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โบว์ลิ่งการกุศล ปีการศึกษา 2553
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีรว่มกบัสมาคมผูป้กครอง	

และครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	จัดการแข่งขัน	Bowling	

การกศุล	ชงิถว้ยพระราชทานสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	

สยามบรมราชกมุาร	ีเมือ่วนัอาทติยท์ี	่12	กนัยายน	2553	ณ	SF		

STRIKE	BOWL	เดอะมอลล์บางแค	โดยมีนักเรียน	ผู้ปกครอง	

ศิษย์เก่า	และบุคคลทั่วไป	ร่วมการแข่งขัน	จำนวน	502	ทีม	

โดยเริ ่ม	ทำการแข่งข ันตั ้งแต่เวลา	08.30	น.	-	13.00	น.	

ในประเภททีมนักเรียนทุกระดับชั้น	 ซึ่ง	 ในเวลา	 13.00	น.	

นายส่องแสง	 ปทะวานิช	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	

เปน็ประธานมอบถว้ยรางวลั	และกลา่วเปดิการแขง่ขนั	โดยม	ี

ภราดาชำนาญ	เหลา่รกัผล	ผูอ้ำนวยการ	นายสงา่	กลอ่มจติเจรญิ	

นายกสมาคมศษิยเ์กา่	และคณะกรรมการสมาคมทัง้	2	สมาคม	

ใหเ้กยีรตริว่มพธิ	ี	หลงัจากนัน้	ไดท้ำการแขง่ขนัในประเภททมี

ครอบครัว	และทีมทั่วไป	จนถึงเวลา	17.00	น.	ได้ทำพิธีปิด	

การแขง่ขนั	ประกาศผลและทำพธิมีอบถว้ยพระราชทาน	โดย	

ภราดาสอาด	สัญญลักษณ์	หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน

 โครงการ Music Idol ครั้งที่ 2
	 ศนูยด์นตรอีสัสมัชญัธนบรุ	ีจดัโครงการ	Music	Idol	ครัง้ที	่2	โดยเชญินกัไวโอลนิระดบัมอือาชพี	Alessandro	Cappello	ซึง่เปน็	

Concertmaster	และ	Harpsichord	โดย	Alberto	Firrincieli	ร่วมด้วยวง	Chamber	Orchestra	ทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ	ร่วมแสดงใน	The	

Four	Seasons	Concert	เมื่อวันที่	17	กันยายน	2553	เวลา	17.30-19.00	น.	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	

มงฟอร์ต
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นางสาวกรกช	จันทร์โสภาพิศ	

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกเคมีวิศวกรรม	

ระดับปริญญาโท	เอกเคมีเทคนิค

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตำแหนง่	ครผููส้อนวชิาวทิยาศาสตร	์EP	ม.2

นางสาวมยุรี	พูนผลวัฒนาภรณ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี	

เกียรตินิยมอันดับ	2	เอกภาษาไทย

ระดับปริญญาโท	เอกภาษาไทย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหนง่	ครผููส้อนวชิาภาษาไทย	ม.4,	ม.6

นางสาวเรือนทรัพย์	ไชยสุวรรณพร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกภาษาจีน

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ตำแหน่ง	ครูผู้สอนภาษาจีน	ม.1,	ม.4

นางสาววริศรา	จุลศักดิ์

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี

เอกหนังสือพิมพ์	และสิ่งพิมพ์

มหาวิทยาลัยสยาม

ตำแหนง่	เจา้หนา้ทีค่วบคมุดแูลการจดัเกบ็เงนิ

กิจการของสระว่ายน้ำ

	 สมาพันธ	์สมาคมผูป้กครอง	และคร	ูโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนตค์าเบรยีลแหง่ประเทศไทย	ไดจ้ดัพิธมีอบรางวลัผูร้ว่ม	

บรหิาร	คร	ูและบคุลากรทางการศกึษาดเีดน่	ปกีารศกึษา	2553	ณ	หอประชมุหลยุส	์มาร	ีเดอ	มงฟอรต์	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ี

เมือ่วนัองัคารท่ี	5	ตลุาคม	2553	โดยม	ีภราดา	ดร.บญัชา	แสงหริญั	ท่ีปรกึษาอธกิารเจา้คณะ	เซนตค์าเบรยีล	แขวงประเทศไทย	นายสนัน่	

องัอบุลกลุ	นายกสมาพันธส์มาคมผูป้กครอง	และครฯู	คณะกรรมการ	คณะภราดา	ผูร้ว่มบรหิาร	และครจูากโรงเรยีนในเครอืฯ	

เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก	ซึ่งผลการคัดเลือก	ครูดีเด่นประเภทบุคลากรทางการศึกษา	ได้แก่	 	มาสเตอรส์นัต	ิศรเีครอืแกว้	โรงเรยีน	

อัสสัมชัญธนบุรี

	 ทัง้นี	้เมือ่วนัเสารท่ี์	28	สงิหาคม	2553	สมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีน	อสัสมัชญัธนบรุ	ีไดจ้ดัประชมุสมาคมฯ	ครัง้ที	่4/2553	

ขึน้	ณ	หอ้งประชมุยอหน์	แมรี	่ซึง่กอ่นจะเริม่การประชมุ	คณุสอ่งแสง	ปทะวานชิ	นายกสมาคมฯ	ไดม้อบเกยีรตบิตัร	และเงนิสนบัสนนุ	

ใหก้บัครทูีส่ง่ผลงานเขา้ประกวด	ผูร้ว่มบรหิาร	คร	ูและบคุลากรทาง	การศกึษาดเีดน่	ป	ี2553	ไดแ้ก	่1.	มสิรชัน	ีนนัทะวรการ	

2.	มิสปิยะฉัตร์	จันทร์สุวรรณ์				3.	มิสประณีต	วงษ์เกษกรณ์				4.	มิสบุปผา	วิเศษศิริ				5.	มาสเตอร์สันติ	ศรีเครือแก้ว	

6.	มาสเตอร์สมบัติ	บุญสาพิพัฒน์

พิธีมอบรางวัล ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น 
ปีการศึกษา 2553

แนะนำบุคลากรใหม่
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ฉีดยาฆ่าเชื้อป้องกัน
การแพร่ระบาดไข้หวัด 2009

	 พนกังานขบัรถ	หนว่ยงานยานพาหนะ	และรถรบั	-	สง่	

นกัเรยีน	รว่มกนัทำความสะอาดภายในรถ	พรอ้มท้ังฉดียาฆา่เชือ้	

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัด	2009	เมื่อวัน	

พฤหัสบดีที่	2	กันยายน	2553

รายการทันโลกกีฬาสัมภาษณ์ 
ผู้อำนวยการ

	 รายการทนัโลกกฬีา	ออกอากาศทางสถานโีทรทศัน	์

ไทยทีวีสีช่อง	3	ได้เข้าพบ	และสัมภาษณ์	ภราดาชำนาญ	

เหลา่รกัผล	ผูอ้ำนวยการ	เมือ่วนัองัคารที	่7	กนัยายน	2553	เกีย่วกบั	

การดำเนนิงานนกักฬีาโครงการพิเศษ		และงานศนูยด์นตรี

โครงการจิตอาสา 
	 ระดบัชัน้มธัยมศกึษาปท่ีี	6	ไดจ้ดัทำโครงการจติอาสา					

เยีย่มบา้นพกัผูส้งูอายคุามลิเลยีน	โซเชยีล	เซนเตอร	์สามพราน	

และศนูยฝ์กึวชิาชพีหญงิตาบอด	สามพราน	โดยไดร้ว่มบรจิาค	

สมทบ	เป็นเงิน	10,000	บาท	และนำสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น	

ไปมอบใหก้บัสถานท่ีทัง้สองแหง่	รวมทัง้ไดศ้กึษาวถิชีวีติ	และ

ความเปน็อยูข่องคนไทยในอดตีสูป่จัจบุนั	ทีต่ลาดนำ้ดอนหวาย	

เมือ่วนัพธุที	่15	กนัยายน	2553	ซึง่เปน็หนึง่ในกจิกรรมพฒันา	

ผูเ้รยีน		สำหรบันกัเรยีนทีไ่มไ่ดเ้รยีนวชิารกัษาดนิแดน		(ร.ด.)

โดยม	ีมสิอารยา	เพง็ศาสตร	์เปน็ประธานโครงการ	มตีวัแทน	

นกัเรยีน	ไปรว่มกจิกรรมครัง้นี	้ทัง้หมด	62	คน	และตวัแทนคร	ู

ทั้งหมด	6	ท่าน

Happy Feastday 
	 ตวัแทนคร	ูและเจา้หนา้ที	่รว่มอวยพรเนือ่งในโอกาส	

วันฉลองศาสนนาม	Happy	Feastday	ภราดาราฟาแอล	ภักดี	

ทุมมกานน	ภราดาอาวุโส	เมื่อวันพุธที่	29	กันยายน	2553																				

ณ	บ้านพักภราดา	ภายในบริเวณโรงเรียน
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โครงการ October Course 2010
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีไดจ้ดัใหม้โีครงการ	October	

Course	2010	ระหวา่งวนัที	่11	-	22	ตลุาคม	2553			เพือ่ใหน้กัเรยีน	

ไดใ้ชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชน	์ในการพัฒนาความรูค้วาม	

สามารถ	และทกัษะตา่ง	ๆ 	ตามความถนดัและความสนใจของ	

นกัเรยีน	โดยผา่นกจิกรรมทางดา้นวชิาการ	และนนัทนาการ	

ทีห่ลากหลาย	เชน่	ฟตุบอล	บาสเกตบอล	ดนตร	ีภาษาองักฤษ	

ภาษาจีน	เป็นต้น

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้จัดให้มีการแข่งขันว่ายน้ำ	“ACT	Swimming	

Championship	2010”	ครัง้ที	่3	ชงิถว้ยประทาน	พระเจา้วรวงศเ์ธอ	พระองคเ์จา้โสมสวล	ี

พระวรราชาทินดัดามาต	ุเมือ่วนัที	่16	-	17	ตลุาคม	2553	ณ	สระวา่ยนำ้	“เทดิเทพรตัน’์36”	

โดยม	ีคณุณรงคว์ทิย	์อุน่แสงจนัทร	์กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั	ว	ีเค	การเ์มนท	์จำกดั	

ผูอ้ำนวยการโครงการนกักฬีาโครงการพเิศษ			ไดใ้หเ้กยีรตเิปน็ประธานในพธิเีปดิ

และปดิการแขง่ขนั	ซึง่การแขง่ขนัวา่ยนำ้ในครัง้นี	้มนีกักฬีาเขา้รว่มแขง่ขนัเปน็จำนวน	

มาก

งานเลี้ยงสังสรรค์ปิดภาคเรียน
	 คณะภราดา	คร	ูบคุลากรทางการศกึษา	และเจา้หนา้ที	่						

ทัง้ชาวไทย	และชาวตา่งชาต	ิรว่มงานเลีย้งสงัสรรคป์ดิภาคเรยีนที	่

1/2553	เมือ่วนัศกุรท์ี	่1	ตลุาคม	2553	โดยการรบัประทานอาหารมือ้	

คำ่บนเรอืองัสนา					พรอ้มชมววิทวิทศันส์องฝัง่แมน่ำ้เจา้พระยา

อบรมการสร้าง E-Learning
	 กลุม่สาระการงานอาชพี	และเทคโนโลย	ีจดัอบรมการ	

สรา้งสือ่การเรยีนรูแ้บบออนไลด	์หรอื	E-Learning	เมือ่วนัท่ี	6	

ตลุาคม	2553	เวลา	09.00	-	12.00น.	ณ	หอ้งปฏบิตักิารคอมพวิเตอร	์4	

โดยวตัถปุระสงคข์องการจดัอบรม	เพือ่ใหค้ณุครภูายในกลุม่

สาระฯไดม้พ้ืีนฐานในการสรา้ง	E-Learning	และสามารถพัฒนา	

สือ่การสอนของตนเองไดต้อ่ไป	เพือ่สอดคลอ้งกบัการพฒันา	

ตนเองในการใช้เทคโนโลยีอยู่เสมอ

“ACT Swimming Championship 2010” ครั้งที่ 3
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Thailand International 
Marching Band Competition 2010

	 ศนูยด์นตรอีสัสมัชญัธนบรุ	ีสง่นกัเรยีนวงโยธวาทติ	

เข้าร่วมการแข่งขัน	 Thailand	 International	 March-

ing	 Band	 Competition	 2010	 ในชุดการแสดง	 Second	

Wind	เมื่อวันที่	4	-	5	กันยายน	2553	ณ	สนามศุภชลาศัย	

สนามกฬีาแหง่ชาต	ิผลการแขง่ขนั	วงโยธวาทติอสัสมัชญัธนบรุ	ี

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	โดยมี	มาสเตอร์สมเมธ	

ยวุะสตุ	มาสเตอรก์รกช	โชตสิงฆ	์มาสเตอรศ์ริพิงษ	์เพ็ญสวา่ง	

และ	 Mr.Edward	 Stein	 เป็นผู้ฝึกซ้อมและควบคุมวง

อบรมการจัดกิจกรรม และนันทนาการ
	 งานลกูเสอืและเนตรนาร	ีแผนกกจิกรรม	ไดจ้ดัใหม้กีาร

ฝกึอบรมการจดักจิกรรมและนนัทนาการใหแ้กค่ณะครผูู	้

รบัผดิชอบกจิกกรม	และนนัทนาการของโรงเรยีนในเครอืฯ	

และโรงเรียนในชุมชน	เม่ือวันท่ี	7	-	8	ตุลาคม	2553		ณ	ห้องประชุม

มงฟอรต์		โดยม	ีมาสเตอรจ์รญั		นอ้ยอิม่			หวัหนา้แผนกกจิกรรม	

เปน็วทิยากร	ซึง่การอบรมในครัง้นี	้ไดร้บัความสนใจจาก	

โรงเรยีนตา่ง		ๆ 		สมคัรเขา้รว่มถงึ	7	โรงเรยีน	ไดแ้ก	่		โรงเรยีน	

อสัสมัชญัศรรีาชา	โรงเรยีนอัสัสมัชญัสมทุรปราการ	โรงเรยีน	

เซนต์หลุยส์ฉะเชิงเทรา	โรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ธนบุร	ี

โรงเรยีนมลูนธิวิดัราชศรทัธาธรรม	โรงเรยีนวดัศาลาแดง	

และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

บันทึกเทปรายการรถโรงเรียน
	 รายการรถโรงเรยีน	ไดม้าถา่ยทำเทปบนัทกึรายการ	

โดยม	ีนายวทิวสั	สงิหล์ำพอง	(บอล)	ศษิยเ์กา่โรงเรยีนอสัสมัชญั	

ธนบรุ	ีเปน็แขกรบัเชญิจากทางรายการ	เพ่ือทำกจิกรรมรว่มกบั					

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	เมื่อวันศุกร์ที่	10	

กนัยายน	2553	โดยม	ีภราดาชำนาญ	เหลา่รกัผล	ผูอ้ำนวยการ	

และคณะคร	ูใหก้ารสนบัสนนุในการทำกจิกรรมสง่เสรมิการ	

ทำความด	ีสรา้งสรรคส์งัคม	และเปน็ตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชน	

ของรายการรถโรงเรยีน	รว่มดว้ย	นายเปรมณชั	สวุรรณานนท	์

(เป๊ก)	พิธีกร	และน.ส.จรินทร์พร	จุนเกียรติ	(เต้ย)	แขกรับเชิญ	

ซึ่งเทปบันทึกนี้ออกอากาศใน	วันอาทิตย์ท่ี	31	ตุลาคม	2553								

เวลา	13.00	-	14.00	น.	ทางสถานี	โทรทัศน์กองทัพบกช่อง	5
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รับสมัครและประเมินนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2554
	 ฝา่ยธรุการ	-	การเงนิ	ไดจ้ดัการรบัสมคัร	และประเมนินกัเรยีนเขา้เรยีนชัน้ประถมศกึษาปทีี	่1	ปกีารศกึษา	2554	หลกัสตูรสามญั	

เมื่อวันที่	5	กันยายน	2553	ณ	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอมงฟอร์ต	ตั้งแต่เวลา	8.00	-	15.00	น.

ศึกษาดูงาน
	 คณะครูจากโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี	จำนวน	13	

คน	ได้มาศึกษาดูงาน	ฝ่ายธุรการ	-	การเงิน	และฝ่ายบริหารทั่วไป	

เมื่อวันที่	 12	 ตุลาคม	 2553	 โดย	 ภราดาชำนาญ	 เหล่ารักผล	

ผู้อำนวยการ	 กล่าวต้อนรับ	 และมิสวรนุช	 รัตนจรัสโรจน์	

หัวหน้าฝ่ายธุรการ	 -	 การเงิน	 นำเสนอภาพรวมของการทำงาน	

พร้อมแนะนำบุคลากรในฝ่าย	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	

อาคารรัตนบรรณาคาร	 จากนั้น	 ทีมงานต้อนรับในฝ่ายธุรการ-		

การเงินนำชมสถานที่ตามหน่วยงานต่าง	ๆ

ศึกษาดูงาน
	 คณะครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาเอกชน	จำนวน	150	

คน	ไดม้าศกึษาดงูาน		เพือ่เพิม่พูนประสบการณด์า้นการวางแผน

พฒันาสถานศกึษา	และการจดัทำระบบประกนัคณุภาพสถาน	

ศกึษาในโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีเมือ่วนัที	่11	ตลุาคม	2553	

โดยม	ีภราดาชำนาญ	เหลา่รกัผล	ผูอ้ำนวยการ	กลา่วตอ้นรบั	

และคณะผูร้ว่มบรหิารโรงเรยีน	รว่มกบัคณะครฝูา่ยธรุการ-

การเงนิ	ใหก้ารตอ้นรบั	และนำชมสถานทีต่า่ง	ๆ 	ของโรงเรยีน

อบรมเชิงปฏิบัติการ
	 ฝา่ยธรุการ	-	การเงนิ	ไดจ้ดัอบรมเชงิปฏบิตักิารใน

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพงานธุรการและงาน	

บริหารสำนักงานแบบมืออาชีพ	 (Admistrative	 Professional	

Development)	เมื่อวันศุกร์ที่	8	ตุลาคม	2553	ณ	ห้องประชุม	

ยอห์นแมรี่	โดยได้เชิญวิทยากร	อาจารย์บัญญัติ	บุญญา	

มาเปน็วทิยากรผูใ้หก้ารอบรม	ซึง่บคุลากรทีเ่ขา้รว่มสมัมนาใน	

ครัง้นี	้ไดแ้ก	่บคุลากรของฝา่ยธรุการ-การเงนิและบคุลากรจาก			

หนว่ยงานสนบัสนนุการเรยีนการสอนรวมทัง้สิน้	40	คน	ทัง้นี	้

เพือ่ยกระดบังานธรุการและงานสนบัสนนุการเรยีนการสอนเพ่ือ

ให้มีประสิทธิภาพและความเป็นมืออาชีพ
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รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันฟุตบอล
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีไดส้ง่นกักฬีาฟตุบอลโครงการพเิศษ	รุน่อาย	ุ18	ป	ีเขา้รว่มการแขง่ขนัฟตุบอล	รายการ	Assumption	

Football	Invitation	2010	รอบชิงชนะเลิศ	ณ	สนาม	Assumption	College	Rama	II	Campus	ผลการแข่งขันโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ชนะ	

โรงเรียนศึกษานารี	2	-	0	ประตุู	ได้รับรางวัลชนะเลิศ	พร้อมเงินรางวัล	100,000	บาท	และถ้วยเกียรติยศ

ชนะเลิศการตอบปัญหา
คอมพิวเตอร์

	 กลุม่สาระการงานอาชพีและเทคโนโลย	ีไดส้ง่นกัเรยีน	

เขา้รว่มตอบปญัหาคอมพวิเตอร	์และประกอบเครือ่งคอม	

พิวเตอร์ในงานมหกรรมคอมพิวเตอร์	Com	World	Thai-

land	 2010	 เมื่อวันที่	 3	 ตุลคม	 2553	 ณ	 สยามพารากอน	

ชั้น	 5	ผลการแข่งขัน	นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ไดร้บัรางวลัชนะเลศิ	จากรายการตอบปญัหาคอมพิวเตอร์

ทั่วไป ระดับชั้น	ป.4	-	ป.6	จาก	ด.ช.ธนชิต	ทองทวีวัฒนะ	

นักเรียนชั้น	ป.6A	และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	

และ	3 จาก	ด.ช.จิรกิตติ์	จรูญรุ่งอนันต์	ชั้น	ป.6/6	ด.ช.กันตณัฐ	

นาคสมบูรณ์	ชั้น	ป.6/6	ด.ช.ภาคภูมิ	ดอกจันทร์	ชั้น	ป.6/6	

ด.ช.กวิน	คงคอน	ชั้น	ป.6/4	และ	ด.ช.ปฏิพล	ปุสสวงษ์	ชั้น	

ป.6/1	โดยในการแขง่ขนัครัง้นี	้มคีณุครผููด้แูลนกัเรยีน	ไดแ้ก	่	

มาสเตอรเ์จรญิ	กรทรวง	และมาสเตอรส์ถติย	์กงัวานณรงคก์ลุ


