


ปรัชญาโรงเรียน
จุดหมายของชีวิต คือ การรู้จักสัจธรรม และการเข้าถึงธรรมเป็นบ่อเกิดแห่งชีวิต

Philosophy
The aim of life is to know absolute truth, and access to the righteousness of life

คติพจน์ประจำโรงเรียน
ความวิริยะ อุตสาหะ นำมาซึ่งความสำเร็จ

Motto of the Brother of St.Gabriel
LABOR OMNIA VINCIT

คำขวัญของโรงเรียน
วินัยดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ

Motto 
Good Discipline, Excellence in Sports, Moral Principles and Academics

ผู้บริหารคนปัจจุบัน
ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล
ดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการและอาจารย์ใหญ่

Current Director 
Brother Chamnan Laoruckphon, Brother Director and Headmaster

เนื้อที่ 79 ไร่ 1 งาน 57 ตารางวา
Land 79 Rais and 628 sqm.

จำนวนนักเรียน 4,955 คน
Students 4,955 students

จำนวนครูชาย 104 คน หญิง 183 คน
ครูต่างชาติ 56 คน รวม 343 คน

343 teachers 
(Male = 104, Female = 183 and Foreigners = 56) 

ปริญญาโท 37 คน ปริญญาตรี 304 คน อ่ืนๆ 2 คน
37 with master’s degrees, 304 with bachelor’s 
degrees and 2 others
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ประวัติ
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นโรงเรียนอันดับที่ 8 ในจำนวน 14 สถาบันการศึกษาของ 
มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ก่อต้ังเม่ือปีพ.ศ. 2504 เร่ิมต้นด้วยครูจำนวน 7 คน
และนักเรียน 117 คนในปีแรก โดยได้รับบริจาคท่ีดินจากคุณไถง สุวรรณฑัต จำนวน 56 ไร่
1 งาน 9 ตารางวา จากน้ันกระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้ดำเนินการเปิดทำการสอนตาม
ใบอนุญาตที่ 43/2504 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2504 และต่อมาได้รับการรับรองวิทยฐานะ
เทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาลเม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม 2515 มีภราดาอาซีเนียว อานเกล อินฟานเต
เป็นอธิการคนแรก

Background
 Assumption College Thonburi was officially established in 1961 and became the 
eighth of 14 schools established by the Brothers of St. Gabriel, starting with 7 teachers, 
117 students and nearly 57 Rais of land generously donated by Mr.Ta-Ngai  Suwanthat.
The school was officially licensed under the Ministry of Education as No. 43/1961 on 
May 15, 1961 and was later licensed under the Private Education Commission on July 
12, 1972. Bro. Aseneos Ankel Infante was the first director.
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อาคารสถานที่ 
 อาคารเรียนและอาคารประกอบรวม 12 หลัง ห้องเรียน 102 ห้อง และห้องประกอบการ
ต่างๆ อาทิ ศูนย์เทคโนโลยีฯ ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องไฟฟ้า ห้องแนะแนว ห้องปฏิบัติ
การทางวิทยาศาสตร์ ห้องพยาบาล หอประชุมหลุยส์  มารี เดอ มงฟอร์ต อาคารรัตนบรรณาคาร
อาคารเซนต์คาเบรียล อาคารอิลเดอฟองโซ อาคารอัสสัมชัญ อาคารราฟาแอล อาคารเซนต์แมร่ี
อาคารเซนต์ยอแซฟ อาคารยอห์น แมรี่ อาคารเซนต์แอนดรูว์ นอกจากนี้ยังมีสระว่ายน้ำ
เทิดเทพรัตน์’36 ขนาดมาตรฐานโอลิมปิก (50 x 25 ม.) และขนาดเล็ก (25 x 12 ม.) สนาม
กรีฑาขนาด 8 ช่องวิ่งสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน สนามตะกร้อ สนามบาสเกตบอล 
สนามวอลเลย์บอล แหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิ วังมัจฉา สวนสมุนไพร สวนนก สวนพฤกษศาสตร์ 
สวนเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริ สวนพรรณไม้ในวรรณคดี ห้องเรียนสีเขียว ห้อง
เรียนเซรามิก ห้องเรียนเบญจรงค์ โรงผลิตปุ๋ยหมัก ศูนย์การเรียนรู้ ฯลฯ

Facilities
 12 buildings (St. Louis Mary De Montfort, Rattanabanakarn, St. Gabriel, Ildefonso,
Assumption, Rafael, St. Mary, St. Joseph, John Mary, St. Andrew 1 and 2, and Martin), 
102 classrooms, facilities (technology center, library, computer room, advisory room, 
laboratory, in-house clinic, Louis Mary De Monfort auditorium etc.), sport facilities 
including. Therd Thepparat Swimming Pool with one Olympic-standard pool of
50 x 25 meters and a second pool of 25 x 12 meters, athletics field with an 8-lane track,
football field, takraw field and volleyball court. Outdoor learning center includes bird
cages, pond, agricultural demonstration, green classroom, ceramic classroom, 
bencharong classroom, compost and a large variety of trees.    
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 ระดับการศึกษาที่เปิดสอน (Programs)

ระดับชั ้น ป.1 - ป.6 (สหศึกษา) 
Primary 1-6

(co-educational)

ระดับชั ้น ม.1 - ม.3 (สหศึกษา)
Secondary 1-3
(co-educational)

ระดับชั ้น ม.4 - ม.6 (สหศึกษา)
Secondary 4-6
(co-educational)
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 หลักสูตรการเรียนที่เปิดสอน
หลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1 มี 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรปกติ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ    
  เสริมทักษะด้านภาษาโดยบูรณาการภาษาอังกฤษ มีครูไทยสอนคู่กับครูต่าง 
  ชาติในวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 หลักสูตรที่ 2 เรียนแบบ 2 ภาษาหรือ  EP (English Program)     
  เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ โดยมีครูไทยร่วมดูแลในวิชาภาษาอังกฤษ
  คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี การงานฯ พละศึกษา สุขศึกษา (ส่วนวิชาท่ี
  สอนโดยครูไทย ได้แก่ วิชาภาษาไทย ศิลปะ สังคมฯ และคอมพิวเตอร์)

หลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มี 3 หลักสูตร ดังนี้
 หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรปกติ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
  เสริมทักษะด้านภาษาโดยบูรณาการภาษาอังกฤษ มีครูไทยสอนคู่กับครูต่างชาติ
  ในวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
 หลักสูตรที่ 2 หลักสูตร BELL
  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีร่วมกับ The Bell Educational Trust ประเทศ
  อังกฤษ จัดให้นักเรียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติท่ีมีความเช่ียวชาญ
  ในการสอนชาวต่างชาติ
 หลักสูตรที่ 3 หลักสูตร EP (English Program)
  เป็นหลักสูตร 2 ภาษา เรียนเป็นภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ ในวิชาภาษา
  อังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ดนตรี การงาน พละศึกษา และสุขศึกษา 
  (ส่วนวิชาท่ีสอนโดยครูไทย ได้แก่ วิชาภาษาไทย ศิลปะ สังคมฯ และคอมพิวเตอร์) 

หลักสูตรการเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มี 4 หลักสูตร ดังนี้
 หลักสูตรที่ 1 แผนการเรียนวิทยาศาสตร ์– คณิตศาสตร์ 
 หลักสูตรที่ 2 แผนการเรียนศิลป์คำนวณ
 หลักสูตรที่ 3 แผนการเรียนศิลป์คำนวณเน้นภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น    
 หลักสูตรที่ 5 แผนการเรียนสองภาษา
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   Primary 1 Two curriculum plans for primary level
 Plan 1  The regular program is based on the Ministry of Education curriculum,
  with core subjects of  English, Science and Mathematics taught in 
  English by foreign and Thai teachers.
 Plan 2  The English Program (EP) offers English,
  Mathematics, Science, Music, Basic Vocational, Physical Education 
  and Health Education taught in English by foreign teachers and Thai 
  teachers while Thai language, Arts, Social Sciences and Computer Science
  are taught in Thai.  

Secondary 1  Three curriculum plans for secondary level 1
 Plan 1 The regular program is based on the Ministry of Education curriculum,
  with core subjects of English, Science and Mathematics taught in  
  English by foreign and Thai teachers.
 Plan 2 The BELL Program (in cooperation with The Bell Educational Trust,   
  England) 
  provides specialized curriculum for select students, taught by 
  expert foreign teachers. In addition, English, Mathematics, Science,
  Music, Basic Vocational, Physical Education and Health Education are
  taught in English by foreign teachers and Thai teachers while Thai
  language, Arts, Social Sciences and Computer Science are taught 
  in Thai.    
 Plan 3  The English Program (EP) offers English, Mathematics, 
  Science, Music, Basic Vocational, Physical Education and Health 
  Education in English by foreign teachers and Thai teachers. Subjects
  of Thai, Arts, Social and Computer will be in Thai.

Secondary 4  Five curriculum plans for secondary level 4
 Plan 1  Science – Mathematics   
 Plan 2  Art      
 Plan 3  Art (English focus)
 Plan 4  Art (Chinese or Japanese)
 Plan 5  English Program

Curriculum/Program
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วิชาการ
 โรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา โดยมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 2544 
เป็นกรอบทิศทางเพื่อมุ่งที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถตามศักยภาพ
ของแต่ละบุคคล และส่งเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาทั ้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม 
ตลอดจนวิชาการและคุณธรรม อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายโดย
เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ

Academics
 The school provides a curriculum based on National Basic Education 2544 in 
order to develop its students according to their capabilities and promote them to grow 
physically, emotionally, socially, academically and ethically as well as providing various 
activities for student-centered learning

กิจกรรม
  จัดกิจกรรมในหลักสูตรและเสริมหลักสูตร อาทิ กิจกรรมกีฬา–นันทนาการ กิจกรรม
ลูกเสือ กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร กิจกรรมดนตรีไทย ดนตรีสากลและนาฏศิลป์ กิจกรรม
ค่ายอาสาพัฒนา กิจกรรมทัศนศึกษา กิจกรรมส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม กิจกรรมค่าย
วิชาการ กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมห้องสมุด กิจกรรมแนะแนว และอื่น ๆ

Activities 
  Activities include both basic curriculum and supporting curriculum including 
sports and recreational activities, boy scouts, military education, music, rural development, 
excursions, religion and culture promotion, academic camp, environmental conservation, 
library, and advisory. 

ดนตรี
  มีวงโยธวาทิต วงดนตรีไทย วงดนตรีสากล วงขับร้องประสานเสียง วงดนตรีพ้ืนบ้านและ
ส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนเฉพาะด้าน อาทิ เปียโน กีต้าร์ ดนตรีไทย วงสตริง ฯลฯ

Music
  Programs include school band, Thai and western music, choir and local music 
as well as specific musical instruments such as piano, guitar, and violin.

กิจกรรมวิชาการและเสริมหลักสูตร / Academic and Support Curriculum Activities
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ภาษาต่างประเทศ          
จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษา แบ่งเป็น
  ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT–Bell (Assumption Thonburi–Bell Language Centre) โดย
  ใช้หลักสูตรจากประเทศอังกฤษสอนนักเรียนระดับชั้นม.1 – ม.3 

  การเรียนการสอนกลุ่มย่อย (Small Class) สอนนักเรียนระดับชั้นป.1 – ม.6 

  การเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English
  Programme) สอนนักเรียนระดับชั้นป.1 – ม.6

  กิจกรรมค่ายภาษาทั้งในและต่างประเทศระหว่างปิดภาคเรียน

  จัดการเรียนการสอนภาษาจีน โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาสอนนักเรียนระดับ
  ชั้นป.4 – ม.6

  จัดการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โดยครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาสอนนักเรียนระดับ 
  ชั ้นม.4 – ม.6

Foreign Language 
English curriculum by native-English speakers
  ACT Bell Center using English Program (from England) for Secondary 1-3

  Small classes for Primary 1-6 

  Regular curriculum classes in English (English Program) for Primary 1-Secondary 6 

  English Camp in both in Thailand and oversea during summer vacation

  Chinese classes by Chinese-native speakers for Primary 4 - Secondary 6 

  Japanese classes by Japanese-native speakers for Primary 4 - Secondary 6
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ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  
  โรงเรียนมีการนำอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใช้เพ่ือการเรียนการสอน มีโสตทัศนูปกรณ์ 
เช่น โทรทัศน์มีการเชื่อมต่อวงจรปิดระบบ cable สัญญาณภาพและเสียงภายในห้องเรียน 
(MA.TV.) เครื่องฉายข้ามศีรษะ เครื่องฉายวัสดุทึบแสง สื่อภาพ แถบเสียง วีดีทัศน์ และสื่อ 
การเรียนการสอนอีกมากมาย มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 9 ห้อง มีเครื่องคอมพิวเตอร์กว่า 
700 เคร่ือง เช่ือมต่อด้วยระบบเครือข่าย LAN และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
ที่มีประสิทธิภาพและเสถียรภาพ อีกทั้งมีการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตแก่ครู นักเรียน เช่น
ระบบ E-learning, Internet Account, E-mail มีศูนย์ให้บริการด้านเทคโนโลยี เช่น ศูนย์
อินเทอร์เน็ต ศูนย์คอมพิวเตอร์

Information Technology Center
  Technology to support learning with teaching tools such as a lan system, cable 
TV etc. There are 9 computer rooms with more than 700 PCs connected to high-
speed Internet. Technology and Internet Center and E-learning programs, internet 
accounts and E-mail for staff and students

การบริการสุขภาพ
  มีห้องพยาบาลแยกชาย-หญิง จำนวน 11 เตียง มีพยาบาลวิชาชีพจำนวน 2 คน มีการ
ตรวจสุขภาพร่างกาย–ตรวจฟันประจำปี มีการฉีดวัคซีนตามเกณฑ์ พร้อมท้ังมีประกันอุบัติเหตุ
และรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลตลอดเวลาทำการ

Health Center / Program
  In-house clinic with 11 beds and 2 professional nurses, annual medical and 
dental check-up program, vaccinations, accident insurance and ambulance.

รถรับ – ส่งนักเรียน 
  บริการรถตู้รับ – ส่งนักเรียน 45 คัน โดยมีขอบเขตการบริการ 9 สาย ในเขตฝ่ังธนบุรีและ
ปริมณฑล

Transportation 
  45 vans on 9 routes in the Thonburi area and nearby

ทุนการศึกษา 
  โรงเรียนมอบ “ทุนราฟาแอล” สำหรับนักเรียนท่ีมีผลการเรียนดี (คะแนนสูงสุด 15 ลำดับ) 
ในระดับประถมศึกษา และ “ทุนยอห์น แมร่ี” สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (คะแนนสูงสุด 

15 ลำดับ) ในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนี้โรงเรียนจัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์และมีความประพฤติดี

Scholarships
  “Rafael Scholarship” for students with the highest scores (top 15) at primary level 
“John Mary Scholarship” for students with the highest scores (top 15) at secondary 
level Financial need and good conduct scholarships
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รางวัลแห่งความภูมิใจ  

 รางวัลโรงเรียนสีขาวเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดประจำปีการศึกษา 2542
 รางวัลห้องสมุดดีเด่นระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประจำปีการศึกษา 2544  
 จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สยามบรมราชกุมารี
 ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาตั้งแต่พ.ศ. 2545 –พ.ศ. 2549 จากสมศ.  
 สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
 ได้รับรางวัลเกียรติคุณสัญญา ธรรมศักดิ์ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น 
 (ระดับมัธยมศึกษา) ของมูลนิธิธารน้ำใจ ในโครงการเชิดชูเกียรติสถานศึกษาที่สร้าง
 คนดีให้สังคม ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมดีเด่น เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2548
 ได้รับการรับรองจากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทยในโครงการต้นแบบโรงเรียน
 มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ข้ันท่ี 3 ระดับ A เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2549
 และได้รับรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการส่งเสริมระบบต้านยาเสพติด จากสำนักงานอาสา
 กาชาด สภากาชาดไทย
 นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินคณิตศาสตร์ จากการเข้าร่วมการแข่งขัน
 วิชาการของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2548 
 จากกระทรวงศึกษาธิการ
 รางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2549 
 จากกระทรวงศึกษาธิการ

Pride    
 “White School Award” in 1999.

 “The Best Library Award” for a large school (primary level) in 2001 from Thailand
 Library Association, in the support of HRH Princess Sirindhorn  

 “The Education Quality Assurance” during 2002 – 2006 from The Office for 
 National Standard and Quality Assessment 

 “The Sanya Thammasak Award” for a school that promotes morality and ethics 
 (secondary level) a project to develop quality citizens from the Tharn Nam Jai 
 Foundation on January 31, 2005. 

 Certified “A Class” in the Anti-Drug School (QAD) project level 3 and “The Anti-
 Drug Award” from the Red Cross on September 7, 2006. 

 Won Gold Medal and Silver Medal in Mathematics Competition from the Promotion 
 of Teaching Science and Technology

 “The Royal Award” for a large school (primary level) in 2005 from Ministry of 
 Education

 “The Royal Award” for a large school (secondary level) in 2006 from Ministry 
 of Education




