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 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ 

ได้ร่วมกันจัดงานฉลอง โอกาสวันคล้ายวันเกิด ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี 

เดอ มงฟอร์ต โดยในภาคเช้ามี คณะภราดา คณะครู เจ้าหน้าที่ พนักงาน และนักเรียน 

ร่วมพิธีมิสซาขอบพระคุณ โดยคุณพ่อสมเกียรติ บุญอนันตบุตร เป็นประธานในพิธี และใน           

ตอนเย็นมีงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิด ซึ่งได้รับเกียรติจาก ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา อธิการ                      

เจ้าคณะเซนต์คาเบรียลแขวงประเทศไทย เป็นตัวแทนกล่าวอวยพร  พร้อมด้วย  คณะภราดา

จากโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ คุณส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

คุณสง่า กล่อมจิตเจริญ นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ เพื่อนร่วมรุ่น อสธ รุ่น 16 ผู้แทนชุมชน 

หน่วยงานต่าง ๆ และแขกผู้มีเกียรติขึ้นมอบของขวัญอวยพร ซึ่งในงาน ได้รับเกียรติจาก 

ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย นำคณะนักศึกษาจากบ้านนักศึกษาเซนต์คาเบรียล มาบรรเลง 

ดนตรีไทย

Happy Birthday

พิธีถวายพระพร
 คณะภราดา คณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ คณะกรรมการ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ คณะครู นักเรียน  

และบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ร่วมพิธีถวายพระพร  เนื ่องในวโรกาส

เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2553 ณ สนามด้านหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร
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 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับ สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 18 

“ACT Family Tour 2010” ประเภทท่องเที่ยวครอบครัว เส้นทางกรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 10 - 11 ธันวาคม 2553 โดยมี          

วัตถุประสงค์ เพ่ือรวมพลังสร้างโลกสีเขียว ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และจัดหารายได้สนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

อีกทั้ง เพื่อสร้างความรัก ความอบอุ่น ความสัมพันธ์ของครอบครัว การแข่งขันในครั้งนี้มีผู้ปกครองให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการ     

แข่งขัน จำนวน 88 ทีม ดำเนินการจัดการแข่งขันโดย คณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมให้ทีมต่าง ๆ ได้ร่วมสนุก 

มากมาย อาทิ บอลลูนน้ำ BB Gun และรถ ATV เป็นต้น

พิธีเปิดเทศกาล
พระคริสตสมภพ

 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัด

พิธีเปิดเทศกาลพระคริสตสมภพ เมื่อวันอังคาร 

ที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี 

เดอ มงฟอร์ต โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 

เป็นประธานเปิดงาน       ซึ่งในพิธีเปิดมีการแสดง 

ละครศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้นักเรียนมีความเข้าใจ        

เกี่ยวกับเทศกาลพระคริสตสมภพมากขึ้น

ACT Family Tour 2010
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 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาสี ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 3 และวันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 

2553 โดยเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม เป็นการแข่งขันกรีฑาสีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ณ สนาม 

ว่องประชานุกูล และวันที่ 4 ธันวาคม เป็นการแข่งขันกรีฑาสีของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันในทั้งสองวัน 

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ มีผู้ปกครองร่วมเชียร์บุตรหลาน และมีส่วนร่วมแข่งขันในหลายรายการ จึงสร้างความสนุกสนานให้แก่การ       

แข่งขันกรีฑาสีในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง

การแข่งขันกรีฑาสี
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ค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 12
 คุณครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี         

ได้ร่วมเข้าค่ายเพื่อนมงฟอร์ตครั้งที่ 12 เมื่อวันที่ 1 - 6 

ธันวาคม 2553 ณ สักการพระมารดาแห่งมรณสักขี 

สองคอน จังหวัดมุกดาหาร โดยแบ่งนักเรียนไปศึกษา 

และสัมผัสวิถีชีวิตชาวบ้านตามหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง 

ซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้าน 

และได้ฝึกความเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรมให้กับเด็ก ๆ 

ในหมู่บ้าน จึงสร้างความประทับใจแก่นักเรียนที่ได้ไป     

ร่วมเข้าค่ายในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง   

 ปลูกต้นไม้ในวรรณคดี
 มิสจินตนา สารีบุตร หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และคณะครู 

ในกลุ่มสาระฯ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวรรณคดี เพื ่อเป็นอุทยานการเรียนรู้ 

เมื ่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมวันวิชาการ 

ประจำปีการศึกษา 2553 โดยมี ภราดาชำนาญ  เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ ให้เกียรติเป็น 

ประธานและร่วมกันปลูก ต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติ
 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ได้นำนักดนตรีวง ACT 

Orchestra เข้าร่วมบรรเลงเพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพ่อ 

แห่งชาติ 5 ธันวามหาราช เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553                 

ณ บริเวณลาน หน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางแค

สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัด 

งานเลี้ยง “สังสรรค์ครอบครัวบุคลากร” ขึ้น 

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 ณ หอประชุม 

หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีคณะภราดา 

ครูเกษียณ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ 

สมาคมศิษย์เก่าฯ  เข้าร่วมงานและมอบของ 

รางวัลพิเศษให้แก่บุคลากร ภายในงานได้มี 

กิจกรรมให้บุคลากรได้ร่วมสนุก และมีการ          

แสดงความสามารถด้าน 

ก า ร ร้ อ ง เ พ ล ง ข อ ง บุ ต ร 

บุคลากร ซึ่งสร้างความ

ประทับใจแก่ผู้ ร่ วมงาน 

เป็นอย่างยิ่ง
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อบรมหลักสูตรการตรวจเช็คไวรัสและการกู้ข้อมูล
 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ได ้จ ัดการอบรมหลักสูตร 

“การตรวจเช็คไวรัส และการกู้ข้อมูล" เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553        

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ ซึ่งหัวข้อใน 

การอบรม ได้แก่ การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน และช่องทางการแพร่ 

กระจายตัวของไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ และสปายแวร์ ในองค์กร แนะนำ 

แนวทาง และเคร่ืองมือในการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบต่างๆ 

การติดตั้ง ปรับแต่ง และใช้งานโปรแกรม Anti-Virus ตลอดจนวิธีการ 

กู้คืนข้อมูลที่สูญหาย อันเนื่องมาจากไวรัสคอมพิวเตอร์ ดังกล่าว โดยมี 

มาสเตอร์ฐิติวัชร์ เชื้อสาย เป็นวิทยากร และมาสเตอร์สราวุธ อนันตชาติ 

เป็นผู้ช่วยวิทยากรร่วมกันกับ มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย

อบรมการป้องกันอัคคีภัย
 แผนกอาคารสถานที่  ฝ่ายบริหารทั่วไป  จัดอบรม

พนักงาน เรื่อง "การป้องกันอัคคีภัย และความปลอดภัย 

ในอาคารสถานที่" โดยมี ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม อธิการ 

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม และ พ.ต.ท.บุญเรือง 

แสงดาว ผู้ชำนาญการด้านปฏิบัติการระงับอัคคีภัย และ 

บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นวิทยากร 

เมื่อวันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุม 

รัตนบรรณาคาร อาคารรัตนบรรณาคาร

งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงาน
 ฝ ่ายบริหารทั ่วไป ได ้การจัดงานเลี ้ยงสังสรรค์ 

พนักงาน เมื่อวันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม 2553 ณ บริเวณ ใต้อาคาร 

ราฟาแอล โดยมีคณะภราดา คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะครู และเจ้าหน้าที่ 

เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยง ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล 

ผู้อำนวยการ มอบของขวัญพิเศษเป็นรางวัลในการจับสลาก 

เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับพนักงาน 

ศึกษาดูงาน
	 มาสเตอร์สมบัติ	 บุญสาพิพัฒน์	 หัวหน้าสำนัก	

ผู้อำนวยการ	 นำคณะบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ	 ไปศึกษา							

ดูงานด้านการจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู ้	 การวางแผน																

การจัดการฝึกอบรม	 และการพัฒนาคนให้สามารถทำงานได้	

อย่างมีประสิทธิภาพ	ณ	บริษัทปูนซีเมนต์ไทย	(แก่งคอย)	จำกัด	

เมื่อวันอังคารที่	21	ธันวาคม	2553
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รางวัลชนะเลิศ
 ผลการแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียนสัมพันธ์ 4 

สถาบัน ช่วงชั้นที่ 4 รอบชิงชนะเลิศ ระหว่างโรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี พบกับ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 

เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2553 ณ สนามกีฬา 

ว่องประชานุกูล ผลปรากฎว่า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ชนะโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 2 : 0 ประตู จึงได้ 

ครองถ้วยชนะเลิศ โดยมี ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล 

ผู ้อำนวยการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบถ้วย 

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ส่ง 

นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ เข้าร่วมการ 

แข่งขันฟุตบอล รายการฟุตบอลนักเรียน 

กรมพลศึกษา รุ่นอายุ 14 ปี ประเภท ก 

(รอบช ิงชนะเล ิศ )  ณ สนามศ ุภชลาศ ัย 

เมื่อวัน อาทิตย์ที่  26  ธันวาคม 2553  

ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เสมอ โรงเรียน กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 

ในเวลา 3 : 3 ประตู และชนะจุดโทษ 8 : 6 ประตู 

โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีไดร้บัรางวลัชนะเลศิ 

พร้อมเงินรางวัล  25,000  บาท และถ้วย 

เกียรติยศ โดยมาสเตอร์กฤตณรงค์ เฮาเลิศ 

ผู ้ฝึกสอน ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี ่ยม 

และด.ช.ศรัณญ์ พวงบุตร นักเรียนชั้น 

มัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รับรางวัลนักกีฬา 

ยอดเยี่ยม

The Showmanship Prize
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียน 

วงขับร้องประสานเสียง ACT Choir เข้าร่วมการ 

ประกวดขับร้องประสานเสียง ชิงถ้วยพระราชทาน 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ในรายการ Siam Paragon Christmas Carol Contest 2010 

เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ ห้างสรรพสินค้า 

สยามพารากอน  ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญ ธนบุรี 

ได้รับรางวัล The Showmanship Prize ทุนการศึกษา 

20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ 

ผู้ทำการสอนและฝึกซ้อม ได้แก่ อาจารย์นันทวันท์ 

อินทรโฆษิต และ Teacher Richard Armstrong
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ACT CHRISTMAS FAIR 2010
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดงาน ACT Christmas Fair 2010 ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2553 โดยภายในงานมีกิจกรรม 

ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกมากมาย ได้แก่ เกมท้าทายความสามารถ เช่น เกมสอยดาว โยนห่วง ปาลูกดอก สนุกสนานกับเครื่องเล่นต่าง ๆ 

เช่น ชิงช้าสวรรค์ บอลลูนน้ำหรรษา กระทิงดุ บ้านลม ชมการประกวดหลากหลาย เช่น ประกวดหนูน้อยแซนต้า ประกวดร้องเพลง 

ประกวดวงดนตรีสตริงคอมโบ เป็นต้น โดยในช่วงเช้า ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน 

และในช่วงบ่าย ภราดาสอาด สัญญลักษณ์ หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานในการจับรางวัลผู้โชคดีจากการส่งสลากชิงรางวัล 

คริสต์มาส ณ บริเวณเวที ใต้อาคารราฟาแอล


