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พิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.6
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ประจำปีการศึกษา	 2553	

เมื่อวันอังคารที่	1	มีนาคม	2554	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดย	ภราดาชำนาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี	

ภราดาศิริชัย	ฟอนซีกา	ประธานมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีและให้ปัจฉิมโอวาทแก่							

นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา	พิธีครั้งนี้มีคณะภราดา	คณะผู้ร่วมบริหาร	ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	และคณะ	

ครูเข้าร่วมในพิธี

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดปฐมนิเทศผู้ปกครอง	

นักเรียนใหม่	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2554	

เมื่อวันอาทิตย์ที่	20	มีนาคม	2554	โดยภราดาชำนาญ	เหล่ารักผล	

ผู้อำนวยการ	 ได้ชี้แจงนโยบายของโรงเรียน	 ภราดาสอาด	

สัญญลักษณ์	 หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนชึ้แจงแนวปฏิบัติต่าง	 ๆ	

ของผู้ปกครอง	 และมิสนฤมล	 น้อยอิ่ม	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการชี้แจง				

เกี่ยวกับการเรียนการสอนในระดับชั้น	ป.1	หลังจากนั้น	ผู้ปกครอง

ได้พบกับคุณครูประจำชั้นในแต่ละห้องเรียน

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1

ปลูกต้นซากุระ 
	 ภราดาชำนาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำนวยการ	 ได้ปลูกต้น	

ซากุระ		ร่วมกับคณะครู	และนักเรียน	จำนวน	3	ต้น	ณ	บริเวณ	

บ้านพักภราดา	 ที่สวนสุขภาพ	 และบริเวณด้านข้างอาคาร	

รัตนบรรณาคาร	เมื่อวันศุกร์ที่	8	เมษายน	2554	เนื่องในโอกาส	

เทศกาลวันสงกรานต์	ในโครงการ	Summer	Course	2011
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งานมุทิตาจิตเกษียณอายุ 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงาน	

มุทิตาจิตเกษียณอายุ	 มิสจุฑาภรณ์	 ผการัตน์	

เมื่อวันศุกร์ที่	 11	 มีนาคม	 2554	 ณ	 ห้องประชุม	

รัตนบรรณาคาร	 เพื่อเป็นการยกย่อง	 เชิดชูเกียรติ			

และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรที่เกษียณ	

อายุ	โดยมี	ภราดาชำนาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำนวยการ	

เป็นประธานในงาน	 และมีคณะครู	 และเจ้าหน้าที่	

ร่วมมอบของที่ระลึก

รางวัลนำเสนอผลงานยอดเยี่ยม
	 ทีมนักเรียน	 ACT	 Media	 ได้นำเสนอ	 ผลงานสารคดี	 “เรื่อง	 VR	

วิทยุอาสา”	เข้าชิงรางวัลในการประกวดโครงการกบจูเนียร์	ปี	2	เมื่อวันเสาร์ที่	2	

เมษายน	2554	ณ	โรงละครกรุงเทพ	M	Thetre	และได้รับรางวัลประเภทนำเสนอ	

ผลงานยอดเยี่ยม	

	 นักเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของจังหวัด																			

ไปแข่งขันแบดมินตัน	กีฬาเยาวชนแห่งชาติ	ครั้งที่	27	“อุตรดิตถ์เกมส์”	ระหว่าง	

วันที่	21	-	28	มีนาคม	2554	ณ	สนามแบดมินตัน	เทศบาลเมือง	จังหวัดอุตรดิตถ์	

ผลการแข่งขัน	ได้รับรางวัล	ดังนี้		

1.	นายศักยะ	สูตรเลข	ม.5/7	ได้รับรางวัล	3	เหรียญทอง	

2.	น.ส.	เมธาณี	พัฒนพิฑูรย์	ม.5/7	 ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง		1	เหรียญเงิน	

				และ	1	เหรียญทองแดง	

3.	น.ส.	ณริฎษาพัชร	แลม		ม.4/B	ได้รับรางวัล	1	เหรียญทองและ	1	เหรียญเงิน	

4.	น.ส.	สุรีย์พร		 ชัยทองวงศ์วัฒนา	ม.5/A		 ได้รับรางวัล	1	เหรียญทอง	

				และ	1	เหรียญเงิน	

5.	นายณัฐปพนต์	กิจไพบูลย์	ม.5/5		ได้รับรางวัล	1	เหรียญทองแดง

รางวัลเหรียญทอง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27
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Summer Course 2011
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดโครงการ	

Summer	 Course	 2011	 ระหว่างวันที่	 21	 มีนาคม	

-	 22	 เมษายน	 2554	 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียน	

มีความกระตือรือร้น	 มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน	 และใช้	

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์	 โดยได้จัดให้มีกิจกรรมการ	

เรียนการสอนที่ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนา										

ความรู้และทักษะเฉพาะด้านของตนเอง	 อีกทั้ง	 เป็น	

การปรับพื้นฐานการเรียนและเตรียมความพร้อม	

ในระดับที่สูงขึ้น

ตลาดนัดวันวิชาการ
	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดให้มีกิจกรรม	

“ตลาดนัดวันวิชาการ”	ขึ้น	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	21	

เมษายน	 2554	 ณ	 บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	

ซึ่งมีนักเรียนในโครงการ	Summer	Course	2011

ระดับชั้นประถมศึกษา	 เข้าร่วมกิจกรรมเป็น	

จำนวนมาก

ACT Mini Concert ครั้งที่ 4
	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดแสดงความสามารถทาง	

ด้านดนตรีของนักเรียน	ในงาน	ACT	Mini	Concert	ครั้งที่	4	เพื่อ	

เป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านดนตรีให้กับนักเรียน							

อย่างครบถ้วน	 เมื่อวันเสาร์ที่	 5	 มีนาคม	 2554	 ณ	 ห้องประชุม	

มงฟอร์ต	 อาคารหอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยได้รับ	

การตอบรับจากนักเรียน	 และผู้ปกครองเข้าร่วมชมการแสดง	

เป็นจำนวนมาก

ACT Music Camp ครั้งที่ 2
	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี		จัดโครงการ		ACT	Music

Camp	 ครั้งที่	 2	 ระหว่างวันท่ี	 15	 -	 17	 มีนาคม	 2554		

โดยมีวัตถุประสงค์	 เพื่อให้นักดนตรีของโรงเรียนได้มีโอกาส	

ฝึกซ้อมดนตรี	 และใช้ชีวิตกลุ่มด้วยกัน	 ณ	 บ้านเพชรสำราญ	

อ.หัวหิน	จ.ประจวบคีร ีข ันธ ์	และทัศนศึกษานอกสถานที ่

ณ	 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร	 และพระราชนิเวศน์	

มฤคทายวัน	จ.เพชรบุรี
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กิจกรรมวันสงกรานต์
	 แผนกกิจกรรม	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์	 เมื่อวันศุกร์ที่	 8	 เมษายน	 2554	 เพื่อฉลองโอกาส	

วันปีใหม่ของไทย	โดยภายในงานมีกิจกรรมต่าง	ๆ	มากมาย	อาทิ	พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง	การประกวดเทพีสงกรานต์	หนูน้อย	

สงกรานต์	การประกวดก่อพระเจดีย์ทราย	เกม	การละเล่น	การแสดงต่าง	ๆ	และพิธีรดน้ำ	ขอพรผู้ใหญ่	ตลอดจนการแสดงคอนเสิร์ต	

พร้อมกับการเล่นน้ำสงกรานต์

ผลการแข่งขันกีฬาสแต็คโลก
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้ส่งนักกีฬาสแต็ค	ที่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย	จำนวน		5	คน	ได้แก่	ด.ช.สหสวรรษ	ทองสะอาด	

ป.5/7	ด.ช.ธนกฤต	อินทเสน	ป.5/7	ด.ช.ธนทัต	อิ้วสวัสดิ์	ป.6/3	ด.ช.ภาสกร	ชาติสุวรรณ	ม.1/2	และ	ด.ช.กิตติทัต	ไกรวุฒิวงค์	ม.1/6	

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสแต็คโลก	ระหว่างวันที่	16	-	17	เมษายน	2554	ณ	เมืองดาลาส	รัฐเท็กซัส	ประเทศสหรัฐอเมริกา	โดยมีประเทศ	

ที่เข้าร่วมการแข่งขัน	 รวม	 16	 ประเทศ	 ผลการแข่งขัน	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับ	 2	 เหรียญทอง	 3	 เหรียญทองแดง	

และเหรียญในประเภทอื่น	ๆ	อีก	รวม	24	เหรียญ



ACT NEWS 6

ผลการคัดเลือกเยาวชน โครงการแสนสิริ ช้าง 

อะคาเดมี่ ทัวร์ 2010 
	 งานนักกีฬาโครงการพิเศษ	 ได้นำเยาวชนจากทั่วภูมิภาคของประเทศไทย	

รุ่นอายุ	11	ปี	จำนวน	60	คน	ที่ได้ผ่านการคัดเลือกจากโครงการ	แสนสิริ	ช้าง	อะคาเดมี่	

ทัวร์	 2010	 (	 รอบประเทศไทย	 )	 มาเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมที่อาคารลวสุต	 ระหว่างวันที่			

20	 -	 27	 มีนาคม	 2554	 เพื่อสรรหาเยาวชนที่มีฝีเท้าดีเข้ามาเป็นนักเรียน	 และนักกีฬา							

โครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ในปีการศึกษา	2554	โดยมีเยาวชนที่ได้ผ่าน	

การคัดเลือก	จำนวน	9	คน	ได้แก่	1.	ด.ช.ก้องกิดาการ	กิ่งแก้ว	2.ด.ช.อภิรักษ์	หลันตัน				

3.	ด.ช.ฐิติพันธุ์	น้อยผลา	4.	ด.ช.ชลเวช	อาจหาญ	5.	ด.ช.สุมนะ	สลับเพชร	6.	ด.ช.จิรันต์	

สีดำ	7.	ด.ช.ธนดล	ปฐมรัตน์	8.	ด.ช.ปกรณ์เกียรติ	แข้นา	9.	ด.ช.สรวิชญ์	สายสม

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ 

และภัยน้ำท่วมภาคใต้
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 นำโดย	 ภราดาวิริยะ	

ฉันทวโรดม	ได้เป็นผู้แทนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย

สึนามิที่ประเทศญี่ปุ่น	 เป็นจำนวนเงิน	 30,000	 บาท	

และผู้ประสบภัยนำท่วมทางภาคใต้	 เป็นจำนวนเงิน	 60,000	

บาท	 เมื่อวันที่	 20	 เมษายน	 2554	 ผ่านทางสภาพระสังฆราช		

โดยมี	 คุณพ่อประยุทธ	 ศรีเจริญ	 และพระอัครสังฆราช	

เกรียงศักดิ์	โกวิทวาณิช	เป็นผู้รับมอบบริจาคดังกล่าว

พิธีประดับเข็ม และปฐมนิเทศ ม.4
	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	ดำเนินการจัดพิธีประดับเข็มวิทยะฐานะ	และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	เมื่อวันอังคารที่	31	

พฤษภาคม	2554	โดยมีพิธีถวายตัวแด่แม่พระ	ที่บริเวณหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์	และพิธีประดับเข็มวิทยะฐานะ	ณ	หอประชุมหลุยส์	

มารี	เดอ	มงฟอร์ต	

 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวัน	

งดสูบบุหรี่โลก	 เมื่อวันอังคารที่	 31	 พฤษภาคม	 2554	 เพื่อให้		

นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการ	

สูบบุหรี่			โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายช่วงเช้า

หลังเคารพธงชาติ	 การเดินรณรงค์จากโรงเรียนถึงบริเวณ	

วงเวียนทะเลสาบ	 และการจัดบอร์ดให้ความรู้ของแต่ละ	

ระดับชั้น
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งานฉลองครบรอบ 25 ปี สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
	 ส ม า ค ม ผู้ ป ก ค ร อ ง แ ล ะ ค รู โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ รี 	

ได้จัดงานฉลองครบรอบ	25	ปี	ของสมาคมฯ	เมื่อวันเสาร์ที่	28	พฤษภาคม	2554	

ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดย	คุณวิริยะ	ตรังอดิศัยกุล	คุณสุธรรม	

โตทับเที่ยง	อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	และคุณส่องแสง	ปทะวานิช	

นายกสมาคมฯ	คนปัจจุบัน	 ให้เกียรติมาร่วมงาน	ทั้งนี้	 คุณสุธรรม	 ได้มอบเงิน	

จำนวน	10,000	บาท	ให้แก่ทางโรงเรียน	เพื่อเป็นการสนับสนุนการจัดกิจกรรม	

ในครั้งนี้

พิธีมอบเสาธง
	 คุณส่องแสง	 ปทะวานิช	 นายกสมาคม											

ผู้ปกครองและครู โรง เรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เป็นผู้แทนสมาคมฯ	 ในการส่งมอบเสาธง	

แก่ผู้อำนวยการ	 ภราดา	 ดร.ชำนาญ	 เหล่ารักผล	

เมื่อวันศุกร์ที่	27	พฤษภาคม	2554	โอกาสครบรอบ	

25	 ปี	 ของสมาคมฯ	 และฉลองครบ	 50	 ปี	

ของโรงเรียน	 โดยเสาธงมีความสูง	 25	 เมตร	

ซึ่งหมายถึง	 การครบรอบ	 25	 ปี	 แห่งการก่อตั้ง	

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
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ทัศนศึกษาพนักงาน
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดทัศนศึกษาพนักงาน	

ประจำปีการศึกษา	 2553	 ณ	 สวนแมกไม้	 อ.สังขละบุรี	

จ.กาญจนบุรี	ระหว่างวันที่	11	-	12	มีนาคม	2554

ทัศนศึกษาครูและเจ้าหน้าที่
	 คณะครู	 และเจ ้าหน้าที ่ เด ินทางไปทัศนศึกษา	

ณ	เกาะกูดคาบาน่า	จังหวัดตราด	ระหว่างวันที่	24	-	27	เมษายน	

2554

 การแข่งขันกีฬาพนักงาน
	 พนักงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมการ

แข่งขันกีฬาพนักงานระหว่างโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะ	

เซนต์คาเบรียล	แห่งประเทศไทย	เมื่อวันเสาร์ที่	30	เมษายน	2554	

ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง	 	 ผลการแข่งขันพนักงานโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศเปตองทีมชุด	 รางวัล	

ชนะเลิศฟุตบอลชาย	และรางวัลรองชนะเลิศแชร์บอลหญิง

แสดงความยินดี
	 คณะผู้ร่วมบริหาร	 ได้เป็นผู้แทนบุคลากรของโรงเรียน	

ในการมอบของที่ระลึกแก่ผู้อำนวยการ	 ภราดา	 ดร.ชำนาญ	

เหล่ารักผล	 เพื่อเป็นการแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่าน								

ผู้อำนวยการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขา	

บริหารการศึกษา	คณะครุศาสตร์	จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

เมื่อวันศุกร์ที่	27	พฤษภาคม	2554	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร		

ชั้น	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัคร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

ประจำปีการศึกษา 2555 หลักสูตรสามัญ และหลักสูตร English Program (EP) ทั้งชายและหญิง

จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 2 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2554

ตั้งแต่วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

วันเสาร์ เวลา 08.30 - 15.30 น.

Open House สำหรับผู้ปกครองที่สนใจ วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554

สถานที่จำหน่ายใบสมัคร

ห้องธุรการ และห้องการเงิน อาคารรัตนบรรณาคาร

ห้องประชาสัมพันธ์ อาคารเซนต์ปีเตอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-807-9555-63 ต่อ 0, 100, 101 หรือ www.act.ac.th

ปตท. ผู้สนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 


