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ACT ริเริ่มความร่วมมือทางการศึกษากับสถาบันจากสหรัฐอเมริกา
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษากับโรงเรียน	Oak	Hill	School	และ	มหาวิทยาลัย	

Oregon	ซึ่งการลงนามในครั้งนี้จะเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนทางภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียน	และอาจารย์

จากทั้งสองสถาบัน	 อีกทั้ง	 เป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 กับทั้งสองสถาบันจากรัฐ					

Oregon	สหรัฐอเมริกา
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 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดการแสดงคอนเสิร์ต	 ในโอกาสฉลองครบรอบ	 50	 ปี	 แห่งการก่อตั้งโรงเรียน	

เมื่อวันเสาร์ที่	25	กุมภาพันธ์	2555	ณ	อาคาร	Golden	Junbilee	โดยมี	รศ.	ดร.	สุกรี	เจริญสุข	คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด	 และคุณกิตติรัตน์	 ณ	 ระนอง	 รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ	

กระทรวงการคลัง	คุณสนั่น	อังอุบลกุล	นายกสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือฯ		และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม	

ในพิธี	 ซึ่งภายในงานมีการบรรเลงเพลงของวง	 ACT	 Orchestra	 ดนตรีไทย	 ดนตรีสากล	 การขับร้องประสานเสียง	

และคอนเสิร์ตศิลปินวงนูโว	ปิดท้ายรายการ

คอนเสิร์ต ฉลองครบรอบ 50 ปี
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แถลงข่าวเปิดตัวสโมสร ACT FC.
	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้จัดงานแถลงข่าวเปิดตัว	

สโมสรอัสสัมชัญธนบุรี	 เอฟซี	 2012	 -	 2013	

และการแข่งขันฟุตบอล	 เอไอเอสลีก	 ภูมิภาค	

ดิวิชั่น	 2	 2012	 กรุงเทพฯ	 และปริมณฑล	 เมื่อวัน	

พฤหัสบดีที่	 23	 กุมภาพันธ์	 2555	 ณ	 ห้อง	 V.I.P.	

Lounge	 อาคาร	 Golden	 Jubilee	 ซึ่งมีนักข่าว	

สื ่อมวลชน	 ให้ความสนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าว	

ในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

NIKE + RUN CLUB 2012
	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จำนวน	 5	 คน	 ได้

รับรางวัลชนะเลิศจากการเข้าร่วมโครงการ	 NIKE	 +	 RUN	

CLUB	 2012	 INTER	 SCHOOL	 CHALLENGE	 จึงได้รับโล่ห์	

และรางวัลจากทาง	 NIKE	 รวมทั้งการแสดงสดของศิลปินร็อก	

อันดับ	 1	 ของเมืองไทย	 วง	 Bodyslam	 ที่มาแสดงคอนเสิร์ต	

เมื่อวันศุกร์ที่	 17	 กุมภาพันธ์	 2555	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	

มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมีนักเรียนระดับชั้น	 ม.2	 -	 ม.6	

เข้าชมคอนเสิร์ตดังกล่าว	 ซึ่งการแสดงในครั้งนี้สร้างความ	

ประทับใจแก่นักเรียน	เป็นอย่างยิ่ง
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พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ฝ่ายวิชาการ	 และฝ่ายบริหารทั่วไป	 ร่วมกัน					

จัดพิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2554	 เมื่อวันเสาร์ที่	

18	 กุมภาพันธ์	 2555	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมี	

คุณณรงค์วิทย์	อุ่นแสงจันทร์	ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ACT Bell
	 ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 ACT	 Bell	 ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 เมื่อวันอังคารที่	 21	

กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ	อาคารเซนต์ปีเตอร์	โดยมี	Ms.	Bev	Harrison,	Head	of	Off	-	Site	Programmes	

Department	ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียน

เยี่ยมคาราวะ
	 Mr.	 Gordon	 Mathie	 Director	 of	 Love	 TEFL								

Organization,	 UK	 และคณะครูจากโรงเรียนไผทอุดม	

ศึกษา	ได้เข้าเยี่ยมคารวะ	ผู้อำนวยการ	ภราดา	ดร.	ชำนาญ	

เหล่ารักผล	 และปรึกษาในเรื่องทิศทางของการพัฒนาการ	

เรียนการสอนโดยครูชาวต่างชาติ			เมื ่อวันจันทร์ที ่			13

กุมภาพันธ์	 2555	 ณ	 ห้องผู้อำนวยการ	 อาคารรัตน	

บรรณาคาร
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รางวัลยอดนักอ่าน
	 ศูนย์วิทยบริการ	 จัดพิธีมอบ	 เกียรติบัตร	

และรางวัลให้แก่คุณครูที่มี	 สถิติการยืมหนังสือ	

สูงสุด	 ในปีการศึกษา	 2554	 จำนวน	 10	 คน	

เมื่อวันเสาร์ที่	 25	 กุมภาพันธ์	 พ.ศ.	 2555	 ณ	 ห้อง	

ประชุมปรีชาวุฒิ	 ชั้น	 3	 อาคารเซนต์ปีเตอร์	 โดยมี	

ผู้อำนวยการ	 ภราดา	 ดร.	 ชำนาญ	 เหล่ารักผล	

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	 สำหรับรางวัลนักเรียน	

ยอดนักอ่าน	 ได้มีการจัดพิธีมอบรางวัล	 เมื่อวัน	

อังคารที่	 21	 กุมภาพันธ์	 2555	 โดยมี	 มิสนฤมล	

น้อยอิ่ม	 หัวหน้าฝ่ายวิชาการ	 เป็นประธาน																						

ณ	ศูนย์วิทยบริการ	ชั้น	3	อาคารรัตนบรรณาคาร

อบรมการใช้งาน Tablet เบื้องต้น
	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 ได้จัดอบรมการใช้งาน	 Tablet	 เบื้องต้น								

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการใช้งานเป็นสื่อการเรียนการสอน							

โดยใช้เครื่อง	 Tablet	 Samsung	 GALAXY	 Tab	 10.1	 ในการอบรม	

ระหว่างวันท่ี	20	-	25	กุมภาพันธ์	2555	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	

ชั้น	2	อาคารรัตนบรรณาคาร	

เยี่ยมชมโรงเรียน
	 ผู้บริหารระดับสูงจาก	 Trinity	 College											

ได้เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษา					

อังกฤษของครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ในแต่ละ	

ระดับชั้น	 ตลอดจนเยี่ยมชมศูนย์ดนตรี	 และ									

บรรยากาศภายในโรงเรียน			เมื ่อวันอังคารที่	21

กุมภาพันธ์	2555		

Intensive Course
	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดให้มี	 Intensive	

Course	ประจำปีการศึกษา	2554	ให้นักเรียน	

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	ระหว่าง	วันที่	14	-	

17	กุมภาพันธ์	2555	โดยมีอาจารย์พิเศษเป็น

ผู้ติวเข้มให้กับนักเรียน
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โครงการ The Heart of Giving
	 มาสเตอร์สมนึก	 งามยืนยงค์	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 และ	

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 5	 จำนวน	 3	 คน	 เข้าร่วมพิธีมอบ	

โล่เกียรติคุณและ	 เกียรติบัตรโครงการ	 The	 Heart	 of	 Giving																

ในโอกาสที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 สนับสนุน	ช่วยเหลือพันธกิจ	

ของมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย	 โดยการอนุญาตให้นักเรียน	

ร่วมบริจาคเงินผ่านกระปุกออมสิน	 เพื่อแบ่งปันช่วยเหลือผู้ด้อย	

โอกาสในสังคมอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา	 4	 ปี	 ณ	 ห้องศรีวรา	 B	

โรงแรมทาวน์อินทาวน์	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	23	กุมภาพันธ์	2555

มอบผ้าห่ม
	 คณะครู	 นักเรียน	 เจ้าหน้าที่	 พนักงาน	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และผู้มีจิตศรัทธา	 มอบ	

ผ้าห่ม	 จำนวน	 209	 ผืน	 เพื่อช่วยผู้ประสบภัย	

หนาวในโครงการ	 "ไทยพีบีเอสมอบไออุ่นให้ผู้	

ประสบภัย"	 โดยมีมาสเตอร์สมนึก	 งามยืนยงค์										

เป็นผู้มอบให้แก่ตัวแทนสถานีโทรทัศน์ไทย	 พีบีเอส	

เมื่อวันจันทร์ที่	13	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	2555	ณ	บริเวณ	

ด้านหน้าอาคารเซนต์ปีเตอร์

มอบครุภัณฑ์
	 มาสเตอร์วิศิษฐ์	 ใจมั่น	 หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่																			

เป็นผู้แทนโรงเรียนในการมอบครุภัณฑ์	และสื่อการเรียนการสอน	

อาทิ	 ชุดโต๊ะ	 -	 เก้าอี้นักเรียน	 โต๊ะเขียนแบบ	 ตู้เหล็ก	 โทรทัศน์	

เครื่องฉายโอเวอร์เฮด	 และเครื่องคอมพิวเตอร์	 ให้กับโรงเรียน	

บ้านลาดใหญ่	 จังหวัดราชบุรี	 เมื่อวันอังคารที่	 21	 กุมภาพันธ์	

2555	ณ	บริเวณใต้อาคารเทิดเทพรัตน์’	36

ร่วมไว้อาลัย
	 ผู้อำนวยการ	ภราดา	ดร.	ชำนาญ	เหล่ารักผล		สมาคม

ศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะครู	 และเจ้าหน้าที่	 ร่วมไว้อาลัย	

ต่อการจากไปของคุณเกรียงไกร	 ไกรลาศรัตนศิริ	 อดีตนายก	

สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันจันทร์ที่	

13	 กุมภาพันธ์	 2555	 และมีงานสวดพระอภิธรรมศพ	 ณ	 วัด	

ราษฎร์บำรุง	 ระหว่างวันที่	 13	 -	 17	 กุมภาพันธ์	 โดยมีพิธี	

ฌาปนกิจศพ	ณ	วัดราษฎร์บำรุง	 เมื่อวันเสาร์ที่	 18	กุมภาพันธ์	

2555
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ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 จัดพิธีเปิดธนาคารโรงเรียน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวัน	

พฤหัสบดีที่	23	กุมภาพันธ์	2555	ณ	บริเวณด้านหน้าห้องทำการธนาคาร	อาคารอัสสัมชัญ		โดยมี	ผู้อำนวยการ	ภราดา	ดร.	

ชำนาญ	เหล่ารักผล	และคุณไพโรจน์	พิชยศาสวัตกุล	ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน	สายงานกิจการ	สาขา	1	เป็นประธานในพิธี

งานคืนสู่เหย้า 50 ปี อัสสัมชัญธนบุรี
	 สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงาน	 “คืนสู่เหย้า	 50	 ปี	 อัสสัมชัญธนบุรี”	

เมื่อวันที่	 11	 กุมภาพันธ์	 2555	 โดยมีวจนพิธีกรรมอุทิศ	

คำภาวนาแด่บรรดาภราดา	 ครู	 และศิษย์เก่า	 ที่ล่วงลับ	

โดยมีภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดมเป็นประธาน	 ประกอบพิธี	

จากนั้น	 ศิษย์เก่าได้เข้าร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์	 บริเวณสนาม	

หน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยประธานเปิดงาน	 คือ	

ภราดา	 ดร.วิศิษฐ์	 ศรีวิชัยรัตน์	 ในงานมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ	

ให้กับศิษย์เก่าดีเด่น	 จำนวน	 4	 ท่าน	 คือ	 พลเรือ	 เอกกำธร	

พุ่มหิรัญ	 อดีตผู้บัญชาการทหารเรือ	 ดร.ประสาร	 ไตรรัตน์วรกุล	

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย	 นายวิศิษฎ์	 ลิ้มประนะ										

รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 และนาย	

ธีรศิลป์	 แดงดา	 นักฟุตบอลทีมชาติไทย	 โดยในปีนี้มีศิษย์เก่า		

เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากกว่าสองพันคน

รางวัลโรงเรียนสีเขียว
	 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 	

เข้ารับเกียรติบัตร	 และโล่รางวัลโรงเรียนสีเขียว	 จากผู้ว่าการ	

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	ในโครงการยกระดับห้องเรียน

สีเขียวมุ่งสู่โรงเรียนสีเขียว	 เมื่อวันพุธที่	 22	 กุมภาพันธ์	 2555																

ณ	ห้องประชุมเกษม	จาติกวณิช	๒	สำนักงานใหญ่	การไฟฟ้า	

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย


