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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เข้าร่วมโครงการเยาวชน	

รักษ์สิ่งแวดล้อม	(Power	of	Youth)	โดยสโมสรโรตารี่

กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล	ผลปรากฏว่า	โครงการศูนย์

การเรียนรู้เพื่อผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนจากขยะเศษอาหาร	

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 และทางสโมสรโรตาร่ี

กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล	 ได้มอบโล่เกียรติคุณจาก	

ฯพณฯ	จรัญธาดา	กรรณสูต	องคมนตรี		และเงินรางวัล

จำานวน	40,000	บาท	 เม่ือวันอังคารท่ี	29	 มิถุนายน	2564								

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารีฯ	

โดยมี	 มาสเตอร์วิศิษฐ์	 ใจม่ัน	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย	

อาคารสถานท่ี	และมาสเตอร์เขมพาสน์	จาดก้อน	หัวหน้า	

งานศูนย์การเรียนรู้พลังงานและสิ่งแวดล้อม	 เป็นผู้แทน

โรงเรียนในการรับมอบรางวัล	 ทั้งนี้	 นายกสโมสรโรตารี่

กรุงเทพอินเตอร์เนชั่นแนล	 และทีมงานได้เข้าเยี่ยมชม

ศูนย์การเรียนรู้	 และสถานีเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อกำาจัด

ขยะอินทรีย์ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับดีเยี่ยม
	 ตามที่ได้มีการกำาหนดให้สถานศึกษา

ทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก

จากทางสำานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา	 (สมศ.)	 อย่างน้อย	 1	 ครั้งใน

ทุก	5	ปี	ผลการประเมินผ่านทางระบบออนไลน์	

เมื่อวันที่	23	กรกฎาคม	2564	มีดังนี้

				•	มาตรฐานที่	1	-	คุณภาพของผู้เรียน	ดีเยี่ยม

				•	มาตรฐานที่	2	-	กระบวนการบริหาร

						และการจัดการ	ดีเยี่ยม

				•	มาตรฐานที่	3	-	กระบวนการจัดการเรียน

						การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำาคัญ	ดีเยี่ยม
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Graduation Ceremony for M.3 Students

	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT-Bell	จัดพิธีมอบวุฒิบัตร	

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ที่สำาเร็จการศึกษา

แผนการเรียน	Bell	ปีการศึกษา	2563	เมื่อวันจันทร์ที่

22	 มีนาคม	 2564	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	

โดยมี	Mr.	 Robert	 Jordan	หัวหน้าศูนย์ภาษาอังกฤษ	

ACT-Bell	เป็นประธาน	ภราดา	ดร.	ชำานาญ	เหล่ารักผล

ผู้อำานวยการ	ภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	อธิการ	และคณะครู	

ต่างชาติให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ

	 ฝ่ายวิชาการ	จัดพิธีมอบเกียรติบัตร	และของรางวัล	

ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการสอบ

แข่งขันโอลิมปิกวิชาการ	 สอวน.	 ASMO	 และ	 TEDET	

โดยมี	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ				

ให้เกียรติเป็นประธาน	เมื่อวันอังคาร	ที่	23	กุมภาพันธ์	

2564	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	ชั้น	4	อาคาร

รัตนบรรณาคาร	

พิธีมอบเกียรติบัตรจิตอาสาสภาจิ๋ว

	 ระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี	6	ร่วมกับ	ฝ่ายปกครอง	จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนจิตอาสาสภาจิ๋ว	และ

นักเรียนที่ทำาความดีเก็บสิ่งของมีค่าต่าง	 ๆ	 ส่งคืนเจ้าของ	 โดยมี	 ภราดากฤษฎา	 งามวงศ์	 ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่าย

บริหารทั่วไป	ให้เกียรติเป็นประธาน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	18	มีนาคม	2564	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	

ACT News

4



Happy Feast Day

	 คณะกรรมการท่ีปรึกษาผู้อำานวยการ	คณะครู	และเจ้าหน้าที่	ร่วมแสดงความยินดี	มอบของขวัญ	และร่วมกัน

ร้องเพลง	Happy	Feast	Day	ในโอกาสวันฉลองศาสนนามนักบุญองค์อุปถัมภ์ของภราดาพีรพงศ์	ดาราไทย	อธิการ	

เมื่อวันจันทร์ที่	29	มิถุนายน	2564	ณ	ห้องเรียนเครื่องสาย	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

ทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ

	 คณะครูห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ	ได้นำา

นักเรียนเดินทางไปทัศนศึกษา		ณ	ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกร

รุ่นใหม่	 จังหวัดนครปฐม	 เพื่อให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการ

เรียนรู้นอกห้องเรียน	 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

1/8	 เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อวันเสาร์ที่	 13	 มีนาคม	 2564	

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 2/8	 เข้าร่วมกิจกรรม	

เมื่อวันเสาร์ที่	20	มีนาคม	2564

พิธีมอบทุนราฟาแอล และทุนยอห์น แมรี่ 

	 ฝ่ายวิชาการ	จัดพิธีมอบทุนการศึกษา	"ทุนเรียนดีราฟาแอล	และทุนเรียนดียอห์น	แมรี่	ประจำาปีการศึกษา	

2564	เม่ือวันเสาร์ท่ี	18	กันยายน	2564	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมร่ี	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ

ให้เกียรติเป็นประธาน	 ทั้งนี้	 มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล“Programming	 Skills	 Award	 1st	

Place	Winner”	ในการแข่งขัน	2nd	Kibo	Robot	Programming	Challenge	(Kibo-RPC)	ที่ผ่านมา	
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แนะนำาผู้ช่วยผู้อำานวยการ
ฝ่ายบริหารทั่วไป ปีการศึกษา 2564เกิดวันที่ 	 	 12	เมษายน	2507

นามนักบุญ	 	 St.	James

วันฉลอง Feast Day	 25	กรกฎาคม

ปฏิญาณครั้งแรก	 15	สิงหาคม	2533

ประวัติการศึกษา

ปริญญาโท	บริหารการศึกษา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปริญญาตรี	มนุษยศาสตร์,	ปรัชญา	วิทยาลัยแสงธรรม

ประวัติการทำางาน

พ.ศ.	2537-2539	ตำาแหน่ง	ผู้ดูแลยุวลัยเซนต์หลุยส์แมร่ี 

	 	 			และอัสสัมชัญศรีราชา		

พ.ศ.	2539-2540	ตำาแหน่ง	ครูโรงเรียนอัสสัมชัญลำาปาง

พ.ศ.	2540-2544	ตำาแหน่ง	ครู-ผู้บริหารโรงเรียน

	 	 			มงฟอร์ตวิทยาลัย

พ.ศ.	2544-2548	ตำาแหน่ง	ผู้ดูแลยุวลัยเซนต์หลุยส์แมร่ี

	 	 			และอัสสัมชัญศรีราชา		

พ.ศ.	2549-2555	ตำาแหน่ง	ผู้ดูแลDe	Montfort	

	 	 			Novitiate	สันทราย	เชียงใหม่

ภราดาภูวรินทร์ เขมรัชต์อนนต์

รางวัลบทความยอดเยี่ยม

	 มาสเตอร์สุนทร	ศรีจันทร์	ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา	ฯ	ได้รับรางวัลการนำาเสนอบทความยอดเย่ียม	

Best	 Paper	 Awards	 2021	 เรื่องผลของการจัดการ

เรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้านด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์		

เรื่องกฎหมายแพ่งและอาญา	 สำาหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีท่ี	3	ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ	

ทางการศึกษา	 ครั้งที่	 11	 แบบออนไลน์	 “การพัฒนา

ประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง	 :	 ก้าวข้ามความ

ท้าทาย	สู่การเรียนรู้วิถีใหม่”		จัดโดย		คณะครุศาสตร์

อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	 สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 	 เมื่อวันที่	 11	

มิถุนายน	2564

พ.ศ.	2555-2556	ตำาแหน่ง	ครู-ผู้บริหารโรงเรียน

	 	 			อัสสัมชัญอุบลราชธานี

พ.ศ.	2556-2559	ตำาแหน่ง	ผู้ดูแลDe	Montfort	

	 	 			Novitiate	สันทราย	เชียงใหม่

พ.ศ.	2559-2561	ตำาแหน่ง	ครู-ผู้บริหารโรงเรียน

	 	 			อัสสัมชัญ

พ.ศ.	2562-2563	ตำาแหน่ง	ครู-ผู้บริหาร	โรงเรียน

	 	 			อัสสัมชัญประถม
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Drive Thru รับหนังสือเรียน

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการแจกหนังสือเรียน	 และเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ	 ในรูปแบบ	 Drive	 Thru	

ระหว่างวันที่	11-12	และวันที่	18	กันยายน	2564	ณ	บริเวณใต้อาคาร	Golden	Jubilee	โดยผู้ปกครองสามารถ

แสดง	 QR	 Code	 ให้คุณครูสแกนเพื่อลงทะเบียนรับหนังสือเรียน	 และยื่นเอกสารขอรับเงินอุดหนุนค่าเครื่องแบบ			

ปีการศึกษา	2564	ในจุดเดียวกัน	เพื่อความสะดวก	รวดเร็ว	และปลอดภัย	นอกจากนี้	งานอนามัยโรงเรียน	ได้เปิด

บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่	 4	 สายพันธุ์	 ให้กับนักเรียนในรูปแบบ	 Drive	 Thru	 ในวันที่	 11-12	 กันยายน	 2564						

ณ	บริเวณ	ชั้น	3	อาคารเทโอฟาน

รับเกียรติบัตร “ปิยชนน์  คนการศึกษา

	 ขอแสดงความยินดีกับ	 มิสสมศรี	 อินทรโชติ				

ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ	ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	

สังกัดฝ่ายวิชาการ	ท่ีได้รับคัดเลือกรับเกียรติบัตร	"ปิยชนน์	

คนการศึกษา"	ประจำาปี	พ.ศ.2564	จากกิจกรรมยกย่อง

เชิดชูเกียรติครู	 และบุคลากรทางการศึกษา	 โดยใช้หลัก

การครองตน	 การครองคนและครองงาน	 ให้ครูมีระดับ

มาตรฐานทางวิชาชีพที่สูงขึ้น	จัดโดย	สำานักงานส่งเสริม

สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา	

กรุงเทพมหานคร	(สกสค.)
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มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์	พร้อมอาหาร	และนำา้ดื่ม	ให้แก่โรงพยาบาลราชพิพัฒน์		

เม่ือวันท่ี	20	สิงหาคม	2564	โดยมี	นพ.ชัยยศ	เด่นอริยะกูล	ผู้อำานวยการโรงพยาบาลราชพิพัฒน์	เป็นตัวแทนรับมอบ	

จาก	มาสเตอร์สมบัติ	บุญสาพิพัฒน์	ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝ่ายปกครอง	และมาสเตอร์สันติ	ศรีเครือแก้ว	ผู้ช่วยผู้อำานวยการ

ฝ่ายกิจกรรม	ผู้แทนโรงเรียนในการส่งมอบ	ทั้งนี้	 เมื่อวันที่	15	กันยายน	2564	คุณครู	นักเรียน	และผู้ปกครองได้

นำาอุปกรณ์ป้องกันเชื้อไวรัส	COVID-19	พร้อมนำา้ดื่ม	และผลไม้มอบให้แก่โรงพยาบาลสนาม	รพ.ราชพิพัฒน์	2	(วัด

ศรีสุดารามวรวิหาร)	โดยมี	น.ส.ดวงจันทร์		ขุริรัง	พยาบาลวิชาชีพชำานาญการ	หัวหน้าทีมพยาบาล	เป็นตัวแทนรับมอบ

Open House ป.1 ปีการศึกษา 2565

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จัดกิจกรรม	Open	House	ระหว่างวันที่	1-4	กันยายน	2564	สำาหรับผู้ปกครอง

ที่สนใจนำาบุตรหลานเข้าเรียนในระดับชั้น	 ป.1	 ปีการศึกษา	 2565	 ที่ได้ลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมโรงเรียนไว้ล่วงหน้า	

ภายในงานมีการบรรยายแนะนำาหลักสูตร	 แผนการเรียน	 และนำาผู้ปกครองเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของโรงเรียน	

อาทิ	ACT	Learning	Space,	ศูนย์ดนตรีฯ	และศูนย์กีฬา	เป็นต้น
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ปรับปรุงอาคารสถานที่อาคารรัตนบรรณาคาร

	 ฝ่ายอาคารสถานที่	 ดำาเนินการจัดทำาโครงการ

ปรับปรุงอาคารรัตนบรรณาคาร	เพ่ือเป็นศูนย์การเรียนรู้	Act	

Learning	Space	รองรับการจัดการเรียนการสอนและ

การประชุมสัมมนาสำาหรับครู	บุคลากร	และนักเรียน	ดังน้ี

 ชั้น 2	 ประกอบด้วย	 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์,	

ห้องศูนย์การเรียนรู้	 	 และห้องปฏิบัติการของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษา,	 ห้องการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วย

เทคโนโลยีที่ทันสมัย,	 การจัดการเรียนการสอนด้วยจอ	

Active	Board,	สถานท่ีพักผ่อน,	จุดบริการนำา้และเคร่ืองด่ืม

 ชั้น 3	 ประกอบด้วย	 ศูนย์การเรียนรู้	 Stem	

Center		(Innovation	Zone,	Maker	Space,	Inspire	

Lab,	 Global	 Network),	 ห้องศูนย์การเรียนรู้	 และห้อง

ปฏิบัติการของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา,	 ห้องการ

เรียนรู้ด้วยตนเอง	 ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย,	 มุมจัดการ

เรียนการสอนด้วยจอ	Active	Board

 ชั้น 4 ประกอบด้วย	ห้องประชุมใหญ่	 1	ห้อง,	

ห้องประชุมย่อย	3	ห้อง,	ห้องรับรอง	1	ห้อง

ขอแสดงความไว้อาลัย

ต่อการจากไปของ มาสเตอร์ธวัฒน์ชัย เพ็ชร์มี

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ขอแสดงความไว้อาลัย

ต่อการจากไปของ	มาสเตอร์ธวัฒน์ชัย	เพ็ชร์มี	ครูผู้สอน

วิชาสังคมศึกษา	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 โดยทาง

โรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม	 เมื่อวันอังคารที่	

10	สิงหาคม	2564	ทั้งนี้	พิธีฌาปนกิจศพ	 เมื่อวันพุธที่	

11	สิงหาคม	2564	ณ	วัดพรหมสุวรรณสามัคคี
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ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของภราดาชาร์ลส์ โบโรเมโอ เลอชัย ลวสุต

	 คณะภราดา	คณะครู	เจ้าหน้าท่ี	พนักงาน	ผู้ปกครอง	และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ขอแสดงความเสียใจ	

ต่อการจากไปของภราดาชาร์ลส์	 โบโรเมโอ	 เลอชัย	ลวสุต	อดีตผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 (พ.ศ.	2541-

2543)
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มอบเงินสนับสนุนปรับปรุงสนามหญ้าเทียม

	 ภราดา	 ดร.วีรยุทธ	 บุญพราหมณ์	 ประธาน

สโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด	คุณณรงค์วิทย์	 	อุ่นแสงจันทร์	

ผู้อำานวยการนักกีฬาโครงการพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 คุณสุชาติ	 อินทรลักษณ์	 ผู้จัดการทีมสโมสร					

อัสสัมชัญยูไนเต็ด	คุณชยุตพันธ์	ศิริยอดมงคล	ผู้จัดการ

ทั่วไปสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ด	มาสเตอร์สาธิต	วิโรจนะ

หัวหน้างานนักกีฬาโครงการพิเศษ	ร่วมมอบเงินจำานวน

2,000,000	บาท	ให้กับ	ภราดา	ดร.ชำานาญ		เหล่ารักผล		

ผู ้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี				พร้อมด้วย

คุณส่องแสง	ปทะวานิช	นายกผู้ปกครองและครูโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	คุณวริศนันท์	เสง่ียมจิตรานนท์	เพ่ือนำาไป

ปรับปรุงสนามฟุตบอลหญ้าเทียมใหม่	 เมื่อวันพฤหัสบดี

ที่	1	กรกฏาคม	2564	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	

ชั้น	4	อาคารรัตนบรรณาคาร
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