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กรีฑาสี
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑาสี ประจำาปีการ
ศึกษา 2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม และวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2555 
โดยเมือ่วนัที ่31 สงิหาคม เปน็การแขง่ขนักรฑีาสขีองนกัเรยีนระดบัช้ัน ประถม
ศึกษาปีที่ 4 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และวันที่ 4 กันยายน เป็นการ
แข่งขันกรีฑาสีของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - ระดับชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 3 ณ สนามว่องประชานุกูล

July  2012 3
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พิธีถวายพระพร
 แผนกกิจกรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาส
เฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าสิรกิิติ ์พระบรมราชนินีาถ โดยมคีณะภราดา 
คณะผู้บริหาร คณะครู สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ กรรมการ 
เครอืขา่ยผูป้กครอง ตวัแทนชมุชน ผูป้กครอง และนกัเรยีนเขา้รว่มพิธ ีเมือ่วันศกุรท์ี ่10  
สงิหาคม 2555 ณ สนามหนา้อาคาร รตันบรรณาคาร และรว่มลงนามถวายพระพร 
บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด 
เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี

 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้ส่งสภานักเรียนจำานวน 
55 คน เขา้รว่มพธิถีวายสตัยป์ฏญิาณตอ่ตา้นยาเสพตดิ  
เทิดไท้ 80 พรรษามหาราชินี จัดโดยสำานักงานเขต
บางแค เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสนอง
พระราชดำารัสในการแก้ปัญหายาเสพติด เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ บริเวณลานจอดรถ 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาเพชรเกษม

ส่งมอบเงินบริจาค
 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้รวบรวมเงินบริจาคโดย
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 เป็นจำานวน
เงิน 31,549 บาท ส่งมอบให้คุณกิตติ เสนา ตัวแทน
สำานักงานคาทอลิกสงเคราะห์ผู้ประสบภัยฯ (โคเออร์) 
เมือ่วนัพธุที ่1 สงิหาคม 2555 โดยมีหวัหนา้ฝ่ายกจิการ
นักเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมทำาการส่งมอบ
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พิธีรำาลึกพระคุณแม่
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดพิธีรำาลึกพระคุณแม่ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2555 
ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยพิธีแบ่งเป็น 2 รอบ รอบเช้า ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.3 และ ป.5  
เข้าร่วมงาน ส่วนในรอบบ่าย ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ป.2 ป.4 และ ป.6 เข้าร่วมพิธี ภายในงานมีการรำาถวายพระพร  
การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง การแสดงละครรำาลึกพระคุณแม่ และปิดท้ายด้วยนักเรียนกราบและมอบพวงมาลัยให้คุณแม่   
ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้ง และประทับใจ

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
 งานอภบิาล ฝ่ายกิจการนกัเรยีน จัดพิธเีทดิเกยีรตแิมพ่ระอสัสมัชญั ในโอกาสพธิฉีลองแมพ่ระรบัเกยีรตยิกขึน้สวรรคท์ัง้กาย
และวญิญาณ เพ่ือเปน็การสรรเสรญิพระคณุ พรอ้มกบัขอพรแมพ่ระอปุถมัภข์องโรงเรยีน เมือ่วนัที ่15 สงิหาคม 2555 ณ ยิมเนเซยีม 
อาคาร Golden Jubilee โดยมีคณะภราดา คณะผู้บริหาร คณะครูเกษียณ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ สมาคมศิษย์เก่าฯ  
กรรมการเครือข่ายผู้ปกครองฯ และนักเรียนเข้าร่วมพิธี หลังจากนั้นได้มีพิธีแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติ  
นางสาวรัชนก อินทนนท์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ที่เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิก 2012
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ASAEN DAY 2012
 โครงการ ACT ASEAN Knowledge ฝ่ายวิชาการ ได้จัดงาน ASAEN DAY 2012  
เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต ภายในงานมีการจัดการ
แข่งขันตอบปัญหา ASEAN QUIZ รอบชิงชนะเลิศ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม การจัดนิทรรศการของ  
10 ประเทศ ใน ASEAN และการบรรยายทางวชิาการในหวัขอ้ “กลยทุธิก์ารเตรยีมความพรอ้มสูป่ระชาคม 
ASEAN” โดย ดร.นิติภูมิ นวรัตน์ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน 
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคม ASEAN ในปี 2558 ได้เป็นอย่างดี

สัปดาห์วิทยาศาสตร์
 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำาปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 15 - 21 
สิงหาคม 2555 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การทดลองทางวิทยาศาสตร์ (Science 
Lab) การจดันิทรรศการทางวทิยาศาสตร ์การแขง่ขนัจรวดขวดน้ำา ประเภทความไกล การแขง่ขนัเครือ่งรอ่น กจิกรรมทา้ประลอง
โยนไข่อย่างไรไม่ให้แตกจากความสูง 20 เมตร การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ และสาธิตการปล่อยบอลลูนอากาศร้อน
ทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น
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ผลการแข่งขันซูโดกุ
 กลุม่สาระการเรยีนรูค้ณติศาสตร ์
ได้ส่ งนัก เรียนเข้ าร่ วม การแข่ง ขัน 
ในรายการ เถ้าแก่น้อย เอแม็ท ชิงแชมป์
ประเทศไทย ชิงโล่พระราชทานพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 
25 - 26 สิงหาคม 2555 ณ ศนูยก์ารคา้
เซ็นทรัลพลาซา บางนา ผลการแข่งขัน 
ซู โ ด กุ  รุ่ น มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต้ น  
ด.ญ.นภัสสร ประสูตร์ ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศอันดับ 2

รางวัลเหรียญเงิน
รายการเซ็ทเทรดฯ

 กลุ่ มสาระการ เ รียน รู้ศิ ลปะ  
ร่วมกับ ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุ รี  
นำานักเรียนประกวดในรายการเซ็ทเทรด
เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15  
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2555 
จัดโดย วิทยาลัยดุ ริยางคศิลป์  ณ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการประกวด 
ระดบัประถมศกึษา ด.ช.ธนธัช ศรีอรัญญา
กลุ ชัน้ประถมศกึษาปทีี ่6/4 ไดร้บัรางวลั
เหรียญเงิน พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท 
และของที่ระลึก ระดับชั้นมัธยมศึกษา 
ด.ช.วิฑูรย์ เนียนนาค ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  
3/8 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน พร้อมเงิน
รางวัล 6,000 บาท และของที่ระลึก

ประกวดทำา E – Book
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ได้ส่ง ด.ช.ณพชนก  
ชวาลวงศวุ์ฒ ิและ ด.ช.วรญัญู จงึเจริญพลูสขุ  
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3B เข้าร่วม
การประกวดทำาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ใ นหั ว ข้ อปร ะช าคมอา เ ซี ยน เมื่ อ 
วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 ณ 
โรงเรียนกสิณธรอะคาเดมี่ ผลการแข่งขัน 
นักเรียนทั้งสองได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2
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ประกวดสารคดีข่าว Panasonic KWN Thailand
 กลุ่มนักเรียนชมรม ACT MEDIA ได้ส่งผลงานประกวดสารคดีข่าว Panasonic KWN Thailand 2012 เรื่อง
สังคมสื่ออาสา ในหัวข้อของการสื่อสาร และได้ผ่านเข้ารอบ 8 ทีมสุดท้าย ซึ่งทางผู้จัดงานได้พาเข้าชมการทำางานข่าวของสถานี 
Thai PBS และเปิดอบรม Workshop การพัฒนาผลงานสารคดีข่าวจากทีมงาน a day และทีมกระต่ายตื่นตัว ระหว่างวันที่  
24 - 26 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรม Hotel De Moc ทั้งนี้ ในการ workshop ทุกทีมต้องผลิตผลงานข่าว 1 งาน  
ผลปรากฏวา่ผลงานของทมี ACT MEDIA ถูกโหวตใหเ้ปน็ทีส่ดุของผลงาน ซึง่ทางทมีงานตอ้งกลบัมาพฒันาผลงานเพือ่เขา้เเขง่ขนั 
ในรอบสุดท้ายภายในสิ้นเดือนกันยายน 2555

ห้องเรียนสีเขียว
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ส่งนักเรียนเข้า
ร่วมการแข่งขันในกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว กลุ่ม
ธนบุรี ครั้งที่ 9 เมื่อวันจันทร์ท่ี 27 สิงหาคม 2555 
ณ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม ผลการแข่งขัน
นักเรยีนโรงเรยีนอัสสัมชญัธนบรุ ีได้รับรางวลัชนะเลศิ
การแขง่ขนัตอบปญัหาจาก ด.ช.ภรูนิท ์อารยีส์วา่งกจิ 
และ ด.ช.พิชญไชย เลิศกุลทานนท์
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จุฬาลงกรณ์ฯ ศึกษาดูงาน
 คณะครูและนักศึกษาจากคณะ
ครศุาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวทิยาลยั ไดเ้ขา้
มาศึกษาดูงานโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
เมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 โดยมี
ผู้อำานวยการ ภราดา ดร.ชำานาญ เหล่า
รกัผล ใหเ้กยีรตบิรรยายเกีย่วกบันโยบาย
การบริหารและประสบการณ์การบริหาร
ภายใต้ภาวะผู้นำาของผู้บริหาร  และ
คณะบุคลากรได้นำาคณะครูและนักเรียน
เยี่ยมชมอาคารเซนต์ปีเตอร์ ศูนย์ดนตรี   
ศูนย์วิทยบริการ  และอาคาร Golden 
Jubilee

คณะครู และนักเรียนจากฮ่องกง ศึกษาดูงาน
 คณะครู และนักเรียนจากประเทศฮ่องกง ได้เข้ามาศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนของฝ่ายวิชาการ และเยี่ยมชม
ศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตลอดจนกิจกรรมคลับ ได้แก่ เทควันโด กอล์ฟปีนหน้าผาจำาลอง โดยมีภราดาศราวุธ ยุชมภู  
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน คณะครูฝ่ายวิชาการ ครูชาวจีน และแผนกธุรการให้การต้อนรับ

รับสมัคร ป.1 ปีการศึกษา 2556
 ฝ่ายธุรการ - การเงิน ได้ทำาการรับสมัคร และประเมินนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556 เมื่อ
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ อาคาร Golden Jubilee
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ACT Music Idol # 3 
 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัด
โครงการ ACT Music Idol ครั้งที่ 3 
เพ่ือส่งเสรมิศกัยภาพทางดนตร ีและเสรมิ
สร้างประสบการณ์ทางด้านดนตรีให้กับ 
ผูเ้รยีน โดยเชญินกัดนตรวีงลลีาวด ีควอเตด็ 
ซึง่เปน็วงเครือ่งสายบรรเลงเพลงคลาสสคิ 
นำาทีมโดย คุณสุวรรณ มโนษร นักไวโอลิน
ระดับต้นของเมืองไทย ที่มีผลงานการ
เล่นคอนเสิร์ตให้กับศิลปินมากมาย เมื่อ 
วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 
ประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ 
มารี เดอ มงฟอร์ต

บรรเลงดนตรีบำาบัด
 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี  ได้นำานักดนตรีวง ACT Chamber  เข้าร่วมกิจกรรม PHYATHAI 3 Healthy  
Festival สุขภาพดี...เป็นไปได้ ซึ่งภายในงาน มีการจัดกิจรรมเพื่อสุขภาพ รวมถึงการใช้ดนตรีบำาบัด เพื่อความผ่อนคลาย  
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2555 ณ ลาน OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 3

เปิดโลกการอ่านและการเรียนรู้
 ศูนย์วิทยบริการ จัดกิจกรรมเปิดโลกการอ่าน และการเรียนรู้ ประจำาปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 15 - 21 
สิงหาคม 2555 โดยมีผู้อำานวยการ ภราดา ดร. ชำานาญ เหล่ารักผล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมหลุยส์ มารี  
เดอ มงฟอร์ต นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนจากร้านหนังสือสำานักพิมพ์ต่าง ๆ มาจัดจำาหน่ายหนังสือราคาพิเศษแก่คุณครู นักเรียน 
และผู้ปกครองที่สนใจ ณ บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร
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กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน
 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วม 
การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน ครั้งที่ 21 เมื่อวันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม 
2555 ณ โรงเรยีนอสัสมัชญัระยอง ซึง่โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มการแขง่ขนักีฬาครัง้น้ี ไดแ้ก่ โรงเรยีน
อสัสัมชญัระยอง โรงเรยีนอสัสมัชญัสมทุรปราการ โรงเรยีนอสัสมัชญั และโรงเรยีนอสัสมัชญั
ธนบุรี โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ  ได้แก่ ฟุตบอลชาย ฟุตบอลอาวุโส บาสเกตบอล 
วอลเล่ย์บอล เทเบิลเทนนิส หมากรุก หมากฮอส เปตอง และเซปักตะกร้อ หลังจาก 
การแข่งขันเสร็จสิ้นลงได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์แก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน
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ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 

ผู้ให้ก�รสนับสนุนนักกีฬ�โครงก�รพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ต้อนรับน้องเมย์
 คณะภราดา คณะคร ูและนกัเรยีนไดเ้ดนิทางไปตอ้นรบันางสาวรชันก อนิทนนท ์นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปทีี ่6/7 (นอ้งเมย์)  
ซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทย ไปเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก 2012 ลอนดอนเกมส์ โดยมีการต้อนรับอย่างอบอุ่น 
เมื่อวันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ สนามบินสุวรรณภูมิ
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