รายชื่ อนักเรียนที่ได้ รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ ฮีแลร์ ปี การศึกษา ๒๕๖๒
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

ชื่ อ-นามสกุล
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงชนกานต์
เด็กหญิงมัททวิน
เด็กชายชยางฌ์กูล
เด็กชายณัฏฐ์
เด็กชายวีรวิชญ์
เด็กหญิงสกุลตารา
นางสาววลัยพรรณ
เด็กหญิงชนัญชิดา
นางสาวนิติวดี
นางสาวพิมพ์รัตน์
นางสาวณัฏฐพร

เชาว์ทอง
สังข์แสง
ลีลาวรมณี
ดาเนินสวัสดิ์
เจติยานุวตั ร
โชติจุฬางกูร
เกอร์กูลลาตี
สุขวัฒนศิริ
เสริ มส่ งสกุลชัย
ลิมปยารยะ
ธีรวิชยางกูร
ฮึงวัฒนากุล

ชั้น

ชั้น

ปี ๒๕๖๒

ปี ๒๕๖๓

ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖
จบการศึกษา

ทุนการศึกษา
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๑,๕๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๐๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
๒,๕๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐
๓,๐๐๐

หมายเหตุ : นักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ปี การศึกษา ๒๕๖๒ คือ นักเรี ยนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. นักเรี ยนที่มีคะแนนยอดเยีย่ มวิชาภาษาไทย (คะแนนสูงสุดในระดับชั้น) ประจาปี การศึกษา ๒๕๖๒
๒. คะแนนสู งสุ ดในระดับชั้นดังกล่ าว ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖ ต้อ งมี คะแนนเฉลี่ ย ๒ ภาคเรี ยน
ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ ๑ - ๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๒ ภาคเรี ยน ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป
๓. ผลงานการเขียนร้อยแก้วและร้อยกรองผ่านเกณฑ์ตามที่มูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์กาหนด

รายชื่ อนักเรียนที่ได้ รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ ฮีแลร์ ปี การศึกษา ๒๕๖๓
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
ลาดับ
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒

เด็กหญิงฐิตารี ย ์
เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงอนรรฆวี
เด็กชายกัณทร
เด็กหญิงญาณิ ภทั ร
เด็กหญิงพิชชากร
เด็กชายทักษ์ดนัย
เด็กหญิงพัทรดา
เด็กหญิงไอลดา
นางสาวณปภัฒ
นางสาวณัชชา
นางสาวพิมพ์รัตน์

ชื่ อ-นามสกุล
สิ งหกันต์
เชาว์ทอง
คาพร้อง
ลีลาสถาพรกูร
อ่อนสง
ธวัชกุลดิลก
ปานสอาด
กสิ วฒั น์
รุ่ งประถม
ประกอบธรรม
บ่างพัฒนาศิริ
ธีรวิชยางกูร

ชั้น
ป.๑
ป.๒
ป.๓
ป.๔
ป.๕
ป.๖
ม.๑
ม.๒
ม.๓
ม.๔
ม.๕
ม.๖

ทุนการศึกษา
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

หมายเหตุ : นักเรี ยนที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิบราเดอร์ฮีแลร์ ปี การศึกษา ๒๕๖๓ คือ นักเรี ยนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้
๑. นักเรี ยนมีคะแนนยอดเยีย่ มวิชาภาษาไทย (คะแนนสูงสุดในระดับชั้น) ประจาภาคเรี ยนที่ ๑/๒๕๖๓
๒. คะแนนสูงสุดในระดับชั้นดังกล่าว นักเรี ยนต้องมีคะแนนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลการแข่งขันการประกวดร้อยแก้วร้อยกรอง ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๓
การประกวดแต่งบทร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ ๑ (ป.๑ – ป.๓) การเขียนเรียงความจากภาพ
รางวัลชนะเลิศ
เด็กหญิงอริญชยา อัศวสุรฤกษ์
ชั้น ป.๓/๕
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
เด็กชายภีมพล อินทรักษ์
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กชายชยกร เพชรไกร
ชั้น ป.๓/๑
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
การประกวดแต่งบทร้อยแก้ว ช่วงชั้นที่ ๒ (ป.๔ – ป.๖) การเขียนเรียงความ
รางวัลชนะเลิศ
เด็กชายเชษฐ์มนุษา ไนดู
ชั้น ป.๔/๑๔ โรงเรียนอัสสัมชัญ แผนกประถม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
เด็กหญิงจุฑามาส นะพุทธะ
ชั้น ป.๕/๔
โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กชายธนโชค สิทธิวงศ์
ชั้น ป.๕/๒
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
การประกวดแต่งบทร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ ๓ (ม.๑ – ม.๓) หัวข้อ “ ฟ.ฮีแลร์ รู้คุณค่าภาษาไทย ”
รางวัลชนะเลิศ
นายทรอย วินน์
ชั้น ม.๓/๓
โรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
นายชยพล จักกะพาก
ชั้น ม.๓/๔
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
เด็กหญิงธัญพิชชา ตันสิงห์
ชั้น ม.๓/๕
โรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี
การประกวดแต่งบทร้อยกรอง ช่วงชั้นที่ ๔ (ม.๔ – ม.๖) หัวข้อ “ ฟ.ฮีแลร์ : ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ ”
รางวัลชนะเลิศ
นายนนทพรรทน์ แผ่ธนกิจ
ชั้น ม.๖/๘
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑
นายกวินท์ ชวลิตากุล
ชั้น ม.๖/๒
โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒
นายวริทธิ์พล เจริญยิ่งไพศาล
ชั้น ม.๖/๕
โรงเรียนอัสสัมชัญ

