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ผลการตัดส ินภาพถาย 

 โครงการประกวดภาพถาย 50 ป โรงเรียนอัสสัมชญัธนบรุ ี  
 
 
 

รางวัลที่ 1  เงินรางวัล 50,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายธนพล ประเสริฐสุข 

ชื่อภาพ    อัสสัมชัญสถาบันหลักของเรา 
 

รางวัลที่ 2  เงินรางวัล 30,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายกิตติศักดิ์  เที่ยงหทัยธรรม 

ชื่อภาพ  “Mother Mary of Assumption” 
 

รางวัลที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายอัครินทร อัศววารินทร 

ชื่อภาพ “Cadfence and shading” 
  
 
 
 
 
 
 



 
 

รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล 
 

1.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายสันชัย บัวทรง 

ชื่อภาพ  “ยามเย็นอัสสัมธน” 
2.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 

นายณัฐพล เลิศธิติพฤทธิ์ 
ช่ือภาพ “โรงอาหาร” 

3.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายภูวไนย พลไชย 

ชื่อภาพ “50 ปอัสสัมธน สะทอนความรูสูสงัคม” 
4.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 

นายเอกรินทร เอกอัจฉริยะวงศ 
ชื่อภาพ “ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา” 

5.รางวัลชมเชย  เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายพลฤทธิ์  ฐิติสิทธินันท 

ชื่อภาพ “Legends of the Faith” 
 6.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน  

นายจักรกฤษณ ธิติกิตติกุล 
ชื่อภาพ “โดดน้ํา” 

7.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายฐิติพงศ สุขไพบูลยวัฒน 
ชื่อภาพ “ชั่วโมงวาดเขียน” 

 
 



 
 
 
 

  
รางวัลชมเชย จํานวน 10 รางวัล (ตอ) 

 

7.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายฐิติพงศ สุขไพบูลยวัฒน 
ชื่อภาพ “ชั่วโมงวาดเขียน” 

8.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายอัครายชญ เพ็ชรอําไพ 
ชื่อภาพ “ความภาคภูมิใจ” 

9.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 
นายสุทัศน รุงศิริศิลป 

ช่ือภาพ  “สถาบันอันสงบ” 
10.รางวัลชมเชย เงินรางวลั 5,000 บาท  พรอมของรางวัลจากผูสนับสนุน 

นายกิตติกานต พงศประยูร 
ชื่อภาพ “50ป อัสสัมชัญธนบุร”ี 
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รางวัลชมเชย  ของทีร่ะลกึโรงเรียน จํานวน 18 รางวัล 

1.รางวลัชมเชย ไดรับของทีร่ะลกึโรงเรยีน 
นายชนัย ชัยฐานัยชาต ิ

ชื่อ “delight” 
2.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลึกโรงเรยีน 

นายประสงค ไกรศํกดาวัฒน 
ชื่อภาพ “ดนตรีในดวงใจ” 

3.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลึกโรงเรยีน 
นายนายวินนวิตัร  ไตรตรงสัตย 
ชื่อภาพ  “เพื่อนกนัยามเชา” 

4.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลึกโรงเรยีน 
นายภานุพงษ นาคะชัยวริตัน 

ชื่อภาพ  “สองมุม” 
5.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลึกโรงเรยีน 

นายสัณหกช เทพโยธนิ 
ชื่อภาพ “รตันบรรณาคาร” 

6.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลึกโรงเรยีน 
นางพรพันธ มลวิลัย 
ชื่อภาพ “ชลุมนุ” 

7.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลึกโรงเรยีน 
นายหรรษา ตัง้ม่ันภูวดล 

ชื่อภาพ “พระแมมารแีหงอัสสัมชัญ” 
 
 
 
 



 
 
 
 

รางวัลชมเชย  ของทีร่ะลกึโรงเรียน จํานวน 18 รางวัล (ตอ) 
8.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลึกโรงเรยีน 

นายณัฐกญัจน กรีตธิรรมกลุ 
ชื่อภาพ “อพัเดท ละคร ตอนเชา” 

9.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลึกโรงเรยีน 
นายขวญัชนก บุญญะรังษ ี

ชื่อภาพ “ชลุมนุ” 
10.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลกึโรงเรียน 

นายวริัตนไชย  วันสามงาม 
ชื่อภาพ “ความงามในยามเยน็” 

11.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลกึโรงเรียน 
นายทรงธรรม บัวผัน 
ชื่อภาพ “ดนตรีไทย” 

12.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลกึโรงเรียน 
นายทรงกฎ สอนกัน 

ชื่อภาพ “บรรเลงเพลง” 
13.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลกึโรงเรียน 

นายบญุพิน ถือทอง 
ชื่อภาพ  “โรงเรียนของเรา” 

ชื่อภาพ “หาสบิป แสงสะทอน ความอบอุน” 
 
 
 
 



 
 
 
 

รางวัลชมเชย  ของทีร่ะลกึโรงเรยีน จํานวน 18 รางวัล (ตอ) 
 

14.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลกึโรงเรียน 
นายไตรสิทธิ์ ศิรธิน ู
ชื่อภาพ  “เขากอง” 

15.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลกึโรงเรียน 
นายวรีพล  สารวานิชพิทักษ 

16.รางวลัชมเชย ไดรับของที่ระลกึโรงเรียน 
นายกิตติพนัธ  งามไพบลูยสมบัต ิ
ชื่อภาพ  “Welcome to ACT” 

17.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลกึโรงเรียน 
นายเอกสิทธิ์ อึ๊งโพธิ ์
ชื่อภาพ “มุมสงบ” 

18.รางวลัชมเชย  ไดรับของท่ีระลกึโรงเรียน 
นายพสิษฐ กติติอมตทรัพย 

 ชื่อภาพ “ระบาํใตตึก”  
 

****************************************************** 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 


