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พิธีถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี 
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า												

สิริกิต์พระบรมราชินีนาถ	 ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	 โดยมีคณะภราดา	

คณะครู	 ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 และชุมชน	

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสดุดี	 และลงนามถวายพระพร	 เมื่อวันพุธที่	 11	 สิงหาคม					

2553	ณ	บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	

พิธีต้อนรับ Superior General และ Vicar General

	 ท่านอัคราธิการ	 (Superior	 General)	 และ	 รองอัคราธิการ	 (Vicar	 Gen-

eral)	 จากกรุงโรม	 ได้เดินทางมาเยี่ยมคณะภราดาเซนต์คาเบรียล	 แขวงประเทศไทย	

ในโอกาสนี้	 ทั ้งสองท่านได้ให้เกียรติมาเยี ่ยมชมการดำเนินงานของโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันอังคารที่	 3	 สิงหาคม	 2553	 โดยมีคณะภราดา	 ผู้ร่วมบริหาร	

คณะครูและนักเรียน	 ได้จัดพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติ	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารีฯ	

ภราดาชำนาญ	 เหล่ารักผล	 ผู้อำนวยการมอบของที่ระลึก	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	

เป็นผู้แทนของโรงเรียน	กล่าวต้อนรับ
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การแข่งขันกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ได้จัดให้มีการแข่งขันกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว	 สมาชิกเครือข่าย	

“กลุ่มธนบุรี”			เมื่อวันศุกร์ที่	30	กรกฎาคม	2553	ผลการแข่งขัน	นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับรางวัลรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	1	จากการแข่งขันวาดภาพ						รางวัลชนะเลิศ	จากการแข่งขันตอบปัญหา	 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 จากการประกวด	

หนังสั้น

ผลการแข่งขันแบดมินตัน
	 กลุ ่มสาระการเร ียนรู ้ส ุขศ ึกษา	และพลศึกษา												

ได้ส่งนักกีฬาแบดมินตันทีมโรงเรียน	 เข้าร่วมการแข่งขัน	

แบดมินตัน	 ในรายการ	 “กีฬานักเรียนชิงถ้วยผู้บัญชาการ	

ทหารอากาศ	 ครั้งที่	 39	 ประจำปี	 2553”	 ระหว่างวันที่	 21-	

26	 สิงหาคม	 2553	 ณ	 สนามแบดมินตันกองทัพอากาศ	

กรุงเทพมหานคร	 ซึ่งมีโรงเรียนต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศ	 จำนวน	

ทั้งหมด	 192	 โรงเรียน	 ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน	

ครั้งนี้	 ซึ่งผลการแข่งขัน	 นักกีฬาแบดมินตันทีมโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 รางวัลชนะเลิศ	 7	

รางวัล	 รางวัลรองชนะเลิศ	 อันดับหนึ่ง	 4	 รางวัล	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง	 3	 รางวัล	 	 รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยม	 3	 รางวัล	 ได้แก่	 ด.ญ.ภัทรสุดา	 ไชยสุวรรณ	 ชั้น	 ป.4/7	 ด.ช.พชรพล	

นิพรรัมย์	ชั้น	ป.6/5	และ	น.ส.รัชนก	อินทนนท์	ชั้น	ม.4/7				รางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมดีเด่น	ได้แแก่	ด.ญ.ภัทรสุดา	ไชยสุวรรณ	ชั้น	ป.4/7	

และถ้วยรางวัลชนะเลิศ	คะแนนรวม	ประเภททีมหญิงจากผู้บัญชาการทหารอากาศ		

แสดงความยินดี
	 ผ ู ้อำนวยการ	 โรงเร ียนอัสสัมชัญธนบุร ี	

ภราดาชำนาญ	 เหล่ารักผล	 แสดงความยินดีกับ	

มาสเตอร์ศุภกร	 ศรีอยุธย์	 มาสเตอร์สรรค์	 เหลืองประสิทธิ์	

ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ	 โครงการ	 "ศูนย์ฝึกแข่งขัน	

ส ถ า น ศึ ก ษ า ร่ ว ม ใ จ มุ่ ง สู่ ม า ต ร ฐ า น เ ดี ย ว กั น "	

จากผู้บังคับการกรมทหารม้าที่	๑	รักษาพระองค์	ฯ	ณ	แหล่ง	

สมาคมนายทหารม้า	๑	รอ.	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	พ.ศ.	2553	

ในพิธีวันไหว้ครู	นศท.	ประจำปีการศึกษา	2553
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อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
"การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา"

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 โดยฝ่ายกิจการนักเรียนได้ส่งคุณครูจำนวน	

8	 ท่าน	 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 การพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา	

รุ่นที่	 3	 ระหว่างวันที่	 16	 -	 18	 สิงหาคม	 2553	 ณ	 โรงแรมอะเดรียติค	 พาเลซ	

กรุงเทพมหานคร	 จัดโดย	 สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการ	

ศึกษาเอกชน	 ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง	 ๒๕๕๕	 (SP๒)	 ปีงบประมาณ	

กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน 
	 คณะครู	 บุคลากรทางการศึกษา	 และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี						

เข้าร่วมงาน	กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ	4	สถาบัน	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	

เมื่อวันเสาร์ที่	 14	 สิงหาคม	 2553	 ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้	 ได้แก่	

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

และโรงเรียนอัสสัมชัญระยอง				โดยมีการแข่งขันกีฬาหลายประเภท					ได้แก่

ฟุตบอลชาย	 ฟุตบอลอาวุโส	 บาสเกตบอล	 วอลเล่ย์บอล	 เทเบิลเทนนิส	

หมากรุก	 หมากฮอส	 เปตอง	 เซปักตะกร้อ	 และเมื่อการแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้นลง	

ได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์แก่คณะครู	และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน	

พ.ศ.๒๕๕๓	 เพื่อพัฒนาผู้บริหาร	 ครู	 และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชน	 ให้มีความรู้ความเข้าใจ	 เกี่ยวกับระบบการพัฒนา	

คุณธรรมในสถานศึกษา	 เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 และเป็นการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบายของกระทรวง	

ศึกษาธิการ		
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ตรวจสุขภาพนักเรียน
	 งานอนามัยโรงเรียน	 แผนกบริการ	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	

ร่วมกับ	 โรงพยาบาลศรีวิชัย	 2	 ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพ	

นักเรียนประจำปีการศึกษา	 2553	 วันที่	 2	 -	 5	 สิงหาคม	 2553													

ณ	ห้องประชุมมงฟอร์ต	อาคารหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต

พิธีมอบเกียรติบัตรนักกีฬาสแต็ค 
	 ภราดาวิร ิยะ	ฉ ันทวโรดม		อธิการ	ได้ให้เก ียรติ

เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ใ นพิ ธี ม อ บ เ กี ย ร ติ บั ต ร ใ ห้ แ ก่ นั ก เ รี ย น	

ที่เข้าร่วมการแข่งขัน	 ในโครงการทักษะกีฬา	 ประเภทกีฬาสแต็ค	

ประจำเดือนกรกฎาคม	 2553	 เมื่อวันจันทร์ที่	 9	 สิงหาคม	 2553						

ณ	เวทีใต้อาคารราฟาแอล

พิธีประกาศเกียรติคุณ
	 สำนักงานอาสากาชาด	 สภากาชาดไทย	 จัดพิธีประกาศ					

เกียรติคุณบุคคลดี เด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยา	

เสพติด	 ระดับนักเรียนแกนนำ	 ปีการศึกษา	 2552	 ในโครงการ	

โ ร ง เ รี ยนต้ นแบบมาตรฐ านระบบการต้ านย า เสพติ ด	

(QAD)	 เมื่อวันศุกร์ที่	 20	 สิงหาคม	 2553	 ณ	 ห้องประชุมใหญ่	

ชั้น	 2	 ตึกสุทธาสา	 สำนักงานอาสากาชาด	 สภากาชาดไทย	

โดยมี	 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จำนวน	 20	 คน	

ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ						และมาสเตอร์นิรันดร์	ใจมั่น																			

เป็นตัวแทนของโรงเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี	

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย
	 งานสวัสดิภาพนักเรียน	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 จัดอบรม	

เชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย	 และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นขึ้น	

เมื่อวันศุกร์ที่	 27	 สิงหาคม	 2553	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	

อาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมี	 คณะคุณครูฝ่ายกิจการนักเรียน	

ตัวแทนครู	 ป.1	 -	 ม.6	 หัวหน้าห้อง	 และรองหัวหน้าห้องระดับ			

ม.2	-	ม.6	สภานักเรียน	สารวัตรนักเรียน	และลูกเสือกองร้อยพิเศษ	

เข้ารับการอบรม	ซึ่งมีวิทยากรจากโรงพยาบาลศรีวิชัย	2	มาให้

การอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น		ในภาคเช้า	ส่วนในภาคบ่าย												

วิทยากรผู้ให้การอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย	 ได้แก่	

พ.ต.ท.บุญเรือง	 แสงดาว	 ผู้ชำนาญการด้านปฏิบัติการระงับ	

อัคคีภัย	และบรรเทาสาธารณภัย	กรุงเทพมหานคร
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ค่ายผู้นำ
	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 อธิการ	 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวให้โอวาท	

และเปิดการเข้าค่ายผู้นำ	โดยมี	ภราดาสอาด	สัญญลักษณ์	หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน	

มาสเตอร์จรัญ	น้อยอิ่ม	หัวหน้าแผนกกิจกรรม	และคณะครูจำนวน	12	ท่าน	นำนักเรียน	

ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ	 สภานักเรียน	 ประธานสี	 รองประธานสี	

หัวหน้าห้องและรองหัวหน้าห้อง	จำนวน	145	คน	 เข้ารับการส่งเสริมความเป็นผู้นำ	

เพ ื ่อเป ็นแกนนำเยาวชนคนของสังคม	 ในการเป็นผู ้นำที ่ม ีความเสียสละ	

ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม	 และเป็นแบบอย่างที่ดี	 ต่อเพื่อนพี่น้องอัสสัมชัญ

ธนบุรี	 	 โดยในปีนี้	 ได้ใช้สถานที่จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์	 อบรมความเป็นผู้นำ	

ร่วมปลูกป่าโกงกางแนวชายฝั่ง	 และระดมความคิดที่สร้างสรรค์ในการพัฒนา	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ณ	 บ้านเย็นเนซาเร็ท	 หาดเจ้าสำราญ	 จังหวัดเพชรบุรี	

ระหว่างวันที่	6	-	7	สิงหาคม	2553

โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการ	

ประกวดในรายการ	“โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว:	ผู้ประกาศข่าวโทรทัศน์	

และนักจัดรายการวิทยุฯ	ปีที่	๙”					เมื่อวันจันทร์ที่	๙	สิงหาคม	๒๕๕๓	

ณ	 มหาวิทยาลัยสุรนารี	 นครราชสีมา	 โดยมี	 มิสจินตนา	 สารีบุตร																							

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน	 ดังนี้	

นางสาวหนึ่งฤทัย	 สืบพงษ์เดช	 ม.๕/๑	 นางสาวกมณชนก	 ฤทธิธนโชติ	

ม.๕/๕	นายสมเกียรติ	 พสุพสุธา	ม.๖/๒	นางสาววิชญา	กิจสวัสดิ์	 ม.๖/๒	

นางสาววาสิตา	สุขตลอดชีพ	ม.๖/๗	นางสาวอภิชญา	ปริญญาวิทิต	ม.๖/๗	

นางสาวภัสราภรณ	เอี่ยวภักดีกุล	ม.๖/๘	โดยมีนายสิริวัฒน์	อัครธนัยนันท์	

ม.๖/๒	เป็นผู้ถ่ายภาพและประสานงาน

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า
เยี่ยมชมโรงเรียน

	 คณะค รู แ ล ะนั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น	

อนุบาลเด่นหล้า	 เพชรเกษม	 และโรงเรียน	

อนุบาลเด่นหล้า	พระราม	5	เข้าเยี่ยมชมโรงเรียน	

อัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันพุธที่	18	สิงหาคม	2553	

ระหว่างเวลา	09.00	-	12.00	น.	ซึ่งจำนวนคณะครู	

และนักเรียนที่มาเยี่ยมชม	 ในครั้งนี้	 ได้แก่	 ครู	

จำนวน	 66	 คน	 และนักเรียน	 จำนวน	 670	 คน	

โดยมีคณะครู	 เจ้าหน้าที่	 ประธานนักเร ียน	

แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า นั ก เ ร ี ย น	

ให้การต้อนรับ	และนำชมสถานที่ต่าง	ๆ	ภายใน	

โรงเรียน	
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	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้จัดพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ

องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน	 และพิธีรำลึกพระคุณแม่	 ขึ้น	 เมื่อวันพุธที่	 11	 สิงหาคม	 2553	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	

ภายในงานมีการแสดงต่าง	ๆ 	อาทิ	การกล่าวสุนทรพจน์วันแม่สามภาษา	ทั้ง	ภาษาอังกฤษ	ภาษาจีน	และภาษาญี่ปุ่น	การร้องเพลงค่าน้ำนม	

โดย	ด.ญ.สุพิชญา	คงดีเสมอ	นักเรียนชั้น	ป.2/7	ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดร้องเพลงค่าน้ำนม	การฉายสไลด์รำลึกพระคุณแม่	

จัดทำโดย	 นายอรรถพร	 เวชชธรรม	 นักเรียนชั้น	 ม.6/2	 และนักเรียนชมรม	 ACT	 Media	 การแสดงจินตลีลาประกอบเพลง	

คือหัตถาครองพิภพ	โดยทีมนักเรียนที่ชนะเลิศ	การประกวดการแสดงจินตลีลา	ระดับชั้น	ม.4/4	การแสดงละครวันแม่	และปิดท้ายด้วย	

พิธีรำลึกพระคุณแม่	 สำหรับพิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ	 ได้จัดขบวนแห่จาก	 อาคารเซนต์ปีเตอร์	 ไปที่ใต้อาคารราฟาแอล	 ซึ่งทั้ง	 2	

พิธี	มีผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ และพิธีรำลึกพระคุณแม่
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