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โขน ฉลองครบรอบ 48 ปี
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีี 

จัดการแสดงโขนฉลองครบรอบ 48 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนขึ้น 

เมื่อวันที่ 11 และ 12  กุมภาพันธ์ 2553 ณ หอประชุมหลุยส์ มารีฯ 

ในตอนถวายพล และตอนนางลอย โดยคณะครูและนักเรียน 

ระดับชั้นป.1 ถึง ม.5 และได้รับเกียรติจาก ภราดาพีรพงศ์ 

ดาราไทย แสดงเป็นทศกัณฐ์ พร้อมด้วยนักแสดงสมทบจาก 

กรมศิลปากร โดยได้รับเกียรติจากภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 

และภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เป็นประธาน       
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 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี จัดคอนเสิร์ตการกุศล ฉลองครบรอบ 48 ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีขึ้น เมื่อวันที่ 8 มกราคม 

2553 ณ หอประชุม อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โดยแบ่งรอบการแสดงเป็น 2 รอบ รอบแรกเป็นการแสดงของวง 

ACT Wind Orchestra และศิลปินรับเชิญ วง Flure รอบที่ 2 เป็นการแสดงของวง ACT Wind Orchestra และศิลปินรับเชิญ 

ได้แก่ คุณโก้ Saxman และคุณไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว ซึ่งได้รับการต้อนรับจากนักเรียน และผู้ปกครองเป็นอย่างดี

คอนเสิร์ตการกุศล 

ฉลองครบรอบ 48 ปี
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มอบเครื่องคอมพิวเตอร์
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 

เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่ โรงเรียนอนุบาลค้อวัง อำเภอ 

ค้อวัง จังหวัดยโสธร จำนวน 5 เครื่อง โดยมีมาสเตอร์สมบัติ 

บุญสาพิพัฒน์ หัวหน้าสำนักผู ้อำนวยการ เป็นตัวแทน     

โรงเร ียนในการมอบครั ้งน ี้ ณ ห้องรับรองผู้อำนวยการ     

ชั้น 1 อาคารรัตนบรรณาคาร

ศึกษาดูงาน
 สำนักผู้อำนวยการ ได้จัดให้มีการไปศึกษาดูงานที่ 

บริษัทพรานทะเล มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เมื่อวันเสาร์ที่ 

16 มกราคม 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แต่ละ 

หน่วยงานในสำนักผู้อำนวยการ สามารถนำแนวทางการ 

บริหารจัดการของบริษัท ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของ 

ตนเองได้ ซึ่งผู้ที่เดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้แก่ 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และบุคลากรสำนักผู้อำนวยการ 

จำนวน 24 คน โดยมีคุณส่องแสง ปทะวานิช 

นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นตัวแทนคณะกรรมการ 

บริหารให้การต้อนรับ

โครงการ Energy Mind Award 2009
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมโครงการ Energy 

Mind Award    2009           และการจัดทำมาตรฐานสถานศึกษา 

ดีเด่นด้านพลังงาน ประจำปี 2552 ของการไฟฟ้านครหลวง 

ซึ่งโรงเรียนได้รับรางวัล Energy Mind Award 2009 ระดับ 2 

ดาว พร้อมเงินรางวัล     25,000   บาท     มื่อวันที่  7  มกราคม  

2553 ณ กรมประชาสัมพันธ์

 กิจกรรมวันเด็ก ร่วมกับชุมชน 

 งานสัมพันธ์ชุมชน และอาสาพัฒนา โรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน อดีตกำนัน 

บุคลากรจากองค์กรต่าง ๆ และประชาชน ในท้องถิ่นใกล้เคียง 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดย ภราดาวิริยะ 

ฉันทวโรดม  เป็นประธานเปิดงาน  เมื่อวันเสาร์ที่   9  มกราคม 

2553 บริเวณชุมชนวงเวียนทะเลสาบ  เพื่อสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน และแบ่งปันความสุขให้แก่เด็ก 

และเยาวชนในชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน ทั้งนี้  ตัวแทนชุมชนได้

มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียน ในโอกาสที่ได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณในการจัดกิจกรรม และได้มอบเกีบรติบัตรให้แก่ 

มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน ที่ให้่ความ 

ร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับชุมชนมาโดยตลอด
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 

วัฒนธรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำโครงการของ 

ปีการศึกษา 2553 และหลักสูตรท้องถิ่น รวมถึงการศึกษา 

ดูงานจากแหล่งเรียนรู้จริง ระหว่างวันที่ 16 - 17 มกราคม 

2553 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

การอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน
 ศูนย์คอมพิวเตอร์       โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

จัดอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เรื่อง “ทำความรู้จักกับ 

คอมพิวเตอร ์เบ ื ้องต้น” ตามโครงการเสร ิมสร ้างทักษะ 

คอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เพื่อเป็นการให้ทักษะ และความรู้ทางด้าน 

คอมพิวเตอร์แก่ชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เมื่อวันเสาร์ 23 มกราคม 2553 

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ ซึ่งมีผู้ที่ 

สนใจเข้าร่วมรับการอบรม จำนวน 46 คน โดยมีภราดาวิริยะ 

ฉั น ท ว โ ร ด ม ใ ห้ เ กี ย ร ติ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เ ปิ ด ก า ร อ บ ร ม 

มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย และมาสเตอร์อนุสรณ์ 

เชื ้อสาย เป ็นว ิทยากร มาสเตอร์ผดุงศักดิ์ แสงสวงค์ 

มาสเตอร์สราวุธ อนันตชาติ มิสวิไลพร ศิลางาม 

และมิสสกุลณา จูฑะพุทธิ เป็นผู้ช่วยวิทยากร

ตัวแทนครูรับรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ 

 มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น ตัวแทนผู้บริหาร และ 

มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย ตัวแทนครูแกนนำ เฝ้ารับเสด็จฯ และเข้ารับ 

ประทานใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติบุคคลดีเด่นส่งเสริม

มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ 

พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เมื่อวันศุกร์ 

ที่ 8 มกราคม 2553 ณ ตึกสุทธาสา สำนักงานอาสากาชาด 

สภากาชาดไทย โดยผู้บริหาร ผู้ร่วมบริหาร และครูแกนนำ 

ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณฯ ครั้งนี้มีจำนวน 9 ท่าน ได้แก่ 

มาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น มาสเตอร์เฉลิมพล เอี่ยมวัฒน์ 

มิสเพ็ญพิชชา เอื้อสัจจผล มิสนารถลดา ชมภูศรี 

มิสวันเพ็ญ หอมจะบก มาสเตอร์ฐานพัฒน์ ธีระเชาวพัฒน์ 

มาสเตอร์นิมิตร อยู่สวัสดิ์ มาสเตอร์ศุภกร ศรีอยุธย์ 

และมิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย

รางวัลยอดนักอ่าน
 วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ภราดาชำนาญ 

เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ ได้มอบรางวัล "ยอดนักอ่าน" 

ประจำปีการศึกษา 2552 ซึ่งมีคุณครูที่ได้รับรางวัล จำนวน 

3 ท่าน ได้แก่ มิสเนตรทราย อยู่สวัสดิ์ มิสจันทร์เพ็ญ 

จงพิพัฒน์มงคล และมิสจินตนา กลีบพิพัฒน์
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การประกวด ACSP Music Award
 ศูนย์ดนตรีอัสสัมชัญธนบุรี ได้ส่งนักเรียนวง 

Red - White & Me เข้าร่วมประกวด ACSP Music 

Award ในงานนิทรรศการวิชาการ เอ ซี เอส พี " Aca-

demic Show & Share 2009 # 2" เมื่อวันที่ 18 มกราคม 

2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ผลการแข่งขัน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

พร้อมทุนการศึกษา

แข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งตัวแทน 

นักเรียน    เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาอังกฤษ  

โดยการแข่งขัน กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ (Speech     

Contest)     และตอบคำถามความรู ้ท ั ่วไปภาษาอังกฤษ 

(General Knowledge Quiz) เนื่องในงานสัปดาห์ภาษาอังกฤษ 

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ 

ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง 

2 รายการ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ 

ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้แก่ นายศุภกร  

เต็มคำขวัญ ชั้น ม.5/6 และรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบ 

คำถามความรู้ ทั่ ว ไปภาษาอั งกฤษระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ได้แก่ นายปุลวัชร ปิติไกรสร   ชั้น ม.5/4   คู่กับ 

นายอเล็กซานเดอร์  แอลเลน ชั้น ม. 4/1

โค้กคัพ ครั้งที่ 15
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน      

ฟุตบอลเยาวชนชิงชนะเลิศ (โค้กคัพ) ครั ้งที ่ 15 รุ ่นอายุ 

ไม่เกิน 17 ปี รอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ 22   มกราคม  2553   

ณ สนามเทพหัสดิน ผลการแข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล 50,000 

บาท

พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนโปรแกรม Bell
 ศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร 

ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผู้สำเร็จการศึกษา 

โปรแกรมการเรียน Bell และมอบเกียรติบัตรเรียนดีให้แก่ 

นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 

ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร โดย    Mr. Mike   Foster                    

Commercial Director ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

ทั้งนี้ี ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน 

และภราดาวิทยา เทพกอม พร้อมด้วยคณะกรรมการ 

ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี 
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รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้ 

ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ ดำเนินการพิจารณา 

คัดเลือกเด็ก และเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียง 

มาสู่ประเทศชาติ ประจำปีการศึกษา 2553  ผลการพิจารณา 

ปรากฎว่านักเรียนของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ผ่านการ 

คัดเลือก และได้เข้ารับรางวัล 2 คน ได้แก่ นายวิธวินทร์ 

คลอวุฒิวัฒน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/7 ได้รับรางวัล 

เด็กและเยาวชนดีเด่น เด็กและเยาวชน ท่ีนำช่ือเสียงมาสู่ประเทศ 

ชาติ ด้านการกีฬา และเด็กชายศิกานต์ โฉมวิไลลักษณ์ 

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 4/5 ได้รับรางวัล เด็กและเยาวชนดีเด่น          

เด็กและเยาวชนท่ีนำช่ือเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะ และ 

ดนตรี โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้มอบรางวัล เมื่อวัน ศุกร์ที่ 8 มกราคม 

2553 ณ ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมาสเตอร์อภิชาติ 

สมัครธัญกิจ เป็นตัวแทนของโรงเรียน นำนักเรียนทั้ง 2 คน 

เข้ารับรางวัลในครั้งนี้

รับโล่เด็กดี
 เด็กชายมณฑล สุรวิทย์ธรรมะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 

2/2 ได้รับโล่เด็กดี จากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงศึกษาธิการ  เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 

ปี 2553 เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ 

ปทุมวัน

รางวัล Supreme Gold Award 
 ด.ช.ศิกานต์ โฉมวิไลลักษณ์ นักเรียนระดับชั้น 

ประถมปีที่ 4/5 ได้รับรางวัล Supreme Gold Award 

จากการส่งภาพวาดเข้าประกวด ในงานนิทรรศการศิลปะเด็ก 

นานาชาติ ครั ้งที ่ 39 ปี 2009     (The 39th International

Children’s Art Exhibition 2009) ณ กรุงโตเกียว ประเทศ 

ญี่ปุ่น จากผู้ส่งภาพเข้าประกวดท่ัวโลก จำนวน 200,000 ภาพ 

โดยบริษัท เพนเทล จำกัด เป็นตัวแทนประเทศไทยในการ 

ส่งภาพประกวด จำนวน 40,000 ภาพ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 8 

มกราคม 2553 ด.ช.ศิกานต์ โฉมวิไลลักษณ์ ได้เข้ารับ 

โล่รางวัลเยาวชนดีเด่น ในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี 

ทำเนียบรัฐบาล
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ราตรีสัมพันธ์ 2009

 โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชั ญ ธ น บุ รี  

ได้จัดงาน “ราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญ 

ธนบุรี ฉลองครบรอบ 48 ปี” ประจำปี 

การศึกษา 2552 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 

และวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 ณ 

บริเวณสนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร 

โดยวันศุกร์เป็นการแสดงของนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 ซึ่งได้รับเกียรติจาก 

ภราดาศิริชัย ฟอนซีกา เป็นประธาน      

และในวันเสาร์เป็นการแสดงของนักเรียน 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 

โดยมีคุณสุธรรม โตทับเที่ยง อดีตนายก 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ เป็นประธาน 

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ คณะภราดา 

คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ 

สมาคมศิษย์เก ่าฯ ต ัวแทนชุมชน 

แขกผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองให้ความ       

ชื่นชมในการแสดงความสามารถของ 

นักเรียนทั้งสองวัน  


