล่องมหัศจรรย์เรื่องหลักการจัด

องค์ประกอบศิลป์  
มิสดวงเดือน พัฒนาภูทอง อัสสัมชัญระยอง เข้าร่วม 

8. โปรแกรมอัจฉริยะฟังเป็นเขียนเก่งเล่นได้
โน้ตเพลงไทยสู่การบันทึกโน้ตสากล 

  

มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ อัสสัมชัญธนบุร ี เข้าร่วม 

    

  

 
 

 ประกาศ  ณ  วันท่ี  21  ตุลาคม  2562 
                                                                                   

 

               (นายสนั่น   อังอุบลกุล) 
               นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู 

                        โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล แห่งประเทศไทย 
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