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สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นก�าลังส�าคัญท่ีช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริมให้โรงเรียนได้
ก้าวหน้าในทุกด้าน เป็นสื่อกลางที่ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ให้มีความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน ตลอดจน 
ร่วมกันปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือประโยชน์ของนักเรียนเป็นส�าคัญ 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีภารกิจหลักที่ส�าคัญคือจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนให้มีทักษะวิชาการ และทักษะทางสังคมควบคู่
ไปกับคุณธรรมจริยธรรม ให้เติบโตเป็นก�าลังส�าคัญของประเทศชาติในอนาคต ตามจิตตารมณ์ของท่านนักบุญหลุยส์ มารี กรี
ญอง เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะฯ ภายใต้คติพจน์ที่ว่า “LABOR OMNIA VINCIT ซึ่งหมายถึง ความวิริยะอุตสาหะเป็นหนทาง 
ที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ” การจัดกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ จึงเป็นกิจกรรมท่ีล้วนแต่น�ามาซ่ึงการสร้างความร่วมมือร่วมใจของ
บรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต้ังใจและพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือสร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสถาบัน 
อัสสัมชัญธนบุรี ให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไป

ผมขอแสดงความชืน่ชมในความเข้มแขง็และพลงัแห่งความสมคัรสมานสามคัคีของคณะกรรมการสมาคมฯ ตลอดจน
มวลสมาชกิทกุท่าน จงึขอถอืโอกาสนีข้อบคณุในความทุ่มเทเสยีสละของคณะกรรมการสมาคมฯ และท่านผูป้กครองทกุท่าน ท่ีมี
ส่วนร่วมสนับสนุนการด�าเนินงานของสมาคมฯ ให้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอแม่พระอัสสัมชัญองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ได้อวยพร
ให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญในชีวิตและหน้าที่การงานตลอดจนกิจการต่างๆ ตลอดไป

	 (ภราดา	ดร.ช�านาญ		เหล่ารักผล)

	 ผู้อ�านวยการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

	 อุปนายกคนที่	1

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นสมาคมหนึ่งท่ีคณะกรรมการมีความเข้มแข็ง เสียสละทุน

ทรัพย์ และเวลาเข้ามาร่วมบริหารสมาคมฯ ท�าให้กิจกรรมต่าง ๆ ได้บรรลุเป้าหมาย ผมขอขอบคุณกรรมการทุกท่านมา ณ ที่นี้  

รวมถึงผู้ปกครองนักเรียนทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในการสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนด้วยดีเสมอมา

 สมาคมฯ มีนโยบายที่สนับสนุนโรงเรียนทุกด้าน รวมท้ังสวัสดิการของคุณครู เพื่อพัฒนาด้านต่าง ๆ  

เพื่อบุตรหลานที่เข้ารับการศึกษาในสถาบันแห่งนี้

 หวังเป็นอย่างย่ิงที่จะได้รับการสนับสนุน และร่วมมือจากทุกฝ่ายเช่นนี้ตลอดไป และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ โปรดอวยพรให้ท่านและครอบครัว มีสุขภาพแข็งแรง ประสบกับความสุขความส�าเร็จตลอดไป

 ด้วยความปรารถนาดี

 นายส่องแสง	ปทะวานิช

	 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สารจากนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สารจากอุปนายกสมาคมฯ	คนที่	1
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การเข้ามารบังานในต�าแหน่งอปุนายกสมาคมผูป้กครองและครูฯ คนที ่3 ของโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรีุ ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา 
กระผมมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมบริหารสมาคมฯ เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โดยท�าหน้าท่ีส่งเสริมและสนับสนุน
กจิกรรมต่าง ๆ ของโรงเรยีนตลอดมา

กระผมได้ตระหนกัถงึความส�าคญัในการพฒันาโรงเรยีนให้เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ก้าวทนัความเปลีย่นแปลงของโลกในปัจจบุนั 
ทัง้ในด้านความคดิสร้างสรรค์ การคดินอกกรอบ และพฒันาความคดิเชงินวตักรรม เพือ่ก้าวทันต่อการเปลีย่นแปลงในยคุ Disruption เพราะ
การส่งเสรมิให้โรงเรยีนเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู ้ และทนัต่อการเปลีย่นแปลงของเทคโนโลยจีะท�าให้นกัเรยีนเกดิทกัษะการแสวงหาความรู้
ตลอดชวิีต หรอื Lifelong learning ซึง่เป็นสิง่ทีผ่มให้ความส�าคญักบัโรงเรยีนอย่างมาก

การด�าเนนิงานของสมาคมฯ ทีผ่่านมาประสบความส�าเรจ็ได้ เพราะได้รบัการร่วมแรง ร่วมใจจากทกุฝ่ายโดยเฉพาะท่านผูป้กครอง 
ที่ให้การสนบัสนนุงบประมาณแก่สมาคมฯ ด้วยดเีสมอมา รวมถงึคณะครทูีค่อยช่วยเหลอืและสนบัสนนุร่วมท�ากจิกรรมต่าง ๆ ผ่านไปได้ 
อย่างมีประสิทธภิาพและเกดิประสทิธผิลสงูสดุ ท�าให้ทกุกจิกรรมประสบความส�าเรจ็ตามวตัถปุระสงค์ทีว่างไว้จนเป็นทีป่ระทบัใจอย่างยิง่

ในโอกาสนี ้ กระผมขอขอบคณุทกุท่านที่ให้การสนบัสนนุทกุ ๆ กจิกรรมและให้ความร่วมมอืกบัทางสมาคมฯ ด้วยดเีสมอมา 
และผมขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยั และสิง่ศกัดิส์ทิธิท์ัง้หลายทีท่่านนบัถอื โปรดดลบนัดาลให้ทกุท่านประสบกบัสิง่อนัเป็นมงคลสมบูรณ์
พลูผล พร้อมทัง้จตรุพธิพรชยัทกุประการ

 ด้วยความปรารถนาดี
	 ดร.อรณุ	คงเจรญิ

 อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	คนที่	3

ในปีการศึกษา 2562 ท่ีผ่านมานั้น ทางสมาคมผู้ปกครองฯ ได้ท�ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนและโรงเรียน 

ในเครือมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเน่ือง ตลอดระยะเวลาท่ีผมได้มาท�าหน้าท่ีอุปนายกฯ คนท่ี 2 สิบกว่าปี ได้เห็นความพัฒนา  

ความก้าวหน้าของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ในทุก ๆ  ด้าน ทั้งด้านอาคารสถานที่ที่สร้างขึ้นใหม่ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีบุคลากร

ที่ดีมีคุณภาพท�าให้การเรียนการสอนมีความพร้อม ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ดนตรี กีฬา เป็นท่ียอมรับของผู้ปกครองท่ัวไป  

เด็ก ๆ ที่มีโอกาสมาเรียน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแห่งนี้ ถือได้ว่าเป็นโอกาสที่ดี และประสบผลส�าเร็จกันอย่างมากมาย 

 ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมกันสนับสนุนและสละเวลา 

มาร่วมกันท�างาน จนประสบผลส�าเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

  ในโอกาสนี้ ผมขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือ จงดลบันดาลให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข

ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงปราศจากโรคภัย สมหวังในสิ่งที่ปรารถนาตลอดไป 

 ด้วยความปรารถนาดี

 นายชิด	แถมสวัสดิ์

	 อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	คนที่	2

สารจากอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	คนที่	2

สารจากอุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	คนที่	3
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ประวัติการก่อตั้ง

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ ีจัดต้ังขึน้ในสมัยภราดาสมพงศ์ ศรสุีระ ด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการ เมื่อปี พ.ศ. 2525 ได้มอบหมายให้มาสเตอร์ทวี ปัญญา ไปร่างข้อบังคับสมาคมฯ 

แต่ยังไม่ทันได้ย่ืนเรื่อง ภราดาสมพงศ์ ศรีสุระ ได้ย้ายไปรับต�าแหน่งโรงเรียนอ่ืนตามวาระ ต่อมาเมื่อ

ภราดามีศักดิ์ ว่องประชานุกูล เป็นผู้อ�านวยการ ได้มอบหมายให้มาสเตอร์วิชิต กาฬกาญจน์ ครูใหญ่ 

ไปด�าเนินการจัดตั้งสมาคมผู้ปกครองฯ ต่อ จนส�าเร็จ โดยยื่นเรื่องขออนุญาตจัดตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 28 

กันยายน 2529 มีผู้ร่วมลงนาม 3 ท่าน คือ

1. ภราดามีศักดิ์	 ว่องประชานุกูล	 ผู้อ�านวยการ 

2.	คุณวิริยะ		 ตรังอดิศัยกุล	 ผู้ปกครอง

3. คุณชัยวุฒิ	 เกษมเปรมจิต	 ผู้ปกครอง

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ก่อตั้ง

สมาคมผู้ปกครองฯ มาเป็นเวลา 34 ปี มีนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี รวม 

3 ท่าน คือ

1.	คุณวิริยะ	 ตรังอดิศัยกุล	 ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	ปีการศึกษา	2530	-	2535

2.	คุณสุธรรม	 โตทับเท่ียง	 ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	ปีการศึกษา	2536	-	2545

3.	คุณส่องแสง	 ปทะวานิช	 ด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ	ปีการศึกษา	2546	-	ปัจจุบัน

นอกจากน้ี ยงัมีคณะกรรมการอกีหลายท่าน ได้ทุม่เท เสยีสละเวลา ทัง้ก�าลงักายและทนุทรพัย์ 

หมุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันเข้ามาบริหารสมาคมผู้ปกครองฯ จนท�าให้สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน

อัสสัมชัญธนบุรี ได้ชื่อว่า เป็นสมาคมผู้ปกครองท่ีมีความเข้มแข็งมากที่สุดสมาคมฯ หน่ึงของมูลนิธิ

คณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย นอกจากนั้น สมาคมฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองโรง

เรียนอัสสัมชัญธนบุรีทุกท่าน จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีการศึกษา	2561

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

วันเสาร์ที่	23	มีนาคม	2562

ณ	หอประชุม	หลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

ผู้มาประชุม	 1. กรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ จ�านวน 20 คน
 2. ครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จ�านวน 252 คน
 3. ผู้ปกครองนักเรียน จ�านวน 516 คน
  	 รวมทั้งสิ้น	 จ�านวน	 788	 คน

เริ่มประชุมเวลา	09.10	น.
เมื่อผู้เข้าประชุมมาพร้อมแล้ว ตรวจสอบองค์ประชุมปรากฏว่าครบองค์ประชุมตามข้อ 42 จึงเริ่มด�าเนิน 

การประชุม โดยพธิกีรแนะน�าคณะกรรมการสมาคมฯ และนายกสมาคมฯ ด�าเนนิการประชมุ ตามระเบยีบวาระการประชมุ 
ดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่	1	เรื่องที่นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมฯ กล่าวทักทายผู้อ�านวยการ คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและ

ครูฯ คณะครูและผู้ปกครอง พร้อมแจ้งให้ทราบ ดังนี้
เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมวดท่ี 7 ข้อที่ 41 นายก

สมาคมฯ ต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ปีละ 1 คร้ัง ขอบคุณผู้ปกครองซึ่งเป็นสมาชิก ท่ีสละเวลาเข้าร่วม 
การประชุมและสนับสนุนให้ความร่วมมือกับสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นอย่างดียิ่ง หากผู้ปกครองท่านใด มีเรื่อง
ท่ีจะแจ้งให้ทางสมาคมฯ ทราบ สามารถแจ้งเข้ามาได้ 

ทกุท่านคงมคีวามภาคภมูิใจในโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรีุซึง่เป็นสถาบนัทีม่ชีือ่เสียง มคีวามพร้อมในทกุ ๆ  ด้าน  
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ ด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ ที่ผ่านมา ผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็น
อย่างดียิ่ง นักเรียนค่อนข้างมีระเบียบวินัย จึงควรร่วมมือกันระหว่างบ้านและโรงเรียน ว่าจะท�าอย่างไรให้นักเรียน
ของเรามีระเบียบวินัยที่ดีตลอดไป

การประชุมครั้งนี้ ผู้อ�านวยการติดภารกิจ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งนี้ ได้บันทึกเป็นวิดีโอเทปไว้ 
เพ่ือแจ้งข้อมูลให้ผู้ปกครองที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ

เรื่องที่อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คนที่ 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

อปุนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คนที ่1 กล่าวทกัทายผูเ้ข้าร่วมประชุม และกล่าวถงึนโยบายการบริหาร
จดัการศกึษาของโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรีุทีด่�าเนินงานภายใต้วสัิยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์กรคอื การจดัการการศกึษาตาม
ทศิทางการศึกษาแนวมงฟอร์ต พฒันาอัจฉริยภาพผูเ้รยีนเตม็ตามศกัยภาพ ผูเ้รยีนสามารถสือ่สารภาษาสากล มีเอกลกัษณ์ 
ด้านสนุทรยีภาพทางดนตร ี กฬีา เป็นผูน้�าด้านการอนุรักษ์พลังงานและส่ิงแวดล้อมในโรงเรียน ภายใต้การบรหิารจดัการ
ระบบคณุภาพมาตรฐานสากลทีมุ่ง่เน้นนกัเรยีนและผู้ปกครองให้เป็นศนูย์กลางการด�าเนินงานอย่างแท้จริง

ด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอน เน้นด้านการพัฒนาอัจฉริยะภาพผู้เรียนให้เต็มศักยภาพตาม 
ความถนดั ความสามารถและความสนใจ ให้ความส�าคญักบัทกัษะการค้นคว้าความรู้รอบตวั และการปรับตวัให้ทนัต่อการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสังคมยุคเทคโนโลยี ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

ด้านบุคลากร มุ่งเน้นการสร้างความผูกพันให้เกิดแก่บุคลากร ผู้ร่วมบริหาร ร่วมกันสร้างวัฒนธรรมทางการ
สื่อสารที่ดี มีความชัดเจน ยืดหยุ่น ให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วมและมีอิสระในการท�างาน เพื่อสร้างความส�าเร็จให้แก่
โรงเรียน มีการจัดตั้งสวัสดิการและกองทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพและขวัญก�าลังใจที่ยั่งยืนและเป็นระบบ

ด้านอาคารสถานที่ ภายในโรงเรียนแวดล้อมด้วยธรรมชาติและส่ิงอ�านวยความสะดวกที่จัดวางไว้อย่างลงตัว 
ผสานประโยชน์การใช้สอยและมีความทันสมัย สวยงาม โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับการชื่นชมว่าเป็นโรงเรียนที่มี 
สิ่งแวดล้อมและมีสถานที่สวยงามแห่งหนึ่งของประเทศไทย เป็นภาพลักษณ์ความภาคภูมิใจของเราชาวอัสสัมชัญธนบุรี 
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ด้านการอนุรักษ์พลังงาน โรงเรียนได้ด�าเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงานส่ิงแวดล้อมและเศรษฐกิจพอเพียง 
ตามแนวพระราชด�าริ รัชกาลที่ 9 ทั้งด้านการบริหารจัดการ มาตรการด�าเนินงาน การใช้เทคโนโลยีและทรัพยากรที่เป็น
มติรกับสิง่แวดล้อม ทัง้การใช้อุปกรณ์ประหยดัพลังงาน, การใช้พลังงานจากเซลล์แสงอาทติย์, การใช้ทรัพยากรหมนุเวียน
จากระบบน�้าทิ้งและเศษอาหาร มาหมักท�าเชื้อเพลิง ตลอดจนปลูกจิตส�านึกให้เกิดแก่นักเรียน บุคลากรและชุมชน  
ให้อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมทั้งในโรงเรียน ที่บ้าน ประเทศชาติและเป็นประชากรที่ดีของโลก

ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีมีศูนย์ดนตรีที่มีมาตรฐานสากล เทียบเท่าสถาบันดนตรีชั้นน�าภายนอก 
พร้อมด้วยห้องเรียน อุปกรณ์ดนตรีที่มีมาตรฐานและคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่สามารถพัฒนาทักษะด้านดนตรี
ให้ผูเ้รยีนตัง้แต่ระดบัพืน้ฐานจนถงึระดบัสูค่วามเป็นเลศิ มคีวามร่วมมอืกบัสถาบนัดนตรชีัน้น�า ผูเ้รยีนสามารถเลอืกเรยีน
ได้ตามความถนัดและความสนใจ ทั้งในเวลาและนอกเวลาเรียน 

ศนูย์กฬีา นับได้ว่าเป็นเอกลกัษณ์ท่ีท�าให้สังคมได้รู้จกัโรงเรียนอสัสัมชญัธนบรีุ โรงเรียนมีศนูย์กฬีาศนูย์ฟิตเนส 
สระว่ายน�้า สวนสุขภาพ ตลอดจนสถานที่เล่นกีฬาและออกก�าลังกายที่ได้มาตรฐาน ทีมฟุตบอลของโรงเรียนอัสสัมชัญ
ธนบุรีได้รับการยกย่องจากสื่อมวลชนและวงการฟุตบอลไทย ให้เป็นเจ้าแห่งฟุตบอลนักเรียนของประเทศไทย โรงเรียน
มีการบริหารจัดการทีมฟุตบอลและสโมสรอัสสัมชัญยูไนเต็ดแบบมืออาชีพ

ความส�าเร็จของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในวันนี้ เกิดจากความพากเพียรและความร่วมมือร่วมใจจากคณะ
ภราดา นกัเรยีนและผูป้กครอง เราทกุคนยงัคงมุง่มัน่ทีจ่ะน�าพาอสัสัมชญัธนบรุก้ีาวสูก่ารเป็นโรงเรยีนทีด่ทีีสุ่ด เพือ่สร้างคน
ดแีละคนเก่งท่ีสดุ เพ่ือให้เขาเหล่าน้ันเป็นท่ีหน่ึง เพราะความส�าเร็จของผูเ้รียนคอืความส�าเร็จของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี

มติที่ประชุม	ที่ประชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่	2	เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561
นางวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี อ่านรายงานการ

ประชมุใหญ่สามญัประจ�าปีการศกึษา 2560 ประชมุเมือ่วนัเสาร์ที ่24 มนีาคม 2561 ณ หอประชมุ หลยุส์ มาร ีเดอ มงฟอร์ต

มติที่ประชุม ได้พิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติมแต่อย่างใด

ระเบียบวาระที่	3	คณะกรรมการสมาคมฯ แถลงผลงาน
สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เสนอผลการด�าเนินงานที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2561 ด้วยวิดีทัศน์ อาทิ การ

จัดประชุมประจ�าเดือน จัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อติดตามงานและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้นหลายครั้ง สมาคมฯ  
เข้าร่วมกจิกรรมต่าง ๆ  ของโรงเรยีนและของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธคิณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย อาทิ เข้าร่วมพิธีกตเวทิตาจิตครูเกษียณ, ร่วมกับโรงเรียนและสมาคม ศิษย์เก่า จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง
การกุศล, ร่วมให้ก�าลงัใจกบับตุรหลานในการแข่งขนักรฑีาสนีกัเรยีน ครัง้ที ่54, สนบัสนนุและเข้าร่วมกจิกรรมการแข่งขนั 
ว่ายน�้า “ACT SWIMMING CHAMPIONSHIP 2018” ครั้งที่ 10, ร่วมพิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, ร่วมวจนพิธีกรรมเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง 
เดอ มงฟอร์ต, ร่วมพิธีถวายพระพรเน่ืองในวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
ในรัชกาลที่ 9, กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์, ร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ครอบครัวครู เจ้าหน้าที่และพนักงาน, ร่วมงานวันวิชาการ 
“ACT EXTREME EDUCATION 2018”, ร่วมงานการแสดงออกของนักเรียน, ร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการบริหาร 
สมาพันธ์สมาคมฯ และการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 2561 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา, เข้าร่วมทัศนศึกษา 
และดูงานการศึกษากับคณะกรรมการสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียน ในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล
แห่งประเทศไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน, กิจกรรมพบปะตัวแทนผู้ปกครอง, การแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 26,  
กิจกรรม แข่งขันเดิน-วิ่ง การกุศล “ACT CHARITY MINI MARATHON 2019”, จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล  
ครั้งที่ 7, สนับสนุนให้นักเรียนชั้น ป.3, ป.6 และ ม.3 เข้าสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ, สนับสนุน
กองทุนครูเกษียณ,มอบเงินให้ครูเกษียณเมื่ออายุครบ 60 ปี บริบูรณ์, มอบเงินรางวัลให้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สม�่าเสมอ 
โดยไม่ขาด ลา มาสาย ตลอดปีการศึกษา, ส่งพวงหรีดเคารพศพ บิดา-มารดา-คู่สมรส-บุตร ของครูและเจ้าหน้าท่ี 
บิดา-มารดา ของนักเรียนปัจจุบัน ตลอดจนหน่วยงาน/องค์กร หรือบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม และส่งดอกไม้ร่วมแสดง
ความยินดีกับบุคคลในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมที่สมาพันธ์สมาคม 
ผู้ปกครองและครูฯ จัดขึ้นตลอดปีการศึกษา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบ
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ระเบียบวาระที่	4	พิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน ปี 2560
นางสาววรนุช รัตนจรัสโรจน์ ผู้ช่วยเหรัญญิก แถลงงบแสดงฐานะการเงินของสมาคมผู้ปกครองและครู 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากนางสาวสุวรรณา ศรีหงส์ ผู้ตรวจสอบ
บัญชีสมาคมผู้ปกครองฯ ดังนี้

รายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ประจ�าปี 2560 ดังนี้

รายได้รวม 3,092,455.33 บาท
ค่าใช้จ่าย 2,142,110.67 บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย (950,344.66) บาท

งบแสดงฐานะการเงินของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ประจ�าปี	2560	ดังนี้

สินทรัพย์
สนิทรัพย์หมนุเวยีน 5,643,764.29 บาท
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 6,525.55 บาท
รวมสินทรัพย์ 5,650,289.84 บาท

หนี้สิน
หนี้สินหมุนเวียน 458,354.00 บาท 

ทุน
ทุนสะสมยกมา 4,241,591.18 บาท
รายได้สูงกว่ารายจ่าย  950,344.66 บาท
รวมทุน 5,191,935.84 บาท
รวมหนี้สินและทุน 5,650,289.84 บาท

มติที่ประชุม ที่ประชุมให้การรับรองและเห็นชอบตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่	5	แต่งตั้งคณะกรรมการสมาคมฯ	เมื่อถึงก�าหนดออกตามวาระ
5.1 ผู้อ�านวยการฯ ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบุร ีปีการศกึษา 

2562-2563 
นายวรียทุธ บญุพราหมณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนอสัสมัชัญธนบุร ี ประกาศว่า ตามข้อบังคบัสมาคมผูป้กครอง 

และครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี หมวดที่ 5 หน้าที่ 14 เรื่องคณะกรรมการสมาคมฯ ข้อที่ 19 ระบุว่า “คณะกรรมการ 
สมาคมฯ ท�าหน้าทีบ่รหิารงานของสมาคมฯ ประกอบด้วย คณะกรรมการสมาคมฯ ทัง้หมด 25 คน โดยที่โรงเรยีนร่วมกบั
นายกสมาคมฯ สรรหาจากสมาชกิทีเ่ป็นผู้ปกครอง ซึง่มิใช่ครหูรอือาจารย์ในโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบุร ีจ�านวน 18 คน และ
โรงเรยีนสรรหาจากสมาชกิซึง่ก�าลงัเป็นครหูรอือาจารย์โรงเรยีนอสัสมัชัญธนบุร ีจ�านวน 7 คน แล้วน�าช่ือเสนอต่อทีป่ระชมุ
ใหญ่ในวนัประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี เพีอ่ให้ทีป่ระชุมใหญ่รบัรองการเป็นกรรมการสมาคมฯ วาระละ 2 ปี ต่อไป

ให้ผูอ้�านวยการฯ เป็นผู้แต่งตัง้คณะกรรมการสมาคมฯ เพ่ือด�ารงต�าแหน่งนายก, อปุนายก คนที ่2, เหรญัญกิ, 
สาราณยีกร, นายทะเบยีน และต�าแหน่งอืน่ ๆ ตามทีเ่หน็สมควร (ยกเว้นต�าแหน่งอปุนายกคนที ่1 ซ่ึงได้แก่ ผูอ้�านวยการ
โดยต�าแหน่ง)

ผูอ้�านวยการฯ กล่าวว่า เนือ่งจากยังไม่สามารถหาผูท้ีเ่หมาะสมมาด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมฯ ได้ จงึขอร้อง
ให้ นายส่องแสง ปทะวานชิ นายกสมาคมฯ อยูร่บัหน้าทีต่่ออกี 1 วาระ เพราะเป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถ เป็นทีย่อมรบั
ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย มีความเหมาะสม 
ทีจ่ะด�ารงต�าแหน่งนายกสมาคมผู้ปกครองฯ ต่อ
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ผู้อ�านวยการฯ ประกาศแต่งตัง้คณะกรรมการสมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีปี 2562-2563 ดังนี้

1. นายส่องแสง ปทะวานชิ  (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง นายกสมาคมฯ

2. นายช�านาญ เหล่ารกัผล (ผูอ้�านวยการโรงเรยีน) ต�าแหน่ง อปุนายกสมาคมฯ คนที ่1

3. นายชดิ  แถมสวสัด์ิ  (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง อปุนายกสมาคมฯ คนที ่2

4. นายอรณุ  คงเจรญิ  (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง อปุนายกสมาคมฯ คนที ่3

5. นางสาวอษุณา นนทพนัธุ ์ (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการและเลขานกุาร

6. นางสาววไิล ศรปีระภาสขุสนัต ิ (คร/ูอาจารย์) ต�าแหน่ง กรรมการและผูช่้วยเลขานกุาร 

7. นางเยน็จติต์ นกแสง (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการและเหรญัญกิ

8. นางสาววรนชุ  รตันจรสัโรจน์ (คร/ูอาจารย์) ต�าแหน่ง กรรมการและผูช่้วยเหรญัญกิ

9. นายศักด์ิชยั  ประมาณพาณชิย์ (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการและนายทะเบยีน

10. นายสมบติั  บญุสาพพิฒัน์ (คร/ูอาจารย์) ต�าแหน่ง กรรมการและผูช่้วยนายทะเบยีน 

11. นายวรทิศ์นนัท์ เสงีย่มจติรานนท์ (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการและปฏคิม

12. นายจรญั น้อยอิม่ (คร/ูอาจารย์) ต�าแหน่ง กรรมการและผูช่้วยปฏคิม 

13. นางสาวกณันษิฐา ประดับมกุ (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการและสาราณยีากร

14. นายยทุธพงษ์ วงศ์เมอืงสรรค์ (คร/ูอาจารย์) ต�าแหน่ง กรรมการและผูช่้วยสาราณยีากร 

15. นางสาวอรอมุา สวุรรณกฎู (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

16. นางสาวชมยัพร พรเจรญิววิฒัน์ (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

17. นายฤทธริงค์ อนิทรจนิดา (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

18. นายวรรตัน์ ตุลยานนัต์ (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

19. นางสาวศศิมา วงษ์ชาล ี (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

20. นายนพดล ต้ังเผ่าศักด์ิ (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

21. นางสาวดวงกมล แสงดี (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

22. นายสขุสนัต์ กติติภทัรพงษ์ (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

23. นายสนัติ ศรเีครอืแก้ว  (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

24. นายเศกศักด์ิ นติิวฒันานนท์  (คร/ูอาจารย์) ต�าแหน่ง กรรมการ

25. นางสาวสชุาดา อุย้ตา  (ผูป้กครอง) ต�าแหน่ง กรรมการ

และได้เสนอให้คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ เข้าบรหิารงานของสมาคมฯ ตัง้แต่วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 
เป็นต้นไป

มตทิีป่ระชุม รบัรองการเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ ชดุใหม่ท้ังคณะ และเหน็ชอบให้คณะกรรมการสมาคมฯ 
ปฏบิตัหิน้าทีบ่รหิารงานของสมาคมฯ ต้ังแต่วนัที ่30 กรกฎาคม 2562 ตามที ่ผูอ้�านวยการฯ เสนอ และทีป่ระชุมได้ มอบ
หมายให้นายศกัด์ิชยั ประมาณพาณิชย์ นายทะเบยีน เป็นผูย่ื้นค�าร้องขอจดทะเบียนแต่งตัง้กรรมการของสมาคมฯ ขึน้ใหม่
ทัง้ชดุ ต่อพนกังานเจ้าหน้าที ่ณ ส�านกังานเขตบางแค ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก�าหนด

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุรบัทราบ

5.2 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชปีระจ�า 
นายส่องแสง ปทะวานชิ เสนอชือ่นางสาวสวุรรณา ศรหีงส์ ทะเบียนเลขที ่421 เป็นผูต้รวจสอบบัญชีของสมาคม

ผูป้กครองและครูโรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุี 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุรบัทราบและให้ความเห็นชอบตามทีเ่สนอ



13PTA | Parent & Teacher Association PTA Annual General Assembly | 2019

ระเบยีบวาระที	่6	เรือ่งอืน่	ๆ
ก่อนเลิกประชมุ นายส่องแสง ปทะวานิช นายกสมาคมผูป้กครองฯ เป็นตวัแทนผูป้กครองโรงเรยีนอสัสมัชญั

ธนบรุ ีมอบเงนิสนบัสนนุต่าง ๆ ให้กับโรงเรยีน ดงัน้ี 
โครงการสอบวดัคณุภาพนกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืมลูนธิฯิ (FSG) ประจ�าปีการศกึษา 2561 จ�านวนเงนิ 163,600 บาท 

โดยม ีนายยทุธพงษ์ วงศ์เมอืงสรรค์ หวัหน้าฝ่ายวิชาการรบัมอบ 
สนับสนุนเงินรางวัลให้กับครูที่ไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกันตลอดปี จ�านวน 48,000 บาท โดยนายสมบัติ  

บญุสาพพิฒัน์ หวัหน้าฝ่ายปกครองรบัมอบ
สนบัสนนุกองทนุสวสัดิการคร ูจ�านวน 200,000 บาท โดย นางสาววไิล ศรปีระภาสขุสนัต ิหวัหน้าแผนกธรุการ

รบัมอบ
สนบัสนนุกองทนุบ�าเหนจ็สมทบพเิศษ จ�านวน 100,000 บาท โดยนางสาววไิล ศรปีระภาสขุสนัต ิหวัหน้าแผนก

ธรุการรบัมอบ
 มอบเงินสนบัสนนุชมรมครเูกษยีณ จ�านวน 100,000 บาท โดยนางป่ินแก้ว ทรพัย์สนอง ประธานชมรมครู

เกษยีณรบัมอบ 

มอบเงินสวสัดิการให้ครเูกษยีณ ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 8 ท่าน รวม 266,000 บาท โดย นางสาวพชิญ์สนิี 
ศรเีอีย่มกลุ ตวัแทนครเูกษยีณรบัมอบ

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุรบัทราบและให้ความเห็นชอบ

เลกิประชมุเวลา	10.15	น.

 
 
 
 (นางวัชรีย์ ศรีวิชัยรัตน์)
 ผู้ช่วยเลขานุการการสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 ผู้จดรายงานการประชุม

 
 
 (นายวีรยุทธ บุญพราหมณ์)
 อุปนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คนที่ 1
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม
 
 
 
 (นายส่องแสง ปทะวานิช)
 นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
 รับรองรายงานการประชุม
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กิจกรรมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ปีการศึกษา	2562

ด้านวิชาการ

- สนับสนุนโครงการสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จ�านวน 128,500 บาท

- มอบโล่เกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบ O-NET ได้ 100 คะแนนเต็ม  

ปีการศึกษา 2561 จ�านวน 5 คน จ�านวน 15,750 บาท

ด้านกิจกรรมโรงเรียน

- มอบเงินรางวัลให้กับคุณครูที่ได้รับรางวัลสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 30,000 บาท

- สนับสนุนการจัดงานคริสต์มาสแฟร์และบริการซุ้มอาหารนักเรียน จ�านวน 110,000 บาท

- สนับสนุนกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศลของโรงเรียน จ�านวน 10,000 บาท

- สนับสนุนการแข่งขันว่ายน�้า ACT Swimming Championship ครั้งที่ 11 จ�านวน 20,000 บาท

- สนับสนุนถ้วยรางวัล งานวันสงกรานต์ จ�านวน 12,600 บาท

ด้านขวัญ-ก�าลังใจครู	และบุคลากรโรงเรียน

- ส่งพวงหรีดเคารพศพ บิดา-มารดาครู สมาชิกสมาคมผู้ปกครองฯ และร่วมแสดงความยินดี 

กับหน่วยงาน องค์กร และบุคคลในโอกาสต่าง ๆ  จ�านวน 37,645 บาท

- สนับสนุนเงินรางวัลครูที่มาปฏิบัติหน้าที่สม�่าเสมอ (ไม่ขาด ลา มาสาย) จ�านวน 45,000 บาท

- สนับสนุนของรางวัลพิเศษงานเลี้ยงปีใหม่ครู เจ้าหน้าที่และพนักงาน จ�านวน 60,000 บาท

- สนับสนุนชมรมครูเกษียณ จ�านวน 100,000 บาท

- ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครูที่เจ็บป่วย จ�านวน  34,000 บาท

- สนับสนุนสวัสดิการครูเกษียณอายุ ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 240,000 บาท

- สนับสนุนซุ้มอาหารว่างการแข่งขันกีฬาครูโรงเรียนในเครือฯ จ�านวน 20,000 บาท

กิจกรรมสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ

- สนับสนุนค่าบ�ารุงสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองฯ ปีการศึกษา 2562 จ�านวน 99,760 บาท

อื่น	ๆ

- ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน รายได้จากการจัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล, กอล์ฟการกุศล 

และ กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล จ�านวน 500,000 บาท

- สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี จ�านวน 50,000 บาท

- สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ�านวน  10,000  บาท

- สนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษ จ�านวน  50,000  บาท

- สนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลโรงเรียนอัสสัมชัญ จ�านวน  15,000  บาท

- สมทบช่วยเหลือน�้าท่วมร่วมกับโรงเรียนอัสสัมชัญอุบลราชธานี จ�านวน  20,000 บาท

- สนับสนุนกีฬาฟุตบอลผู้ปกครองโรงเรียนในเครือฯ จ�านวน 34,000 บาท
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กิจกรรมและแผนการด�าเนินงานของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ปีการศึกษา	2563

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี มีแผนงานสนับสนุนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุร ี

และอื่น ๆ ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1. สนับสนุนนักเรียนเข้าสอบวัดคุณภาพนักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

แห่งประเทศไทย 

2. มอบโล่และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่สอบได้คะแนนเป็นอันดับ 1 โครงการสอบวัดคุณภาพ

นักเรียนโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ และนักเรียนที่สอบได้คะแนน ONET 100 คะแนนเต็ม  

หรือทุนพิเศษอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

3. มอบเงินเป็นสวัสดิการสนับสนุนชมรมครูเกษียณ 

4. มอบเงินรางวัลให้กับบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ที่มาปฏิบัติหน้าที่อย่างสม�่าเสมอ  

โดยไม่มีสถิติ ขาด ลา หรือ มาสาย ตลอดปีการศึกษา

5. มอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ งานครอบครัวครูและเจ้าหน้าที่ และงานเลี้ยง

สังสรรค์พนักงาน   

6. มอบเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลครูที่เจ็บป่วยร้ายแรง หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

7. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญธนบุรี และอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ

เห็นสมควร

8. จัดการแข่งขันแรลลี่การกุศล ครั้งที่ 28 / การแข่งขันกอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 9 และกิจกรรม 

เดิน-วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 3

9. จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ ทุกเดือน และจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�าปี 

10. ร่วมประชุมประจ�าไตรมาสและประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู

โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

11. สนับสนุนกิจกรรมโรงเรียนพี่-โรงเรียนน้อง ของสมาพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนใน

เครือมูลนิธิฯ

12. ร่วมกับโรงเรียนและสมาคมศิษย์เก่า จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล    

13. ส่งพวงหรีดแสดงความเคารพ/ส่งดอกไม้แสดงความยินดี/ส่งกระเช้าของขวัญ-ของที่ระลึก  

ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

14. เข้าร่วมกิจกรรม และงานพิธีการต่าง ๆ ของโรงเรียน และของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งภายในและภายนอก
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ประมวลภาพการเข้าร่วมกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครู
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2562

 h การประชมุใหญ่สามญัประจ�าปี สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรยีนอสัสมัชัญธนบุร ีจดัประชุมใหญ่สามญัประจ�าปีการศกึษา 2561 เมือ่วนั

ที ่23 มนีาคม 2562 ณ หอประชมุหลยุส์ มาร ีเดอ มงฟอร์ต เพือ่รายงานผลการด�าเนินงานตลอดปีของสมาคม ฯ ในการน้ี สมาคมฯ ได้

มอบเงนิสนบัสนนุโครงการสอบวดัคุณภาพนกัเรยีนโรงเรยีนในเครอืมลูนิธฯิ (FSG) ให้กบัโรงเรยีน จ�านวน 163,600 บาท สนบัสนนุเงนิ

รางวลัให้กบัครทูี่ไม่ขาด ลา มาสาย ติดต่อกันตลอดปี จ�านวน 48,000 บาท มอบรายได้จากการจดัการแข่งขันแรลลี ่และเดนิ-วิง่การกศุล

สมทบ “กองทนุบ�าเหนจ็สมทบพเิศษ” จ�านวน 400,000 บาท สนับสนุนกองทนุสวสัดกิารคร ูจ�านวน 100,000 บาท สนับสนุนกองทนุครู

เกษยีณ จ�านวน 100,000 บาท และมอบเงินสวสัดิการให้กบัครทูีจ่ะเกษยีณอายุในปีการศกึษา 2561 จ�านวน 8 คน จ�านวน 266,000 บาท

 h การประชมุคณะกรรมการบรหิารสมาพนัธ์สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนในเครอืมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรยีลแห่งประเทศไทย	ร่วมประชมุไตรภาคี	

ระหว่างสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสัมชญัธนบรุ	ีสมาคมผูป้กครองและครโูรงเรยีนอสัสมัชัญอบุลราชธานี	และสมาคมผูป้กครอง

และครโูรงเรยีนอสัสมัชญัหลักสูตรภาษาองักฤษ	ตามโครงการโรงเรยีนพี-่โรงเรยีนน้อง	และการประชุมประจ�าเดอืน	คณะกรรมการบรหิาร

สมาคมผูป้กครองและครฯู	เพือ่ปรกึษาหารอืการด�าเนนิงานและการจดักิจกรรมต่าง	ๆ	ของสมาพนัธ์ฯ	และสมาคมฯ

การประชุม
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 h กตเวทติาจติครเูกษยีณ สมาคมฯ เข้าร่วมพิธกีตเวทิตาจติครเูกษียณ ในโอกาสนี้ได้มอบเงนิสวสัดกิารและมอบช่อดอกไม้ แสดงความ

ขอบคณุต่อคณุครทูีเ่กษยีณอาย ุ

 h ประเพณสีงกรานต์	ร่วมเป็นกรรมการตดัสิน และสนบัสนุนถ้วยรางวลัการประกวด

 h ประชุมผูป้กครอง เพือ่รับทราบนโยบายการด�าเนนิงานของโรงเรียน ในโอกาสน้ีสมาคมผูป้กครองฯ ร่วมแสดงความยินดกัีบนกัเรียนท่ีสอบ

ได้ O-NET 100 คะแนนเต็ม โดยมอบโล่ และทนุการศกึษา เม่ือวนัที ่1 มถินุายน 2562 ณ หอประชุมหลยุส์ มาร ีเดอ มงฟอร์ต

กิจกรรมที่สมาคมฯ เข้าร่วมกับทางโรงเรียน
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 h พิธีถวายพระพร	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 พิธีจัดขึ้น  

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 h พิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา	พัชรสุธาพิมลลักษณ	พระบรมราชินี	เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 h พิธีถวายพระพร	เนือ่งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พิธีจัดขึ้นเมื่อวัน

ศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

 h เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่น	และนักเรียนเรียนดีของโรงเรียน

 h การแข่งขัน	ACT	BOWLING	การกุศล	ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ฯ	สยามบรมราช

กุมารี เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน และวันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน 2562 ณ BLU-O RHYTHM & BOWL สาขาเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปิ่นเกล้า 

 h การแข่งขันกรีฑาสีนักเรียน	ครั้งที่	55 สมาคมฯ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 และ 31 สิงหาคม 2562 ณ สนามว่องประชานุกูล 

 h ร่วมงานวันวิชาการ	 “ACT	EXTREME	EDUCATION	2019” สมาคมฯ เข้าร่วมชมกิจกรรมวันวิชาการ ท่ีฝ่ายวิชาการจัดขึ้น 

เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วมงานจ�านวนมาก 
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 h เข้าร่วมงานเลีย้งครอบครวัคร-ูพนกังาน สมาคมฯ เข้าร่วมงาน

เลีย้งสงัสรรค์ครอบครวัคร ูณ หอประชุมหลยุส์ มาร ีเดอ มงฟอร์ต  

เม่ือวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยได้มอบรางวัลพิเศษให้กับครู

ผู้โชคดี เป็นจ�านวนเงิน 40,000 บาท 40 รางวัล และเข้าร่วม

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่พนักงาน เม่ือวันที่ 26 ธันวาคม 2562 

ณ อาคารราฟาแอล พร้อมมอบรางวัลพิเศษให้กับพนักงาน 

จ�านวน 20,000 บาท จ�านวน 20 รางวัล

 h ร่วมงานการแสดงออกของนักเรยีน	“ACT WORLD CULTURE 

TALENT SHOE 2019” ณ หอประชมุหลยุส์ มาร ีเดอ มงฟอร์ต  

ในงานมีผู ้ปกครองให ้ความสนใจเข ้าชมการแสดงของ 

บุตรหลานเป็นจ�านวนมาก

 h มอบของขวัญปีใหม่ สมาคมผู ้ปกครองและครูฯ มอบ

กระเช ้าป ี ใหม ่ ให ้กับคณะภราดา และร ่วมสนับสนุน

การจัดกิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ ให้กับนักเรียน จ�านวน 

110,000 บาท เ ม่ือวัน ท่ี 24 ธันวาคม 2562 โดย 

สมาคมฯ ได้ร่วมบริการอาหาร-เครื่องดื่มฟรี ให้กับนักเรียน 

และผูเ้ข้าร่วมงาน
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 h สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ขอพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้า ฯ ทูลเกล้า ฯ ถวายเงิน องค์สมเด็จ 

พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทูลเกล้า ฯ ถวายเงินรายได้จากการแข่งขันแรลลี่

การกุศล เดิน-ว่ิงการกุศล และการแข่งขันกอล์ฟการกุศล จ�านวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) โดยเสด็จพระราชกุศลตาม 

พระราชอัธยาศัย พร้อมทั้งน�าผู้ชนะเลิศการแข่งขันเข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัล จ�านวน 4 คน เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 

20 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน

ประชุมสัญจร

 h ประชมุสามญัใหญ่ประจ�าปีสมาพนัธ์สมาคมผูป้กครอง

และครโูรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีลแห่ง

ประเทศไทย	และประชมุสญัจร คณะกรรมการสมาคมฯ 

เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ โรงเรียนอัสสัมชญัอุบลราชธานี การประชมุครัง้นี้ 

มีผู้เข้าร่วมประชมุเป็นคณะกรรมการบริหารสมาพนัธ์ฯ 

ประกอบด้วยผูอ้�านวยการ และนายกสมาคมผู้ปกครอง

และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิฯ จากโรงเรียนต่าง ๆ 

และผู้แทนองค์กรสมาชกิ เข้าร่วมประชมุ



22 PTA | Parent & Teacher Association PTA Annual General Assembly | 2019

จัดกิจกรรมร่วมกับผู้ปกครอง

 h สมาคมผู ้ปกครองฯ จัดกิจกรรมกีฬา

สัมพันธ์วันแม่ กีฬาสัมพันธ์วันพ่อ โดยมี

กิจกรรมวางพวงมาลาและดอกไม้ บริเวณ

อนุสรณ์แห่งความจงรักภักดี หน้าสวน

กาญจนาภิเษก จัดการแข่งขันฟุตบอล

เชื่อมความสามัคคีระหว่างผู้ปกครองและ

สมาคมฯ และจัดกิจกรรม SAY NO TO 

PLASTIC รณรงค์ ลด งดใช้พลาสติก ใน

พุธที่ 4 ธันวาคม 2562 ซึ่งบรรยากาศเป็น

อย่างสนุกสนาน เป็นกนัเอง ในโอกาสน้ีสมา

คมฯ ขอขอบพระคณุผูป้กครองทกุท่านที่ให้

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของ

สมาคมฯ ด้วยดีมาโดยตลอด
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 h สมาคมผู้ปกครองฯ ร่วมพิธีมอบรางวัลการประกวดส่ือ

และนวัตกรรมทางการศึกษา จัดโดยสมาพันธ์สมาคม

ผูป้กครองและครูโรงเรยีนในเครอืมลูนธิคิณะเซนต์คาเบรยีล

แห่งประเทศไทย ประจ�าปีการศกึษา 2562 และมอบเงนิ

รางวลั ให้กบัคณุคร ูท่ีได้รับรางวลั เมือ่วันเสาร์ที ่7 ธนัวาคม 

2562 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ โดยมีคุณครูโรงเรียนอัส

สัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลดังนี้ ประเภทเหรียญทองยอด

เย่ียม มาสเตอร์กฤษดา ปั้นเอี่ยม ประเภทเหรียญทอง 

ได้แก่ มสิฮานาน อหีมนั, มสินงนชุ เอกตระกูล ประเภท

เหรียญเงิน ได้แก่ มิสปรียานุช ชัยวุฒิธร, มิสพิชชาพร 

ประยรูอนเุทพ ประเภทเหรยีญทองแดง ได้แก่ มาสเตอร์ผดงุศกัดิ์  

แสงสวงค์, มสิปัทมา วสุิขอนกูุล

การประกวดสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา

 h สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี สมาคมผู้ปกครองและคร ู

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ตระหนักถึงการสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่มวล

สมาชกิทัง้ผูป้กครอง ครูและเจ้าหน้าที ่จึงมอบเงนิช่วยเหลอืค่ารักษาพยาบาลให้

กบัคณุครทูีเ่จบ็ป่วยและเสยีชวีติ ตามหลกัเกณฑ์การช่วยเหลอืเพือ่เป็นสวสัดิการ 

ส่งดอกไม้แสดงความยินดี ในโอกาสต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

สนับสนุนกิจกรรมสร้างขวัญและกำาลังใจ
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กอล์ฟการกุศล ครั้งที่ 8
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 h สมาคมผูป้กครองและครูโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ ีจดัการแข่งขนักอล์ฟการกศุล	ครัง้ที	่8	ชงิถ้วยพระราชทาน	สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า	

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ณ สนาม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ แอนด์ 

สปอร์ต คลับ ต�าบลศาลายา อ�าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพื่อน�ารายได้ส่วนหนึ่งมาพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

กองทุนบ�าเหน็จสมทบพิเศษให้กับครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่เกษียณอายุ และกิจกรรมอันเป็นกุศลของสมาคมผู้ปกครองและคร ู

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
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 h การแข่งขันแรลลี่การกุศล	ครั้งที่	27	(ACT	FAMILY	RALLY	2020) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 

พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีจดัขึน้เมือ่วนัที ่11-12 มกราคม 2563 เส้นทาง กรุงเทพฯ - โรงแรมแซนด์ ดนูส์ เจ้าหลาว 

บีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ภายในครอบครัว และสร้างความสัมพันธ์อันดี

ระหว่าง ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี น�ารายได้มาจัดสวัสดิการให้กับครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

น�ารายได้สมทบ “กองทนุบ�าเหนจ็สมทบพเิศษ” และน�ารายได้มาพฒันาการจดัการศกึษาของโรงเรียน กิจกรรมดงักล่าว ด�าเนนิการไป

ด้วยความสนุกสนาน สร้างความประทับใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอันมาก

แรลลี่การกุศล ครั้งที่ 27
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คณะผู้จัดท�า : มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ, มิสฐานิตา ตระพรมมิน

Facebook  

Fanpage

Facebook  

สมาคมผู้ปกครองฯ

Line Official Account


