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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้จัดงาน	Christmas	Fair	2012	เมื่อวันเสาร์ที่	22	ธันวาคม	2555	
โดยมีพิธีเปิด	ณ	 เวทีใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	 และมีทีมนักกีฬาโดดร่มมาร่วมโปรยลูกอมแก่เด็กๆ	ที่
สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 ภายในงานมีการจัดกิจกรรม	 เกม	 ตลอดจนการประกวดต่างๆ	
โดยรอบบริเวณโรงเรียน	 อาทิ	 โยนห่วง	 ปาลูกโป่ง	 บิงโก	 นอกจากนี้ยังมีร้านค้ามาจำาหน่ายสินค้า
ราคาพิเศษให้ผู้ร่วมงานได้เลือกซื้อ	ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก
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สังสรรค์ครอบครัวครู
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ครอบครัวครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 และเจ้าหน้าท่ี	 ในโอกาสส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	 22	 ธันวาคม	 2555	ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมีชุดการแสดงต่างๆ	 จากคณะครู 
และเจ้าหน้าที่	ซึ่งสร้างความบันเทิงและสนุกสนานแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

FSG Music Festival 2012
	 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงาน	“FSG	Music	 Festival	 2012	 เทศกาลดนตรีมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย”	
ระหว่างวันที่	26	-	30	พฤศจิกายน	2555	ณ	อาคารหอประชุม	หลุยส์	มารีฯ	ซึ่่งภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	การแข่งขัน 
วง	Wind	 Ensemble	 วง	 Acoustic	 Band	 การแข่งขันเดี่ยวดนตรีคลาสสิค	 และการบรรยายพิเศษ	 เทคนิคการเล่นดนตรีจาก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ	 โดยได้รับเกียรติจาก	 อาจารย์ดำาริห์	 บรรณวิทยกิจ	 คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์	 มหาวิทยาลัยศิลปากร	 เป็นประธาน 
เปิดงาน	 นอกจากนี้	 คณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ	 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล	 ร่วมกับศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี	
ได้จัดแสดงคอนเสิร์ตของนักเรียนวง	ACT	Youth	Orchestra	บรรเลงร่วมกับศิลปินรับเชิญ	ปาน	ธนพร	และธีร์	 ไชยเดช	 เมื่อวันที่	 
1	ธันวาคม	2555	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารีฯ	ซึ่งมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้เป็นจำานวนมาก
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พิธีถวายพระพร
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีถวายพระพร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา	 5	 ธันวามหาราช	 เมื่อวันอังคารที่	 4	
ธันวาคม	 2555	 ณ	 สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 
โดยม	ีภราดาวริยิะ	ฉนัทวโรดม	อธกิาร	ภราดา	ดร.ชำานาญ	
เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 คณะภราดา	 คณะกรรมการ 
ที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	
นายกสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 คณะกรรมการ 
ทั้ง	 2	 สมาคม	 ประธานและคณะกรรมการเครือข่าย 
ผู้ปกครอง	และตัวแทนชุมชนเข้าร่วมพิธี

งานเลี้ยงวันเกิด
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดงานเล้ียงฉลองในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 
ท่านอธิการ	ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	(วันที่	26	พฤศจิกายน	2555)	และท่าน
ผู้อำานวยการ	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	(วันที่	9	ธันวาคม	2555)	ซึ่งงาน
เลีย้งจดัขึน้	เมือ่วนัศกุรท์ี	่23	พฤศจกิายน	2555	ณ	หอประชมุหลยุส	์มารฯี	โดย
ไดร้บัเกยีรตจิาก	ภราดา	ดร.ศริชิยั	ฟอนซกีา	ประธานมลูนธิิคณะเซนตค์าเบรยีล
แห่งประเทศไทย	กล่าวอวยพรและมอบของขวัญ	มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน
เป็นจำานวนมาก

บันทึกเทปถวายพระพร
	 เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 5	 ธันวา
มหาราช	โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีไดน้ำานกัเรยีนชมรม	ACT	
THAI		MUSIC	จำานวน	20	คน	ไปรว่มแสดงองักะลงุทีส่ถานี
โทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง	 7	 เพื่อบันทึกเทปถวายพระพร	
เมื่อวันพุธท่ี	 21	 พฤศจิกายน	 2555	 โดยแสดงรูปแบบ 
มหาดุริยางค์	จำานวนอังกะลุงทั้งสิ้น	111ตัว	ซึ่งการแสดง
คร้ังนีม้นีกัเรียนโรงเรียนในเครือมลูนธิคิณะเซนตค์าเบรยีล
แห่งประเทศไทย	และศิษย์เก่า	แสดงร่วมจำานวน	111	คน
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พิธีีการปฎิญาณตนตลอดชีวิต
	 คณะภราดา	 คณะครู	 สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 เครือข่ายผู้ปกครอง	 ร่วมพิธีการปฎิญาณตนตลอดชีวิต	 
ของภราดามาระโก	 สอาด	 สัญญลักษณ์	 ภราดาเปโตร	 พิชิตพล	 บูระพันธ์	 ภราดายอห์น	 บัปติสต์	 อนุวัฒน์	 วิภาคธำารงคุณ	 และ	 
ภราดาอันโตนีโอ	เกรยีงศกัดิ	์มายอด	และหริญัสมโภชการปฎญิาณตนเปน็นกับวชของ	ภราดายอแซฟ	พสิตูร	วาปโีส	และ	ภราดาเปาโล	
วิหาร	ศรีหาผล	โดยมีพระคุณเจ้าพระสังฆราชซิลวีโอ	สิริพงษ์	จรัสศรี	เป็นประธานในพิธี	ณ	หอประชุมหลุยส์	ชาแนล	ตึกวัชรสมโภช	
โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา	เมื่อวันอาทิตย์ที่	4	พฤศจิกายน	2555

พิธีเปิดสนามเด็กเล่น
 ภราดา	ดร.	ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	คณะกรรมการท่ีปรึกษา	คณะครู	คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	และคณะกรรมการ 
เครือข่ายผู้ปกครอง	เข้าร่วมพิธีเปิดสนามเด็กเล่น	ณ	บริเวณด้านหลังอาคารราฟาแอล	เม่ือวันศุกร์ท่ี	2	พฤศจิกายน	2555

แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 20
	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรีจัดการแข่งขันแรลล่ีการกุศล	คร้ังท่ี	20	
“ACT	Family	Tour	2012”	เส้นทางกรุงเทพฯ	
-	 นครนายก	 พักค้างแรม	ณ	 รอยัล	 ฮิลส์	 
กอล์ฟ	 รีสอร์ท	 แอนด์	 สปา	 จ.นครนายก	
ระหว่างวันท่ี	8	-	9	ธันวาคม	2555
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รางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 
ครั้งที่ 62

	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันรายการ 
ศิลปหัตถกรรมระดับชาติ	 ครั้งที่	 62	 เมื่อวันจันทร์ที่	 10	 ธันวาคม	 2555	 
ณ	โรงเรียนชำานาญสามัคคีวิทยา	จ.ระยอง
 ผลการแข่งขันระดับภาคกลาง/ภาคตะวันออก มีดังนี้ ด.ช.วิฑูรย์	 
เนียมนาค	ม.3/8	ได้รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง	(อันดับ	3)	ประเภท	ขิม
 ระดับประถมศึกษา แข่งขันที่ วิทยาลัยเทคโนโลยี IPCT จ.ระยอง  
ด.ญ.ศศริา	ลาภบญุเลศิ	ป.5/3	ไดร้างวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทอง	ประเภท	จะเข	้
และ	ด.ช.ภูมิชนก	ระดมกิจ	ป.3B	 ได้รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	ประเภท	
ระนาดเอกโดยมีมิสนิภาพรรณ	ระดมกิจ	มาสเตอร์ปริญญา	ช่างกลึงกูล	และ
มิสชลธิชา	ทรัพย์รังสี	เป็นครูผู้ฝึกซ้อม

ชนะเลิศประกวดขิม
	 กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ	ไดส้ง่นกัเรยีนเขา้รว่มการประกวดบรรเลงขมิ 
ระดับประถมศึกษา	 ในงานวันวิชาการ	 โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์	 เมื่อ 
วนัศกุร์ท่ี	16	พฤศจิกายน	2555	ผลการแข่งขัน	ด.ญ.วมิพ์วภิา	เชือ่มวราศาสตร	์
ชั้น	ป.3/2	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	1

รางวัลชนะเลิศประกวดมารยาท
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ
วชิาการบรูณาการสูป่ระชาคมอาเซยีน	การประกวดมารยาทงามอยา่งไทย	จัด
โดยฝา่ยการศกึษา	อคัรสงัฆมณฑล	กรงุเทพฯ	เขต	1	เมือ่วนัที	่11-12	ธนัวาคม	2555	 
ณ	 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา	ผลการแข่งขันนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  
ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษา ได้แก่ ด.ช.ณัฐพงษ์	 ปรัชญาทอง	
ป.6/4,	ด.ช.สรรเพ็ชญ์	ลีระวีเกียรติ	ป.6/7,	ด.ญ.อริสรา	ตั้งสถิตคุณ	ป.6/7,	 
ด.ญ.จดิาภา	เกยีรตสิธุ	ีป.6/7	รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 ระดบัมธัยมศกึษา 
ได้แก่	ด.ญ.ปวณีธ์ดิา	ธรรมาชพี	ม.1/2,	ด.ช.พงศกร	ธรีะดวงมณ	ีม.1/8,	ด.ช.พลวฒัน	์ 
เชาว์พงษ์เจริญ	 ม.1/8,	 ด.ญ.จิตราพร	 นิสากรสิทธิ์	 ม.1B	 โดยมี	 มิสสุภาพร	 
ตะกรุดแก้ว	และ	มิสสุชาดา	ตะกรุดแก้ว	เป็นผู้ควบคุมการฝึกซ้อม

ชนะเลิศ Modern Dance
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันเต้น	Modern	
dance	ณ	โรงเรยีนซางตาครูส้คอนแวนท	์เมือ่วนัศกุรท์ี	่16	พฤศจกิายน	2555	
ผลการแข่งขัน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 โดยมีรายชื่อ
นกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มประกวด	ไดแ้ก	่นายภวูพฒัน	์ธรรมอนชุา	ม.5/5	นายบุญจรงิ	 
รัตนวิชา	ม.5/8	นายภูมิชล	มิตรประเสริฐพร	นายพระนาย	ด่านธนะชัย	และ
นางสาวนภัสวรรณ	แซ่ไหน	ม.4/B	โดยมี	มิสวาสนา	จิตรมณี	และมิสโสมพร	
วงษ์พรหม	เป็นผู้ควบคุมทีม
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พิธีมอบรางวัลการประกวดถ่ายภาพ
	 งานประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายธุรการ	 -	 การเงิน	 ได้จัดพิธีมอบรางวัล
การประกวดถ่ายภาพ	ในโครงการประกวดถ่ายภาพ	50	ปี	อัสสัมชัญ
ธนบุรี	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	6	ธันวาคม	2555	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	 
อาคารหอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดา	ดร.ชำานาญ	
เหลา่รกัผล	ผูอ้ำานวยการ	ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานในพธิ	ีซึง่รางวลัชนะเลศิ
ได้แก	่นายธนพล	ประเสริฐสุข	ชือ่ภาพ	“อสัสัมชญั	สถาบนัหลกัขอเรา”

พิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่าย
	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 และอาจารย์ดำา
ริห์	บรรณวิทยกิจ	คณบดีคณะดุริยางคศาสตร์	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 
ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานเปดินทิรรศการภาพถา่ย	“50	ปี	อัสสมัชัญธนบุร”ี	
เมือ่วนัจนัทรท์ี	่26	พฤศจกิายน	2555	ณ	บรเิวณใตอ้าคารรตันบรรณาคาร	 
โดยนิทรรศการจัดแสดงภาพจากโครงการประกวดถ่ายภาพ	 50	 ปี	 
อัสสัมชัญธนบุรี	ระหว่างเดือนพฤศจิกายน	-	เดือนธันวาคม	2555

กบ LINK THAILAND
	 มาสเตอร์วันชีย	 จิรคุปการ	 งานประชาสัมพันธ์	 ได้นำานักเรียน	
ACT	Madia	 เข้าร่วมการประกวดสารคดีโครงการซุปเปอร์กบจูเนียร์	 
ปี	4	รอบชิงชนะเลิศ	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	20	ธันวาคม	2555	ณ	Crystal	
Desing	 Center	 ผลการแข่งขัน	 นักเรียนชมรม	 ACT	Media	 ได้รับ
รางวัลชมเชย	จากการส่งผลงานเรื่องไม่ใช่กล้วยๆ

โครงการฮอตสกอร์ สปอร์ต คอลัมนิสต์ ซีซั่น 1 
โดย PTT

	 งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ	 ฝ่ายธุรการ	 -	 การเงิน	 
ได้นำานักเรียนชมรม	ACT	Media	จำานวน	4	คน	เข้าร่วม	Workshop	
โครงการฮอตสกอร์	สปอร์ต	คอลัมนสิต์	ซีซ่ัน	1	โดย	PTT	เม่ือวนัศุกรท์ี	่ 
30	พฤศจิกายน	2555	ณ	มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต	เพื่อให้นักเรียน
มีความรู้ในการเขียนบทความด้านกีฬา	 และเป็นแนวทางในการส่งผล
งานเข้าร่วมการประกวดในโครงการดังกล่าว	 ซึ่งผลการประกวดรอบ
ชิงชนะเลิศ	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 13	 ธันวาคม	 2555	ณ	มหาวิทยาลัย
ธรุกจิบณัฑิต	ผลปรากฏวา่	นายทนธุรรม	สมบรูณโ์ชคพศิาล	ชัน้	ม.5/1	
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1

������ 161.indd   7 2/5/13   2:28 PM



ACT NEWS 8

พิธีวางพวงมาลา
	 มาสเตอร์ศุภกร	 ศรีอยุธย์ 	 และ 
ว่าที่ ร้อยตรีจิรพันธุ์ 	 เหลืองประสิทธิ์ 	 
เปน็ผู้แทนโรงเรียนอสัสมัชญัธนบรุ	ีรว่มพธิ ี
วางพวงมาลา	ณ	 พระบรมราชานุสาวรีย์	
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว	 
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 สวน 
เจ้าเชตฯ	เมื่อวันอาทิตย์ที่	25	พฤศจิกายน	
2555

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 2/2555
	 ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการบรหิารโรงเรยีน	ครัง้ที	่2/2555	โดยม	ีภราดาวริยิะ	ฉนัทวโรดม	
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ภราดา	ดร.อานันท์	ปรีชาวุฒิ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	ผศ.ภราดา	ดร.วินัย	 
วริยิวทิยาวงศ	์ผูท้รงคณุวฒุ	ิรศ.การณุ	ใจปญัญา	ผูท้รงคณุวฒิุ	คุณสอ่งแสง	ป
ทะวานชิ	ผูท้รงคณุวฒุ	ิคณุสงา่	กลอ่มจติเจรญิ	ผูแ้ทนผูป้กครอง	มาสเตอรจ์รญั	 
น้อยอิ่ม	ผู้แทนครู	และคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	เข้าร่วมประชุม	
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	15	พฤศจิกายน	2555	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	
อาคารรัตนบรรณาคาร

ตรวจเยี่ยมประเมิน QAD
	 คณะกรรมการสภากาชาดไทย	 ตรวจเยี่ยมประเมินการดำาเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม	 ส่งเสริมและต่อต้านสิ่งเสพติดภายในโรงเรียนให้เป็นไป
ตามมาตรฐานระบบการต้าน	ยาเสพติด	 (QAD)	ของสภากาชาดไทย	ครั้งที่	
5/2555	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	15	พฤศจิกายน	2555	ณ	ห้องประชุมยอร์นแมรี่	
โดยมีฝ่ายกิจการนักเรียนให้การต้อนรับ	และนักเรียนแกนนำาเข้าร่วมรับการ
ตรวจเยี่ยม

เยาวชนสัมพันธ์
	 มิสเยาวลักษณ์	 กุลดำารงค์	 ได้นำานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 -	 5	
และนักเรียนผู้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียน	 จำานวน	 9	 คน	 เข้าร่วมกิจกรรม
โครงการเยาวชนสัมพันธ์	 ธนาคารออมสิน	ภาค	3	“มอบด้วยใจ	 ให้ด้วยรัก	
จากออมสิน”	 เมื่อวันอังคารที่	 16	 ตุลาคม	 2555	ณ	 ลานกิจกรรมสถาบัน
จิตเวชศาสตร์	สมเด็จเจ้าพระยา	เพ่ือใหเ้ยาวชนได้รู้วธิอียูร่ว่มกบัผูป้ว่ยจติเวช	
รู้ทันปัญหา	 ปลูกฝังจิตสำานึกในการช่วยเหลือสังคม	 และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์
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อบรมสุขาภิบาลอาหารสำาหรับมืออาชีพ
	 งานโภชนาการ	และงานร้านค้า	ฝ่ายบริหารทั่วไป	จัดอบรม 
พนักงานโภชนาการ	 และร้านค้าผู้ประกอบการภายนอก	 เรื่อง
สุขาภิบาลอาหารสำาหรับมืออาชีพ	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก	 คุณชวลิต		
ยิ้มประเสริฐ	 เชฟจากบริษัท	ยูนิลีเวอร์	 ไทยเทรดดิ้ง	 จำากัด	 และ
คณะเปน็วทิยากร	การอบรม	เมือ่วนัเสาร์ที	่10	พฤศจกิายน	2555	
ณ	หอ้งประชมุมงฟอร์ต	อาคารหอประชมุหลุยส	์มาร	ีเดอ	มงฟอรต์

อบรมการใช้อุปกรณ์
	 งานยานพาหนะ	และรถรับ	-	ส่งนักเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
นำานักเรียนที่ใช้บริการรถรับ	 -	 ส่งนักเรียนแต่ละคัน	 เข้ารับการ
อบรมการใชอ้ปุกรณ	์กฎระเบยีบในการใชบ้ริการ	และการอยูร่ว่ม
กันในรถรับ	-	ส่งนักเรียน	ระหว่างวันที่	8	-	16	พฤศจิกายน	2555	
ณ	ห้องเรียนสีเขียว	อาคารมาร์ติน

ฟันดีมีสุข
	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	โรงพยาบาล
วชิยัเวช	อนิเตอรเ์นชัน่แนล	หนองแขม	จดันทิรรศการใหค้วามรูก้บั
นักเรียน	เรื่อง	“ฟันดี	มีสุข”	เพื่อเป็นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพ
ฟันให้แก่นักเรียน	ระหว่างวันที่	30	-	31	ตุลาคม	2555	ณ	บริเวณ
ใต้อาคาร	Golden	Jubilee

ฉีดวัคซีน
	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	ศูนย์บริการ
สาธารณสุข	 40	 จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ	 บาดทะยัก	 และ
หยอดวัคซีนโรคโปลิโอ	 (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)	 ให้กับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่	1และประถมศึกษาปีที่	6	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	8	
พฤศจิกายน	2555	ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ
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Green Health ยุวทูตพญาไท 3
	 มสิสมุนา	เอีย่มละออ	และมสิกรรณกิา	พลูทรพัย	์งานอนามัย
โรงเรียน	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 นำาตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมสัมมนา
โครงการ	Green	Health	ยุวทูตพญาไท	3	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	29	
พฤศจิกายน	2555	ณ	โรงพยาบาลพญาไท	3

ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่เพื่อชุมชน
	 งานอนามัยโรงเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	ร่วมกับ	โรงพยาบาล
วิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	จัดโครงการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่เพื่อชุมชน	 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่	 พระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 เนื่องในวโรกาสพระชนมายุครบ	 
85	พรรษา	เมื่อวันอาทิตย์ที่	2	ธันวาคม	2555	ณ	วัดนักบุญหลุยส์ 
มารี	เดอ	มงฟอร์ต

รับมอบตู้ยา
	 แพทย์หญิงสุนีย์	 ธีรการุณวงศ์	 ผู้อำานวยการฝ่ายการแพทย์	
โรงพยาบาลวิชัยเวช	อินเตอร์เนชั่นแนล	หนองแขม	เป็นตัวแทน
มอบตู้ยาพร้อมยา	จำานวน	17	ตู้	ให้แก่งานอนามัยโรงเรียน	โดยมี	
มาสเตอร์เศกศักดิ์	นิติวัฒนานนท์	หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	เป็น
ผู้แทนโรงเรียนในการรับมอบ

รางวัลชนะเลิศกีฬาร่มร่อน Paragliding
	 ด.ช.ธราธร	นามสง่า	ชั้น	ม.2/3	ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ	
1	 ประเภททีม	 จากการแข่งขันกีฬาทางอากาศประเภทร่มร่อน	
Paragliding	รายการกฬีาแห่งชาต	ิครัง้ที	่41	ระหว่างวนัท่ี	9	–	19	
ธันวาคม	 2555	 ณ	 จังหวัดเชียงใหม่	 อีกทั้งได้เป็นตัวแทน
ประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันในรายการ	 Vietnam	 Paragliding	
Open	2012	และได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมชาย
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รางวัลแข่งขันว่ายนำ้ากรมพลศึกษา
	 งานสระว่ายนำ้า	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 ได้นำานักเรียนเข้าร่วม 
การแข่งขันว่ายนำ้ากรมพลศึกษา	 ประจำาปี	 2555	 ระหว่างวันที	่ 
26	-	30	พฤศจกิายน	2555	ผลการแข่งขนันกักฬีาว่ายนำา้ทมีโรงเรยีน 
อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 2	 เหรียญทอง	 4	 เหรียญเงินและ	 
6	เหรียญทองแดง

แชมป์ฟุตบอล รุ่นอายุ 15 ปี 
กีฬาโรงเรียนธนาคารออมสิน

	 นักกีฬาโครงการพิเศษ	“ทีมเจ้าสัวน้อย”	 เข้าร่วมการแข่งขัน
ฟุตบอลกีฬาโรงเรียนธนาคารออมสิน	รุ่นอายุ	15	ปี	ครั้งที่	4	ผลการ
แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ	 (รอบประเทศไทย)	 เม่ือวันศุกร์ที่	 23	
พฤศจิกายน	 2555	 ณ	 สนามกีฬากลาง	 จังหวัดนครสวรรค์	 
ทีมเจ้าสัวน้อย	 ชนะ	 ทีมสวนกุหลาบปทุมธานี	 4	 :	 1	 ประตู	 จึงได้ 
ครองถ้วยรางวัลชนะเลิศ	พร้อมเงินรางวัล	40,000	บาท

สนับสนุนการออกกำาลังกาย
	 มาสเตอร์สันติ	ศรีเครือแก้ว	หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ	ได้มอบ
ของที่ระลึกให้แก่	 ครู	 บุคลากร	 และเจ้าหน้าที่	 ท่ีเข้ามาใช้บริการ	
ACT	Fitness	Center	จำานวนครั้งสูงสุด	30	ท่านแรก	เมื่อวันจันทร์
ที่	12	พฤศจิกายน	2555	ณ	ACT	Fitness	Center	ชั้น	2	อาคาร	
Golden	 Jubilee	 เพ่ือเป็นการสนับสนุน	 และร่วมรณรงค  ์
การออกกำาลังกาย	 โดยผู้ที่ได้รับเสื้อที่ระลึกจะร่วมใส่เส้ือของศูนย์
ฟิตเนส	ทุกวันจันทร์เมื่อมาออกกำาลังกาย

ร่วมไว้อาลัย
	 คณะภราดา	 ครู	 เจ้าหน้าที่	 และพนักงาน	 ร่วมไว้อาลัย 
ต่อการจากไปของ	 มิสฐิติมา	 แสงโชติ	 ซึ่งตั้งศพสวดพระอภิธรรม	 
ณ	ศาลาเอนกประสงค์	วดัพรหมสวุรรณสามคัค	ีระหว่างวนัที	่9	-	14	
พฤศจิกายน	2555	โดยทางโรงเรียนเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม	
เมื่อวันเสาร์ที่	 10	 พฤศจิกายน	 2555	 และมีพิธีฌาปนกิจศพ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่	15	พฤศจิกายน	2555
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ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 

ผู้ให้ก�รสนับสนุนนักกีฬ�โครงก�รพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ACT ASEAN Knowledge Fair
	 ฝา่ยวชิาการ	ไดจ้ดังาน	ACT	ASEAN	Knowledge	Fair	ระหวา่งวนัที	่29	-	30	พฤศจกิายน	2555	เพือ่เปดิโอกาสใหน้กัเรยีนไดแ้สดง
ผลงาน	ทกัษะ	ความสามารถทางวชิาการ	ท่ีเกดิจากกระบวนการการเรยีนการสอน	โดยมนีายสายณัห	์รุง่ปา่สกั	ผูอ้ำานวยการสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	1	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการอบรมเชิงปฏิบัติการ	การแข่งขัน
ทางวิชาการ	 การจัดนิทรรศการ	 การประกวด	 การสาธิต	 และการแสดงสื่อเทคโนโลยี	 ตลอดจนการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการศึกษา	 
ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีคณะครูจากโรงเรียนต่างๆ	ให้ความสนใจนำานักเรียนมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำานวนมาก

ASEAN QUIZ JUNIOR 2012 ระดับ ม.2
	 โครงการ	ACT	ASEAN	Knowledge	โดยฝา่ยวชิาการโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีไดจ้ดัใหม้กีารแขง่ขนัตอบปญัหาเชิงวชิาการเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน	ภายใต้กิจกรรม	ACT	ASEAN	QUIZ	JUNIOR	2012	สำาหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่	2	ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	
ชัน้	1	อาคารหอประชมุหลยุสม์ารฯี	ในทกุวนัองัคาร	พุธ	และพฤหสับดี	เวลา	16.10	-	17.30	น.	ซ่ึงการแข่งขันในระดับชัน้มธัยมศกึษาปทีี	่2	 
ผลปรากฏว่าระดับชั้น	ม.2/3	 เป็นทีมที่ชนะเลิศ	 ได้รับสิทธิ์ในการเข้าไปแข่งขันในรอบ	ACT	ASEAN	QUIZ	 JUNIOR	OF	THE	YEAR	
2012	ในเดือนมกราคม	2556
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