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พิธีการประกาศการครบรอบ 50 ปี
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จัดให้มีพิธีการประกาศการครบรอบ 50 ปี แห่งการก่อตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (พ.ศ.2504-

พ.ศ.2554) เพื่อก้าวเข้าสู่ปีทอง ปีแห่งความภาคภูมิใจ โดย ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ เป็นผู้อ่านประกาศ พร้อมด้วยคณะ 

ภราดา คณะครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และนักเรียน เข้าร่วมพิธี หลังจากนั้นผู้อำนวยการได้มอบของที่ระลึกแก่ผู้มาร่วมพิธี เมื่อวันศุกร์ที่ 7 

มกราคม 2554 ณ สนามหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร

บริจาคสิ่งของ
 มาสเตอร์เอก เอกสกุล หัวหน้าแผนกปกครอง และคณะ 

ครูฝ่ายกิจการนักเรียน  พร้อมด้วยสภานักเรียน และตัวแทน                

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จากโครงการความรู้คู่คุณธรรม 

ปันน้ำใจสู่ชุมชนนำสิ่งของบริจาคแก่ผู้ยากไร้ภายในชุมชน 12 

ครอบครัว เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 โดยกิจกรรมดังกล่าว 

ได้รับความร่วมมือจากอดีตกำนันอุบล กลั่นประชา เป็นผู้นำคณะ 

ครู และนักเรียนไปบริจาคสิ่งของ

คัดเลือกนักกีฬาฟุตบอล
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ดำเนินการคัดเลือกเยาวชน 

รุ่นอายุ 11 - 18 ปี เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียน และนักกีฬาฟุตบอล 

โครงการพิเศษของโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 22 

- 23, 29 - 30 มกราคม 2554 โดยมีเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคของ 

ประเทศไทย ให้ความสนใจเข้าร่วมคัดเลือก จำนวน 1,490 คน
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กิจกรรมวันครู
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันครู เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 16.00 น. โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 

อธิการ บรรยายและให้โอวาทเนื่องในโอกาสวันครู ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ เป็นประธานในการมอบใบกำกับ 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รางวัลครูที่ไม่ขาด ลา สาย และรางวัลต่าง ๆ ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร จากนั้น ในเวลา 17.30 น. 

กิจกรรมแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่าง บุคลากรชาย - หญิง และเกมเรือบก ณ สนามกีฬาราฟาแอล และเวลา 19.00 น. งานจัดเลี้ยง 

"สังสรรค์วันครู" ณ บริเวณด้านข้างอาคารเซนต์ปีเตอร์

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 
(รอบภายนอก)

 ฝ่ายวิชาการ ร่วมกับฝ่ายธุรการ - การเงิน จัดการสอบ 

คัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 

2553 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ อาคารเซนต์ปีเตอร์
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ผลงานเข้ารอบ
 นักเรียนชมรม ACT Media พร้อมด้วยคุณครูที่ปรึกษา 

ชมรม มาสเตอร์วันชัย จิรคุปการ เข้าพบท่านผู้อำนวยการ 

เมื่อวันอังคารที่ 18  มกราคม 2554 เพื่อรายงานผลการทำสารคดีสั้น 

ของรายการกบนอกกะลา ในหัวข้อ “กบน้อยตามรอยเท้าพ่อ” 

โดยนักเรียนชมรม ACT Media ได้ส่งผลงานในชื่อ ทำสาวกล้วยไม้ 

เข้าประกวด และผ่านเข้ารอบในกลุ่ม 24 ทีม สุดท้าย

รางวัลชนะเลิศ
 ด.ช.วิฑูรย์ เนียมนาค นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/5        

ได้เข้าประกวดความสามารถในการเล่นเครื่องดนตรีขิม  รายการ

เซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ระดับมัธยม 

ศึกษาตอนต้น เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554  ณ หอแสดง

ดนตรีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผลการประกวด 

ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง พร้อมทุนการศึกษาด้านดนตรี 

ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเมื่อวันพฤหัสบดี 

ที ่ 27 มกราคม 2554 ด.ช.วิฑูรย์ ได้เข้าร่วม การประกวดเดี่ยวขิม 

ระดับมัธยมต้น “รายการศิลป หัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ 

ครั้งที่ 60” ประจำปีการศึกษา 2553 จัดโดย สำนักงานคณะ 

กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ  ศูนย์ 

แสดงสินค้า และการประชุม เมืองทองธานี  ผลการประกวด 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง อันดับ 1

ผลการแข่งขัน Speech และ Crossword 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้ส่งนักเรียน 

เข้าร่วมการแข่งขันครอสเวิร์ดเกม ในงานนิทรรศการวิชาการ 

ACSP “Academic Show & Share 2010” การแข่งขัน CROSS-

WORD & A-MATH และคำคม ชิงถ้วยรางวัล นายกสมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เมื่อวันอังคาร 

ที่ 18 มกราคม 2554 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 

ผลการแข่งขัน Speech ระดับมัธยมต้น ด.ญ.นันท์นภัส จินตนา 

นักเรียนชั้น ม. 2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ Speech ระดับมัธยมปลาย 

นายฐานวีร์ จินตนา ม.5A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1 การแข่งขันครอสเวิร์ด ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ. 

สุพิชญา ตันติศิริวัฒน์ ม. 2/1 คู่กับ ด.ช.กฤษดา สุนทรวุฒิไกร 

ม.2/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันครอสเวิร์ด 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นายพรรษกร ปัญญาวัฒชิโล      

ม. 4/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
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ประกวดร้องเพลง
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วม   

การแข่งขันประกวดร้องเพลงแนวลูกกรุง  รุ่นอายุ 11 - 14 ปี

ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554 จัดโดย สำนักงานเขต

บางแค เมื่อวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 ณ บริเวณลาน 

หน้าห้างเทสโกโลตัส สาขาบางแค ผลปรากฏว่า 

ด.ช.ลิขสิทธิ์ แก้วเกตุสัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

1/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลพร้อม 

ถ้วยเกียรติยศจาก นายเพทาย จั่นเผื่อน สมาชิกสภา 

กรุงเทพมหานคร เขตบางแค และเมื่อวันพุธที่ 26 

มกราคม 2554 ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดร้อง 

เพลงลูกทุ่งไทย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 

2553 ณ วิทยาการจัดการเพชรเกษม ผลการประกวด 

ด.ช.วรพรต อ่วมแย้ม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/5 

ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง พร้อมเงินรางวัลและทุน 

การศึกษาต่อระดับ ปวช.

การแข่งขันเทเบิลเทนนิส 
125 ปี อัสสัมชัญ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ได้ส่ง    

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส 125 ปี อัสสัมชัญ          

ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2544 ผลการแข่งขัน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ 

ด.ช.นันธพลธ์ เสมือนเพ็ญ ชั้น ม.1/1 และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

1 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุ 14 ปี ได้แก่ ด.ช.นันธพลธ์ เสมือนเพ็ญ ชั้น 

ม.1/1 และ ด.ช.พีรพล บุญเกตุ ชั้น ม.1B

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ
 ผลการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการ ในงานราชวินิต 

บางแคฯ นิทรรศ 53 ณ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 

เมื่อวันศุกร์ ที่ 28 มกราคม 2554 ผลการแข่งขันปรากฏว่า 

ด.ช.พศวีร์ อภัยรัตน์ คู่กับ ด.ช.ภคิน เดชาอินวัน นักเรียน 

ระดับชั้น ป.6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ และด.ช.ธนพนธ์ 

กุศลธรรมรัตน์ คู่กับ ด.ช.ชายสรวิศ ง้าวหิรัญพัฒน์ ชั้น ป.6/6 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 38 ทีม
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ราตรีสัมพันธ์ 2010
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดงานราตรีสัมพันธ์ อัสสัมชัญธนบุรี ครบรอบ 50 ปี ประจำปีการศึกษา 2553 เมื่อวันศุกร์ที่ 

28 และวันเสาร์ที่ 29 มกราคม 2554 ณ บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร โดยในวันศุกร์ที่ 28 เป็นการแสดงของนักเรียนระดับช้ัน 

ป.1 - ป.5 ประธานในพิธีเปิด ได้แก่ พล.ต.ท.สมคิด บุญถนอม และในวันเสาร์ที่ 29 เป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.6 

ประธานในพิธีเปิด ได้แก่ คุณวิริยะ ตรังอดิศัยกุล อดีตนายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คนแรก 
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ทดสอบสมรรถภาพร่างกายครู 
และบุคลากร

 แผนกกิจกรรม ร่วมกับ กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับครู และบุคลากรของโรงเรียน

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2554 โดยมีการทดสอบสมรรถภาพ 

ร่างกาย 5 รายการ ได้แก่ วิ่ง 50 เมตร นั่งงอตัว ยืนกระโดดไกล 

วิ่งเก็บของ และ Sit Up 30 วินาที ทั้งนี้ เพื่อให้คุณครูและบุคลากร 

ได้ทราบถึงสมรรถภาพทางร่างกายของตน และทราบแนวปฏิบัติ 

ในการออกกำลังกาย ส่งเสริมสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น

ศึกษาดูงาน
 คณะเจ้าหน้าที่พลศึกษา กรมพลศึกษา 

จากทุกภาคทั่วประเทศ จำนวน 103 คน ได้มาศึกษา 

ดูงานด้านการบริหารจัดการกีฬาของนักกีฬา 

โครงการพิเศษ  และศูนย์ดนตรีโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ธนบุรี  ในสังกัดสำนักผู้อำนวยการ เมื่อวันพฤหัสบดี 

ที่ 13 มกราคม 2554 โดยได้รับเกียรติจาก ภราดาวิริยะ 

ฉันทวโรดม อธิการ เป็นประธาน ในการต้อนรับ

การตรวจประเมิน QAD
 คณะกรรมการตรวจประเมินโรงเรียน เพื่อรักษา        

สถานภาพตามมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (Qualification

for Anti-Drugs Policy : QAD) สำนักงานอาสากาชาด 

สภากาชาดไทย เข้ามาตรวจประเมินโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี      

เพื่อรักษาสถานภาพในขั้นที่ 3 ปีที่ 1 การมีส่วนร่วมของชุมชน                    

ในการดำเนินกิจกรรมต้านยาเสพติด และขอการรับรองมาตรฐาน 

บุคคลดีเด่น ระดับผู้บริหาร ครู และนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 

14 มกราคม 2554 ณ ห้องประชุมไถงสุวรรณทัต อาคารรัตน 

บรรณาคาร

อบรมคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน 
 ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดอบรม 

ทักษะทางคอมพิวเตอร์สู่ชุมชน เรื่อง “เรียนรู้เพื่อบุตรหลาน 

ก้าวตามทันยุค IT” เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 เพื่อเป็นการ 

ให้ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคลากรในชุมชนรอบๆ 

บริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น 

ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 31 คน 

โดยมีภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรม 

มาสเตอร์ปิยะชาติ นพคุณวิจัย และมาสเตอร์อนุสรณ์ เชื้อสาย 

เป็นวิทยากรในช่วงเช้า และบ่าย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 

ชั้น 1 อาคารอัสสัมชัญ
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ร้องเพลง 
เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้ส่ง ด.ญ. 

สุพิชญา คงดีเสมอ นักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 

2/7 และด.ญ.อัญมณี หวู ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7    

ที่ได้รับคัดเลือกให้ขับร้องเพลงบนเวที ส.ส.ส. 

งานวันเด็กแห่งชาติ ไปแสดงความสามารถ 

พิเศษด้านการร้องเพลง ในงานวันเด็กแห่งชาติ 

ประจำปี 2554 เมื่อวัน เสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 

ณ ทำเนียบรัฐบาล และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 

บางแค

ร่วมแสดงเต้นกับศิลปิน
 มิสโสมพร วงษ์พรหม และมิสวาสนา 

จิตรมณี ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแสดงการเต้น        

บีบอย - สตรีทแดนซ์ ทีม playback ในงาน 

วันวิชาการ 125 ปี อัสสัมชัญ เมื่อวันเสาร์ที่ 

22 มกราคม 2554 ที่ผ่านมาโดยได้รับเกียรติ             

ให้ร่วมแสดงเต้นประกอบเพลงกับคุณพาสนา 

ทองบุญเรือง ศิลปินจาก TREU AF Season 2

รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน
 โรงเร ียนอัสสัมชัญธนบุร ี  ได ้ร ับรางว ัลมาตรฐาน สถานศึกษาดีเด่น 

ด้านพลังงาน (Energy Mind Award) ประจำปี 2553 ในระดับ 4 ดาว พร้อมโล่ 

รางวัลและเงินรางวัลจำนวน 60,000 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 

2554 โดยมีมาสเตอร์ยุทธพงษ์ วงศ์เมืองสรรค์ ผ ู ้ช ่วยหัวหน้าฝ ่ายว ิชาการ 

แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย   เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัลจากการไฟฟ้า

นครหลวง ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะครู บุคลากร และนักเรียนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่     

ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจนประสบความสำเร็จในครั้งนี้

กิจกรรมวันเด็ก
 ภราดาชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เป็นประธานอ่านสารวันเด็ก 

ของ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี 

ที่มีถึงเด็กไทย หลังจากนั้นได้มอบรางวัลแก่นักเรียน       

ดีเด่น ที่สมควรเป็นแบบอย่าง และมอบของขวัญวันเ

ด็กแก่ผู้นำชุมชนต่าง ๆ เพื่อนำไปจัดกิจกรรมวันเด็ก 

รวมทั้งสิ้น 5 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศิริเกษม 

ชุมชนวงเวียนอู่ทอง ชุมชนวัดพรหมสุวรรณสามัคคี 

ชุมชนโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ และชุมชนวงเวียน 

ทะเลสาบ เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2554 ณ สนาม 

หน้าอาคารรัตนบรรณาคาร


