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ACT NEWS 2

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดงานคริสต์มาสแฟร์ 2011 "JOY 

TO THE WORLD" เมื่อวันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 โดยมีคุณพ่อ 

ชุมพา คูรัตน์ เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม และผู้อำนวยการ 

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล คณะภราดา สมาคมศิษย์เก่า 

อัสสัมชัญธนบุรี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ธนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดงาน ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ ภายในงาน 

มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การประกวดหนูน้อยแซนต้า หนูน้อย 

แซนดี้ เกมสอยดาวชิงโชค ปาลูกโป่ง เครื่องเล่นชิงช้าสวรรค์ และ 

บ้านลม นอกจากนี้ ยังมีสินค้าและอาหารจากร้านค้าภายนอก 

มาจัดจำหน่ายรอบ ๆ บริเวณงาน

คริสต์มาสแฟร์ 2011
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รับถ้วยพระราชทาน
 ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/7 นักแบดมินตันทีมชาติไทย 

ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือก “นักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2554” จากคณะอนุกรรมการ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) 

ได้รับรางวัล “นักกีฬาสมัครเล่นดีเด่นหญิง” รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 

จากผลงานที่โดดเด่นระดับโลก คือเป็นนักกีฬาแบดมินตันแชมป์หญิงเดี่ยวเยาวชนโลก 3 สมัย และได้รับรางวัลเหรียญทอง 

แบดมินตันทีมหญิง กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 26 ณ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นแห่งชาติ 

ประจำปี 2554 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ สนามกีฬาราชมังคลาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยมี 

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

รางวัลเหรียญทอง
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้าประกวดดนตรีไทยประเภทเดี่ยว งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับ 

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2554 ผลการประกวด ด.ช.วิฑูรย์ เนียมนาค 

ชั้น ม.2/8 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 3 ประเภทเดี่ยวขิม ระดับประถมศึกษา ด.ช.ภูมิชนก ระดมกิจ ชั้นป.2B 

ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดับ 2 ประเภทเดี่ยวระนาดเอก ด.ญ.วิมพ์วิภา เชื่อมวราศาสตร์ ชั้น ป.2/2 ได้รับรางวัล 

เหรียญทอง อันดับ 1 ประเภทเดี่ยวขิม 
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งานสายสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิก 54 
 งานอภิบาล ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดโครงการสายสัมพันธ์ครอบครัวคาทอลิกขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 

ณ ห้องมงฟอร์ต หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีคุณพ่อประจักษ์ บุญเผ่า เป็นวิทยากรรับเชิญ 

รับสมัครและประเมินความพร้อมนักเรียน ป.1 
หลักสูตรสามัญ ปีการศึกษา 2555 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เปิดรับสมัครและประเมินความพร้อมนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตรสามัญ 

ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

อบรมเชิงปฏิบัติการ
 หน่วยงานวัดผลและวิจัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อวัดพฤติกรรมระดับสูง โดย 

ดร.โชติมา หนูพริก และ ดร.มนต์ชัย พงศกรนฤวงษ์ ให้แก่คุณครูผู้สอน เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2554 โดยแบ่งการอบรม 

เป็น 2 รอบ ได้แก่ รอบเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และรอบบ่ายเวลา 13.00 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมรัตบรรณาคาร 1 

อาคารรัตนบรรณาคาร 
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ปฐมนิเทศครูประจำการใหม่ 
ปีการศึกษา 2554

 งานพัฒนาการศึกษา ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิ 

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย จัดให้มีการปฐมนิเทศ 

ครูประจำการใหม่ ปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 10 - 12 

ตุลาคม 2554 ณ ศูนย์วิชาการ และนันทนาการเซนต์คาเบรียล 

2000 อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี         

ได้ส่งครูประจำการใหม่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน        

12 ท่าน

 ฝ่ายวิชาการ และ English Program  ได้จัดการเรียน

การสอนวิชาการ และกิจกรรมที่หลากหลาย ตลอดจนคอร์ส 

พิเศษต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 10 - 21 ตุลาคม 

2554 เพื่อเสริมสร้างความรู้และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

October Course 2011

บรรพชาสามเณร
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ                  

วัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการบรรพชาสามเณร เพื่อถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน 

วโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา 

และในโอกาสครบรอบ 50 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี              

โดยมีนักเรียนเข้ารับการบรรพชาสามเณร จำนวน 220 รูป 

ณ วัดหลวงพ่อสด ธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก 

จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 1 - 9 ตุลาคม 2554
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สถานการณ์น้ำท่วม ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 ในช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน 

ถงึเดอืนธนัวาคม 2554      ไดเ้กดิสถานการณ ์

น้ำท่วมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร                                   

ซ ึ ่งโรงเร ียนอัสสัมชัญธนบุร ี  ได ้ร ับ 

ผลกระทบจากอุทกภัย ดังกล่าว เป็นเวลา 

หลายสัปดาห์ ระดับน้ำที่สูงกว่า 1 เมตร        

ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี ย ห า ย ม า ก ม า ย 

ต่ออาคารสถานที่ ตลอดจน สื่ออุปกรณ์ 

การเรียนการสอน แต่ไม่ว่าจำนวนน้ำที่ 

เข้าท่วมภายในโรงเรียนจะมากมาย      

มหาศาลสักเพียงใด ท่านผู้อำนวยการ 

และคณะภราดาก็ยังอยู่ประจำการที่  

โรงเร ียนแห่งนี ้  เพ ื ่อเฝ ้าระว ังและ 

ดำเนินการต่าง ๆ  ให้ทรัพย์สินของโรงเรียน 

เกิดความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะ 

เป็นไปได้ 

มอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 และวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2554 ผู้อำนวยการ 

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไป จัดทำข้าวกล่อง 

พร้อมน้ำดื่ม และนำไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ ชุมชน 

วัดปุรณาวาส และถนนสายบางบัวทอง 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ที่พักพิงแก่บุคลากรและครอบครัว
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ให้ที่พักพิง อาหาร และน้ำดื่ม เพื่อช่วยเหลือ 

ครู บุคลากร และครอบครัวของ บุคลากรที่เดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วม                           

ในช่วงเดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม 2554 โดยจัดที่พักอาศัยชั่วคราว 

ที่อาคารมาร์ติน และอาคารลวสุต 

บริการ รถรับ - ส่ง
 ทางโรงเรียนจัดให้มีบริการรถรับ - ส่งให้กับครู บุคลากร และประชาชน 

ทั่วไปในชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจ เพื่อบรรเทาความลำบากในการเดินทาง 
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เข้าเยี่ยมคาราวะ
 ตัวแทนผู้บริหารและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี             

เข้าเยี่ยมคาราวะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียน ที่ปรึกษา สมาคม 

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และสมาคม 

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 

เมื่อวันพุธที่ 28 และวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2554   

เยี่ยมให้กำลังใจ
 ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิคณะ 

เซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้มาเยี่ยมให้กำลังใจและ 

มอบเงินสำหรับช่วยเหลือบุคลากรที่ประสบอุทกภัย ในนาม 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา โดยมี ผู้อำนวยการ ภราดา 

ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล และคณะกรรมการที่ปรึกษาฯ 

เป็นต้วแทนในการรับมอบ เมื่อวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 

และในโอกาสนี้ ทางโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มอบกระเช้า

แด่ท่านประธานมูลนิธิฯ เพื่อส่งความสุขโอกาสปีใหม่ 2555

อวยพรวันเกิด
 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2554 ตัวแทน           

ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้นำกระเช้า 

เข้าอวยพร คุณสนั่น อังอุบลกุล นายกสมาพันธ์สมาคม          

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิเซนต์คาเบรียล 

แห่งประเทศไทย ในโอกาสวันคล้ายวันเกิด และเทศกาล 

ปีใหม่

งานเลี้ยงสังสรรค์
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัด           

ง า น เ ลี้ ย ง สั ง ส ร ร ค์ ค ร อ บ ค รั ว ค รู  

บุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ และ 

พนักงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2554 

ณ บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์ โดยมี 

ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา ประธานมูลนิธิ 

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย 

ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ทั้งนี ้ 

สมาคมผู้ปกครองและครู โ รง เรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี และสมาคมศิษย์เก่า 

อัสสัมชัญธนบุรี ได้ให้การสนับสนุนการ 

จัดงานในครั้งนี้  
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ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

นิทรรศการภาพประวัติศาสตร์
 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ผู้อำนวยการ 

ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ได้ให้เกียรติเป็นประธาน        

เปิดนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์ เหตุการณ์น้ำท่วม 

ภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ระหว่าง เดือน พ.ย. - ธ.ค. 

2554 ภายในงานมีการรวบรวมภาพถ่าย ขณะเกิดเหตุการณ์ 

น้ำท่วม และมีการฉายวีดีทัศน์บรรยายเหตุการณ์ ตลอดจน 

บทสัมภาษณ์ท่านผู้อำนวยการ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง 

คณะครู และบุคคลภายนอกได้ร่วมสัมผัสบรรยากาศของ 

เหตุการณ์ดังกล่าว ณ บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร

มอบเงินช่วยเหลือ
 ภราดาวีรยุทธ บุญพราหมณ์ ผู้อำนวยการ 

คณะภราดา และคณะที่ปรึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน 

อัสสัมชัญนครราชสีมา  เข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 และมอบเงิน 

ช่วยเหลือเหตุการณ์น้ำท่วม จำนวน 300,000 บาท                         

นอกจากนี้ยั งได้ เข้าชมนิทรรศการภาพประวัติศาสตร์  

เหตุการณ์น้ำท่วม และเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ของโรงเรียน  

ที่ได้รับความเสียหาย และอยู่ในช่วงซ่อมแซม

ร่วมอวยพรวันเกิด
 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2554 มาสเตอร์สมบัติ บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักผู้อำนวยการ Mr.Robert        

Jordan Director of Studies ประจำศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT-Bell และมาสเตอร์สมจิตร ชันแสง พร้อมด้วยบุคลากร 

สำนักผู้อำนวยการ ร่วมกันมอบของขวัญและอวยพรในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ผู้อำนวยการ ภราดา ดร.ชำนาญ 

เหล่ารักผล ณ บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร


