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จุลสารรายเดือนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีที่ 20 ฉบับที่ 162     เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2556

พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น
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พิธีประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น ปีการศึกษา 2555
	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	ได้จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น	ปีการศึกษา	2555	โดยมี	พลโท	ศาสตราจารย์คลินิก	ภานุวิชญ์ พุ่มหิรัญ	
ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เลขประจำาตัว	 155	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	 ซึ่งในครั้งนี้มีนักเรียนที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณนักเรียนดีเด่น	 
ในด้านต่างๆ	รวมทั้งสิ้น	293	คน	นอกจากนี้ยังมีการมอบทุนการศึกษา	“ทุนลวสุต” ให้แก่โรงเรียน	ในเขตชุมชน	จำานวน	6	โรงเรียน	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	
14	กุมภาพันธ์	2556 ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต
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กิจกรรมวันครู
	 คณะครู	 และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมกิจกรรมวันครู	 เมื่อวันพุธที่	 16	 มกราคม	 2556	 โดยในช่วงเช้ามีพิธีมิสซา 
ที่โบสถ์วัดนักบุญหลุยส์	มารีฯ	หลังจากนั้นเข้าร่วมพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และการมอบรางวัลต่าง	ๆ	รวมถึงการแสดงความยินดีแก่คุณครูที่ได้รับ 
คัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ประจำาปี	 2556	 ดังน้ี	 ประเภทครูผู้สอนระดับช่วงช้ันที่	 1	 ได้แก่	 มิสวีรวรรณ	 สุขสบาย	 ช่วงชั้นที่	 2	 
ได้แก่	มิสสุภาพร	ตะกรุดแก้ว	ช่วงชั้นที่	3	ได้แก่	มิสเกษณี	แรงบุญทวีวงศ์	ช่วงชั้นที่	4	ได้แก่	มาสเตอร์เนต	ิสูนยะไกร	ประเภทบุคลากรทางการศึกษา	 
ได้แก่	 มิสสุมนา	 เอ่ียมละออ	 ประเภทผู้ร่วมบริหาร	 ได้แก่	 มาสเตอร์เศกศักดิ์	 นิติวัฒนานนท์	 และปิดท้ายกิจกรรมวันครูด้วยการบรรยายในหัวข้อ	 
“ครูในยุคปัจจุบัน”	โดยบาทหลวงยอด	เสนารักษ์	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	อาคารรัตนบรรณาคาร

ราตรีสัมพันธ์ 2013
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ี ได้จัดงานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญธนบุร	ีประจำาปีการศึกษา	2555	ซึ่งในวันศุกร์ที่	 25	มกราคม	2556	 เป็นการแสดง
ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที	่4	ถึงมัธยมศึกษาปีที่	3 โดยมี	คุณจตุรงค์	ผ่องลำาเจียก	ผู้อำานวยการสำานักงานเขตบางแค	ให้เกียรติเป็นประธาน
เปิดงาน และ	ดร.มนัส	โนนุช	ผู้อำานวยการสำานักนโยบายและแผน	มูลนิธิมิราเคิล	ออฟไลฟ์	ให้เกียรติมาร่วมชมการแสดงของบุตรสาว และในวันเสาร์ที่	 
26	มกราคม	2556	เปน็การแสดงของนกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปทีี	่1	ถงึประถมศกึษาปทีี	่3	และระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	โดยม	ีภราดามศีกัดิ	์
ว่องประชานุกูล	 ผู้อำานวยการโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย	 แผนกประถมศึกษา	 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	ณ	บริเวณด้านหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร   
ซึ่งรูปแบบการแสดงงานราตรีสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็น	International	Style	เพื่อสื่อให้เห็นศิลปะ	วัฒนธรรมของประเทศต่างๆ
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วจนพิธีกรรมปิดปีการศึกษา
	 งานอภิบาล	 ฝ่ายกิ จการ นัก เรี ยน	 ได้ จั ดวจนพิ ธี กรรม
ขอบคุณพระเจ้า	 ในโอกาสปิดปีการศึกษา  2555	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 
21	 กุมภาพันธ์	 2556	 ณ	 หอประชุมหลุยส์ฯ	 โดยมี	 บาทหลวงประทีป	 
สุทธินาวิน	 ให้เกียรติเป็นประธานประกอบพิธีกรรม	 และนักเรียนระดับ 
ชั้น	ป.5	-	ม.3	เข้าร่วมพิธี

พิธีเปิดมาร์ตินยิมเนเซียม
	 ภราดามารต์นิ	ประทีป	โกมลมาศ	อธกิารกติตคิณุ	มหาวิทยาลยัอสัสมัชญั	ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานเปดิมารต์นิยมิเนเซยีม	อาคาร	Golden	Jubilee	
เมื่อวันเสาร์ที่	2	กุมภาพันธ์	2556	โดยมี	ภราดาเลโอ	วิศิษฐ์	ศรีวิชัยรัตน์	ภราดามีศักดิ	์ว่องประชานุกูล	ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย คณะภราดาโรงเรียน 
อัสสัมชัญธนบุรี	และคุณพิทูร	พุ่มหิรัญ	อดีตเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	ศิษย์เก่าดีเด่นประจำาปีการศึกษา	2555	ให้เกียรติเข้าร่วมงาน	นอกจากนี้ยังมี
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	ตลอดจนคณะครู	และศิษย์เก่าเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

พิธีเปิดศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพฯ และค่ายวิชาการฯ
	 ดร.พรพรรณ	ไวทยางกูร	ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร	์และเทคโนโลยี	(สสวท.)	และ	ดร.พรชัย	อินทร์ฉาย	หัวหน้าสาขา	
พสวท.	และ	สควค. ไดใ้หเ้กยีรตมิาเปน็	ประธานเปดิศนูยพ์ฒันา	อจัฉรยิภาพทางวทิยาศาสตรแ์ละคณติศาสตร	์ระดบัประถมศกึษา	และคา่ยวชิาการสำาหรบั	
นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์	และคณิตศาสตร	์ระดับประถมศึกษา	เมื่อวันศุกร์ที่	8	กุมภาพันธ์ 2556	ณ	หอประชุม	หลุยส์	มารี	เดอ	
มงฟอร์ต	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการให้การต้อนรับ ทั้งนี้	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีเป็นโรงเรียน	1	ใน	12 โรงเรียน	ที่ทางสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์	 และเทคโนโลยี	 ได้คัดเลือกเป็นศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์	 และคณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา  ซึ่งการ 
เข้าค่ายในครั้งนี้มีนักเรียนเข้าร่วม	จำานวน	100	คน 
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พิธีเปิดห้องรับรอง “อรวัฒนศรีกุล” และสังสรรค์ครอบครัวสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีเปิดห้องรับรอง	 “อรวัฒนศรีกุล”	 เมื่อวันเสาร์ที่	 19	 มกราคม	 2556	 โดยมี	 คุณกมลลักษณ์	 อรวัฒนศรีกุล	 
ใหเ้กยีรตเิปน็ประธานในพธิี	หลงัจากนัน้	คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครฯู	ไดเ้ขา้รว่มงานสงัสรรคค์รอบครวัสมาคมผูป้กครองและครฯู	ณ	อาคาร	 
Golden	Jubilee	ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีคณะกรรมการที่ปรึกษา	สมาคมผู้ปกครองและครูฯ	และอดีตคณะกรรมการเข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

คืนสู่เหย้า
	 สมาคมศษิยเ์กา่อสัสมัชญัธนบรุ	ีรว่มกบัโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีจดังานคืนสู่เหยา้	“แดง	ขาวดาวสวรรค์	คนืวนัวาน”	เมือ่วนัเสารท์ี	่2	กุมภาพนัธ	์
2556	ณ	บริเวณสนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	โดยมี	ภราดา	ดร.บัญชา	แสงหิรัญ	ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน	ภายในงานมีพิธีมอบโล่เกียรติคุณ 
ใหแ้กศ่ษิยเ์กา่ดเีดน่	จำานวน	4	ทา่น	ไดแ้ก	่คณุสวุฒัน ์ลปิตพลัลภ	อดตีรองนายกรฐัมนตร	ีนายพทิรู	พุม่หริญั	อดตีเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร	ศาสตราจารย์	
นายแพทยภ์เิศก	ลมุพกิานนท	์คณบดคีณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัขอนแกน่	 และนายประสาน	องิคนนัท	์รองกรรมการผูจ้ดัการบรษัิท	ทีวบีรูพาจำากดั	
ซึ่งในปีนี้มีศิษย์เก่าเข้าร่วมงานจำานวนกว่าสองพันคน

กอล์ฟการกุศล ACTPTA 2nd

	 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดการ
แขง่ขนักอลฟ์การกศุล	ACTPTA	2nd	GOLF	CHAMPIONSHIP	เมือ่วนัจนัทรท่ี์	 
4	กมุภาพนัธ	์2556	ณ	สนาม	เดอะ	รอยลั	เจมส	์กอลฟ์	แอนดส์ปอรต์	คลบั	 
จังหวัดนครปฐม	 โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภททีมได้รับถ้วย 
รางวัลของ	ฯพณฯ	กิตติรัตน์	ณ	ระนอง	รองนายกรัฐมนตรี	และรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการคลัง	ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
จากสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี	 และผู้มีอุปการคุณให้การสนับสนุน
เป็นจำานวนมาก
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โครงการโฟร์โมสต์ 10 ล้านกล่อง 10 ล้านใจ ให้เด็กไทยด้อยโอกาส 
	 กลุม่สาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย	ีได้นำาสง่กลอ่งนมโฟรโ์มสตท์ีค่ณุครผููส้อนวชิาการงานอาชพีไดร้วบรวมจากนกัเรยีนท่ีชว่ยกนั 
สะสม	 เพ่ือส่งเข้าร่วม	 “โครงการโฟร์โมสต์	 10	 ล้านกล่อง	 10	 ล้านใจ	 ให้เด็กไทยด้อยโอกาส”	 ซึ่งเป็นการสนับสนุนการนำารายได้มอบให้กับนักเรียน 
ทีด่อ้ยโอกาสทางการศกึษาผา่นทางกระทรวงศกึษาธกิาร และจากการทีโ่รงเรยีนไดใ้หค้วามรว่มมอืเปน็อยา่งด	ีทางบรษิทัฟรสีแลนดค์มัพนีา่	จำากดั	(มหาชน)	
จึงได้จัดพิธีรับมอบโล่เกียรติยศ	โดยมี	ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	เป็นประธาน	และมิสรัชน	ีวงศ์เสวต	ผู้ประสานงานการจัดเก็บกล่องนม
เป็นตัวแทนในการรับมอบ	เมื่อวันพุธที	่30	มกราคม	2556	ณ	โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

การแข่งขันทักษะทางวิชาคอมพิวเตอร์
	 มิสนำ้าผึ้ง	แช่มช้อย	หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	และมิสพรพรรณ	ธาราแดน	ได้นำานักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ
แข่งขันในงาน	PSC	Academic	Fair	2012	จัดโดย	จังหวัดนนทบุร	ีร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ	์เมื่อวันพุธที่	23	มกราคม	2556	เข้าพบภราดา	
ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 ซ่ึงรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลมีดังนี้	 การแข่งขันพิมพ์ดีดไทย	 ด้วยคอมพิวเตอร์	 น.ส.กฤตติยา	 ไตรทิพย์ชวลิต	 
ม.5/4	ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง	และนายภาคภูม	ิโภคทว	ีม.5/4	ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน	การแข่งขันการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม	Adobe	Flash	CS4	นายภูรณิฐั	พลศรี	ม.5/2	ได้รบัรางวลัเกยีรตบิตัรเหรยีญทองแดง	การแข่งขนัการใช้โปรแกรมสำานกังาน	(MS-Office	2007)	
นายวริศ	อัจฉริยวนิช	ม.5/1	ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน	นายจีราวัฒน	์บำารุงศุภกิจจ์	และนายรวินท์	ไพศาลธีรเดช	ม.5/4	ได้รับรางวัลเกียรติบัตร
เหรียญทองแดง
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รางวัลการประกวดวาดภาพ
	 ด.ญ.ศกุนิชญ์	 เอี่ยมจรัส	 ชั้น	 ป.3/2	 ได้รับรางวัล	
World	 Third	 Prize	 in	 Two	 Dimensional	 Media	 
Category,	 under	 9	 years	 old	 Age	 Class	 ในรายการ	 
The	Prince	Mahidol	Award	Conference	2013	One	
Health	World	Art	Contest	เมื่อวันจันทร์ที่	28	มกราคม	
2556	ณ	มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

รางวัลวาดภาพระบายสี
	 มิสขนิษฐา	 สิงหเพ็ชร์	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้นำา
นักเรียนเข้าร ่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ	 โรงเรียนเอกชนใน
กรุงเทพมหานคร	ครั้งที่	1	จัดโดย	สำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน		 กระทรวงศึกษาธิการ	 เมื่อวันเสาร์ท่ี	 16	 กุมภาพันธ์	 2556	 
ณ	 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ	 ผลการแข่งขัน	 เด็กหญิง
อัญมณี	หล่อประสงค์สุข	 ม.3/5	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 
จากการ	 ประกวดวาดภาพระบายสี	 เทคนิคสีนำ้า	 ในหัวข้อ	 “หนึ่งใน
อาเซียนคือประเทศไทย”

รางวัลประกวดเดี่ยวขิม
	 เด็กชายวิฑูรย์	 เนียมนาค	 ม.3/8	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ	 1	และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ	 จากการแข่งขันรายการประกวด
เดี่ยวขิม	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	 “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับชาติ”	เมื่อวันที่	13	 -	 15	กุมภาพันธ์	 2556	ณ	 อิมแพ็คอารีน่า	
เมืองทองธานี	 โดยมี	 มิสนิภาพรรณ	 ระดมกิจ	 มาสเตอร์ปริญญา		 
ช่างกลึงกูล	และอาจารย์ธนาธิป	ไตรพิทยกุล	เป็นครูผู้ฝึกซ้อม
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พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนหลักสูตร ACT - Bell
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร	ีโดยศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT	-	Bell	ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที	่3	ผู้สำาเร็จการศึกษา 
หลักสูตรการเรียน	Bell	และมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม	เมื่อวันที่	11	กุมภาพันธ	์2556	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1	 
อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมี	 Mr.	 Bruce	Milne,	 Programmes	Manager	 for	 overseas	 contracts	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	 และภราดา	 
ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการโรงเรียน	 ภราดาสอาด	 สัญญลักษณ์	 หัวหน้าสำานักผู้อำานวยการ	 พร้อมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำานวยการ	 
ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธี

มอบเกียรติบัตรคอร์สเรียนภาษาจีน
	 งานการเรยีนการสอนภาษาจนี	ฝา่ยวชิาการ	ไดจ้ดั 
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่คุณครู	 และเจ้าหน้าท่ีท่ีผ่านการ
พัฒนาการสื่อสารภาษาจีนขั้นพื้นฐาน	 ประจำาปีการศึกษา	
2555	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ให้เกียรติเป็น
ประธาน	เมื่อวันศุกร์ที่	22	กุมภาพันธ	์2556	ณ	ห้องประชุม
รัตนบรรณาคาร	1

มอบเกียรติบัตรผู้ร่วมงานประชาสัมพันธ์ 
ปีการศึกษา 2555

	 งานประชาสัมพันธ์	 ฝ่ายธุรการ	 -	 การเงิน	 ได้จัดทำาเกียรติบัตร 
สำาหรับคุณครูและนักเรียนที่ ได้ ให้ความร่วมมือในการดำาเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ	 อาทิ	 การเขียนบทความลงวารสาร	 อสธ	 สาร	 
การพากษ์เสียงประกอบวีดิทัศน์	 และการแปลภาษา	 โดยมี	 ภราดา	 
ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธานในการ 
มอบเกียรติบัตร	 เม่ือวันศุกร์ที่	 15	 กุมภาพันธ์	 2556	 ณ	 ห้องประชุม 
รัตนบรรณาคาร	1	
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กิจกรรมวันเด็ก
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดกิจกรรมวันเด็ก	 เมื่อวันศุกร์ที่	 11	
มกราคม	2556	โดยมี	ภราดา	ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	ให้เกียรติ
เปน็ประธานในพธิเีปดิ	และมอบรางวลัแกน่กัเรยีนทีช่นะการประกวดนทิรรศการ	
ASEAN	 จากกิจกรรม	 ACT	 ASEAN	 Knowledge	 Fair	 ณ	 เวทีหน้าอาคาร 
รตันบรรณาคาร	ซึง่ในตอนทา้ยของพธิไีดม้กีารมอบของเลน่ให้แกต่วัแทนชมุชน	 
เพื่อนำาไปจัดกิจกรรมวันเด็กในชุมชน	

The Heart of Giving ปีที่ 5
	 มิสกุนทินี	 อยู่เพ็ชร	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 นำาคณะตัวแทนครู	 และ
นักเรียนเข้ารับมอบโล่เกียรติคุณ	 และเกียรติบัตรในโครงการ	 “The	 Heart	
of	 Giving”	 ประจำาปีการศึกษา	 2555	 เมื่อวันพุธที่	 20	 กุมภาพันธ์	 2556	 
ณ	ห้องศรีวรา	 A	 โรงแรมทาวน์อินทาวน์	 จัดโดย	 มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศ   
เพื่อแสดงความขอบคุณคณะผู้บริหาร	 คณะครู	 ผู้ปกครองและนักเรียน 
ทีใ่หก้ารสนบัสนนุในการรว่มบรจิาคเงนิใสก่ลอ่งบรจิาคขนาดเลก็	นำาไปชว่ยเหลอื
เดก็ยากไร	้และดอ้ยโอกาสทางการศกึษา	ซึง่โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีไดเ้ขา้รว่ม
โครงการต่อเนื่องเป็นปีที	่5	

ค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ปีการศึกษา 2555
	 	 งานลกูเสอื	-	เนตรนาร	ีฝา่ยกจิการนกัเรยีน	ไดจ้ดัโครงการเขา้คา่ยลกูเสอื	-	 
เนตรนารี	 สำาหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 -	 ระดับช้ันมัธยมศึกษา 
ปีที่	3	ประจำาปีการศึกษา	2555	ดังนี้
	 ระดับชั้น	ป.1	วันที่	10	มกราคม	2556	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
	 ระดับชั้น	ป.2	วันที่	9	มกราคม	2556	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
	 ระดับชั้น	ป.3	วันที่	8	มกราคม	2556	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
	 ระดับชั้น	ป.4	วันที่	17	-	18	มกราคม	2556	ณ	ค่ายยอแซฟอุปถัมภ์
	 ระดับชั้น	ป.5	วันที่	7	-	9	มกราคม	2556	ณ	ค่ายปิยมงคล	จ.ราชบุรี
	 ระดับชั้น	ป.6	วันที่	17	-	19	มกราคม	2556	ณ	ค่ายมวกเหล็ก	จ.สระบุรี
	 ระดับชั้น	ม.1	วันที่	17	-	19	มกราคม	2556	ณ	ค่ายมวกเหล็ก	จ.สระบุรี
	 ระดับชั้น	ม.2	วันที่	28	-	30	มกราคม	2556	ณ	ค่ายเสือป่าแคมป์	จ.สระบุรี
	 ระดับชั้น	ม.3	วันที่	4	-	6	กุมภาพันธ	์2556	ณ	ค่ายบุรฉัตร	จ.ราชบุรี
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ส่งเสริมการเรียนรู้ ก้าวสู่งานอาชีพ
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ได้จัดการ
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “ส่งเสริมการเรียนรู้	 ก้าวสู่งานอาชีพ”	 ให้แก่
นักเรียนในชุมชน	ระดับชั้น	ป.4	-	ม.3	จำานวน	30	คน	โดยมี	ภราดาวิริยะ	
ฉันทวโรดม	 อธิการโรงเรียน	 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม	 
เมื่่อวันเสาร์ที่	 9	 กุมภาพันธ์	 2556	ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1   
อาคารรัตนบรรณาคาร

อบรมโปรแกรม Adobe Captivate 
สำาหรับบุคลากรในชุมชน

	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 ได้จัดอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน 
ด้วยโปรแกรม	 Adobe	 Captivate	 ให้แก่บุคลากรทางการศึกษา 
ในชุมชน	จำานวน	12	ท่าน	ตามโครงการเสริมทักษะคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน	 
โดยมี	 มาสเตอร์ผดุงศักดิ์	 แสงสวงค์	 หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์	 และ 
มิสทิพวรรณ	วงศ์เวียน	 เป็นวิทยากร	และบุคลากรจากศูนย์คอมพิวเตอร ์
ร่วมเป็นผู้ช่วยวิทยากร  ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากภราดา 
สอาด	 สัญญลักษณ์	 หัวหน้าสำานักผู้อำานวยการ	 ให้เกียรติเป็นประธาน 
มอบเกยีรตบิตัร	และกล่าวปดิการอบรม	เม่ือวนัเสารท์ี	่19	มกราคม	2556	
ณ	ห้องคอมพิวเตอร์	5	อาคารอัสสัมชัญ

กีฬาเทเบิลเทนนิสชุมชน
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	ได้จัดให้มีโครงการ
แขง่ขนักฬีาเทเบลิเทนนสิชมุชน	ผู้ปกครอง	และบคุลากรโรงเรยีนอสัสมัชญั
ธนบุรี	ครั้งที่	1	ระหว่างวันที่	14	-	17	มกราคม	2556	ณ	อาคารเซนต์แมรี่	
ผลการแข่งขัน	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 คุณศุภชัย	 ทองเผือก	 รางวัลรอง 
ชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	คุณประสิทธิ์	กำาเนิดบุญ	และรางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ	2	ได้แก่	คุณวุฒิชัย พรหมนิมิตชัย	โดยมี	ภราดาสุนันท์	โยธารักษ	์ 
ที่ปรึกษาโรงเรียน	ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบถ้วยรางวัล

ฟุตบอลชุมชนพี่น้องอัสสัมชัญธนบุรี 2012
	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	ได้จัดโครงการฟุตบอลชุมชนพี่น้องอัสสัมชัญ
ธนบรุ	ี2012	คร้ังที	่1	เม่ือวนัเสารท์ี	่5	มกราคม	2556	โดยม	ีคุณณรงคว์ทิย	์
อุ่นแสงจันทร์	 ผู้อำานวยการนักกีฬาโครงการพิเศษให้เกียรติเป็นประธาน 
ในพิธีเปิด	 ณ	 สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 ผลการแข่งขัน	 มีดังนี้	 
รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	ทีมหมู่บ้านเศรษฐกิจ	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	 
ได้แก่	ทีมศิรินุสรณ	์รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	ทีมกสิณธรวิทยา	
และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 3	 ได้แก่	 ทีมรวมบางแค	 โดยมี	 ภราดา	
ดร.ชำานาญ	เหล่ารักผล	ผู้อำานวยการ	เป็นประธานในพิธีปิด	เมื่อวันเสาร์ที่  
12	มกราคม	2556	ณ บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ
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ประเมินรับรองโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ

	 คณะกรรมการจากสำานักอนามัย	 และสำานักบริหารงาน 
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ได้เข้ามาประเมินรับรอง
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ	เมื่อวันศุกร์ที	่15	กุมภาพันธ	์2556	ผลการ
ประเมิน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ผ่านมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม 
สขุภาพระดบัทอง	ในโอกาสน้ี	ขอขอบคุณ	คุณคร	ูเจา้หนา้ที	่พนกังาน	
นกัเรยีน	ผู้ปกครองและชมุชน	ตลอดจนโรงพยาบาลวชิยัเวช	อนิเตอร์
เนช่ันแนล	 หนองแขม	 ที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นอย่างดี

สรุปผลการตรวจวิเคราะห์พลังงาน
ห้องเรียนสีเขียว

	 คณะกรรมการจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	
จำานวน	4	ท่าน	ได้แก่	คุณมัลลิกา	ประเสริฐสม	หัวหน้ากองส่งเสริม 
ทัศนคติ	 คุณสมบัติ	 วัฒน์วนิชนันท์	 หัวหน้าพัฒนาสื่อการเรียน	 
คุณตรีบูรณ์	 นอนทอง	 และคุณชลาธิศ	 อินทร์เพ็ญ	 ได้มานำาเสนอ 
ผลการตรวจวิเคราะห์พลังงาน	 จากการตรวจวัดการใช้พลังงาน 
ของโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีตามโครงการโรงเรยีนสเีขยีว	และแนะนำา
วิธีการประหยัดพลังงานแก่คุณครู	 และเจ้าหน้าท่ี	 เมื่อวันศุกร์ท่ี	 22	
กุมภาพันธ์	2556	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1

ร่วมไว้อาลัย
	 คณะภราดา	 ครู	 เจ้าหน้าที่	 และพนักงาน	 ขอแสดงความ
เสียใจต่อการจากไปของมิสจินตนา	 กลีบพิพัฒน์  และบุตรสาว	 
ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี	 2  โดยตั้งศพ 
สวดพระอภิธรรม ระหวา่งวนัที ่3	- 8  มกราคม	2556	ณ	วดับณุยประดษิฐ	์
และมีพิธีฌาปนกิจศพ	เมื่อวันพุธที่	9	มกราคม	2556	ซึ่งทางโรงเรียน 
เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม	เมื่อวันจันทร์ที่ 7	มกราคม	2556	ทั้งนี	้

ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำานวยการ	 
ได้มอบเงินสวัสดิการครูและเจ้าหน้าที่ 	 และ
เงินบำาเหน็จของมิสจินตนา	 กลีบพิพัฒน์	 ให้แก่
ครอบครัว	 เมื่อวันพุธที่  13  กุมภาพันธ์  2556	 
ณ	หอ้งรบัรองผูอ้ำานวยการ	อาคารรตันบรรณาคาร
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งานแถลงข่าวความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เปิดแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือยุทธศาสตร์ได้เปิดแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือยุทธศาสตร์ได พัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชนพัฒนาฟุตบอลระดับเยาวชนพ หรืออะคาเดมี่หรืออะคาเดมี่หร ระหว่างระหว่างระหว กิเลนผยองกิเลนผยองก
สโมสรเอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ดเมืองทองยูไนเต็ดเม แชมป์ลีกสูงสุดสามสมัย กับกับก เจ้าสัวน้อย โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี และเปิดตัวสโมสรอัสสัมชัญธนบุรีและเปิดตัวสโมสรอัสสัมชัญธนบุรีและเป ฤดูกาลฤดูกาลฤด 2013
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์กุมภาพันธ์ก 2556 ณ ห้องห้องห VIP Louge อาคาร Golden Jubilee โดยมีโดยมีโดยม คุณรณฤทธิ์คุณรณฤทธิ์ค ซื่อวาจาซื่อวาจาซ ผู้อำผู้อำผ านวยการสโมสรเมืองทอง
ภราดา ดร.ชำานาญ เหลา่รกัผล ผูอ้ำผูอ้ำผ านวยการโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี คุณณรงคว์ทิย์คุณณรงคว์ทิย์ค อุน่แสงจนัทร์อุน่แสงจนัทร์อ ผู้อำผู้อำผ านวยการนกักฬีาโครงการพเิศษ นายกวนิ ธรรมสจัจานนัท์
ผู้รักษาประตูทีมชาติไทย และทีมเอสซีจี เมืองทองฯ ตลอดจน คณะสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน

ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 
ผู้ให้ก�รสนับสนุนนักกีฬ�โครงก�รพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ผลการแข่งขันฟุตบอลรายการกรมพลศึกษา
	 เมื่อวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 นักกีฬาทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนักกีฬาทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีน ได้รับรางวัลดังนี้ได้รับรางวัลดังนี้ได รุ่นอายุรุ่นอายุร 12 ปีปีป และ รุ่นอายุรุ่นอายุร 16 ปีปีป ได้รับรางวัลได้รับรางวัลได
รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่นอายุ 14 ปี และรุ่นอายุ 18 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ

แชมป์ฟุตบอล 7 สี
	 ทมีเจา้สวันอ้ย โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี เขา้รว่มการแขง่ขนัฟตุบอลรายการฟตุบอลเขา้รว่มการแขง่ขนัฟตุบอลรายการฟตุบอลเ 7 คน แชมปก์ฬีาแชมปก์ฬีาแ 7 สี ผลการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิผลการแขง่ขนัรอบชงิชนะเลศิผลการแ เมือ่วนัเสารท์ี่เมือ่วนัเสารท์ี่เม
26 มกราคม 2556 ณ สนามเทพหสัดนิสนามเทพหสัดนิสนามเทพห ทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุีทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุีท ชนะ ทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัศรรีาชาท 3 : 0 ประตู ไดร้บัรางวลัชนะเลศิไดร้บัรางวลัชนะเลศิได พรอ้มทนุการศกึษาพรอ้มทนุการศกึษาพร
300,000 บาท โดยมี นายก้องภพ ลวดทรง ชั้น ม.6/8 ได้รับรางวัลนักฟุตบอลยอดเยี่ยม และมาสเตอร์ธร สอระภูมิ ได้รับรางวัลผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม
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