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วัน "วชิราวุธ"
	 งานลูกเสือ	-	เนตรนารี		ฝ่ายกิจการนักเรียน	ได้จัดพิธีวางพวงมาลา			และถวายราชสดุดี		เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ	

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ณ	 บริเวณสนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 25	 พฤศจิกายน	 2553	

ในโอกาสนี้	ท่านผู้อำนวยการ	ได้มอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ให้กับลูกเสือ	 -	 เนตรนารี	ที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานลูกเสือ	

แห่งชาติ	ประจำปี	2553

	 คณะผู้บริหาร	คณะครู	นักเรียน	และผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้เข้าร่วมงาน	Gala	Dinner	ซึ่งจัดโดยสมาพันธ์สมาคม	

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ณ	St.Louis-Marie	Grand	Hall	ชั้น	6	โรงเรียนอัสสัมชัญ	

กรุงเทพมหานคร	 เมื่อวันเสาร์ที่	 20	 พฤศจิกายน	 2553	 โดยมีภราดาศิริชัย	 ฟอนซีกา	 อธิการเจ้าคณะฯ	 เป็นประธานในพิธีเปิด	 และ	

นายสนั่น	 อังอุบลกุล	 นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ	 เป็นผู้กล่าวรายงานและร่วมเปิดงาน	 ซึ่งวง	 ACT								

Orchestra	ได้รับกียรติ	เข้าร่วมบรรเลงดนตรีในงานดังกล่าว

CGPTA Gala Dinner @ AC
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ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด
	 ผู้บริหาร	คณะครู	และตัวแทนนักเรียน	ร่วมอวยพรวันคล้ายวันเกิด	ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	และภราดามานิต	สกนธวัฒน์		

ณ	บ้านพักภราดา	เมื่อวันศุกร์ที่	26	พฤศจิกายน	2553	โดยในช่วงเย็นได้มีการทำพิธีมิซซา	ณ	วัดนักบุญหลุยส์	มารีฯ	และงานเลี้ยงฉลอง

โอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิดให้แก่ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

บรรเลงดนตรีไทย
บันทึกเทปถวายพระพร

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้นำนักเรียนไปบรรเลง	

ดนตรีไทย		เพ ื ่อบันทึกเทปถวายพระพร		เน ื ่องในวโรกาส	

เฉล ิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด ็จพระเจ ้ าอย ู ่ห ั วฯ

ภูมิพลอดุลยเดช	ณ	สถานีวิทยุ	อส.	พระราชวังดุสิต	ในพระตำหนัก

จิตรลดาฯ	เมื่อวันอังคารที่	30	พฤศจิกายน	2553

แข่งขันวาดภาพระบายสีบนกำแพง
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	ได้นำนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปีที ่	 4	 เข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี	

บนกำแพง	 ในหัวข้อ	 “รู้รักษ์วัฒนธรรมไทย”	 ในงานกิจกรรม	

SCC	 วิชาการสัมพันธ์	 2010	 ณ	 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 25	 พฤศจิกายน	 2553	 ผลการประกวด	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	

Happy Birthday



ACT NEWS 4

คอนเสิร์ตการกุศล “ปันน้ำใจ”
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	จัดโครงการคอนเสิร์ตการกุศล	“ปันน้ำใจ”	ขึ ้น

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนทั้งสองโรงเรียน		ได้แสดงความสามารถและพัฒนาศักยภาพทางด้านดนตรี	จัดซื้อเครื่องดนตรี	และช่วยเหลือ

โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา	 โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ที่ประสบเหตุอุทกภัย	 โดยการแสดง	

คอนเสิร์ตจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่	 19	 พฤศจิกายน	 2553	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 การแสดงแบ่ง	 ออกเป็น	 3	 รอบ	

รอบเช้าสำหรับนักเรียนชั้น	 ม.3	 -	 ม.6	 รอบบ่ายสำหรับนักเรียนชั้น	 ป.5	 -	 ม.2	 และรอบผู้ปกครอง	 ซึ่งรอบผู้ปกครองเป็นการบรรเลง	

ของวง	ACT	ORCHRESTRA	และการแสดงความสามารถทางดนตรีของครูและนักเรียน	พร้อมแขกรับเชิญพิเศษ	คุณติ๊ก	ชีโร่	(ศิริศักดิ์	

นันทเสน)	ซึ่งสร้างความสนุกสนาน	และความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน English Program
	 แผนก	 English	 Program	 ได้จัดให้มีการประชุมผู้ปกครองนักเรียนแผนก	 English	 Program	 ภาคเรียนที่	 2	 ปีการศึกษา	 2553	

ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	1	ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	5	เมื่อวันเสาร์ที่	27	พฤศจิกายน	2553	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับหลักสูตรและนโยบายของแผนก	ตลอดจนสรุปภาพรวมของกิจกรรมต่าง	ๆ	ที่ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่	1



November 2010 5

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
	 มาสเตอร์ยุทธพงษ์	 วงศ์เมืองสรรค์	 ประธานโครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	 นำคณะครูและนักเรียนที่ได้รับรางวัลใน	

โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	ของสถาบันไอเอสโอ	กระทรวงอุตสาหกรรมเข้าพบท่านผู้อำนวยการ	เมื่อวันอังคารที่	2	พฤศจิกายน	

2553	โดยผู้อำนวยการเป็นผู้มอบเงินรางวัล	และกล่าวแสดงความยินดีพร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่คณะครูและนักเรียน

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้ส่งตัวแทน	

นกัเรยีนเขา้รว่มการแขง่ขนั	ตอบคำถามความรูท้ัว่ไป	ภาษาองักฤษ	

ระหว่างโรงเรียน	 (Inter	 -	 School	 General	 Knowledge	 Quiz)	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	เมื่อวันศุกร์ที่	12	พฤศจิกายน	2553	

ณ	โรงเรยีนอสัสมัชญัพาณชิยการ								เนือ่งในงานกจิกรรมวนัวชิาการ	

ของโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ	 (ACC	 Academic	 Day)

ผลการแข่งขัน	นายปุลวัชร	ปิติไกรศร	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

6/4	 และนายศุภกร	 เต็มคำขวัญ	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6/6		

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	1		

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ	 ได้ส่งตัวแทน	

นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการรายงานข่าวภาษาอังกฤษ	

(News	 Casting	 Contest)	 และการแข่งขันสะกดคำศัพท์ภาษา	

อังกฤษ	 (Spelling	 Bee	 Contest	 )	 ระดับประถมศึกษาตอนปลาย	

เนื่องในงาน	“กิจกรรม	SCC	วิชาการสัมพันธ์	2010”	ณ	โรงเรียน	

ซางตาครู้สคอนแวนต์	 เมื่อพฤหัสบดีที่	 25	 พฤศจิกายน	 2553	

ผลการแข่งขัน	 การรายงานข่าวภาษาอังกฤษระดับประถม

ศึกษาตอนปลาย	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับ	 1	 	 ได้แก่	

ด.ช.	 ภคิน	 เดชาอินวัน	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 6/6	 การแข่งขัน	 การสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ	 (Spelling	 Bee	 Contest)	 ระดับ	

ประถมศึกษาตอนปลาย	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ	อันดับ	 1	 จากทีมนักเรียน	 	 ได้แก่	 	 ด.ช.ศิริพัฒน์	 	 ขำหาญ	ชั้นประถมศึกษาปีที ่	 4/4		

ด.ช.ณภัทร		เอมสีแดง	ชั ้นประถมศึกษาปีที ่	5/3	และ	ด.ช.พศวีร์	อภัยรัตน์	ชั้นประถมศึกษาปีที่	6/6	

การแข่งขันรายงานข่าว 
และสะกดคำภาษาอังกฤษ

Inter - School General 
Knowledge Quiz
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เยี่ยมชมงานโภชนาการ
	 งานโภชนาการ	ได้รับเกียรติจาก	คณะผู้บริหารระดับสูง	

ชาวต่างประเทศ	จากบริษัทยูนิลิเวอร์ไทย	เทรดดิ้ง	จำกัด	เข้าเยี่ยม

ชมการปฏิบัติการด้านโภชนาการ	 ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

เมื่อวันอังคาร	 ที่	 2	 พฤศจิกายน	 2553	 โดยมีความประสงค์ที่จะ					

ดำเนินโครงการพลังเสริมโภชนาการอาหารโรงเรียน	 สนับสนุน

ความรู้ความเข้าใจด้านโภชนาการ	 ในการปฏิบัติงานจริง	 พัฒนา	

และบริการตอบสนองความต้องการของโรงเรียนอัสสัมชัญ	

ธนบุรี

ชมรมบุคลากรเกษียณ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดยคณะกรรมการกองทุน			

สวัสดิการครูได้ประสานการดำเนินการก่อตั้งชมรมบุคลากร

เกษียณขึ้น	 ในโอกาสครบรอบ	 50	 ปี	 แห่งการก่อตั้งโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	 เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ครู	 และบุคลากรของ	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ที่ได้อุทิศตนปฏิบัติหน้าที่จนเกษียณ

อายุการทำงาน	 ซึ ่งได้ร ับการสนับสนุนเง ินจากโรงเร ียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	จำนวน	100,000	บาท	และจากสมาคมผู้ปกครอง	

และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 อีกจำนวน	 100,000	 บาท	

รวมเป็นเงิน	 200,000	 บาท	 ในการนี้	 ได้เชิญคณะครูเกษียณ	

และสมาชิกเข้าร่วมประชุม	 เพื่อแจ้งรายละเอียดของสวัสดิการ	

ที่จะมอบให้กับบุคลากรเกษียณทุกท่าน	 โดยมี	 ภราดาชำนาญ	

เหล่ารักผล	ผู้อำนวยการ		รวมในการต้อนรับ	และแจ้งนโยบาย

ในการสนับสนุนให้สวัสดิการแก่สมาชิกชมรมบุคลากรเกษียณ

เม่ือวันเสาร์ท่ี	6	พฤศจิกายน	2553	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2

สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย สัมภาษณ์ 
	 ส ำ นั ก ง า น ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า	

คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา	 ดำเนินการโครงการพัฒนา	

ระบบสถานีโทรทัศน์ครู	 Teacher	 TV	 การวิเคราะห์	 นโยบาย	

เนื้อหา	 ออกแบบจัดทำรายการ	 และผลิตเผยแพร่เนื้อหาบนสื่อ	

ภายใต้แผนปฏิบัติไทยเข้มแข็งปี	 2553	 -	 2555	ซึ่งเป็นการพัฒนา	

ครูด้วยสื่อโทรทัศน์คุณภาพ	เพื่อสร้างแหล่งความรู้	วิธีปฏิบัติด้าน	

การเรียนการสอนที่ดี					พัฒนาทักษะวิชาชีพครูเป็นแนวทางการ

แลกเปลี่ยนแนวการสอนของครูผู้สอนด้วยกัน				และเพื่อให้ครู

ใหม่ได้เร ียนรู ้ เป ็นตัวอย่าง				ซ ึ ่งจะมีการเผยแพร่ถ ่ายทอด	

รายการ				โดยทางมหาวิทยาลัยพร้อมทั ้งท ีมงานรายการ

คร ูม ืออาช ีพได ้มาส ัมภาษณ ์ 		ศ ึกษาข ้อม ูลว ิธ ีการสอน	

และเทคนิคกการสอนเบื้องต้นของ	 มิสสุภาพร	 ตะกรุดแก้ว	

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 เมื่อวันอังคารที่	 9	 พฤศจิกายน	

2553
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อบรมการใช้โปรแกรมจัดการเรียนการสอน
	 หน่วยงานวัดผล	 ฝ่ายวิชาการ	 ร่วมกับ	 หน่วยงานศูนย์	

คอมพิวเตอร์	ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ	จัดการอบรมการใช้โปรแกรมจัด	

การเรียนการสอน	เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ	(ระบบคลังข้อสอบ)	ขึ้น	โดยมี

วทิยากรจากบรษิทัสตารซ์อฟตแ์วร	์จำกดั	จำนวน	4	ทา่น	มาใหก้ารอบรม	

ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง	 ๆ	 หน่วยงานวัดผล	

หน่วยงาน	 English	 Program	 และหน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์	

รวมทั้งสิ้น	28	คน	เมื่อวันที่	3	พฤศจิกายน	2553	ณ	ห้อง	ACT	Multi-

Media	ชั้น	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

ปันน้ำใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม
	 แผนกกิจกรรม	 ร่วมกับ	 คณะกรรมการสภานักเรียน	

จัดกิจกรรมปันน้ำใจแก่	ผู้ประสบภัยน้ำท่วม	โดยคณะกรรมการสภา	

นักเรียนได้นำกล่องรับบริจาคเงิน	 และสิ่งของ	 อุปโภคบริโภค	

ตั้งแต่	 วันพุธที่	 27	 ตุลาคม	 2553	 จนถึงวันอังคารที่	 2	

พฤศจิกายน	 2553	 หลังจากนั้น	 แผนกกิจกรรมพร้อมด้วย	

ตัวแทนคณะครู	 และนักเรียน	 จำนวน	 28	 คน	 ได้นำเงินที่ได้รับ

การบริจาคจำนวน	 70,000	 บาท	 และทั้งสิ่งของอีกจำนวนหน่ึง	

ไปมอบและให้กำลังใจแก่คณะภราดา	 คร ู 	 และน ัก เร ี ยน	

โรง เร ี ยนอ ัสส ัมช ัญนครราชสีมา	 นอกจากนั้น	 คณะผู้ร่วม															

เดินทางยังได้ช่วยกันทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญ	

นครราชสีมา	เมื่อวันพุธ	ที่	3	พฤศจิกายน	2553

เดินรณรงค์ยุติความรุนแรง
	 เนื่องด้วยในวันที่	 25	 พฤศจิกายน	 ของทุกปีเป็นวันยุติความรุนแรง	

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและสตรี	 โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	 ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์	

ยุติความรุนแรงขึ้น	 โดยทางฝ่ายกิจการนักเรียน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ส่ง	

มาสเตอร์นิรันดร์	ใจมั่น	และนักเรียนกองร้อยพิเศษจำนวน	15	คนเข้าร่วมกิจกรรม	

ในวันที่	25	พฤศจิกายน	2553	เวลา	8.30	-	11.00น.	ณ	โรงพยาบาลราชพิพัฒน์	เพื่อ	

เป็นการให้ชุมชนตระหนักถึงปัญหา	 และการป้องกันการถูกกระทำด้วยความ	

รุนแรงในเด็กและสตรี

อบรมกิจกรรม 5ส
	 มาสเตอร์เศกศักดิ์	 นิติวัฒนานนท์	

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้ทำหน้าทีี่เป็น	

วิทยากรในการอบรมพนักงานฝ่ายบริหาร	

ทั่วไป	ในเรื่องการดำเนินกิจกรรม	5ส	ครั้งที่	

1/2553	 เมื่อวันเสาร์ที่	 20	พฤศจิกายน	 2553	

เวลา	13.00	-	15.00	น.	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	

อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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วันวิชาการ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 ฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้จัดงานวันวิชาการขึ้น	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	และ	ศุกร์ที่	 12	พฤศจิกายน	2553	โดย	

มีการจัดกิจกรรมจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้	 อาทิ	 การแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ	 การประกวดวาดภาพและงานปั้น	 การประวกด	

โครงงานวิทยาศาสตร์	การแข่งขันหมากล้อม	และการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	เป็นต้น	ทั้งนี้	ทางโรงเรียนได้เชิญโรงเรียน	

ต่าง	 ๆ	 เข้าร่วมกิจกรรมงานวันวิชาการ	 ซึ่งมีโรงเรียนที่สนใจ	 และเดินทางมาร่วมกิจกรรมจากหลายสถาบัน	 เช่น	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	โรงเรียนทิวไผ่งาม	และโรงเรียนศรีวิกรม์	เป็นต้น

รางวัล Yamaha Golden Prize
	 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายนนทพัทธ์					สีมาเงิน	

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่	2/3			ที ่ได้รับรางวัล				Yamaha	

Golden	 Prize	 ประเภท	 ELECTONE	 ENSEMBLE	 อายุไม่เกิน	

9	 ปี	 ในการแข่งขัน	 Yamaha	 Thailand	 Music	 Festival	 2011	

เมื่อวันอาทิตย์ที่	 7	 พฤศจิกายน	 2553	 ณ	 ห้องประชุม	 ดร.ถาวร	

พรประภา	 ชั้น	 5	 อาคารสยามกลการ	 และได้เป็นตัวแทน	

ของเขตกรุงเทพมหานคร	เพื ่อเข ้าแข่งข ันรอบชิงชนะเลิศ	

ประเทศไทย	 ชิงถ้วยประทานจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้า	

พัชรกิติยาภา	ในเดือนพฤษภาคม	2554

ACT Cheerleader Championship 2010
	 มาสเตอร์จรัญ	 น้อยอิ่ม	 หัวหน้าแผนกกิจกรรม	

จัดให้มีการประกวดเชียร์ลีดเดอร์	 ACT	 Cheerleader	 Champion-

ship	2010	ครั้งที่	2	เมื่อวันศุกร์ที่	26	พฤศจิกายน	2553	ณ	สนาม

หน้าหอประชุมหลุยส์มารีฯ	 โดยมีภราดาสอาด	 สัญญลักษณ์	

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน	 ให้เกียรติเป็นประธาน	 มอบรางวัล

ให้แก่สีที่ชนะการประกวด	 ซึ่งผลการประกวด	 รางวัลชนะเลิศ	

ได้แก่	 ทีมสีฟ้า	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 ทีมสีน้ำเงิน	

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	ทีมสีชมพู

ชนะเลิศการประกวดถ่ายภาพ
	 นายพชรพล	 ลิ้มพานิชภักดี	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	

6/7	นักเรียนชมรม	ACT	Media	ได้เข้าร่วมประกวดถ่ายภาพในงาน	

AU	Photo	Contest	 2010	ณ	มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 เมื่อวันที่	 16	

ตุลาคม	 2553	 ผลปรากฏว่า	 นายพชรพล	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	

ซึ่งในครั้งนี้เป็นการชนะเลิศติดต่อกัน	 3	 ปีซ้อน	 ของโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	โดยได้รับเงินรางวัล	8,000	บาท	จากภราดาบัญชา	

แสงหิรัญ	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	 เมื่อวันที่	 13	

พฤศจิกายน	2553


