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พิธีมอบรางวัลครูดีเด่น Teacher Awards 2012
	 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	 ได้จัดพิธีมอบรางวัล 
ผู้ร่วมบริหาร	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2555	 เมื่อวันศุกร์ที่	 5	 ตุลาคม	 2555	 ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 
โดยมี	ภราดา	ดร.ศิริชัย	ฟอนซีกา	เป็นประธาน	ผลการคัดเลือก	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับ	4	รางวัล	ดังนี้	มิสนิภาพรรณ	ระดมกิจ	
ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทครูผู้สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 -	 6	 มาสเตอร์สาธิต	 วิโรจนะ	 ได้รับรางวัลดีเด่นประเภทบุคลากรทาง 
การศกึษา	มสินงนชุ	เอกตระกลู	ไดร้บัรางวัลชมเชยประเภทครผููส้อนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี	่4	-	6	และมาสเตอรเ์ศกศกัดิ	์นติวิฒันานนท	์ 
ได้รับรางวัลชมเชยประเภทผู้ร่วมบริหาร
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แสดงความยินดี
	 บุคลากรสังกัดสำานักผู้อำานวยการ	 ร่วมแสดงความ
ยินดีในโอกาสที่	 ภราดาสอาด	 สัญญลักษณ์	 หัวหน้าสำานัก 
ผู้อำานวยการ	 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑิต	 (ศศ.ม.)	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	
คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยับูรพา จงัหวดั
ชลบุรี	เมื่อวันจันทร์ที่	8	ตุลาคม	2555

คณะภราดา และคณะครูเข้าร่วมพิธีเปิดอาคารสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา
	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 พร้อมด้วยคณะภราดา  และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้าเฝ้ารับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวโรกาสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารสิรินธร	 เมื่อวันศุกร์ที่	 19  	
ตุลาคม	2555		ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมา

ศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 นำาโดย	 ภราดาสอาด	 สัญญลักษณ์  หัวหน้าสำานัก 
ผูอ้ำานวยการ	และ	มสินฤมล นอ้ยอิม่ หวัหนา้ฝา่ยวชิาการ 	นำาคณะคร	ูจำานวน	27	คน	และ
นกัเรียนทีไ่ด้รับรางวลัชนะเลิศจากการแขง่ขนั	ACT	ASEAN	QUIZ	2012	จำานวน	11	คน	 
เดินทางไปศึกษาดูงานที่	Nguyen	Hue	Specialized	High	School,	Chu	Van	An	
High	School	และ	Amsterdam	High	School 	ณ	ประเทศเวียดนาม	ระหว่างวันที่	
12	-	15	ตุลาคม	2555 
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สัมมนาคณะภราดาและครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือฯ
	 คณะภราดาและครผููร้ว่มบรหิารโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุรี	รว่มสัมมนา
คณะภราดา	 และครูผู้ร่วมบริหารโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย	 ในหัวข้อ	 “การเตรียมพร้อมการศึกษาเซนต์คาเบรียล 
สู่ประชาคมอาเซียนป	ี2015”	ระหวา่งวนัที	่4	-	6	ตุลาคม	2555	ณ	หอประชมุ	
Auditorium	ชั้น	9	อาคารอัสสัมชัญ	2003	โรงเรียนอัสสัมชัญ

มิสมาลัยภรณ์ เดินทางไปสิงคโปร์ 
	 มิสมาลัยภรณ์	 บุตรดี	 ได้เป็นตัวแทนงานแนะแนว	 ฝ่ายวิชาการ	 
เดินทางไปศึกษาดูงาน	ณ	 วิทยาลัยนานาชาติราฟเฟิลส์	 ประเทศสิงคโปร์	 
ระหว่างวันที่	4	-	6	ตุลาคม	2555	

ศึกษาดูงานที่ปักกิ่ง
	 ฝ่ายวิชาการ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้ส่งตัวแทนครูผู้สอนวิชาภาษาจีน	 
จำานวน	2	ท่าน	ได้แก่	มิสเรือนทรัพย์ ไชยสุวรรณพร	และมิสสุกัญญา	สมทรัพย์ตระกูล	 
ศึกษาดูงานในหัวข้อ	เทคนิคการสอนภาษาจีนให้แก่นักเรียนต่างชาติ	ณ	BEIJING	
YUYUAN	DAXUE,	CHINA ระหว่างวันที่	14	-	27	ตุลาคม	2555

TIGS เยี่ยมชมโรงเรียน
	 Mr.Stephen	 Kinselia	 Headmaster	 และ	Ms.Saly	 Ann	 Gail	
Manager	 International	 จาก	Western	 Avenue	Wollongong	 เข้าพบ	
ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	และเยี่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	เมื่อวันพุธที่	26	กันยายน	2555	โดยมี	ภราดาศราวุธ	ยุชมภู ที่ปรึกษา
ฝ่ายกิจการนักเรียน	 และคณะครูฝ่าย	 English	 Program	 ให้การต้อนรับ	 
ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

Adelaide, Australia เยี่ยมชมโรงเรียน
	 ภราดา	ดร.อานันท์	ปรีชาวุฒิ	ผู้อำานวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ	ได้นำา 
คณะผู้บริหารและบุคลากรจากสถาบัน	 Adelaide	 ประเทศออสเตรเลีย	
จำานวน	15	คน	เข้าเยีย่มชมโรงเรียนอสัสัมชญัธนบรีุ	เมือ่วนัศกุร์ที	่28	กนัยายน	 
2555	โดยม	ีภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารกัผล	ผูอ้ำานวยการ	ภราดาศราวธุ	ยชุมภู	
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน	 คณะครูและเจ้าหน้าที่ฝ่าย	 English	 Program	
และฝ่ายธุรการ	-	การเงิน	ให้การต้อนรับและนำาเยี่ยมชม

ศึกษาดูงานนักกีฬาโครงการพิเศษ
	 คณะผูฝ้กึสอนฟตุบอลโรงเรยีนอสัสมัชญับางรกั	ไดเ้ขา้มาศึกษาดงูาน
ด้านการดูแลนักกีฬาโครงการพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันศุกร์ที่	21	
กันยายน	2555	โดยมี	มาสเตอร์เศกศักดิ์	นิติวัฒนานนท์	หัวหน้าฝ่ายบริหาร
ทั่วไป	มาสเตอร์สาธิต	วิโรจนะ	งานนักกีฬาโครงการพิเศษ	และโค้ชผู้ฝึกสอน
นักกีฬาโครงการพิเศษ	ให้การต้อนรับ
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อบรมการพัฒนาจิตวิญญาณของครู
	 งานบุคคล	สำานักผู้อำานวยการ	จัดให้มีการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
บุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เรื่อง	 การพัฒนาจิตวิญญาณของครู	 
เมื่อวันอังคารที่	2	ตุลาคม	2555	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคาร 
รัตนบรรณาคาร	โดยมี	ภราดาชุมพล	ดีสุดจิต	ให้เกียรติเป็นวิทยากร

อบรมพัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ
	 งานลูกเสือและเนตรนารี	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดการอบรม 
พัฒนาครูผู้สอนลูกเสือ	 ในวันเสาร์ที่	 13	 ตุลาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุม 
รัตนบรรณาคาร	 1	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมี	 ภราดาศราวุธ	 ยุชมภู	 
ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักเรียน	 เป็นประธานดำาเนินงาน	 และอาจารย์จุลินทร์	
สิริอัครศักดิ์	 รองผู้ตรวจการลูกเสือ	 สำานักงานลูกเสือแห่งชาติ	 ให้เกียรติ 
เป็นวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย
	 งานสวัสดิภาพนักเรียน	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การป้องกันอัคคีภัย	 โดยมี	 คุณสำาเริง	 ผลรัตน์	 พนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย	ชำานาญงาน	และทีมงาน	เป็นวิทยากร	เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน	
2555	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 ซ่ึงการอบรมในครั้งนี้มีตัวแทนครู	
นักเรียน	และพนักงานเข้ารับการอบรม

สัมมนาการศึกษาแบบมีส่วนร่วม
	 มิสสุภาพร	 ตะกรุดแก้ว	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 
และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้เข้าร่วมการสัมมนาใน
หัวข้อ	“การศึกษาแบบมีส่วนร่วม”	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	๑๘	ตุลาคม	๒๕๕๕	 
ณ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

อบรมภาษาไทยภาษาชาติ
	 มิสสุภาพร	 ตะกรุดแก้ว	 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 
ไดเ้ขา้รว่มโครงการอบรมภาษาไทยภาษาชาต	ิ“เดก็ไทยอา่นคลอ่งเขยีนคลอ่ง”	 
จัดโดย	 สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครร่วมกับ 
กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 -	 ๒๑	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 
ณ	ห้องประชุมโรงเรียนราชินีบน	 ซึ่งภายในงานมีการแข่งขันคัดลายมือครู	
ผลการแข่งขัน	มิสสุภาพร	ตะกรุดแก้ว	 ได้รับเกียรติบัตร	รางวัลชมเชย	จาก 
ผู้อำานวยการสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

������ 160-2555 �������.indd   5 12/3/12   4:16 PM



ACT NEWS 6

อบรมศิลปะการวางตนของคนทำางาน
	 ฝ่ายธรุการ	-	การเงิน	ได้จัดใหม้กีารอบรมเร่ืองศลิปะการวางตนของคนทำางาน	
เพือ่การบรกิารทีม่คีณุภาพ	เมือ่วนัจนัทรท์ี	่1	ตลุาคม	2555	ณ	หอ้งประชมุรตันบรรณาคาร	1	 
อาคารรัตนบรรณาคาร	โดยมี	อาจารย์ทองสุข	มันตาทร	ให้เกียรติเป็นวิทยากร	และ
บุคลากรฝ่ายธุรการ	-	การเงิน	ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่างๆ	เข้าร่วมการอบรม

อบรมการจดรายงานการประชุม
	 แผนกธรุการ	ไดจ้ดัอบรมการจดรายงานการประชมุ	โดยม	ีมสิวชัรยี	์ศรวีชิยัรตัน	์ 
เป็นวิทยากร	 เมื่อวันศุกร์ที่	 19	 ตุลาคม	 2555	ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	 
ซึง่การอบรมครัง้นีม้บีคุลากรหนว่ยงานตา่งๆ	ภายในโรงเรยีน	และชุมชนเขา้รว่มอบรม
เป็นจำานวนมาก

งานแถลงข่าวการประกวดถ่ายภาพ 50 ปีอัสสัมชัญธนบุรี
	 งานประชาสัมพันธ์	 ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ	 จัดงานแถลงข่าวการ
ประกวดถ่ายภาพ	 50	ปี	 อัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันพุธที่	 26	 กันยายน	 2555	ณ	ห้อง 
ประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารีฯ	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	 
ผู้อำานวยการโรงเรียน	 คุณวิชัย	 พรเศรษฐ์ถาวร	 นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ		 
และมิสวรนุช	 รัตนจรัสโรจน์	 หัวหน้าฝ่าย	 ธุรการ	 -	 การเงิน	 แถลงข่าวร่วมกัน	ซึ่งใน 
ชว่งทา้ยของงาน	คณุวนิจิ	เกษมมงคลชยั	ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมการขาย	บรษิทันคิอน	เซลล	์ 

รางวัลตัดต่อยอดเยี่ยม
	 นักเรียนชมรม	 ACT	 Media	 นำาโดย	
มาสเตอร์วันชัย	 จิรคุปการ	 มาสเตอร์รณชัย	 
เมฆบริสุทธ์ิ	และมาสเตอร์อรรถเชฏฐ์	กระแสร์อินทร์	
เดินทางไปรับรางวัลตัดต่อยอดเยี่ยมจากการ	 
ส่งผลงานเข้าประกวด	 ในรายการ	 Panasonic	
Kid	Witness	 News	 2012	 เม่ือวันเสาร์ที่	 6	
ตลุาคม	2555	ณ	ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลั	พระราม	9

ประเทศไทย	ผูส้นบัสนนุการจดัการประกวดไดม้อบของรางวลั	ไดแ้ก	่กลอ้ง	Nikon	รุน่	D3200	พรอ้ม	Len	ชดุ	Kit	18-55	จำานวน	1	ชุด	 
ให้กับทางโรงเรียน	ในโอกาสนี้	ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนอีกหลายบริษัทที่ไม่สามารถมาร่วมงานแถลงข่าวได้

อบรมการถ่ายภาพ
	 งานประชาสัมพันธ์	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ร่วมกับ	สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ	จัดให้มีการอบรมถ่ายภาพ	เมื่อวันเสาร์ที่	13	
ตลุาคม	2555	ณ	หอ้งประชมุมงฟอรต์	อาคารหอประชมุหลุยส์	มารีฯ	โดยม	ีอาจารยว์ชิยั	พรเศรษฐ์ถาวร	นายกสมาคมถา่ยภาพกรงุเทพ	
และอาจารย์ประสพ	 มัจฉาชีพ	 อุปนายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ	 ให้เกียรติเป็นวิทยากร	 และในช่วงบ่ายมาสเตอร์วันชัย	 จิรคุปการ	 
ได้นำาผู้เข้ารับการอบรมเยี่ยมชม	และถ่ายภาพอาคารสถานที่ต่างๆ	ของโรงเรียน
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พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน
	 มาสเตอร์ศุภกร	 ศรีอยุธย์	 และมาสเตอร์จิรพันธ์	 
เหลืองประสิทธ์ิ	งานนักศึกษาวิชาทหาร	ฝ่ายกิจการนักเรียน	เข้าร่วม 
พิธีประดับเข็มเชิดชูเกียรติรักษาดินแดน	 โดยมี	 พลโทวิชิต	 
ศรีประเสริฐ	 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 เป็น
ประธานในพิธี	 ณ	 ห้องสาวิตตรี	 อาคารสวนเจ้าเชตุ	 ภายใน
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เมื่อวันศุกร์ที่	19	ตุลาคม	2555

กีฬา และกรีฑาเครือฯ ครั้งที่ 13
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย	 ครั้งที่	 13	 ระหว่างวันที่	 20	 -	 22	 ตุลาคม	 2555	ณ	 โรงเรียนอัสสัมชัญแคมปัส	 พระราม	 2	 และสนามโรงเรียน 
อสัสมัชัญธนบรุ	ีซึง่มกีารแขง่ขนักฬีาทัง้หมด	8	ประเภท	ไดแ้ก	่ฟตุบอล	บาสเกตบอล	เทเบลิเทนนสิ	เทนนสิ	เปตอง	กอล์ฟ	หมากรกุไทย	 
และกรีฑา	 ผลการแข่งขันนักกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับรางวัล	 11	 เหรียญทอง	 9	 เหรียญเงิน	 9	 เหรียญทองแดง	 และ 
ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	ทั้งหมด	4	รางวัลจากกีฬาเทเบิลเทนนิสหญิง	ช่วงชั้นที่	4	กรีฑาชาย	รุ่นอายุ	10	ปี	กรีฑาชาย	รุ่นอายุ	12	ปี	
และกรีฑาหญิงรุ่นอายุ	16	ปี

สภากาชาดไทยตรวจประเมิน QAD
	 คณะกรรมการสภากาชาดไทย	 ได้เข้ามาตรวจ
เยี่ยมประเมินการดำาเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม	 ส่งเสริม 
และต่อต้านสิ่งเสพติดภายในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ระบบการต้านยาเสพติด	 (QAD)	 ของสภากาชาดไทย	 
ครัง้ที	่4/2555	เมือ่วนัองัคารที ่18 กนัยายน	2555	ณ	หอ้งประชมุ 
รัตนบรรณาคาร	 2	 โดยมีคณะครูและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการ
นกัเรยีน	ใหก้ารตอ้นรบั	และมคีร	ูนกัเรยีนแกนนำา	และตวัแทน
ชุมชนเข้าร่วมรับการตรวจเยี่ยม
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การบรรยายพลังแห่งจิต
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้รับเกียรติจากนายแพทย์
วิโรจน์  ตระการวิจิตร	 ผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์	 ร.พ.นครธน  ศิษย์เก่า 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	รุ่นที่	12	เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากร
ในหัวข้อ	“พลังแห่งจิตและความคิด	สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์”

จัดให้ความรู้เรื่องโรคที่พบบ่อย
ในเด็ก และในช่วงฤดูฝน

	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	
ร่วมกับโรงพยาบาลวิชัยเวช	 อินเตอร์เนช่ันแนล	
หนองแขม	จัดให้ความรู้เร่ืองโรคทีพ่บบอ่ยในเดก็	
และในชว่งฤดฝูน	ใหก้บันกัเรียนระดบัช้ันประถม
ศึกษาปีที่	5	ถึง	มัธยมศึกษาปีที่	3	เมื่อวันศุกร์ที่ 	
7 	กันยายน	2555	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ	

วัยรุ่นวุ่นจริงหรือ
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	
ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท	 3	 จัดให้ความรู้ 
กับนักเรียนหญิงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 1	 -	 
มัธยมศึกษาปีที่	 3	 เรื่อง	 “วัยรุ่นวุ่นจริงหรือ”	 
เมื่อวันศุกร์ที่	26	ตุลาคม	2555	ณ	ห้องประชุม
รัตนบรรณาคาร	1 อาคารรัตนบรรณาคาร 

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	 โรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 
First	 Aid	 และการฟื้นชีวิต	 CPR	 ให้กับผู้ปกครองโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 และชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกิจ	 จำานวน	 50	 คน	 
เมื่อวันศุกร์ที่	28	กันยายน	2555	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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ACT Swimming Championship 2012  
	 งานสระว่ายนำ้า	 ฝ่ายบริหารท่ัวไป	 จัดการแข่งขันว่ายนำ้า	รายการ	ACT	 Swimming	 Championship	 2012	ครั้งที่	 4 
ชิงถ้วยประทาน		พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาตุ	เมื่อวันที่		27	และ	28	ตุลาคม	2555	ณ	สระว่ายนำ้า	 
อาคารเทดิเทพรตัน์’	36	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบุร	ีโดยม	ีคณุสง่า	กล่อมจติเจรญิ	ให้เกยีรตเิป็นประธานในพธิเีปิด	และคุณชิด	แกมสวสัดิ์	 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิด	ผลการแข่งขันทีมสโมสรอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	4	

งานเลี้ยงฉลองความสำาเร็จ
	 ฝา่ยบรหิารทัว่ไป	ได้จดังานเลีย้งฉลองความสำาเรจ็ฟตุบอล
นกัเรียนและขอบคณุนกัฟุตบอลสโมสร	ACT	FC	เม่ือวนัศุกรท์ี	่28	
กันยายน	2555	ณ	ห้อง	VIP	Lounge	อาคาร	Golden	Jubilee	
โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการโรงเรียน	เป็น
ประธาน	และคณุณรงคว์ทิย ์	อุน่แสงจันทร์	ผู้อำานวยการโครงการ
นกักฬีาโครงการพิเศษ	คณะผู้ร่วมบริหาร	ผู้แทนสมาคมผูป้กครอง
และครูฯ	ผู้ปกครองนักกีฬา	ให้เกียรติเข้าร่วมงาน

รางวัลแข่งขันว่ายนำ้า
	 ด.ญ.อษุา	ธมัพาณชิย์สกลุ	นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที	่1B	ได้
เข้าร่วมแข่งขันว่ายนำา้รายการ	BANGKOK	CHRISTIAN	COLLEGE	 
CHAMPIONSHIP	เมื่อวันที่	6	-	7	ตุลาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัย 
อัสสัมชัญ	 และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลอันดับที่	 3	 
ได้รับเหรียญรางวัล	2	เหรียญทอง	4	เหรียญทองแดง

ฝึกทักษะการเล่นฟุตบอลกับโค้ชสโมสรสเปอร์ส
	 ด.ช.โชคอนนัต์	สายมาอนิทร	์ชัน้	ม.2/8	ด.ช.สหรถั	คำาพบั	 
ชัน้	ม.2/8	ด.ช.คงเดช	บอ่หนา่ย	ชัน้	ม.1/8	และ	ด.ช.พชัรพล	แกว้คำา	 
ชั้น	ม.1/8	นักกีฬาโครงการพิเศษ	ได้ผ่านการคัดเลือกการแข่งขัน
ฟุตบอลยุวชน	13	ปี	รอบคัดเลือกตัวแทนประเทศไทย	“ยามาฮ่า	 
อาเซียน	 คัพ	 ยู	 13”	 และเดินทางไปฝึกทักษะการเล่นฟุตบอล 
ที่เมืองลอนดอน	ประเทศอังกฤษ	 กับโค้ชสโมสร	 “ไก่เดือยทอง”	 
ท็อตแน่ม	 ฮอตสเปอร์ส	 ยอดทีมจากพรี เมียร์ลีกอังกฤษ	 
ระหว่างวันที่	12	-	21	ตุลาคม	2555
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กิจกรรมการเรียนการสอนที่อาคาร Golden Jubilee
	 ศูนย์กิจกรรม	ฝ่ายกิจการพิเศษ	ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหว่างวันที่	8	-	19	ตุลาคม	2555	ได้แก่	เทควันโด	กอล์ฟ	
เทนนสิ	เทเบลิเทนนสิ	ปีนหนา้ผาจำาลอง	และศลิปะการเต้น	(แจส๊	-	สตรทีแดนซ์	และบลัเลต์่)	ซ่ึงได้รบัความสนใจจากผูเ้รยีนเปน็จำานวน
มาก	ทัง้นี	้หากผูป้กครองท่านใดมคีวามประสงคใ์หบ้ตุรหลานเขา้เรยีนกจิกรรมการเรยีนการสอนดังกลา่ว	สามารถสมคัรเพือ่เขา้เรยีนใน
ช่วงนอกเวลาเรียนของภาคเรียนที่	2/2555	โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติม	และสมัครได้ที่ศูนย์กิจกรรม	อาคาร	Golden	Jubilee	ชั้น	2	
หรือศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โทร.	0-2807-9555	ถึง	93	ต่อ	911	หรือ	08-3082-1454

การแสดงมหาดุริยางค์ไทย
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีรว่มกบั	โรงเรยีนอสัสมัชัญ	แผนกประถม	
นำานกัเรยีน	และศษิยเ์กา่โรงเรยีนในเครอืมลูนธิฯิ	รว่มแสดงมหาดรุยิางคไ์ทย	 
(อังกะลุง)	 ในโอกาสครบรอบ	 111	 ปี	 คณะภราดาเซนต์คาเบรียล 
แห่งประเทศไทย	 โดยมีนักเรียนบรรเลงอังกะลุงทั้งสิ้น	 111	 คน	 ซึ่ง
มีนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมบรรเลงจำานวน  30	 คน	 เม่ือ 
วันอาทิตย์ที่	21	ตุลาคม	2555	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญแคมปัส	พระราม	2

ประกวดดนตรี 
	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	
ได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีในงานวัน
วชิาการสมัพนัธโ์รงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชา	
เมื่อวันที่	 6	 -	 7	 กันยายน	 2555	 ผลการ
ประกวดดนตรีสากล	 ประเภทคีย์บอร์ด	
เด็กชายสีไม้	 บุญเยาวลักษณ์	 นักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่	6/1	ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ	2	และการประกวดดนตรี
ไทย	ประเภทวงปี่พาทย์ไม้นวม	ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น	วงโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรี	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2

เข้าร่วมบรรเลง  
	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 ส่ง 
นักดนตรีวงโยธวาทิต  เข้าร่วมพิธีเปิด	 -	 
ปิดงาน	 Thai	 Bev	 Sportsday	 2012     
เมื่อวันที่	7	ตุลาคม	2555	ณ	ธันเดอร์โดม	
เมืองทองธานี
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October Course 2012
	 ฝ่ายวิชาการ	ได้จัดโครงการ	October	Course	2012	ระหว่างวันที่	8	-	19	ตุลาคม	2555	โดยมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย	
ทัง้ทางดา้นวชิาการ	กจิกรรม	และคอรส์พเิศษตา่งๆ	เพือ่เสรมิสรา้งความรูท้างวชิาการและทกัษะชวีติของผูเ้รยีน	อกีทัง้เปน็การสนบัสนนุ
ให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

IEP English and Chinese Course 2012
	 งานการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ	 (ภาษาอังกฤษ	 และ 
ภาษาจีน)	โดยมีคณะครูชาวต่างชาติจัดกิจกรรมร่วมกัน	ระหว่างวันที่	1	-	5	ตุลาคม	2555	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ

EP Camp
	 ฝ่าย	English	Program	ได้จัดกิจกรรม	EP	Camp	ให้กับนักเรียน	English	Program	เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษในการ
พัฒนาตนเอง	และสื่อสารระหว่างการทำากิจกรรมต่างๆ	ในแต่ละช่วงชั้น	ระหว่างวันที่	3	-	5	ตุลาคม	2555	ดังนี้	ช่วงชั้นที่	1	จัดค่ายใน
โรงเรียน	(day	camp)	และเดินทางไปทัศนศึกษา	ณ	ฟาร์มโคนมไทย	-	เดนมาร์ก	จังหวัดสระบุรี	ช่วงชั้นที่	2	จัดค่าย	ณ	Sea	Paradise	
Sattahip	Hotel	จังหวัดชลบุรี	ช่วงชั้นที่	3	จัดค่าย	ณ	The	Pine	Resort	จังหวัดปทุมธานี	และช่วงชั้นที่	4	จัดค่าย	ณ	I-	Tara	Resort	
and	Spa	จังหวัดเพชรบุรี  

ร่วมไว้อาลัย
	 คณะภราดา	 ครู	 เจ้าหน้าที่	 และพนักงานร่วมไว้อาลัย 
ต่อการจากไปของมาสเตอร์เสฎฐพล	อัมพรพิพัฒน์ ซึ่งถึงแก่กรรม 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน	2555	โดยทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพ 
สวดพระอภิธรรมศพ	 เมื่อวันพุธที่ 	 12	 กันยายน	 2555	 
ณ	 วัดบุณยประดิษฐ์	 และมีพิธีฌาปนกิจศพ	 เม่ือวันอาทิตย์ที่	
16 กันยายน	2555
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ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 

ผู้ให้ก�รสนับสนุนนักกีฬ�โครงก�รพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

โบว์ลิ่งการกุศล ครั้งที่ 13
	 โรงเรียนอสัสมัชญัธนบุร	ีรว่มกบัสมาคมผูป้กครองและครฯู	สมาคมศษิยเ์กา่อสัสมัชญัธนบรุ	ีจดัการแขง่ขนัโบวล์ิง่การกุศล	ครัง้ที	่13	 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน	2555	ณ	Major	BOWL ชั้น	4	
ศูนย์การค้า	เซ็นทรัล	พระราม	2	โดยมีนักเรียน	ผู้ปกครอง	ศิษย์เก่า	และบุคคลทั่วไป	ร่วมการแข่งขัน	และได้รับเกียรติจากคุณวิริยะ	
ตรังอดิศัยกุล	อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	เป็นประธานมอบถ้วยรางวัล	และกล่าวเปิดการแข่งขัน	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	
เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	คุณส่องแสง	ปทะวานิช	นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	คุณอนุพงษ์	แต้ศิลปสาธิต	นายกสมาคมศิษย์เก่า	
และคณะกรรมการจากทั้งสองสมาคมให้เกียรติร่วมพิธี	

In-Service Training (INSET)
	 ศนูยภ์าษาองักฤษ	ACT	–	Bell	ไดจ้ดั	In	-	Service	Training	(INSET)	ซึง่เปน็การอบรม 
แบ่งปันความรู้แก่กัน	โดยให้ครูผู้สอนแต่ละคนเลือกหัวข้อที่ตนเองถนัดหรือสนใจ	และเห็นว่า 
เป็นประโยชน์สำาหรับครูต่างชาติท่านอื่น	 เพื่อนำาไปปรับให้เข้ากับการจัดการเรียนการสอนใน
แบบของตน	 โดยจัดขึ้นทุกวันพุธ	คาบเรียนที่	 7	 (เวลา	14.20	 -	15.10	น.)	ทั้งนี้	Ms.Jodie	
Tayler	และ	Mr.Edward	Stein	ครูต่างชาติฝ่าย	English	Program	ได้เข้าร่วมในการอบรม

ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT – Bell จัดห้องเรียนสาธิต
	 มสิสริพิร	คงประชา	หวัหนา้งานศนูยภ์าษาองักฤษ	ACT	–	Bell	และครตูา่งชาต	ิไดจ้ดั
ห้องเรียนสาธิต	และอธิบายเกี่ยวกับแผนการเรียนเบลล์	ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา
ปีที่	2	-	3	ระหว่างวันที่	3	-	13	กันยายน	2555

ลานความรู้สู่บัณฑิต ครั้งที่ 3
	 งานแนะแนว	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดงานลาน
ความรู้สู่บัณฑิต	 ครั้งที่	 3	 เมื่อวันศุกร์ที่	 7	 กันยายน	
2555	 โดยมีศิษย์ เก่ า โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 	 
ร่วมแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับรุ่นน้องอย่าง 
เป็นกันเอง

������ 160-2555 �������.indd   12 12/3/12   4:16 PM


