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ข่าวสาร สาระ และความเคลื่อนไหวของโรงเรียน..สู่ชุมชน ฉบับที่ ๑๐๖ สิงหาคม - ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

“พิธีวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”

“พิธีวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
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ประธานที่ปรึกษา
ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ 

ที่ปรึกษา
ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์
คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ

บรรณาธิการ 
มาสเตอร์ฤทธิยา  ศรีสวนจิก
คณะกรรมการประชาสัมพันธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข่าวสาร สาระ และความเคลื่อนไหว
ของโรงเรียน..สู่ชุมชน

เจ้าของ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ออกแบบ
มาสเตอร์ฤทธิยา ศรีสวนจิก

พิสูจน์อักษร
ครูลำาจวน รัตนบุรี
ครูวันเพ็ญ สุขเกษม
มาสเตอร์เฉลิมพล จิตติวัฒนพงศ์

ถ่ายภาพ
มาสเตอร์อภิชาติ  ใจอินผล
นักเรียนชมรม MCTV

เผยแพร่
มาสเตอร์รังสรรค์  พรพัฒนา

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-5570-5 โทรสาร.0-5324-5571

คณะผู้จัดทำา

เอกลักษณ์

“การจัดการศึกษาตามวิถีมงฟอร์ต”

วิสัยทัศน์
โรงเรียนแห่งคุณภาพและมาตรฐานสากล ตามวิถีมงฟอร์ต

VISION : School of Quality and International Standards in alignment with the Montfort Way

อัตลักษณ์
“อิ่มเอิบ  อบอุ่น  อารี  มีคุณธรรม  คุณภาพสากล”

 อิ่มเอิบ :  คือการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพในทุกมิติ  ทั้งสังคม  ร่างกาย  ปัญญา  อารมณ์ และจิตวิญญาณ

 อบอุ่น :  คือ เป็นบุคคลที่พึ่งพิงได้  น่าอยู่  น่าใกล้ชิด

 อารี  :  คือ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่  รู้จักนำาตนเองออกเป็นผู้ให้แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์

 มีคุณธรรม : คือ มีความดี  ความสุขในตน

 คุณภาพสากล : คือ มีทักษะ  มีความรู้  ความสามารถเพียงพอและดำารงตนอยู่ได้ในโลกสากล

www.montfort.ac.th
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รอบรั้ว MC 
“สิงหาคม 2562”

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ตรวจรับ “สถานศึกษาปลอดภัย” ปีการศึกษา 2562 ของสำานักงานสวัสดิการ       

         และคุัมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย”  จัดโดย

สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเขียงใหม่ โดยได้รับการตรวจประเมิน พร้อมทั้งได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว

ตามคำาแนะนำาของคณะผู้ตรวจประเมินเพื่อความปลอดภัย ของนักเรียน ครูบุคลากร และผู้เกี่ยวข้อง    ทั้งนี้สำานักงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือประกาศผลการประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” ปีการศึกษา 

2562 ซึ่งผลการตรวจโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้รับรางวัล “เกียรติบัตรดีเด่น”  และจะเข้ารับรางวัลกับทางสำานักงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 

  พิธีเปิดป้ายสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน เป็นผู้แทนโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายสำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 ชมวีดีทัศน์

พิธีทบทวนคำาปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ

 วันที่ 1 สิงหาคม 2562 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญ

รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ชมวีดีทัศน์พิธีทบทวน

คำาปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวัน

สถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำาปี 2562 ณ หอประชุม

เซนต์โยเซฟ
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 นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น

 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เวลา 11.05 – 12.55 น นักเรียนแผนการเรียนศิลป์ภาษาญี่ปุ่น ร่วมกับนักเรียนแลกเปลี่ยน

จากโรงเรียนซันโยโจวชิโควโค  จังหวัดโอคายามา ประเทศญี่ปุ่น ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม สอนทำา Misanga (สายรัดข้อมือ

แบบญี่ปุ่น) ขายซูชิญี่ปุ่น  และเล่นเกมแบบญี่ปุ่น แลกของรางวัลจากประเทศญี่ปุ่น โดยการจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อ

เผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่นและนำารายได้สมทบทุนบริจาคช่วยเหลือมูลนิธิอาสาพัฒนา อำาเภอสันกำาแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

กิจกรรมจัด  ณ บริเวณหน้าโรงอาหาร

 เตรียมความพร้อมนักเรียนจัดกิจกรรมค่ายผู้นำา “Overseas Leadership 2019”

 วันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกิจกรรม Asian Youth Academy/Asian 

Theology   Forum 2019 เปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง 

เปิดมุมมอง วิสัยทัศน์ เรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในบริบทที่เปลี่ยนผ่าน และการปรับตัวของชุมชนในการดำารงชีพทางการ

เกษตรและเศรษฐกิจ รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศด้านวัฒนธรรมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากประเทศต่างๆ 

และเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมค่ายผู้นำา “Overseas Leadership 2019”ร่วมกับนักเรียน

จากประเทศสิงคโปร์ ณ บ้านมงฟอร์ตเพื่อการศึกษา อำาเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

 EP Family Day 2019 

 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 งาน English Programme ฝ่ายวิชาการ ได้จัดกิจกรรม EP Family Day 2019                    

ณ  Alpine Golf Resort เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการใช้ชีวิต และเชื่อมสัมพันธ์พี่น้องนักเรียน English Programme 
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       กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ MC - MCP การแข่งขัน 88 ปี MC วันที่ 3 สิงหาคม 2562  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้

จัดกิจกรรมการส่งเสริมการออกกำาลังกายของคณะครูและบุคลากร ปีการศึกษา 2562 การแข่งขันกีฬาบุคลากรสัมพันธ์   

มงฟอร์ตวิทยาลัย “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์ MC- MCP” ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย  แผนก

ประถม “88 ปี MC กีฬาสัมพันธ์”

 กิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 วันที่ 3 สิงหาคม 2562 กิจกรรมฉลองวันสถาปนา 88 ปี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาส

ฉลองนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ ภราดา โยเซฟ อังเดร เกแก็ง (โอกาสครบรอบ 1 ปี 

มรณกรรม) และเสวนา หัวข้อ “วิถีมงฟอร์ตจากบรรพชนสู่ความก้าวหน้าในอนาคตอย่างยั่งยืน” ณ โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย
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 งานเปิดห้องศูนย์วิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ 

 วันพฤหัสบดี ที่  8  สิงหาคม  2562 งานเปิดห้องศูนย์วิเทศสัมพันธ์และส่งเสริมการศึกษาต่อ  โรงเรียน                 

มงฟอร์ตวิทยาลัย  “The Office  of International Relations and Further Education”  โดยได้รับเกียรติจากกงสุล

ประเทศญ่ีปุ่น  จีน  และอเมริกา  รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ มาร่วมในพิธีเปิด  ภายในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ 

จากมหาวิทยาลัยคู่สัญญา MOU การบรรยายพิเศษ ธุรกิจ Startup เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักธุรกิจนี้ และสร้างแรงบันดาล

ใจให้แก่นักเรียน และกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากมาย เช่น การแข่งขันคัดลายมือภาษาญี่ปุ่น                   

การแข่งขันความรู้ไวยากรณ์ ระดับ N5 เป็นต้น

ลูกเสือมงฟอร์ตร่วมพัฒนาทักษะการเอาตัวรอดใน
ภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัยต่าง ๆ

 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2562  ผู้แทนลูกเสือ
สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการพัฒนา
ทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตภัยธรรมชาติและภัย
ต่าง ๆ ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนว           
พระราชดำาริ อำาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

 การต้อนรับ Mr.Daryl Khong Cambridge Country Manager:Thailand and Singapore

 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Mr.Daryl Khong      

Cambridge Country Manager:Thailand and Singapore เมื่อวันอังคารที่ 6 ส.ค.62 ที่ผ่านมา ในโอกาสเข้าแนะนำาและ

วางแผนร่วมกับคณะผู้ร่วมบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร Cambridge และ การยกระดับมาตรฐานสากลด้าน

การเรียนการสอนของโรงเรียนตามนโยบายของโรงเรียนที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานสากลของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
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 การแข่งขันทักษะทางภาษา ในงานสัปดาห์ภาษาต่าง

ประเทศ 

 ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการ

เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนต้นได้จัดการแข่งขันทักษะทางภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อ

ให้นักเรียนได้แสดงออกถึงศักยภาพทางด้านทางภาษาที่

นักเรียนได้เรียนมา โดยมีการแข่งขัน

ร่วมทัศนสัมมนาจังหวัดเชียงรายกับสมาคม

โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2562 โรงเรียน                        

มงฟอร์ตวิทยาลัยได้มอบหมายให้มาสเตอร์ไชยวัฒน์ บุญเลิศ 

หัวหน้าฝ่ายธุรการ – การเงิน และประธานฝ่ายมัธยมศึกษา

กับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมทัศนสัมมนา 

จังหวัดเชียงราย

 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6

 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวระดับชั้น ม.6 ฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัย  

อัสสัมชัญ (ABAC) มาให้ความรู้ และทางเลือกใหม่ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.6 ในคาบแนะแนว ทั้งนี้ นักเรียนได้รับทั้ง

ความรู้ และร่วมตอบปัญหากับทางมหาวิทยาลัย โดย มี ม.เมธาสิทธิ์  สุุขประชาพันธุ์  ครูแนะแนวระดับชั้น ม.6 เป็นผู้ดูแล

ความเรียบร้อย และอำานวยความสะดวกให้กับท่านวิทยากร จนเสร็จสิ้นภารกิจ
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 พิธีวันสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยฝ่ายกิจการนักเรียน ได้กำาหนดจัดงานวันสมโภช           

แม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์พิธีถวายพระพรชัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ลานจามจุรี คณะภราดา คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา 

นักการ ตัวแทนแม่เข้าร่วมพิธี
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 รุ่นพี่ที่ประสบความสำาเร็จทางการศึกษามาแนะแนวน้อง ๆ ม.5

 ระหว่างวันที่  2 - 9 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวระดับชั้น ม.5 ฝ่ายวิชาการ ได้เชิญนักเรียนรุ่นพีี่ปี 2561 ที่ประสบ

ความสำาเร็จในการสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ และคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มาแนะแนวให้กับน้อง ๆ ม.5 

ในคาบแนะแนว  เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในอนาคต ซึ่งน้อง ๆ ที่รับฟังได้รับทั้งความรู้ในเรื่อง

การเตรียมตัวสอบ การอ่านหนังสือ และเทคนิคต่าง ๆ และได้รับความสนุกสนาน เป็นกันเองระหว่างแนะแนวน้อง โดยมี

ครูกนิษฐรินทร์  พลศักดิ์  ครูแนะแนวระดับชั้น ม.5 เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย และอำานวยความสะดวกให้กับนักเรียนที่มา

แนะแนว

 ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.3 อบรม

ความรู้ด้านการจราจร

 วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวง
เชียงใหม่ที่ 2 อบรมการให้ความรู้ด้านการจราจร โครงการ
เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก แก่ลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ และคณะครู
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ

 กิจกรรมทำาบุญตักบาตร เนื่องในวันธัมมัสสวนะ 

 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดให้มีกิจกรรมทำาบุญตักบาตร

พระสงฆ์ จำานวน 5 รูปเนื่องในวันธัมมัสสวนะหรือวันพระ 

ขึ้นที่ห้องจริยธรรม ของโรงเรียน ในวันนี้มีผู้ปกครอง คณะ

ครู นักเรียนห้อง 1/8 , 2/4 และ นักเรียน ม.ปลาย ร่วม

ทำาบุญใส่บาตรเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นศาสนทายาทที่ดี รู้จักการทำาบุญ

โดยการให้ทาน รักษาศีล ฟังข้อคิดหรือธรรมจากพระ

อาจารย์จากวัดพระสิงห์ที่มารับบาตร
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         ประชุมคณะกรรมการฝ่ายมัธยมศึกษา 

          สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. 
ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน                  
มงฟอร์ตวิทยาลัย ได้ให้เกียรติประชุมร่วมกับคณะกรรมการ            
ฝ่ายมัธยมศึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่       
นายกสมาคมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน
จังหวัดเชียงใหม่ และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอาคารอำานวยการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 ร่วมแสดงความยินดีโอกาสครบรอบ 50 ปี 
         หนังสือพิมพ์ไทยนิวส์

         วันที่ 16 สิงหาคม 2562  

         มาสเตอร์ไชยวัฒน์     บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ

ตัวแทน ภราดา ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียน      

มงฟอร์ตวิทยาลัย และ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนก

ประถม ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ใน

โอกาสฉลองครบรอบ 50 ปีการก่อตั้ง

 ประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง และ  
         ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 วันเสาร์ ที่ 17  สิงหาคม  2562   

        ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการ     

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ครั้งที่ 

18 / 2562 ณ ห้องประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน     

มงฟอร์ตวิทยาลัย

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมกับสำานักงานคุรุสภา
จังหวัดเชียงใหม่และสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่
ประชุมการใช้โปรแกรมต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร ู

 วันที่ 17 สิงหาคม 2562 สำานักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่ คุรุสภาจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงเรียน
เอกชนจังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมต่อใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู ผ่านระบบ KSP e-service และ KSP 
school ให้กับผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในระบบประเภท
สามัญศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา และประเภทนานาชาติ 
รวม 157 โรง จำานวน 280 คน ณ ห้องประชุม Ambrosio โดย
มี นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
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 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ฝึกประสบการณ์ “โครงการอบรมหลักสูตร ยุววิศวกรรุ่นใหม่ New Generation Engineer” 

ณ สำานักงานชลประทานที่ 1 เชียงใหม่

 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ 

ร่วมกับงานแนะแนวฝ่ายวิชาการ ได้ดำาเนินโครงการอบรมหลักสูตร “ยุววิศวกรรุ่นใหม่ New Generation Engineer 

เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาชีพวิศวกรในอนาคต โดยงานนี้

ได้แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ภาคเช้า พิธีเปิดการอบรมโดยท่านจานุวัตร เลิศศิลป์เจริญ ผู้อำานวยการสำานักงานชลประทาน

ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และได้รับความรู้จากคณาจารย์ภาควิศวกรรมศาสตร์ และทีมวิศวกร ณ สำานักงานชลประทานที่ 1 

จังหวัดเชียงใหม่  ดังนี้ องค์ความรู้พื้นฐานด้านวิศวกรรมไฟฟ้า โดยอาจารย์ดนัย  ศรีอุทัยศิริวงศ์ , องค์ความรู้พื้นฐานด้าน

วิศวกรรมโยธา โดย ดร.ชูโชค  อายุพงศ์ , ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิศวกรรมชลประทาน โดยนายอภิวัฒน์  ภูมิไธสง ผู้อำานวย

การส่วนบริหารจัดการน้ำา และบำารุงรักษา บรรยายองค์ความรู้พื้นฐานด้านออกแบบวิศวกรรมชลประทาน  โดย นายชัชชัย 

เพชรอักษร หัวหน้าฝ่ายออกแบบวิศวกรรมศาสตร์, ประสบการณ์ด้านวิศวกรรม โดย นายเจนศักดิ์  ลิมปิติ ผู้อำานวยการ

โครงการฯ แม่กวงอุดมธารา  และภาคบ่าย เดินทางไปอุโมงค์ผันน้ำา เขื่อนแม่กวงอุดมธารา อำาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

ท่านวิทยากรบรรยายโครงการเพิ่มปริมาณน้ำาเขื่อนแม่กวงอุดมธารา โดย นายเชษฐ์พันธ์  โล่คำา วิศวกรโยธาชำานาญการ

พิเศษ หลังจากนั้นเมื่อได้เวลาอันสมควร ได้มอบใบประกาศให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร “ยุววิศวกร

รุ่นใหม่  New Generation Engineer พร้อมกับผู้อำานวยการสำานักงานชลประทานที่ 1 กล่าวปิดโครงการ และเดินทาง

กลับโรงเรียน  ทั้งนี้โดยมีคณะกรรมการผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์  ครูกนิษฐรินทร์  พลศักดิ์  ครู

แนะแนวระดับชั้น ม.5

 นักเรียนชั้น ม.3 ผสานชีวิต “วิถีเศรษฐกิจพอเพียง

ตามรอยพระราชา

 ระหว่างวันที่ 10-23 สิงหาคม 2562 งานอภิบาล
และศาสนกิจจัดกิจกรรมผสานชีวิตนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่3“วิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพระราชา” 
โดยนักเรียนได้เรียนรู้เกษตรชีวภาพ เรียนรู้การทำานา      
(การไถนา การดำานา) การสำารวจแมลงศัตรูพืชและควบคุม
ศัตรูพืชโดยชีววิธี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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 กิจกรรมค่ายนักเรียนผู้นำาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ

 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยครูผู้สอนวิชาภาษาฝรั่งเศส ได้นำานักเรียน

แผนการเรียนศิลป์-ภาษาฝรั่งเศส ระดับชั้น ม.5 จำานวน 5 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนักเรียนผู้นำาภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ 

(มัคคุเทศก์น้อย) ณ ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา อ.สันกำาแพง จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและ

คุณลักษณะตามมาตรฐานสากล อันเป็นการพัฒนาผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล ในศตวรรษที่ 21

 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมประชุม

สัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย ประจำาปีการ

ศึกษา 2562

 วันที่ 18 - 21 สิงหาคม 2562 ภราดา ดร.สุรกิจ  

ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน มงฟอร์ตวิทยาลัย 

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาสภาการศึกษาคาทอลิกแห่ง

ประเทศไทย ครั้งที่ 49 ประจำาปีการศึกษา 2562 หัวข้อ 

“การศึกษาคาทอลิกในโลกอนาคต” ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา 

จังหวัดชลบุรี

 กิจกรรมการออกกำาลังกายของคร ู

 วันที่ 21 สิงหาคม 2562 งานกีฬา ฝ่ายกิจการ
นักเรียน โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ได้กำาหนดจัดกิจกรรม
การส่งเสริมการออกกำาลังกายของคณะครูและบุคลากร     
ปีการศึกษา 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
ของบุคลากร และความรัก ความสามัคคี และสร้างความ
สัมพันธ์อันดีของคณะครู

 แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 75 ปี การก่อตั้ง

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 

 วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ภราดา ชาญณรงค์ บุญ

พราหมณ์ เป็นผู้แทน คณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร ครู บุคลากร 

และนักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เข้าร่วมแสดงความ

ยินดีในโอกาสครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ

ศรีราชา จ.ชลบุรี  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา
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 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

สนับสนุนงบประมาณสมทบการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่

วิ่งโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

          วันท่ี 22 สิงหาคม 2562 ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  

ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยรับมอบเงิน 

จำานวน 100,000 บาท จากผู้แทนคณะกรรมการบริหาร

สมาคมผู้ปกครอง และครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อ

สมทบงบประมาณในการก่อสร้างสนามฟุตบอลและลู่วิ่ง   

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าอบรมการผลิตคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

 วันพุธ ที่ 21 ส.ค. 62 เวลา 12.15-14.30 น. (คาบชมรม-บำาเพ็ญฯ) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศและงานจัดการ

เรียนการสอนและนิเทศ หัวหน้าระดับชั้นและครูชมรม-บำาเพ็ญฯได้นำานักเรียนระดับชั้น ม.4-6 ขึ้นฟังบรรยายโครงการ

ประกวดคลิปสั้น คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่ 2 จัดโดย บริษัท ซีพีแรม จำากัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดทำา ได้จัดทำาโครงการ การประกวดคลิปวิดีโอ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ปีที่ 2 

เพื่อรณณรงค์ชวนให้นักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศ ที่มีพลังความคิดสร้างสรรค์ และห่วงใยสังคม ส่งผลงานคลิปวิดีโอ 

ความยาว 3 นาที ภายใต้แนวคิด “อวสานอาหารถูกทิ้ง” โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องการจัดการอาหาร Food Waste 

และผู้กำากับภาพยนตร์ชื่อดังมาให้ความรู้ด้านการผลิตคลิปวิดีโอในการส่งเข้าประกวดครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเซนต์โยเซฟ

ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 

ร่วมกับสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับสมาคม

โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม   

วันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่

 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำาเดือน 

สิงหาคม 2562

 วันที่ 28 สิงหาคม 2562 ภราดา ดร.สุรกิจ                   

ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

เป็นประธานการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประจำาเดือน สิงหาคม 2562  โดยได้ร่วมแสดงความยินดี

กับคณะครู บุคลากร ที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนสิงหาคม ณ 

ห้องประชุมแอมบรอสิโอ 
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 รุ่นพี่เตรียมทหาร แนะแนวให้กับน้อง ๆ ชั้น ม.4  

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 งานแนะแนวระดับชั้น ม.4 

ฝ่ายวิชาการ ได้เชิญรุ่นพี่ที่มีความสามารถสอบเข้าโรงเรียน

เตรียมทหาร มาแนะแนวให้กับน้อง ๆ ระดับชั้น ม.4 ในคาบ

แนะแนว เพื่อเป็นแนวทางและเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำาหรับ

นักเรียนที่มีความประสงค์จะเรียนเตรียมทหารและศึกษาต่อ

ในอนาคต

 สถาบัน OEG แนะแนวนักเรียนแลกเปลี่ยน ระดับชั้น 

ม.5

 วันที่ 29 สิงหาคม - 5 กันยายน 2562 งานแนะแนว 

ฝ่ายวิชาการ ได้รับเกียรติจากสถาบัน OEG High School 

Exchange มาแนะแนวเกี่ยวกับนักเรียน แลกเปลี่ยน และ

การสมัคร TCAS ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.5 ในคาบ

แนะแนว เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ เปิดโลกทัศน์ และมี

ทัศนคติที่ดีต่อการศึกษาต่อในอนาคต

 การปรับปรุงสวนเกษตรให้เป็นแหล่งเรียนรู้ใน    

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 วันที่ 29 สิงหาคม 2562 มาสเตอร์มงคลศักดิ์ ใหม่

จันทร์แดง ได้ทำาการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ด้านหน้าโรงเรียน

เป็นแปลงเกษตรเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้กลุ่มวิชาการ

งานอาชีพในการปลูกผัก

 ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

 วันที่ 30 สิงหาคม 2562 งานวิเทศสัมพันธ์  ฝ่าย

วิชาการ  ได้ทำาพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

ร่วมกับวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล  มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

 งานแนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น ครั้งที่ 28

 วันที่ 24 สิงหาคม 2562   นักเรียนแผนการเรียน

ศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น ร่วมงานแนะแนวการศึกษาต่อญี่ปุ่น ครั้งที่ 

28 ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ชั้น 5  
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 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการ

ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

 วันที่ 30 สิงหาคม 62 เวลา 8.30-14.00 น. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยโดยงานพยาบาลเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลง

ร่วมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และอบรมเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ สำานักงานเทศบาลนคร

เชียงใหม่

 นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยอบรมผู้สื่อข่าวเด็กและเยาวชน

 วันที่ 31 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในโครงการหนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษาสำาหรับเด็ก

และเยาวชน (Child’s Thainews) ร่วมเรียนรู้เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้สื่อและการทำาข่าวกับนักเรียนจาก 10 โรงเรียน

เครือข่าย พร้อมกันนี้นางอุบลนัดดา สุภาวรรณ กรรมการผู้บริหารหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์รายวัน ได้มอบประกาศนียบัตร

แก่นักเรียนท่ีผ่านการอบรมผู้ส่ือข่าวเด็กและเยาวชน หนังสือพิมพ์เพ่ือการศึกษาสำาหรับเด็กและเยาวชน (Child’s Thainews) 

ตามโครงการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ปี 1 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ 
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รอบรั้ว MC 
“กันยายน 2562”

 visiting schools in Singapore

 ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2562 คณะผู้บริหาร และผู้รับผิดชอบ ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย         

ทั้ง 2 แผนก เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศ Singapore :  Montfort Secondary School, Springfield Secondary 

School, Assumption English School และ St. Gabriel Secondary School ประกอบด้วย

 1.Brother Surakit Srisrankulwong Director of Montfort College ( Secondary Section)

 2.Brother Seksan Sakonthawat Director of Montfort College ( Primary Section)

 3.Mr.Thiraphat Wirodsakul Head of Academic Affairs

 4.Mr.Gumjohn Yangyuen Academic Affairs, English Programme

 5.Mrs.Duangmanee Kampalaew  Assistant Head of Students Affairs

 6.Mrs.Sasithon Khamvinid Assistant Head of Academic Affairs

 7.Mrs.Somrak Pariyawatee Head of Supervision

 8.Mrs.Phutthachat O’Connor Head of Curriculum

 ต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์

 วันที่ 2 กันยายน 2562คณะผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย นำาโดย ภราดาชาญณรงค์ บุญพราหมณ์ ที่ปรึกษา

ฝ่ายวิชาการ พร้อมทั้งผู้แทนคณะครูจากฝ่ายวิชาการ ได้ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษา

อังกฤษในห้องเรียนภาคปกติ/ห้องเรียนพิเศษ English Program จากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์  ณ ห้อง

ประชุมเซนต์แมรี่
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 กิจกรรมผสานชีวิต ระดับชั้น ม.1 ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีชีวิตล้านนา

 ระหว่างวันที่ 2-12 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โดยหน่วยงานอภิบาล และศาสนกิจ ร่วมกับ

ครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้พานักเรียนไปทำากิจกรรมผสานชีวิต (ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา) ณ เวียงกุมกาม 

(เมืองโบราณใต้ภิภพ) วัดช้างคำา  วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย  วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม 

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1.เพื่อให้นักเรียนเข้าใจและภูมิใจในความเป็นไทย เช่น ความเชื่อ ภูมิปัญญา วัฒนธรรมไทยและสามารถนำามา

ปรับใช้ในชีวิตของตนเองได้ผ่านการการเรียนรู้ศึกษาวัฒนธรรม วิถีของบรรพชน เช่น รู้จักเลือกใช้สิ่งของ โดยมุ่งเน้น

ประโยชน์มากกว่าค่านิยมของสินค้า และสนับสนุน ส่งเสริมการใช้สินค้าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศ

 2.เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะในการทำางาน รักการทำางาน สามารถทำางานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

 3.เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ คุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

 4.เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสาธารณะตามแบบอย่างชีวิตของท่านนักบุญหลุยส์ มารีย์ กรีญอง เดอ มงฟอร์ต 

     สรุปไตร่ตรองกิจกรรมผสานชีวิต“ละอ่อนน้อยสืบสานวิถีล้านนา” นักเรียนระดับชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2562       

ณ วัดช้างค้ำา  วัดกุมกาม วัดกู้ป้ามด้อม วัดอีก้าง วัดหนานช้าง วัดปูเปี้ย วัดธาตุขาว วัดเจดีย์เหลี่ยม (เวียงกุมกาม) ระหว่าง

วันที่ 2 – 12 กันยายน พ.ศ. 2562   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับ มากที่สุด  จากนักเรียน 364 และ      

มี 7 คน ที่แสดงทัศนะไปในทางตรงข้าม  เพราะได้รับความรู้ใหม่ๆ เพราะเป็นกิจกรรมที่สนุกได้ความรู้ ได้ประสบการณ์

และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่น “ได้มาเปิดโลก” “เพราะได้เรียนรู้หลายเรื่องจากกิจกรรมนี้” “สนุก ได้เรียนรู้หลายๆอย่าง เช่น 

วิถีชีวิตของคนโบราณ” “เห็นด้วย เพราะ ทำาให้นักเรียนได้รับความรู้นอกบทเรียนมากมาย” “สนุกมากและอยากให้จัด

ทุกๆเดือน” ฯลฯ

้
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 สำานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 

ตรวจนิเทศหลักฐานเงินอุดหนุนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

     วันท่ี 5 กันยายน 2562 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ 

ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

อาจารย์ยุพิน ขมินทกูล และคณะผู้แทนสำานักงานคณะ

กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ที่ได้มาตรวจนิเทศและ

ให้ข้อแนะนำาเกี่ยวกับข้อมูล หลักฐานที่เกี่ยวกับการรับเงิน

อุดหนุนจากรัฐบาล ณ ห้องประชุมอาคารอำานวยการ  

 ฝ่ายการศึกษาสถานทูตเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำาประเทศไทยเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องการจัดการ

ศึกษาฟินแลนด์กับผู้บริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 10.00 – 11.30 น. ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการ             

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และ  ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม 

พร้อมด้วยคณะครูร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก ให้การต้อนรับ    ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ 

กงสุลกิตติมศักดิ์ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ประจำาจังหวัดเชียงใหม่ และ Mr.Posi Kotilainen , Mrs. Lotta Uusitalo            

ที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษาเอกอัครราชทูตฟินแลนด์ ประจำาประเทศไทย มาจากมหาวิทยาลัย Helsinki ประเทศฟินแลนด์

พร้อมกับได้มีการเสวนา เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาประเทศฟินแลนด์ เพื่อเตรียมนักเรียนเข้าสู่การเป็นพลโลก”      

ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย   

 ตรวจคุณภาพน้ำา ประจำาปีการศึกษา 2562 

 วันที่ 5  กันยายน  2562  ฝ่ายบริหารทั่วไป โดย

งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมได้ดำาเนินการตรวจ

คุณภาพน้ำา ประจำาปีการศึกษา 2562 โดยได้นำาตัวอย่าง

น้ำาจากสระว่ายน้ำาเดอมงฟอร์ต,ตัวอย่างน้ำาทิ้งในบ่อ

บำาบัด และตัวอย่างน้ำาอุปโภค ของทางโรงเรียน เข้ารับ

การตรวจ โดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ศวท-มช.)
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 พิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวันศุกร์ต้นเดือนกันยายน  

 วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 โรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย โดยงานอภิบาล จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสวัน

ศุกร์ต้นเดือนกันยายน เวลา  08.00 - 09.00 น. ณ ห้องศาสน

กิจ โดยได้รับเกียรติจากบาทหลวงสิริชัย  บุหงาสวรรค์ เป็น

ผู้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

 การแข่งขัน MCA GOLF CHARITY OPEN 2019

 วันอาทิตย์ ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 18.30 น 

ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน     

มงฟอร์ตวิทยาลัย และ  ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์       

ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม ร่วม

แสดงความยินดีและมอบตัวรางวัลในการแข่งขันMCA 

GOLF CHARITY OPEN 2019 ณ Alpine Golf Resort 

Chiangmai 

 มหาวิทยาลัยAomori Chuo Gakuin ประเทศญี่ปุ่น 

 วันที่ 11 กันยายน 2562 คุณโยชิฮิสะ ตัวแทนจาก

มหาวิทยาลัย Aomori Chuo Gakuin ประเทศญี่ปุ่น มอบ

ของที่ระลึกแก่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อขอบคุณที่รับ

ดูแลนักศึกษาแลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่น

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีกับ

โรงเรียนต้นกล้าในโอกาสเปิดอาคารเรียน 

 วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. 

มาสเตอร์ไชยวัฒน์  บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน 

ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ไปแสดงความยินดีและร่วมรับฟังการเสวนาในโอกาสที่

โรงเรียนต้นกล้าเปิดอาคารเรียน A ณ โรงเรียนต้นกล้า

 เตรียมรับการประเมินภาษีโรงเรือนและสิ่งปลูก

สร้าง ประจำาปี 2563 

 วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 11.00 

น. ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรง

เรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุม เพื่อ

หาแนวทางที่ เ ก่ียวข้องกับการเตรียมรับการประเมิน

ภาษี    โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

ประจำาปี 2563 โดยมีผู้แทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้ง  

2 แผนก ร่วมประชุมเมื่อวันจันทร์ ณ  ห้องประชุมอาคาร

อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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 การประกวดเทพธิดา ฉางเอ๋อ 

 วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 วิชาภาษาจีน กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และห้องเรียน ขงจื่อ  มงฟอร์ต

วิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัด

กิจกรรมการประกวด เทพธิดาฉางเอ๋อ เนื่องในเทศกาล 

ไหว้พระจันทร์ ที่กำาลังจะมาถึง โดยให้นักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมกิจกรรมดังกล่าว  เนื่องในเทศกาล

ไหว้พระจันทร์  中秋节 ณ ห้องประชุมแอมบรอสิิโอ 

 ดำาเนินการตรวจสอบความมั่นคงอาคาร ประจำาปี

การศึกษา 2562

 วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ฝ่ายบริหาร

ทั่วไป โดยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำาเนินการ

ตรวจสอบความมั ่นคงอาคาร ตามแผนงานประจำาปี

การศึกษา 2562 โดยวิศวกรที่มีหนังสือรับรองการขึ้น

ทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบอาคาร

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยได้รับรางวัล “สถาน

ศึกษาปลอดภัยดีเด่น”

 วันศุกร์ที่  13 กันยายน 2562 โรงเรียนมงฟอร์ต
วิทยาลัยเข้ารับรางวัล  “สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น”      
ณ อาคารกีฬาเวสน์ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-
ญึ่ปุ่น) ดินแดง กทม. ซึ่งจัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน ในโครงการสร้างเครือข่ายความ
ปลอดภัยแรงงานตามแนวประชารัฐ 

 แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับโรงเรียนต้นกล้า
 วันพุธ ท่ี 11 กันยายน 2562 เวลา 09.30 – 11.30 น. 
คณะผู้บริหารโรงเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยแลก
เปลี่ยนความรู้ทางวิชาการกับโรงเรียนต้นกล้าเชียงใหม่ 
ตัวแทนคณะครูร่วมบริหารโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
และผู้บริหารโรงเรียนต้นกล้า เชียงใหม่ หารือแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนระหว่าง 2 สถาบัน  

ณ โรงเรียนต้นกล้า เชียงใหม่

 ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงเรียนเอกชน

 วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2562  มาสเตอร์            

ไชยวัฒน์ บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ผู้แทน         

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน

เอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ครั้ง 5/2562 เวลา 13.00 – 

16.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารอำานวยการ  โรงเรียน

ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
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 กิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

 วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2562 สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยจัดงาน

วันเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2562 ณ หอประชุม St.Joseph Hall โดยมีนักเรียนโรงเรียนเอกชนทั่วจังหวัดเชียงใหม่ที่เข้ารับ

เกียรติบัตรรางวัลดีเด่นประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และโรงเรียน

นอกระบบ พร้อมทั้งผู้ปกครอง ครู และผู้บริหารโรงเรียนจำานวนประมาณ 1,100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ 

 กิจกรรมส่งเสริมการอ่านครั้งที่ 1 เรื่องหนังสือ 

และคำาถามวรรณกรรม

 ระหว่างวันที่ 11 - 14  กันยายน 2562 วันห้อง
สมุดได้จัดกิจกรรมของห้องสมุด  และกิจกรรมส่งเสริมการ
อ่านเป็นประจำาทุกเดือน  และในเดือนกันยายน 2562  ได้
จัดกิจกรรมตอบคำาถามเรื่องวรรณกรรม  และออกร้าน
หนังสือ จากสำานักพิมพ์เอเชีย  ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ 
บริเวณห้องสมุดธรรมชาติ

 แขวงกาวิละเทศบาลนครเชียงใหม่ ลอกท่อระบายน้ำา

และทำาความสะอาด ถนนมงฟอร์ตทางเข้าโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย

 วันพุธท่ี 18 กันยายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. 

แขวงกาวิละเทศบาลนครเช ียงใหม่ ร ่วมกับโรงเร ียน 

มงฟอร์ตวิทยาลัยได้รณรงค์ให้มีการทำาความสะอาดและ

ลอกท่อระบายน้ ำาบนถนนมงฟอร์ตทางเข ้าโรงเร ียน

มงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความสวยงามและป้องกันน้ำา

ท่วมขังบนถนนมงฟอร์ต ตลอดจนเพื่อเป็นการกำาจัดแหล่ง

ที่อยู่ของสัตว์มีพิษต่างๆที่อาจทำาร้ายนักเรียนหรือผู้ใช้เส้น

ทางดังกล่าว 

ดำาเนินการตรวจเช็คถังดับเพลิง ประจำาปีการศึกษา 2562

 วันพุธที่ 18 กันยายน 2562  ฝ่ายบริหารทั่วไป โดยงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ได้ดำาเนินการวางแผนการ

ดำาเนินงานด้านความปลอดภัย ในหัวข้อการป้องกันแผ่นดินไหวและดับเพลิง  ประจำาปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ ทางห้างหุ้น

ส่วนจำากัดเชียงใหม่การดับเพลิง ได้เข้ามาตรวจเช็คความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิงโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 

ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552
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 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสองแผนก

 วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้รับใบอนุญาต            

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ

ที่ปรึกษาผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยสองแผนก ณ ห้องประชุมเซนต์แมรี่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อ

ทบทวนสรุปและรายงานการดำาเนินงานเพื่อตอบสนองแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนมูลนิธิเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทยและ

วางแผนพัฒนาโรงเรียนเพื่อความยั่งยืนในอนาคต

 การประชุมใหญ่สามัญประจำาปีการศึกษา 2562 สมาคมโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 1

 วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการ           

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะคณะกรรมการที่ปรึกษาสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่และมาสเตอร์ไชยวัฒน์         

บุญเลิศ หัวหน้าฝ่ายธุรการ-การเงิน ผู้แทนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ในฐานะประธานฝ่ายมัธยมศึกษาสมาคมโรงเรียน

เอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำาปีสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ    

ห้องพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท จ.เชียงใหม่

 ผู้อำานวยการสำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำาประเทศไทย และตัวแทนจาก 10 มหาวิทยาลัยในไต้หวัน

เข้าเยี่ยมชม โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

 วันพฤหัสบดีที่  26 กันยายน  2562 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการ ให้การต้อนรับ  ผู้อำานวยการ

สำานักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป  ประจำาประเทศไทย  และตัวแทนจาก  10  มหาวิทยาลัยในไต้หวัน  
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 นักเรียนระดับชั้น ม.5 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพแพทย์ที่โรงพยาบาลจอมทอง

 วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 ร่วมกับงานแนะแนว ฝ่าย

วิชาการ ได้ดำาเนินการพานักเรียนที่สนใจฝึกประสบการณ์ด้านการแพทย์ จำานวน 22 คน ระยะเวลาในการอบรมตั้งแต่ 

และฝึกประสบการณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น.   นักเรียนที่เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้จะได้ไปดูงานด้านการรักษา

พยาบาลผู้ป่วยตามฐานต่าง ๆ  และฝึกทำา CPR  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ได้รับทั้งความรู้ ประสบการณ์ใหม่ ๆ  

ได้เห็นสภาพจริงก่อนการตัดสินใจเลือกคณะเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา คือ

 1. ช่วงเช้า ฟังบรรยายพิเศษจาก ผู้อำานวยการโรงพยาบาลจอมทอง หลังจากนั้นแยกกลุ่มเพื่อไปศึกษาดูงานด้าน

การรักษาพยาบาลตามฐานต่าง  ๆ โดยทีมงานของโรงพยาบาลที่รับผิดชอบ

 2. ช่วงบ่าย  ฝึกประสบการณ์ ทำา CPR ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน โดย แพทย์หญิงประภา  บุตรต๊ะ บรรยาย

ถึงการทำา CPR และเป็นวิทยากรฝึกประสบการณ์จริงให้กับนักเรียน พร้อมกับทีมงาน นักเรียนได้รับทั้งความรู้ ความ

สนุกสนาน และประสบการณ์ตรงในการทดลองทำาเป็นรายบุคคล  หลังเสร็จสิ้นกระบวนการ นักเรียนทุกคนรับมอบเกียรติ

บัตรโดย แพทย์หญิง ประภา  บุตรต๊ะ เป็นผู้ดำาเนินการมอบ 

         การไปฝึกประสบการณ์ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำานวยการโรงพยาบาลจอมทอง  นายแพทย์สัมพันธ์  

ก๋องเงิน,  แพทย์หญิงประภา  บุตรต๊ะ รวมถึงทีมงานที่ดูแลพานักเรียนไปทำากิจกรรมตามฐานต่าง ๆ

 แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดพระสังฆราช ฟรังซิสเชเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ ประมุขสังฆมณฑล

เชียงใหม่

 วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 08.30 น. ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ต

วิทยาลัย และ  ภราดา ดร.เศกสรร สกนธวัฒน์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม พร้อมด้วยคณะ

กรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ทั้งสองแผนก เข้าร่วมแสดงความยินดีโอกาสวันคล้ายวันเกิด

พระสังฆราช ฟรังซิสเชเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์  ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่ ณ สำานักมิชซัง โรมันคาทอลิก เชียงใหม่    
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 Montfort Multilanguage Camp 2019

 ระหว่างวันที่ 28-29  กันยายน 2562 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้จัดให้มีกิจกรรมเข้าค่าย 4 ภาษา สำาหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ จังหวัดลำาปาง ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์

 1. นักเรียนพัฒนาตนเองและมีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

 2 นักเรียนเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงทั้งในและนอกโรงเรียน

 3 นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานด้วยความภาคภูมิใจ

 4 นักเรียนนำาเสนอวิธีคิด วิธีแก้ปัญหาด้วยภาษาหรือวิธีการของตนเอง

 5 นักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการเรียนรู้ระหว่างกัน

 6. นักเรียนมีทักษะด้านความร่วมมือ การทำางานเป็นทีม และภาวะผู้นำา

 7. นักเรียนมีทักษะด้านความเข้าใจต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์

 สำาหรับกิจกรรมครั้งนี้การเดินทางไปจังหวัดลำาปาง โดยรถไฟ สถานที่เยี่ยมชมและทำากิจกรรมได้แก่ โรงไฟฟ้า

แม่เมาะ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน และศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำาปาง มีกิจกรรมทางภาษาต่างๆได้แก่ ภาษาอังกฤษ 

ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาญี่ปุ่น 

ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad และ true 

digital_park

 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562 บุคลากรงาน

เทคโนโลยีและสารสนเทศศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการ

สอนด้วย iPad และ true digital_park ซึ่ง เวลา 08.30 - 11.20 

น. ได้เข้าไปศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วย iPad ณ โรงเรียน

อัสสัมชัญสมุทรปราการ และเวลา 14.00 - 17.00 น ได้ไปศึกษา

เรียนรู้ true digital park world-class startup campus ซึ่งเป็น

ศูนย์รวมธุรกิจ startup ด้านดิจิทัลยุคใหม่ มีธุรกิจด้านดิจิทัลกว่า 

5,000 บริษัท เป็นแหล่งเรียนรู้และเปิดช่องทางการเข้าถึงธุรกิจ

ดิจิทัลยุคใหม่ ของคนรุ่นใหม่
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 แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย รุ่น 
2518

 วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 10.30 น. 
ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียน
มงฟอร์ตวิทยาลัย ได้มอบหมายให้ตัวแทนคณะกรรมการที่
ปรึกษาผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นตัวแทน                  
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ศิษย์เก่ามงฟอร์ต
วิทยาลัย รุ่น 2518 ที่มารับหน้าที่ใหม่ ณ ห้องประชุมศาลา
กลางจังหวัดเชียงใหม่

 ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ CUTEP
 วันที่ 12 ตุลาคม 2562 แผนการเรียน English     
Programme ฝ่ายวิชาการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ศูนย์
สอบภาคเหนืออย่างเป็นทางการ) ร่วมกับจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยจัดทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ
ประเทศ CUTEP ขึ้นณ หอประชุม เซนต์โยเซฟ ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ศูนย์สอบโรงเรียนมงฟอร์ตสามารถรองรับการทดสอบ
ทั้งในระบบ Paper Base และ E-Tesing อย่างเต็มรูปแบบ 
ด้วยสถานที่สอบที่ทันสมัย และ มีมาตรฐานควาพร้อมระดับ
ประเทศให้แก่นักเรียน นักศึกษาและ บุคคลทั่วไปในเขตภาค
เหนือและ ให้บริการจัดทดสอบ3 ครั้งต่อปีการศึกษา

รอบรั้ว MC 
“ตุลาคม 2562”

 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมมือกับ Yunnan University

 ระหว่างวันที่ 1 - 11 ตุลาคม 2562 แผนการเรียน English Programme ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ร่วมมือกับ Yunnan University จัดโครงการฝึกประสบการณ์ด้านวิชาการ Business Start Up International Internship 
Course ให้แก่นักเรียน ณ เมืองคุนหมิงสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากแหล่งประกอบ
การธุรกิจจริง และ ได้ทดลองฝึกงาน รวมถึงสามารถนำาเสนอ แผนงานด้านธุรกิจของตนเอง เพื่อต่อยอดความคิดและ
วางแผนการประกอบอาชีพและธุรกิจของตนเองในอนาคตได้
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 โครงการทัศนศึกษาอาเซียนศึกษาของครูกลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

 วันที่12-14 ตุลาคม 2562 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ ไปทัศนศึกษา เพื่อนำาความรู้และประการณ์
ด้านอาเซียน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยได้ไปศึกษาสถานที่ต่างๆ อาทิ เช่น ศูนย์อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี, พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง แหล่งมรดกโลก จังหวัดอุดรธานี, วัดพระธาตุหลวง นครเวียงจันทน์ สปป. ลาว,หอพระแก้ว 
นครเวียงจันทน์ สปป. ลาว, ประตูชัย นครเวียงจันทร์ สปป ลาว

 ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนด้าน Robotic ณ ประเทศญี่ปุ่น

 วันที่ 9-13 ตุลาคม 2562 หัวหน้างานการจัดการเรียนการสอน, หัวหน้ากลุ่มสาระการงานฯ และครูคอมพิวเตอร์ 
รวม 10 คน ได้ไปศึกษาดูงาน ระบบการจัดการเรียนการสอน Robotic, Coding, AI ที่ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีอันทันสมัย 
TEPIA Advanced Technology และโรงเรียน Tamagawa กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น และได้พูดคุยกับ Mr.Arikawa  
Atsushi เกี่ยวกับความร่วมมือการแลกเปลี่ยนนักเรียน Gifted Computer, ศิลป์ญี่ปุ่น โรงเรียนมงฟอร์ต กับ นักเรียน 
โรงเรียน Tamagawa ในอนาคตต่อไป



August -  October 2019 : 27

 แนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง TCAS รอบ 1 

 วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. งานแนะแนวได้จัดแนะแนวการศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 เรื่อง TCAS รอบ 1 และการจัดอันดับในการเลือกคณะ จากทีมแนะแนวจาก Ondemand เมื่อวัน ณ หอประชุม 
St.Joseph

 สอบมาตรฐาน Cambridge
 วันที่ 17-18 ต.ค. 62 แผนการเรียนEnglish Programme ฝ่ายวิชาการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (ศูนย์สอบ
มาตรฐาน Cambridge CAIETH 196 อย่างเป็นทางการ) จัดสอบมาตรฐานสากลCambridge Checkpoint ให้แก่นักเรียน
ในระดับชั้นม.3 ประจำาปีการศึกษา2562 ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ ที่ผ่านมาทั้งนี้เพื่อยกระดับการเรียนการสอนในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นให้มีมาตรฐานสากลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพของการศึกษาในศตวรรษที่ 21

 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ศึกษาดูงานประเทศในแถบยุโรป

 ระหว่างวันที่ 8 - 16 ตุลาคม 2562 ภราดา ดร.สุรกิจ  ศรีสราญกุลวงศ์  ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ศึกษาดูงานประเทศฟินแลนด์, เอสโตเนีย, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย จัดโดยสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือ
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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 นักเรียนระดับชั้น ม.5 พิธีแสดงตนเป็นพุทมามกะ กิ๋นอ้อผญ๋า ปลุกปั๋ญญาเยาวชน

 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 คณะกรรมการผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ร่วมกับงานแนะแนว ได้
พานักเรียนระดับชั้น ม.4 - ม.6 จำานวน 212  เข้าร่วมพิธีแสดงตนเป็นพุทมามกะ กิ๋นอ้อผญ๋า ปลุกปั๋ญญาเยาวชน เพื่อจิต
อาสาพัฒนาชุมชน  ต้ังแต่เวลา 08.00 น. ถึง 15.30 น.  ณ พุทธสถาน จังหวัดเชียงใหม่   นักเรียนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมคร้ังน้ี ได้รับ
ทั้งความรู้ความเข้าใจในพิธีกรรมของล้านนาโบราณ รวมทั้งยังได้แสดงตนเป็นจิตอาสา เพื่อพัฒนาภายในอาคารพุทธสถาน 
ลานรอบ ๆ อาคารพุทธสถาน  และชุมชน  และได้รับความสนุกสนาน ร่วมมือกันด้วยความเรียบร้อย โดยมีคณะกรรมการ 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 เป็นผู้ดำาเนินการจัดงานทั้งหมด  ครูกนิษฐรินทร์  พลศักดิ์  ครูแนะแนวระดับชั้น ม.5 เป็น
ผู้ดูแลความเรียบร้อย

 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วยทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)”

 วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 และ วันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย 
ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้ความรู้สำาหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ “การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกด้วย
ทฤษฎี AI (Appreciative Inquiry)” เพื่อพัฒนาให้บุคลากรเกิดมุมมองด้านบวกในการทำางาน  ตลอดจนร่วมกันกำาหนด
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรที่ท้าทายและสะท้อนความเป็นมงฟอร์ต  โดย ดร.ภิญโญ  รัตนาพันธุ์ ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
อบรม  ณ หอประชุมเซนต์โยเซฟ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
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 ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำาเดือน ตุลาคม 2562 

 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เป็นประธาน
การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำาเดือนตุลาคม 2562 โดยได้ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครู บุคลากร ที่มี
วันคล้ายวันเกิดในเดือนตุลาคม ณ ห้องประชุมแอมบรอสิโอ

 กิจกรรมซ้อมอพยพเหตุแผ่นดินไหวและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำาปีการศึกษา 2562 

 วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ (ฝ่ายฝึก
อบรมและป้องกันภัย)  จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพจากเหตุแผ่นดินไหวและอัคคีภัย ประจำาปีการศึกษา 2562  โดยจำาลอง
สถานการณ์เหตุแผ่นดินไหว และเกิดเหตุเพลิงไหม้    บนอาคารเรียน เพื่อซ้อมแผนการอพยพและระงับอัคคีภัยในสถาน
ศึกษา ตลอดจนบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การหนีภัยอย่างถูกวิธี การควบคุมเพลิง การใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น  เพื่อ
สร้างความตระหนักให้กับ นักเรียน ครู พนักงาน ในการรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน ตลอดจนมีความรู้และสามารถ
ป้องกันตนเองให้ปลอดภัยเมื่อประสบภัยพิบัติ



Montfort College Newsletter  30 : Montfort College, Chiang MainewsMC

สิงหาคม - ตุลาคม 2562

คนเก่ง MC
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ผลการคัดเลือกค่ายโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 2 ปีการศึกษา 2562 จำานวน 44 คน
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ผลการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ
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ทีมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ทีมโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ในการแข่งขันฟุตบอล The Wolf Youth Cup รุ่นอายุ 13 ปี ณ สนามฟุตบอลหญ้าเทียมเดอะวูฟล์ จังหวัดลำาพูน 

ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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น.ส.นันท์นลินท์  พรคงวิวัฒน์  ชั้น ม.5A
เหรียญทอง

ในรายการแข่งขันฟิกเกอร์สเก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 

“Skate Asia 2019 ” 

ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี 

ระหว่างวันที่  3-10  สิงหาคม 2562

ด.ญ นารดา อุดรพิมพ์ ม.1/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน13ปี
ผลการแข่งขัน แบดมินตัน TOYOTA Youth Super     

Series 2019 (ชิงแชมป์เยาวชน ระดับประเทศ) สนามที่ 1 

วันที่ 8 -12 ส.ค.2562

ทีม MC POWER 2
 รางวัลชนะเลิศ

ในการแข่งขัน  ASEAN QUIZ  มัธยมศึกษาตอนปลาย  

เนื่องในงานมหกรรมบูรณาการความรู้สู่สังคมดิจิทัล  

ณ  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

วันพฤหัสบดี ที่ 8 สิงหาคม 2562 

ด.ญ.นฤภร ไชยมะโน นักเรียนชั้น ม.1/6
 รางวัลเหรียญเงิน

จากการแข่งขันการประกวดศิลปะเด็กนานาชาติ ครั้งที่ 49 
จัดขึ้นที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

โดยการมอบประกาศนียบัตรโดยที่ปรึกษา เอกอัครราชฑูต
ญี่ปุ่น ประจำาประเทศไทย  คุณ ชิเคกิ โคบายาชิ เป็นผู้มอบ

ประกาศนียบัตร ในวันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 
ณ ห้างสรรพสินค้าเกตเวย์ เอกมัย

 จัดโดย บริษัทเพนเทล ประเทศไทย จำากัด
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น.ส.นรภัทร เด่นดอนทราย  และ น.ส.อาภากร วัตนศักดิ์โสภณะ  นักเรียนชั้ม ม.5/5 
รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Popular Vote 

จากการแข่งขันโครงงาน ในชื่อโครงการ “ยำาผักกาดดองล้านนา 4.0”

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษามาสเตอร์นิวัติ  อรุณวิไล 

จัดขึ้นที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2562

น.ส.สุพรรษา กฤตโยภาส ชั้น ม.4/8 น.ส.ญาณิศา ธรรมชัยเดชา   ม.5/1 

และ นายกิตติศักดิ์ กิตติรังสี  ม.6/1 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สุนทรพจน์ภาษาจีน 

และรางวัล ชมเชยสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
 จากการแข่งขันสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ 6

จัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562
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นายปวเรศ ดิลกวุฒิสิทธิ์ ชั้น ม.6/1, น.ส.กัลยกร กิจเสาวภาคย์ ชั้น ม.6/1 

นายชาญคณิต แก้ววงศ์ ชั้น ม.6/2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
จากการแข่งขันเขียนโปรแกรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย Icode 2019 จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562

 ด.ญ.นนฐภร  สุขมีศรี ม.3/2
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

จากการแข่งขันรายการ 

Women’s Fitness Phsique Open Categoy

ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 

ณ กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ปวริศา บูรณพันธุ์ศรี  ชั้น ม.3/8
ด.ช.กันตภณ ชัยเรือน      ชั้น ม.3/8
ด.ญ.วรันธร มนุษย์พันธุ์    ชั้น ม.3/8

รองชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันการแสดง
วิทยาศาสตร์ (Science show)

จากการแข่งขันการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science show) 
ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำาปี2562 จัดโดย
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ณ คณะวิทยาศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ระหว่างวันที่ 18-19 สิงหาคม 2562
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  รางวัล เหรียญทอง
เรื่อง การศึกษาพันธุศาสตร์ของปลา Kamfa ในกลุ่มปลาหมอผสมข้ามพันธุ์
ผู้จัดทำา         1. นาย ภัทร์วศิน วศินพงศ์ธนัช    ม.6/5
                  2. นาย จิรโชติ    รัชตพฤกษ์       ม.6/4
                  3. นาย ธนัตถ์     หยงสตาร์        ม.6/1
        อาจารย์ที่ปรึกษา  นาย ปิยะ    ไชยอ้าย

  รางวัล เหรียญเงิน
เรื่อง    การเพิ่มประสิทธิภาพของยาสีฟันโดยใช้สารสกัดจากสมุนไพรเพื่อยับยั้งเชื้อจุลชีพในช่องปาก
ผู้จัดทำา         1. นางสาว ปรีชญาพร   ไชยอ้าย          ม.5/2
                  2. นางสาว สวิชญา       เวียงเงิน         ม.5/2
                  3. นาย อนพัทย์           ไกรโพธิพัฒน์   ม.5/2
        อาจารย์ที่ปรึกษา  นาย ปิยะ    ไชยอ้าย

เรื่อง  การพัฒนาแผ่นสติกเกอร์ซิลเวอร์นาโนเพื่อการระงับกลิ่นเท้า
ผู้จัดทำา          1. นาย ปิยะทัศน์   ฉิมพล               ม.6/2
                   2. นาย ฌอน        โซนี่                  ม.6/A
          3. นาย เหนือ        เปลี่ยนแปลงศรี   ม.6/1
          อาจารย์ที่ปรึกษา  นาง จันทร์จิรา   ชัยอินทรีอาจ

  รางวัล เหรียญทองแดง
เรื่อง    การพัฒนาน้ำายาฆ่าเชื้อภายในครัวเรือน จากสารสกัดใบบัวบก
ผู้จัดทำา          1. นางสาว ปทิตตา   ตันติสุขุมาล      ม.5/2
         2. นางสาว พรรวษา  หนุ่มศรี            ม.5/2
                   3. นางสาว ชัชชญา   แก้วเกตุ           ม.5/2
          อาจารย์ที่ปรึกษา  นาย ปิยะ    ไชยอ้าย

เรื่อง    ฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะผสม 2 ชนิดในไฮโดรเจลที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพต่อการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย    เอนเทอโร

คอคคัส ฟีคัลลิส นอกกาย
ผู้จัดทำา           1. นาย พีรทัต     กฤษณะประกรกิจ   ม. 5/1
                    2. นาย ธนดล     พิทยชัยกุล            ม. 5/1
                    3. นาย ศุภวิชญ์   จิตติวัฒนพงศ์        ม. 5/1
           อาจารย์ที่ปรึกษา        นาย ปิยะ    ไชยอ้าย

เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของเยื่อจากธรรมชาติเพื่อประยุกต์เป็นบรรจุภัณฑ์โดยใช้น้ำาตะโกเป็นส่วนประกอบ
ผู้จัดทำา           1. นางสาว ปรีญาพัชญ์  ศิริพันธุ์        ม. 5/2
                    2. นาย     ภูบดี          กิตติวรรณ      ม.6/1
                    3. นาย     วรภัทร       พฤกษ์ทยานนท์   ม.6/2
  อาจารย์ที่ปรึกษา        นาย ปิยะ    ไชยอ้าย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัล จากการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์        
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำาปี 2562 
จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562
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นักเรียนศิลป์ดนตรี 

รางวัลชนะเลิศ 
การประกวดโฟล์คซอง Harris Institute Open House      

ณ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

น.ส.พรรวษา   หนุ่มศรี,น.ส.ปทิตตา  ตันติสุขุมาล      

น.ส.ชัชชญา  แก้วเกตุ ชั้น  (ม.5/2)

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง  

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม  2562  

ด.ญ.นลิน  ชิตาพนารักษ์ ด.ญ.ชลรดา  สายน้ำาตาล       

ด.ญ.ปุญนารา  วัชรพันธุ์  ชั้น  (ม.3/8) 

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหา          

ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง 

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม  2562

นายอนพัทย์  ไกรโพธิพัฒน์, นายปิยากร   คุณาทร              

นายภูริณัฐ   เรือนชัย (ชั้น  ม.5/2)

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันทักษะการแก้ปัญหา          

ทางวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง 

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม  2562
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ด.ช. ทรอย วินน์ ฮอร์ตัน ม.2/3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ Speech Contest ระดับ ม.ต้น 

ด.ญ. อาภารัตน์ มุ้งทอง ม.3/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ Singing Contest ระดับ ม.ต้น 

ด.ญ พิมพ์ปวีณ์ ไพบูลย์ทรัพย์ ม.2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ การแข่งขัน Story Telling ระดับชั้น ม.ต้น

ได้รับรางวัลการแข่งขันในงาน Foreign Language day 2019 ณ โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย 

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562

นางสาวชญานิศ    ต๊ะวิชัย, นางสาวณัฐนัญท์  มหาเทพ, นางสาวปานหทัย  ใจคำาปัน

นางสาวชวิศา  ภูนางาม, นายธิติพัทธ์  บรรลือสินธุ์   นักเรียนชั้น ม.5/3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
จากการแข่งขันเครื่องบินพลังยางประเภทโจมตี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  

จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง 

ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม  2562
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นางสาวปรีชญาพร  ไชยอ้าย ชั้น ม.5/2 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 

และรางวัลบอร์ดนิทรรศการยอดเยี่ยม 
จากการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีฮาลาล ระดับประเทศ

โครงงาน เรื่อง การพัฒนาน้ำายาบ้วนปากชนิดผงฟู่ผสมสาร

สกัดใบฝรั่งเพื่อยับยั้งเชื้อ Streptococcus mutans 

และ Candida albicans  จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม  2562

ด.ช.ญาณรัก    ถาวรรุ่งกิจ ชั้น ม.2/1       

ด.ช.ธนินโชตน์  วิวัฒน์กมลชัย   ชั้น ม.2/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 
จากการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ วิทยาศาสตร์ 

จัดโดยโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2562  

รางวัลเหรียญทองแดง

นายภัทรชย  ชยางศุ    ชั้น ม.6/1
รางวัลชมเชย  

นายภูบดี  กิตติวรรณ, นายภูภัฎ จิระกิตติวุฒิ           

นางสาว  พิมพ์นิภา คำาซาว, นางสาวปิยธิดา   ปาลี        

นายวรภัทร  พฤกษ์ทยานนท์, 

นางสาวกมลลักษณ์   เทพวงค์
ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกฮ่องกง Hong Kong      

International Mathematcal Olympiad Final 2019

ณ เขตพิเศษฮ่องกง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562

น.ส.ณัฐวศา  กล่อมแก้ว, น.ส.พีรดา  ลือวิฑูรเวชกิจ    

นายกิตตินนท์   สันธทรัพย์  (ชั้น ม.5/2)

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 
จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์

และเวชศาสตร์เขตเมือง จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ 

วชิรพยาบาล  มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

ระหว่างวันที่17 สิงหาคม  2562
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รางวัลชนะเลิศ

นายภูบดี  กิตติวรรณ  ชั้น ม.6/1, นายกิตตินนท์   สันธทรัพย์   ชั้น ม.6/1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

นางสาวนิรัชพร   เดชพุทธรัจน์  ชั้น ม.6/1, นางสาวธัญนิชา  แสนธรรมจักร   ชั้น ม.6/1
จากการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจัดโดย                         

ชมรมวิชาการสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1

นายธนภัทร     สีมาขจร      ชั้น ม.6/1

นายเดชาวัต    เรืองสังข์      ชั้น ม.6/1 
จากการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษา     

ตอนปลาย จัดโดยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 
ในการแข่งขันกีฬาตะกร้อลอดห่วงกีฬานักเรียนประจำาปี 62  

ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่

รางวัลเกียรติยศ ผู้ผลิตสื่อดีเด่น ภาคเหนือ 

“TMF AWARDS 2019″”
นักเรียนผู้สื่อข่าว Child’s Thainews มงฟอร์ต ผู้ร่วมจัดทำา

หนังสือพิมพ์ Child’s Thainews หนังสือพิมพ์เพื่อการศึกษา

สำาหรับเด็กและเยาวชน ได้ี่รับรางวัลเกียรติยศ ผู้ผลิตสื่อดีเด่น 

ภาคเหนือ “TMF AWARDS 2019″ 

ในงานรวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย 2562 

“ผนึกกำาลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี”
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นายภูบดี   กิตติวรรณ    ชั้น ม.6/1

นายธนภัทร   สีมาขจร     ชั้น ม.6/1

นายกิตตินนท์  สันธทรัพย์  ชั้น ม.6/1

รางวัลชนะเลิศ
จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

ทักษะการคิด ประจำาปี 2562 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562

นางสาวนิรัชพร  เดชพุทธวัจน์  ชั้น ม.6/1

รางวัลคะแนนเดี่ยวสูงสุดลำาดับที่ 1 
จากการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์การแพทย์และ

ทักษะการคิด ประจำาปี 2562 จัดโดยคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วันอาทิตย์ ที่ 25 สิงหาคม 2562

นายเดชาวัต    เรืองสังข์     ชั้น ม.6/1

นายภัทรพล    ชัยพรเจริญศรี  ชั้น ม.6/1

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 1 

จัดโดยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล

กรุงเทพมหานคร 

เมื่อวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562

เด็กชายณัทกร  สุขจีระเดช    ชั้น  ม.2/1

เด็กชายณภัทร  เจริญศิลป์ชั้น ชั้น ม.3/8

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ระดับ

มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ครั้งที่ 1 

จัดโดยโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562
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นายภูบดี    กิตติวรรณ, นายธนภัทร  สีมาขจร, 

นายกิตตินนท์  สันธทรัพย์  (ชั้น ม.6/1)

รางวัลชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล 

จัดโดยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

 วันเสาร์  ที่ 7  กันยายน พ.ศ. 2562

ด.ญ.ฬิรปพา บุญเพ็ง ชั้น ม.1/7
รางวัลชนะเลิศ 

จากการแข่งขันเชียร์ลีดดิ้งชิงแชมป์ประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุด 

ประเภท Solo เดี่ยวรุ่นอายุ12-18 ปี 

ที่สนามกีฬานิมิตรบุตร ระหว่างวันที่19-20ตุลาคม 2562

 นายธนภัทร สีมาขจร ชั้น ม.6/1

รางวัลคะแนนเดี่ยวสูงสุด

วิชาชีววิทยา 
การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล 

จัดโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ณ ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  

วันเสาร์  ที่ 7  กันยายน 2562

 นายชัชวิชญ์ คำาสว่าง ชั้น ม.5/7
รางวัลชนะเลิศ 

จากการแข่งขัน Chiangmai FPV racing 2019 เมื่อวันที่27 

ตุลาคม 2562  ณ  สนามกีฬาเครื่องเล่นบังคับ

วิทยุทางอากาศ จังหวัดเชียงใหม่
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียน English Programme
 สอบ IELTS ได้คะแนน 5.5 -8.0 จากคะแนนเต็ม 9

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียน English Programme

นายภูมิ คำาภีระยศ ชั้น ม.6A
Ms.Yiting Ouyang ชั้น ม.5A

 สอบ IELTS ได้คะแนน 8.0 จากคะแนนเต็ม 9
ด.ญ. อัสมาภรณ์ อัศวสุคนธ์ ชั้นม.1/B

รางวัลดีเด่น
การแข่งขันโครงการประกวดวาดภาพ ชิงถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ “สมบูรณ์ พูนสุข” ครั้งที่ 14 ระดับชั้น ม .1-ม.3 

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562
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 นายวรปรัชญ์ อำานวยชัยชนะ ม.6A

 นายธิติชัย เลิศพงศ์อดิศร ม.6A

 นายณัฐธัญ พนิตวรภูมิ ม.6A

รางวัลชนะเลิศ 
ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

 ค่ายวิทยาศาสตร์เกษตรมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ Smart 

Aggie Camp 2019

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

ด.ช.อภิวิชญ์ นิลทองคำา ชั้น ม.2A 
ด.ช.วรกมล กังธาราทิพย์ ชั้น ม.2A

เหรียญทองแดง
การแข่งขันยิงธนู CMU OPEN 2019 
ระหว่างวันที่ 26 - 27 ตุลาคม 2562 
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียน English Programme
 ท่ี่ได้รับรางวัลการ และสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในการแข่งขันต่าง ๆ

1.เด็กหญิงอักษราภัค หลิน ชั้น ม.1B
ได้รับรางวัล มณีเมขลา สาขาลูกกตัญญู 

ภายใต้ชื่อโครงการ สายสายใย ผู้สร้าง ผู้ให้ สู่ผู้รับ ทำาดีเพื่อแผ่นดิน 

จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวแห่งประเทศไทย

2. นางสาวนันท์นลิน พรคงวิวัฒน์ ชั้น ม.5A
ได้รับรางวัลในรายการแข่งขัน Skate Asia 2019 Bangkok โดยได้รับ 4 เหรียญทอง คือ 

    - Artisric FS 5             - Footwork FS5

    - Freestyle FS5  - Rhythmic Ribbon FS

และ 1 เหรียญเงิน คือ  - Open FS5

3.นางสาวณภัทร เตชพิพัฒนกุล ชั้น ม.5A
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การอบรมการเขียนโปรแกรม และประกอบหุ่นยนต์ 

ในการแข่งขันหุ่นยนต์ INNOVEDEX ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์

4.นางสาวนันท์นลิน พรคงวิวัฒน์ ชั้น ม.5A

5.นายครองไท ศีลาเจริญ ชั้น ม.5A

6.นางสาวอิสราภรณ์ ขาวมีศรี ชั้น ม.5A
ได้รับรางวัลต้นแบบคนดีศรีเชียงใหม่ ประจำาปี 2562

7.นายวรปรัชญ์ อำานวยชัยชนะ ชั้น ม.6A
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ

8.นายครองไท ศีลาเจริญ (น้องไทเกอร์) ชั้น ม.5A
ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ในการสอบชิงทุนของ SEA 

เพื่อไปแลกเปลี่ยนที่ USA เป็นจำานวนเงิน 500,000 บาท
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àÍ¡ÅÑ¡É³�¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹Á§¿ÍÃ�µÇÔ·ÂÒÅÑÂ
MONTFORT COLLEGE“¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁÇÔ¶ÕÁ§¿ÍÃ�µ”“¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁÇÔ¶ÕÁ§¿ÍÃ�µ”

àÍ¡ÅÑ¡É³�¢Í§âÃ§àÃÕÂ¹Á§¿ÍÃ�µÇÔ·ÂÒÅÑÂ

  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดนำ “วิถีมงฟอรต” ที่เปนเอกลักษณสำคัญของ ทานนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ที่เชื่อวา “มนุษยทุกคน มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีประกายของพระเจา มีพุทธะ และขุมทรัพยในตน” โดยการนำความเชื่อดังกลาว 
มาเปนอัตลักษณในจัดการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรม ใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการมาบูรณาการ ผานการจัดการเรียนรู 
และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่หลากหลาย โดยนำนักเรียนไปสัมผัสชีวิต จุมตัว รวมกับเพื่อนมนุษยใน ชุมชน องคกร สิ่งแวดลอมภายนอก 
ซึ่งเปนการเรียนรูที่ใหไดรับประสบการณตรงสงผลให ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง 
และพัฒนาตนเอง ใหเปนบุคคลที่ครบทั้ง 5 มิติ กลาวคือ มิติทางสังคม รางกาย สติปญญา อารมณ และจิตวิญญาณ โดยยึดหลัก 
และกระทำทุกอยางเพื่อ “พระเจาเทานั้น” โดยมีปรัชญาของโรงเรียน คือ 
  1) จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม และการเขาถึงธรรมซึ่งเปนบอเกิดแหงชีวิต 
  2) LABOR  OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ 
  เมื่อกระบวนการดังกลาว ไดถูกขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภูมิดังกลาว ที่แสดงถึง ความเปนมา วัตถุประสงค และเปาหมายของโรงเรียน 
จึงเปนวัฏจักรแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการจัดการศึกษา “ตามวิถีมงฟอรต” ที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยที่จะ 
นำนักเรียน และบุคลากรเขาสูโลกสากล อยางมีสัจธรรม และความรักสากล “ MONTFORT = GOD ALONE”

  โรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัย ไดนำ “วิถีมงฟอรต” ที่เปนเอกลักษณสำคัญของ ทานนักบุญหลุยส มารีย กรีญอง เดอ มงฟอรต 
ที่เชื่อวา “มนุษยทุกคน มีชีวิต มีจิตวิญญาณ มีประกายของพระเจา มีพุทธะ และขุมทรัพยในตน” โดยการนำความเชื่อดังกลาว 
มาเปนอัตลักษณในจัดการเรียนรู โดยการจัดกิจกรรม ใหกับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการมาบูรณาการ ผานการจัดการเรียนรู 
และจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ที่หลากหลาย โดยนำนักเรียนไปสัมผัสชีวิต จุมตัว รวมกับเพื่อนมนุษยใน ชุมชน องคกร สิ่งแวดลอมภายนอก 
ซึ่งเปนการเรียนรูที่ใหไดรับประสบการณตรงสงผลให ผูเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา สามารถคนพบศักยภาพของตนเอง 
และพัฒนาตนเอง ใหเปนบุคคลที่ครบทั้ง 5 มิติ กลาวคือ มิติทางสังคม รางกาย สติปญญา อารมณ และจิตวิญญาณ โดยยึดหลัก 
และกระทำทุกอยางเพื่อ “พระเจาเทานั้น” โดยมีปรัชญาของโรงเรียน คือ 
  1) จุดหมายของชีวิต คือ การรูจักสัจธรรม และการเขาถึงธรรมซึ่งเปนบอเกิดแหงชีวิต 
  2) LABOR  OMNIA VINCIT วิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ 
  เมื่อกระบวนการดังกลาว ไดถูกขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนภูมิดังกลาว ที่แสดงถึง ความเปนมา วัตถุประสงค และเปาหมายของโรงเรียน 
จึงเปนวัฏจักรแหงการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการจัดการศึกษา “ตามวิถีมงฟอรต” ที่เปนเอกลักษณของโรงเรียนมงฟอรตวิทยาลัยที่จะ 
นำนักเรียน และบุคลากรเขาสูโลกสากล อยางมีสัจธรรม และความรักสากล “ MONTFORT = GOD ALONE”



Montfort College Newsletter  52 : Montfort College, Chiang MainewsMC

“ÍÔèÁàÍÔº ÍºÍØ‹¹ ÍÒÃÕ ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ ¤Ø³ÀÒ¾ÊÒ¡Å”
                                      ÍÑµÅÑ¡É³�âÃ§àÃÕÂ¹Á§¿ÍÃ�ÇÔ·ÂÒÅÑÂ                                      ÍÑµÅÑ¡É³�âÃ§àÃÕÂ¹Á§¿ÍÃ�ÇÔ·ÂÒÅÑÂMONTFORT COLLEGE

1. ÍÔèÁàÍÔº :  ¤×Í ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§àµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹·Ø¡ÁÔµÔ  ·Ñé§ÊÑ§¤Á  Ã‹Ò§¡ÒÂ  »˜ÞÞÒ  ÍÒÃÁ³� áÅÐ¨ÔµÇÔÞÞÒ³
  1.1 ÁÔµÔ·Ò§ÊÑ§¤Á ¤×Í ÁÕ·ÑÈ¹¤µÔáÅÐ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÃÐºÍº ÃÐºº Í§¤�¡Ã áÅÐà¾×èÍ¹Á¹ØÉÂ�ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
  1.2 ÁÔµÔ·Ò§Ã‹Ò§¡ÒÂ ¤×Í Ã‹Ò§¡ÒÂàµÔºâµáÅÐ¾Ñ²¹ÒàËÁÒÐÊÁ ÊØ¢ÀÒ¾´Õ á¢ç§áÃ§
  1.3 ÁÔµÔ·Ò§»˜ÞÞÒ ¤×Í ã½†ÃÙŒã½†àÃÕÂ¹ÁÕàËµØ¼Å ÁÕ·Ñ¡ÉÐ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ÁÕÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò áÅÐãªŒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¢Í§µ¹ ·Ñé§´ŒÒ¹ÈÒÊµÃ�áÅÐÈÔÅ»Š
  1.4 ÁÔµÔ·Ò§ÍÒÃÁ³� ¤×Í ÁÕÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ ´ØÅÂÀÒ¾ áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§ÍÒÃÁ³� áÊ´§ÍÒÃÁ³�ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁã¹áµ‹ÅÐºÃÔº·
  1.5 ÁÔµÔ·Ò§¨ÔµÇÔÞÞÒ³  ¤×Í ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁ¢Í§ÈÒÊ¹Ò áÅÐ¾ÃÐà¨ŒÒ·Õèµ¹¹Ñº¶×Í

2. ÍºÍØ‹¹ :  ¤×Í à»š¹ºØ¤¤Å·Õè¾Öè§¾Ô§ä´Œ  ¹‹ÒÍÂÙ‹  ¹‹Òã¡ÅŒªÔ´
3. ÍÒÃÕ  :  ¤×Í ÁÕ¤ÇÒÁàÍ×éÍà¿„œÍà¼×èÍá¼‹  ÃÙŒ¨Ñ¡¹Óµ¹àÍ§ÍÍ¡à»š¹¼ÙŒãËŒá¡‹ÊÑ§¤Á áÅÐà¾×èÍ¹Á¹ØÉÂ�
4. ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ : ¤×Í ÁÕ¤ÇÒÁ´Õ ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹µ¹
5. ¤Ø³ÀÒ¾ÊÒ¡Å : ¤×Í ÁÕ·Ñ¡ÉÐ  ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ  ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶à¾ÕÂ§¾Í áÅÐ´ÓÃ§µ¹ÍÂÙ‹ä´Œã¹âÅ¡ÊÒ¡Å

1. ÍÔèÁàÍÔº :  ¤×Í ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍÂ‹Ò§àµçÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ã¹·Ø¡ÁÔµÔ  ·Ñé§ÊÑ§¤Á  Ã‹Ò§¡ÒÂ  »˜ÞÞÒ  ÍÒÃÁ³� áÅÐ¨ÔµÇÔÞÞÒ³
  1.1 ÁÔµÔ·Ò§ÊÑ§¤Á ¤×Í ÁÕ·ÑÈ¹¤µÔáÅÐ»¯ÔÊÑÁ¾Ñ¹¸�¡ÑºÊÔè§áÇ´ÅŒÍÁ ÇÑ²¹¸ÃÃÁ ÃÐºÍº ÃÐºº Í§¤�¡Ã áÅÐà¾×èÍ¹Á¹ØÉÂ�ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁ
  1.2 ÁÔµÔ·Ò§Ã‹Ò§¡ÒÂ ¤×Í Ã‹Ò§¡ÒÂàµÔºâµáÅÐ¾Ñ²¹ÒàËÁÒÐÊÁ ÊØ¢ÀÒ¾´Õ á¢ç§áÃ§
  1.3 ÁÔµÔ·Ò§»˜ÞÞÒ ¤×Í ã½†ÃÙŒã½†àÃÕÂ¹ÁÕàËµØ¼Å ÁÕ·Ñ¡ÉÐ ¡ÃÐºÇ¹¡ÒÃ ÁÕÇÔ¨ÒÃ³ÞÒ³ã¹¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò áÅÐãªŒÀÙÁÔ»˜ÞÞÒ¢Í§µ¹ ·Ñé§´ŒÒ¹ÈÒÊµÃ�áÅÐÈÔÅ»Š
  1.4 ÁÔµÔ·Ò§ÍÒÃÁ³� ¤×Í ÁÕÊØ¹·ÃÕÂÀÒ¾ ´ØÅÂÀÒ¾ áÅÐ¤ÇÒÁÁÑè¹¤§·Ò§ÍÒÃÁ³� áÊ´§ÍÒÃÁ³�ÍÂ‹Ò§àËÁÒÐÊÁã¹áµ‹ÅÐºÃÔº·
  1.5 ÁÔµÔ·Ò§¨ÔµÇÔÞÞÒ³  ¤×Í ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁËÅÑ¡¸ÃÃÁ¢Í§ÈÒÊ¹Ò áÅÐ¾ÃÐà¨ŒÒ·Õèµ¹¹Ñº¶×Í

2. ÍºÍØ‹¹ :  ¤×Í à»š¹ºØ¤¤Å·Õè¾Öè§¾Ô§ä´Œ  ¹‹ÒÍÂÙ‹  ¹‹Òã¡ÅŒªÔ´
3. ÍÒÃÕ  :  ¤×Í ÁÕ¤ÇÒÁàÍ×éÍà¿„œÍà¼×èÍá¼‹  ÃÙŒ¨Ñ¡¹Óµ¹àÍ§ÍÍ¡à»š¹¼ÙŒãËŒá¡‹ÊÑ§¤Á áÅÐà¾×èÍ¹Á¹ØÉÂ�
4. ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ : ¤×Í ÁÕ¤ÇÒÁ´Õ ¤ÇÒÁÊØ¢ã¹µ¹
5. ¤Ø³ÀÒ¾ÊÒ¡Å : ¤×Í ÁÕ·Ñ¡ÉÐ  ÁÕ¤ÇÒÁÃÙŒ  ¤ÇÒÁÊÒÁÒÃ¶à¾ÕÂ§¾Í áÅÐ´ÓÃ§µ¹ÍÂÙ‹ä´Œã¹âÅ¡ÊÒ¡Å

“ÍÔèÁàÍÔº ÍºÍØ‹¹ ÍÒÃÕ ÁÕ¤Ø³¸ÃÃÁ ¤Ø³ÀÒ¾ÊÒ¡Å”



August -  October 2019 : 53

        อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม คุณภาพสากล

       God Alone พระเจ้าเท่านั้น เรายึดมั่นคติธรรม

   ของนักบุญมงฟอร์ต.. ท่านสอนสัจธรรม

ผ่านการศึกษา เพื่อนำาพาจิตวิญญาณ

ไปสู่สวรรค์ ..พรองเราเท่า เพียรเรียนรู้

นำาไปสู่ กิจกรรมและการศึกษา

ทุกคนมุ่งมั่นใฝ่หา เพื่อพกพา

ขุมทรัพย์ในตน

สัมผัสชีวิตและธรรมชาติ

เพิ่มพูนโอกาสร่วมกับชุมชน

  ภูมิปัญญาก่อเกิดในตนร่วมใจสู่โลกสากล

     นักเรียนพากเพียรปฏิบัติ เป้าหมายเด่นชัดสร้าง

       พวกเราให้มีศักดิ์ศรี อิ่มเอิบ อบอุ่น อารี มีคุณธรรม ทำาคุณภาพสากล

วิถีมงฟอร์ต

www.montfort.ac.th
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โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
19/1 ถนนมงฟอร์ต ตำาบลท่าศาลา อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 0-5324-5570-5 โทรสาร.0-5324-5571
www.montfort.ac.th

www.montfort.ac.th
Montfort College 

Secondary Section
SWIS App for Student 

(St.Gabriel’s Foundation)

ติดตามความเคลื่อนไหวของโรงเรียน
ทาง Social Media


