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รางวัลนวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลพิเศษ	 นวัตกรรมสร้างแรงบันดาลใจ	 จากการส่งผลงาน	 “ระบบ

รดน้ำาอัตโนมัติด้วยพลังงานแสงอาทิตย์	 ควบรวมระบบการตรวจจับความช้ืนในดิน”	 ในโครงการ	 Thailand	 Energy						

of	Innovation	and	Technology	Awards	2019	จัดโดย	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน	หรือ	

พพ.	 โดยมีมาสเตอร์วิศิษฐ์	 ใจมั่น	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายอาคารสถานที่	 และมาสเตอร์เขมพาสน์	 จาดก้อน	

หัวหน้างานศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อมฯ	นำาคณะนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดเข้ารับรางวัล

จากนายโกมล	 บัวเกตุ	 รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน	 และอนุรักษ์พลังงาน	 เมื่อวันที่	 13	 กรกฎาคม	

2563	ณ	โรงแรมมิราเคิล	แกรนด์

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

	 วันแรกของการเปิดเทอม	ภาคเรียนที่	 1/2563	

ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	และคุณ

ส่องแสง	 ปทะวานิช	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	พร้อมคณะกรรมการสมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ	คณะบุคลากรโรงเรียน	ร่วมให้การ

ต้อนรับนักเรียน	 และรณรงค์ให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติ

ตามมาตรการป้องกัน	 และควบคุมการแพร่ระบาด

โรคติดเชื้อไวรัส	COVID-19
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พิธีถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีถวายพระพร	 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี	 ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ	

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	68	พรรษา	โดยมีคณะภราดา	สมาคมผู้ปกครอง	และครูฯ		

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี	 เมื่อวันศุกร์ที่	 24	 กรกฎาคม	 2563						

ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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รับถ้วยพระราชทาน โครงการร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ

	 มาสเตอร์ศิริ	กังวลทรัพย์	หัวหน้าศูนย์ดนตรี	ฝ่ายกิจกรรม	นำานักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากโครงการ

ร้อยรักแม่ด้วยเสียงเพลงจากดวงใจ	โดยมีสมาชิกในวง	ได้แก่		นายสิรภพ	คัยนันทน์	ชั้น	ม.6/7	นายโชคอนันต์	

สินสาฎก	 ชั้น	 ม.6/8	 และนางสาวเมธาณี	 ธวัชผ่องศรี	 ชั้น	 ม.6/8	 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท	 รับพระราชทาน			

ถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่	11	มิถุนายน	2563

พิธีมิสซาสมโภชพระนางมารีย์

รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีมิสซาสมโภช

พระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์	 เม่ือวันอังคารท่ี	 11	

สิงหาคม	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

โดยมีบาทหลวงปฏิญญา	 สิริธารารัตน์	 ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธี	คณะภราดา	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะครูและตัวแทน

นักเรียนเข้าร่วมพิธี

ACT News

4



พิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดพิธีถวายพระพร	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	พระบรมราชินินาถ	พระบรมราชชนนี

พันปีหลวง	เม่ือวันอังคารท่ี	11	สิงหาคม	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีคณะภราดา	สมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี

พิธีเสกรูปปั้นแม่พระและพิธีเสกห้องประชุม ชั้น 4 อาคารรัตนบรรณาคาร

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีเสกรูปปั้นแม่พระ	 หน้าอาคารเซนต์แมรี่	 และพิธีเสกห้องประชุม	 ชั้น	 4	

อาคารรัตนบรรณาคาร	โดยมีบาทหลวงปฏิญญา	สิริธารารัตน์	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	คณะภราดา	สมาคม

ผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	คณะครูและตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี	เมื่อวันอังคารที่	11	

สิงหาคม	2563	ณ	บริเวณหน้าอาคารเซนต์แมรี่
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พิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ

	 งานอภิบาล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดพิธีมิสซา

เทิดเกียรตินักบุญหลุยส์	 มารี	 กรีญอง	 เดอ	 มงฟอร์ต	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	16	กรกฎาคม	2563	ณ	หอประชุม	

หลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมีบาทหลวงศุภศิลป์		

สุขสุศิลป์	ให้เกียรติเป็นประธาน	คณะภราดา	สมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะครู	

และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี

พิธีไหว้ครู ประจำาปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีไหว้ครู	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๖๓	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 ๑๓	 สิงหาคม	

๒๕๖๓	 โดยมีรูปแบบการจัดงาน	 ดังนี้	 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 ๔	 และมัธยมศึกษาปีที่	 ๖	 เข้าร่วม

พิธี	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 นักเรียนระดับชั้นอื่น	 ๆ	 ชมการถ่ายทอดสดในห้องเรียนของตน																			

ผ่านทาง	Facebook	หลักของโรงเรียน	Assumption	College	Thonburi	โดยมีครูประจำาชั้น	และครูคู่ชั้นเป็น

ผู้ดูแล	และร่วมทำาพิธีพร้อมกับพิธีในหอประชุมหลุยส์	มารีฯ
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พิธีฉลองศาสนนาม

	 งานอภิบาล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดพิธีฉลอง

ศาสนนาม	ภราดา	ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	16	กรกฎาคม	2563	ณ	หอประชุม

หลุยส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีคณะภราดา	สมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะครู	

และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมพิธี

พิธีมอบเข็มวิทยฐานะ

	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 จัดพิธีถวายตัว

แด่แม่พระอัสสัมชัญ	 และพิธีมอบเข็มวิทยฐานะให้กับ	

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 4	 ปีการศึกษา	 2563	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	16	กรกฎาคม	2563	ณ	หอประชุม	

หลุยส์	 มารีฯ	 โดยมีภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล						

ผู้อำานวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน	สมาคมผู้ปกครอง

และครูฯ	คณะกรรมการท่ีปรึกษา	และคณะครูเข้าร่วมพิธี

ภราดากฤษฎา งามวงศ์

เกิดวันที	่ 	 	 22	พฤษภาคม	2536

นามนักบุญ	 	 	 St.Paul

วันฉลอง Feast Day 29	มิถุนายน

ถวายตัวครั้งแรก 		 	 19	กุมภาพันธ์	2562

แนะนำาที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป

ประวัติการศึกษา   

ศิลปศาสตรบัณฑิต	(คริสตศาสนศึกษา)	

วิทยาลัยแสงธรรม

ประวัติการทำางาน  

พ.ศ.2562	ภราดาประจำาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา   

พ.ศ.2563	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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สัมมนาบุคลากร ปีการศึกษา 2563

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดสัมมนาบุคลากร	

ปีการศึกษา	 2563	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 25	 มิถุนายน	

2563	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารีฯ	 โดยในช่วงเช้ามี

การบรรยายพิเศษเรื่อง	 "ACT	 กับการเรียนรู้	 สู่วิถี	

NEW	 NORMAL"	 โดย	 ศ.ดร.สุชัชวีร์	 สุวรรณสวัสดิ์	

อธิการบดี	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง	 ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 และช่วงบ่าย	

ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	พบคุณครู

ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2563

	 งานบุคคล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดปฐมนิเทศ

บุคลากรใหม่	ประจำาปีการศึกษา	2563	 โดยมีภราดา

สุนันท์	 โยธารักษ์	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด		

คณะกรรมการที่ปรึกษา	 และหัวหน้างานที่เกี่ยวข้อง

ให้การปฐมนิเทศ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 26	 มิถุนายน	

2563	ณ	ห้องประชุมอัสสัมชัญ

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์

	 คณะครูวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์	 เข้าร่วม	

การอบรมเชิงปฏิบัติการครูผู้สอนวิทยาศาสตร์	 และ

คณิตศาสตร์	 สำาหรับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ	 จัดโดย	

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ี

ณ	 ห้องศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ	 อาคารราฟาแอล	

เมื่อวันที่	11-12	กรกฎาคม	2563	ผ่านระบบออนไลน์

โปแกรม	Zoom

อบรมครู Bell และ Bell-EP

	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	สำานักผู้อำานวยการ	

จัดอบรม	เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับครูชาวต่างชาติ	

ของ	 Bell	 และ	 Bell-EP	 โดยมี	 Mr.	 Robert	 Benjamin	

Jordan	ตำาแหน่ง	Director	 of	 studies	 เป็นวิทยากร	

ระหว่างวันท่ี	1-3	กรกฎาคม	2563	ณ	อาคารเซนต์โยเซฟ	
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ประชุมใหญ่สามัญประจำาปีการศึกษา 2562

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดย	 สมาคมผู้ปกครอง	

และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดให้มีการประชุมใหญ่	

สามัญประจำาปีการศึกษา	 2562	 เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี	 25	

มิถุนายน	2563	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

ในโอกาสนี้		นายส่องแสง	ปทะวานิช		นายกสมาคม			

ผู้ปกครองและครูฯ	 เป็นตัวแทนผู้ปกครองโรงเรียน					

อัสสัมชัญธนบุรี	มอบเงินสนับสนุนให้กับโรงเรียน	ดังนี้	

โครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือ

มูลนิธิฯ	 (FSG)	ประจำาปีการศึกษา	2562	จำานวนเงิน	

125,500	 บาท	 สนับสนุนเงินรางวัลให้กับครูที่ไม่ขาด	

ลา	 มาสาย	 ติดต่อกันตลอดปี	 จำานวน	 45,000	 บาท	

สนับสนุนกองทุนสวัสดิการครู	จำานวน	200,000	บาท	

สนับสนุนกองทุนบำาเหน็จสมทบพิเศษ	 จำานวน	 100,000	

บาท	 มอบเงินสนับสนุนชมรมครูเกษียณ	 จำานวน	

100,000	บาท	มอบเงินสวัสดิการให้ครูเกษียณ	ปีการ

ศึกษา	2562	จำานวน	10	ท่าน	รวม	240,000	บาท	และ

มอบเงินช่วยเหลือโรงเรียน	 เพื่อเตรียมรับสถานการณ์	

“โรคระบาดติดเช้ือ	COVID-19”		จำานวน	1,000,000	บาท

องค์ความรักนักบุญหลุยส์

	 งานอภิบาล	สำานักผู้อำานวยการ	จัดทำารายการ	

“องค์ความรักนักบุญหลุยส์ฯ”	 รายการเชิงศาสนาที่

ให้แนวคิดเก่ียวกับการดำาเนินชีวิตของคนดังในสังคม

เช่ือมโยงกับคุณธรรมของท่านนักบุญหลุยส์	มารีฯ	ผ่าน

ทาง	YouTube	ช่อง	ACT	Louis	Marie	ทั้งนี้	สามารถ

ติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวของรายการได้ที่	

เพจ	Facebook:	ACT	Louis	Marie
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มิสซาศุกร์ต้นเดือน 

	 งานอภิบาล	 สำานักผู้อำานวย

การ	 จัดพธีิมิสซาศุกร์ต้นเดือน	 โดยมี

คณะภราดา	 คณะครู	 และเจ้าหน้าท่ี	

คาทอลิก	 และนักเรียนคาทอลิกเข้า

ร่วมพิธี	 เม่ือวันศุกร์ท่ี	 3	 กรกฎาคม	

2563	ณ	วัดนักบุญหลุยส์	มารีฯ	

อบรมจิตใจเพื่อเตรียมตัวรับศีลกำาลัง

	 งานอภิบาล	สำานักผู้อำานวยการ	จัดให้มีการอบรม	

จิตใจเด็ก	 เพ่ือเตรียมตัวรับศีลกำาลัง	 โดยมีบาทหลวง

ปฏิญญา	สิริธารารัตน์	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 เมื่อวัน

พฤหัสบดีที่	 25	 มิถุนายน	 2563	ณ	 ห้องงานอภิบาล	

ชั้น	1	อาคารเทิดเทพรัตน์’	๓๖

อบรมครูคำาสอน

	 งานอภิบาล	 สำานักผู้อำานวยการ	 จัดอบรมครู

คำาสอน	 เรื่องความสำานึกในการเป็นครูคำาสอน	 "How	

to	be	grateful	in	becoming	a	Catechism	teacher"	

โดย	คุณพ่อปฏิญญา	สิริธารารัตน์	 เมื่อวันอังคารที่	 7	

กรกฎาคม	2563	ณ	ห้องงานอภิบาล	ชั ้น	1	อาคาร

เทิดเทพรัตน์’	๓๖

ประชุมครูคาทอลิก

	 งานอภิบาล	สำานักผู้อำานวยการ	จัดประชุมครู

คาทอลิก	ครั้งที่	1	ปีการศึกษา	2563	เมื่อวันศุกร์ที่	3	

กรกฎาคม	2563		ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต			โดยมี

ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 ให้เกียรติ	

เป็นประธานในการประชุม	
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รายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3

	 งานนักศึกษาวิชาทหาร	 ฝ่ายปกครอง	 เปิดรับ

ใบรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที ่	 1-3								

ปีการศึกษา	2563	ระหว่างวันที่	9-11	มิถุนายน	2563	

ณ	 บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	 และ	 ACT	 Sport	

Arena

เตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถภาพร่างกาย

	 งานนักศึกษาวิชาทหาร	ฝ่ายปกครอง	จัดกิจกรรม	

เตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถภาพร่างกาย									

ให้กับนักเรียนท่ีมีความประสงค์สมัครเป็นนักศึกษา

วิชาทหารชั้นปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2563	 ระหว่างวันที่	

15-30	มิถุนายน	2563	ณ	ACT	Sport	Arena

TOYOTA เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

	 ผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันรายการ	TOYOTA	

เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย	 2563	 ระหว่าง	

วันที่	4-8	สิงหาคม	2563	ณ	สนาม	Central	แจ้งวัฒนะ	

ด.ญ.อัญพัชร์	พิชิตปรีชาศักดิ์	 ชั้น	ม.1/5	 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศ	ประเภทหญิงเดี่ยว	GS-U13	รางวัลชนะเลิศ	

ประเภทหญิงคู่	GD-U13	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	

ประเภทคู่ผสม	XD	-	U13	น.ส.ธิดาพร	กลีบยี่สุ่น	ชั้น	

ม.4/4	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ประเภทหญิงคู่																										

U17	นายอดิศักด์ิ	ประเสริฐเพชรมณี		ช้ัน	ม.4/7	ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ประเภทชายเดี่ยว	 U17	

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2		ประเภทคู่ผสม	U17

พิธีมอบเกียรติบัตร ACT Music Show Share 

	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีมอบเกียรติ

บัตรสำาหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม	 ACT	 Music	

Show	Share	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2563	โดยมี	ภราดา

กฤษฎา	งามวงศ์	ที่ปรึกษาฝ่ายบริหารทั่วไป	ให้เกียรติ

เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตร	 ณ	 บริเวณใต้

อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	
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ผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน

	 ฝ่ายปกครอง	จัดการเลือกต้ังประธาน

สภานักเรียน	ปีการศึกษา	2563	ในรูปแบบ

ออนไลน์	 เพื่อป้องกันการแพร่กระจาย

ของเช้ือไวรัส	COVID-19	 เม่ือวันจันทร์ท่ี	 10	

สิงหาคม	 2563	 ผลปรากฏว่า	 ประธาน

สภานักเรียนระดับประถมศึกษา	 ได้แก่					

ด.ญ.วริศรา	 วามานนท์	 ชั้น	 ป.6/2	 และ

ประธานสภานักเรียนระดับมัธยมศึกษา	

ได้แก่	นายพัชรพล	เจนพิทักษ์ชัย	ช้ัน	ม.5/3
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