
 
งาน  “เซนต์หลุยส์วิชาการ 70 ปี SLC Academic Days”  

วันพฤหัสบดี ที่ 16   สิงหาคม 2561   
 ณ   โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

 
07.50 น. นักเรียนระดับชั้นป.1-ป.6 เข้าแถวบนห้องเรียน  

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าแถวบนหอประชุมชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้ยอห์น แมรี่  
นักเรียนม.4-ม.6 เข้าร่วมพิธีเปิดใต้อาคารเซนต์หลุยส์ วิทยาคาร  

08.00 น. เคารพธงชาติ สวดภาวนา และท าภารกิจตอนเช้า 
08.30 น. เปิดตัวพิธีกรนักเรียนด าเนินรายการ  นายทินกฤต   บุญศิริ 

( และเริ่มการแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่มสาระฯ ) 
  - พิธีกรกล่าวต้อนรับ ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของงาน / ขั้นตอนต่าง ๆ ในพิธีเปิดงาน 
09.00 น. ประธานในพิธี ภราดาสุรสิทธ์  สุขชัย มาถึงบริเวณงาน 

- วงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงสดุดีโรงเรียน ต้อนรับประธานในพิธี 
- พิธีกรอ่านประวัติท่านประธาน  (เอกสารแนบ) 
- พิธีกรเชิญประธานขึ้นบนเวที จุด ธูป เทียน บูชาพระ  

  - พิธีกรเรียนเชิญ ประธานจัดงาน ม.สุเมธ  พุทธเมฆ กล่าวรายงาน 
 - พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน 

  - พิธีกรเรียนเชิญ แขกผู้มีเกียรติร่วมประกอบพิธีเปิดงานบนเวที 
- พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธีกดสวิทซ์เปิดงาน  วงโยธวาฑิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์   

 - พิธีกรเรียนเชิญ แขกผู้มีเกียรติลงจากเวทีและเชิญนั่งด้านหน้าเวที 
- พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกให้กับหน่วยงานต่างที่เข้าร่วมออกบูทกิจกรรม 
และเข้าร่วมการแข่งขันในวันวิชาการ 

1. เกษตรพัฒนา 

2. Show and share  รร.อัสสัมชัญระยอง 

3. ชมรมเครื่องบินเล็กแปดริ้ว 

4. หุ่นยนต์แขนกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก 

5. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

6. มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด 

7. มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

8. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

9. กรีนวิลล์ฟาร์ม 

10. Skywalker Club CO.,LTD 

11. คุณกรัณย์  วนะภูติ 

12. Bangkok Solar Power 



13. บริษัท เอส พี วี ไอ จ ากัด (มหาชน) 

14. บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จ ากัด 

15. Dream Wings Education 

16. DT  Motor 

17. คุณมงคล ด ารงสุทธิพงศ์    ร้านมงคลการไฟฟ้า 

18. ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช 

- พิธีกรเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติถ่ายภาพร่วมกันหน้าเวทีด้านล่าง 
 

09.30 น. เชิญประธานในพิธีชมนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ในงานวันวิชาการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประวัติประธานในพิธี 

 

    

 

 

 

ประวัติภราดาสุรสิทธิ์  สุขชัย 

➢ ภราดาหลุยส์ สุรสทิธิ์  สุขชัย ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่ง   

   ประเทศไทย 

➢ เกิดวันที่ 12 เมษายน 2489 

➢ ถวายตัวเป็นภราดาครั้งแรก ปี พ.ศ. 2511 

➢ ถวายตัวตลอดชีวิต ปี พ.ศ.  2518 

➢ เป็นอดีตอธิการ และผู้อ านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี โรงเรียนอัสสัมชัญ

นครราชสีมา โรงเรียนอัสสัมชัญส าโรง โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

และโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 

➢ เป็นอธิการเจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธานมูลนิธิคณะเซนต์

คาเบรียลแห่งประเทศไทย และเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อ พ.ศ.

2529-2537, พ.ศ.2543 และ พ.ศ.2513 ถึงปัจจุบัน 

➢ เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

➢ ส าเร็จการศึกษามหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา) 

    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



➢ ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นประจ าปี 2537 ของโรงเรียน 

   อัสสัมชัญศรีราชา 

➢ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ชั้นปีที่ 5 พ.ศ.2540 

➢ ได้รับเกียรติบัตร และเข็มผู้ท าคุณประโยชน์จากกระทรวงศึกษาธิการ  

   พ.ศ.2543 

➢ ได้รับเกียรติบัตรและเข็มเป็นผู้ปฏิบัติงานมีผลดี สร้างคุณประโยชน์ในการศึกษา

ให้แก่ประเทศชาติ ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา พ.ศ.2543 จากส านักงาน

คณะกรรมการคุรุสภา กรุงเทพฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 

เป็นองค์ประธาน 

➢ ได้เครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุด ีประจ าปี 2549 จากส านักงาน  

    เลขาธิการคุรุสภา กรุงเทพฯ 

➢ ได้รับประทานเกียรติบัตร เป็นผู้บริหาร ผู้ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ

พระพุทธศาสนาดีเด่นจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปรินายก เนื่องในการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยท านอง

สรภัญญะ ปีที่ 4 วันที่ 21 มกราคม 2554 

➢ เป็นนายกสมาคมหุ่นยนต์เยาวชนไทยตั้งแต่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

➢ เป็นประธานที่ปรึกษาสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 



 
งาน  “เซนต์หลุยส์วชิาการ 70 ปี SLC Academic Days”  

วนั ศุกร์ที ่17  สิงหาคม 2561  
  ณ   โรงเรียนเซนต์หลุยส์  ฉะเชิงเทรา 

 
08.30 น. - พิธีกรเรียนเชิญ ประธานในพิธีมอบของท่ีระลึกใหก้บัหน่วยงานต่างท่ีเขา้ร่วมออกบูทกิจกรรมและ

เขา้ร่วมการแข่งขนัในวนัวชิาการ 
 

 1. วิทยาลัยดุสิตธานี 

 
 พิธีมอบรางวลัประกวดโครงงานวทิยาศาสตร์  ( เอกสารแนบ ) 

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที ่1 รางวลัชนะเลศิ  เร่ือง ไฟฟ้าจากผลไม้  ช้ัน ป.1/4 

1. เด็กหญิง  ณฏัฐวรรณ    วริทธิโสภากร 

2. เด็กชาย  ธีรทตั    ป้ันทอง 

3. เด็กชาย  สิริวธุ    วนรัฐิกาล 

4. เด็กชาย  ชยณฐั    จ๋าพิมาย 

5. เด็กหญิง  สุภทัทมน    พยงุพงษ ์

6. เด็กหญิง  จารุพิชญา    เมฆพายพั 

7. เด็กหญิง  อภิชญา    บูรณสรรพสิทธ์ิ 

8. เด็กหญิง  ชณิสรา    ใจบรรจง 

ครูท่ีปรึกษา  มิส  กษิภร    ป้านน่วม           มิส  จิติมา    วจิิตรสมบติั 

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที ่2 รางวลัชนะเลศิ เร่ือง เจลตะไคร้หอมปรับอากาศไล่ยุง 

1. เด็กหญิง  สุชานรี    นาดี 

2. เด็กหญิง  กฤตวรรณ    สามรรคสาสน์ 

3. เด็กหญิง  ชลกนก    ศรีชวนะ 

4. เด็กหญิง  ฉนัทพ์ิชชญา    พลอยเพช็ร์ 

5. เด็กหญิง  ณฐัพชัร์    ใหญ่สวา่ง 

6. เด็กหญิง  ภคัธีมา    บุญศรีมี 

7. เด็กหญิง  วริศรา    ค  าศรีสุข 

ครูท่ีปรึกษา  มิส  นฤมล    สีคะปัสสะ          มาสเตอร์  สุทธิพงศ ์   รัตนพรชยักุล 

 



ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที ่2 IMSP           รางวลัชนะเลศิ เร่ือง LAVA LAMP 

1. เด็กชาย  ธีธชั    เหล่าแสงประทีป 

2. เด็กชาย  เมธสั    ชาญวชิิต 

3. เด็กชาย  สุทธิกานต ์   จิตรประภา 

4. เด็กหญิง  พลอยใจ    ดิษสงวน 

5. เด็กหญิง  ภคัจิรา    เดือนเพญ็ 

ครูท่ีปรึกษา มิส  ELZANNA AMORIZE    OBERHOLSTER                     มิส  สาวติรี    แขกเทศ 

 

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที ่3 รางวลัชนะเลศิ เร่ือง น ้าหวานสายรุ้ง  ชั้น ป.3/3 

1. เด็กหญิง  กญัชลิกา    ปะปุนไร่ 

2. เด็กชาย  ธนากร    คงเจริญ 

3. เด็กชาย  ธีรภทัร    ทิพจรูญ 

4. เด็กชาย  ณฐัดนยั    จนัทนา 

5. เด็กหญิง  อุษาวดี    ซ้ิมเทียม 

6. เด็กหญิง  ณฐัชา    ล้ิมเหมอนนัต ์ 

ครูท่ีปรึกษา  มิส  จิตรา    จนัทร์หอม มิส  ณฐาพชัร์    อฐัพรวรรักษ ์

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที ่4 รางวลัชนะเลศิ  เร่ือง หุ่นยนต์แมคกะตอน ช้ัน ป.4/5 

1. เด็กหญิง  ปาลิดา    พฤกษยาภยั 

2. เด็กหญิง  ธมกร    สุขสมพงษ ์

3. เด็กชาย  จุลฤทธ์ิ    อรุณรัศมีเรือง 

4. เด็กชาย  รพีพชัร์    ไพฑูรยว์งศ ์

5. เด็กชาย  ทินภทัร    เท่ียงธรรม 

6. เด็กหญิง  ชุติมา    อ๊ึงเจริญ 

7. เด็กหญิง  กญัญาณฐั    กุลชยั 

8. เด็กหญิง  มิริน    สุทธิวารี 

9. เด็กหญิง  ชญัญภทัร    ปงค า 

10. เด็กชาย  สิรวชิญ ์   วงษจิ์นดา 

ครูท่ีปรึกษา  มิส  กญัญาวร์ี    ทาทิตย ์    มิส  รจนา    สุวรรณกุล 

 
 



ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที ่5 รางวลัชนะเลศิ  ขั้น ป.5/3 

1. เด็กชาย  ภูมิภทัร    มงักรเดชสกุล 

2. เด็กชาย  กรธวชั    ค  าลาด 

3. เด็กชาย  ภูวเรศ    ธงเดชชยั 

4. เด็กชาย  ศุภโชติ    พว่งสายก่ิม 

5. เด็กชาย  กนัตพฒัน์    ตนัติวฒันพงศ ์

6. เด็กหญิง  กุลธีรา    เร่งร้อน 

7. เด็กหญิง  ธญัชนก    พิทกัษร์าษฎร์ 

ครูท่ีปรึกษา  มิส  ปูรดา    จ๊ีดนาเกลือ มาสเตอร์  สิริพจณ์    อน้ประเสริฐ   

 

ระดับช้ัน ประถมศึกษาปีที ่6 รางวลัชนะเลศิ เร่ือง  เคร่ืองดูดฝุ่นและเป่าลม Extreme Twister 2 in 1 

1. เด็กชาย ภคัพล   กิตติพงษพ์ฒันา 

2. เด็กชาย ชวกร    สิงห์พุทธา 

3. เด็กชาย  ชนะใจ    แก่นทองแดง 

4. เด็กชาย  เปร่ืองปรัชญ ์   สุทธิวารี 

5. เด็กชาย  ธิติวฒัน์    รุกขชาติ 

ครูท่ีปรึกษา  มิส  อมร    มณีบูรณ์  มิส  พิชญาภคั    ประเสริฐ  

 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่1  รางวลัชนะเลศิ เร่ือง ประดิฐ Power Bank  ช้ัน ม.1/4 

1. เด็กชายพีรณฐั   รุจิปรเดช 

2. เด็กชายภพพสิษฐ ์  กอ้งไกลพิภพ 

3. เด็กชายเมธาสิทธ์ิ    เรืองศิริ 

4. เด็กชายพีรพล    อ  าพนัแสง 

5. เด็กชายจีรวฒัน์   วงษท์อง 

6. เด็กชายอคัรพล   ศรีวรสาร 

ครูท่ีปรึกษา  มิสนพเกา้   ปราชญากุล 

 

 



 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่1  Gifted  รางวลัชนะเลิศ เร่ือง เคร่ืองปลอกเปลือกไข่ต้ม 

1. เด็กชายธีรัช  ความมานะ 

2. เด็กชายชวลัวทิย ์  ปัญญาดี 

3. เด็กชายชยัอนนัท ์ สุขศิริ 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่2  รางวลัชนะเลศิ   เร่ือง  สมุนไพรก าจัดสนิม   ช้ัน ม.2/3 
1. เด็กชายเศรษฐพ์ง    คลา้ยสิงห์ 

2. เด็กชายเกริกกานต ์  ไทยแก่น 

3. เด็กชายธงชยั    พวงมาลยั 

4. เด็กชายธนวรรธน์   ธนนิเวศน์ 

5. เด็กชายกฤษณะ   ยอดนิน 

6. เด็กชายรัชกฤต   นนัทพาณิช 

7. เด็กชายศรายทุ    เผือกนรินทร์ 

ครูท่ีปรึกษา  มิสสุมานิต   เรืองกระจ่าง  ม. พิษณุพงศ ์  สร้อยเกียว 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่2  Gifted  รางวลัชนะเลิศ เร่ือง การศึกษาประสิทธิภาพของก้อนจุลนิทรีย์ทีผ่สม  

TiO2 และ ZnO 

1. เด็กหญิงแพรวา  วเิชียรแกว้มณี 

2. เด็กหญิงชุติมา  ทองผา 

3. เด็กหญิงภาสินี  เก่งการพานิช 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่3  รางวลัชนะเลศิ  เร่ือง เคร่ืองท าการบ้านอตัโนมัติ  โดยใช้ระบบ CNC  ม.3/2 

1. เด็กชายพีรศกัด์ิ   บุญศรีพิทกัษ ์

2. เด็กชายศุภกฤษ   เต่าร้ัง 

3. เด็กชายณฐั    อานุภาพสวสัด์ิ 

4. เด็กชายสิรภพ   เขมน้นามดั 

5. เด็กชายจิรภทัร  ฐิติวร 

6. เด็กชายนนทพทัธ์   ทาทิตย ์

ครูท่ีปรึกษา  มิสวณีา   ซอดี มิสดวงใจ   นาคปุนบุตร 

 



ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่3  Gifted  รางวลัชนะเลิศ เร่ือง  การตรวจวดัปริมาณโปรตีนด้วยภาพถ่ายดิจิตอล 

1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุขพงษไ์ทย 

2. เด็กหญฺงภคันนัท ์  นพภาลี 

3. เด็กหญิงลีลาวดี  สุท า 
 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่4  รางวลัชนะเลศิ การสกดัน า้มันชีวภาพจากสาหร่าย  Cladophora ช้ัน ม. 4/1 

1. นาย  ภคิน    ภทัรจินดาภูดิท 

2. นาย  วรวทิย ์   เบญจวรรณ 

3. นางสาว  นวพร    พรหมเทพ 

4. นางสาว  กรอนนัต ์   ศกัดารักษ ์

5. นางสาว  นงนภสั    เชาวป์ระสิทธ์ิ 

ครูท่ีปรึกษา มาสเตอร์  วา่ท่ีร้อยตรีณฐัวุฒิ    กระจ่างเยา่   มิส  น ้าฝน    คงแสนค า 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่4  Gifted  รางวลัชนะเลิศ เร่ือง  เคร่ืองเกบ็คราบน า้มันควบคุมระยะไกลพลงังาน
แสงอาทติย์ 

1. นายอภิวชิญ ์ วศิาลเลิศศิริ 
2. นายพนธกร  โอภาสตระกูล 
3. นายฌอน  เช็พเพอร์ส 

 
ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่5  รางวลัชนะเลศิ  DIY  STABILIZER ช้ัน ม.5/1 

1. นายอสันี   ตนัตะราวงศา 

2. นายสิรวชิญ ์  ทิมสุวรรณ 

3. นายศิวกร  หทยัเท่ียง 

4. นายภาณวชิญ ์  อินตะ๊ค า 

5. นายชุติเดช   อนุกูลวรรธกะ 

6. นายชลสิทธ์ิ   ช านาญ 

7. นายณฐัพล  ฮวมเจริญ 

8. นายสิรวชิญ ์  แสงบุญ 

9. นายภทัร   นาคสมบูรณ์ 

ครูประจ าช้ัน   มิสชฎามาศ   ศรีชนะวฒัน์                ม. ไพศร   คูหาพฒันกุล 

 



ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่5  Gifted  รางวลัชนะเลิศ เร่ือง  เคร่ืองผลติกระแสไฟฟ้าจากปรากฏการณ์น า้ขึน้น า้ลง 

1. นางสาวจิดาภา  เจริญโภคยานนท ์

2. นางสาวพิมพล์ภสั  แจง้ศรีสุข 

3. นางสาวจิดาภร  บวันอ้ย 

 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่6  รางวลัชนะเลศิ    เร่ือง Electric  Emergency  Box    ช้ัน ม. 6/1 

1. นายปรวรรตน์    องัศิริ 

2. นายทินกฤต   บุญศิริ 

3. นายวรีชิต   ศิริปุณย ์

4. นางสาวภูษณิศา    กาญจะนะศร 

5. นางสาวนนัทิพร   ยองใย 

ครูท่ีปรึกษา   มิสล าเพย   พวงมาลยั                                  ม. สุรัตน์   มูลชยัสุข 

 

ระดับช้ัน  มัธยมศึกษาปีที ่6  Gifted  รางวลัชนะเลิศ เร่ือง  การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกดัหยาบจากข่าทีม่ีผล

ต่อการยืดอายุเส้นลอดช่อง 

1. นายกษิดิศ  กอดสะอาด 

2. นายจิรวฒัน์  จุลส ารวล 

3. นายฐิติพฒัน์  ปาละกะวงศ ์

4. นายวรภพ  โรจน์จึงประเสริฐ 

 
9.00 – 10.00 น.  การแสดง Stamford 
 
10.00 – 12.00 น. แข่งขนัประกอบอาหารจากดุสิตธานี 
 


