
June 2011 1



ACT NEWS 2

 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ 

มองฟอร์ต เพื่อเป็นการเริ่มต้นปีการศึกษาใหม่และให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ระลึกถึงพระคุณ 

ของครูบาอาจารย์ ตลอดจน เป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม โดยมี ผู้อำนวยการ ภราดา ดร. ชำนาญ เหล่ารักผล 

เป็นประธานในพิธีและมีคณะภราดา ผู้ร่วมบริหาร ครูเกษียณ และคณะครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เข้าร่วมงาน ซึ่งพิธี            

ในรอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการแต่งตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน และประธานสี ในช่วงท้าย 

ของพิธีการ

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2554



June 2011 3

 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "๒๒๕ ปี ครูกวี สุนทรภู่" เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ 

โดยได้รับเกียรติจาก ภราดา ดร. ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ และภราดาศราวุธ ยุชมภู ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการ 

นักเรียนแผนกประถม เป็นประธานเปิดงาน และมอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะทางด้านภาษาไทย     

ซึ ่งภายในงานมีการแสดงความสามารถของนักเรียน  อาทิ การแสดงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๘๔ พรรษา การแสดงละคร จินตลีลา และการร้องเพลงพวงมาลัยร่วมกับคณะครู เป็นต้น

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ครั้งที่ 1/2554

 โรงเร ียนอัสสัมชัญธนบุร ี  จ ัดการประชุม 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันพุธ 

ที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 

อาคารรัตนบรรณาคาร โดยมี ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล 

ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน ภราดาวิริยะ ฉันทวโรดม 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ภราดา ดร.อานันท์ ปรีชาวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 

รศ.การุณ ใจปัญญา ผู้ทรงคุณวุฒิ นายส่องแสง ปทะวานิช 

ผู้ทรงคุณวุฒิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ผู้ทรงคุณวุฒิ นายสง่า 

กล่อมจิตเจริญ ผู้แทนผู้ปกครอง และมาสเตอร์จรัญ น้อยอิ่ม 

ผู้แทนครูโรงเรียน 

กิจกรรมวันสุนทรภู่ 
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ศึกษาดูงาน
 คณะบุคลากร ศูนย์วิทยบริการ สำนักผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เข ้าศ ึกษาดูงานศูนย์ 

คอมพิวเตอร์ งานโสตทัศนูปกรณ์ ศูนย์วิทยบริการ งานวารสาร และห้องเรียนแผนก English Program ของโรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 โดยมีแผนกธุรการ และหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ              

ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2 อาคารรัตนบรรณาคาร

พิธีลงนามสัญญา
เช่าอินเตอร์เน็ต

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ทำ 

สัญญาลงนามเช่าสัญาณอินเตอร์เน็ต

กับทางบริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด 

ด้วยความเร็วภายในประเทศ 150 Mbps 

และต่างประเทศความเร็ว 12 Mbps 

เมื่อวันพุธที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2554             

เพ ื ่ อ เป ็นการให้บร ิการแก่น ัก เร ียน       

และบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญ 

ธนบุร ี  โดยพิธ ีลงนามสัญญาจัดขึ ้น        

ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคาร 

รัตนบรรณาคาร
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อบรมการใช้งาน Mac OS 
 หน่วยงานศูนย์คอมพิวเตอร์ ร่วมกับ บริษัท เอส พี 

วี ไอ แอดวานซ์ จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ 

แมคอินทอช สำหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ  ในประเทศไทย      

จั ด ห ลั ก สู ต ร อ บ ร ม ก า ร ใ ช้ ง า น เ ค รื่ อ ง ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์  

แมคอินทอช เบื้องต้น สำหรับครูผู้สอนและบุคลากรที่สนใจ 

เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงการพัฒนาตนเองด้านทักษะความรู้ทางคอมพิวเตอร์ 

เมื ่อวันเสาร์ที ่ 11  มิถุนายน  2554  ณ  ห้องปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร์แมคอินทอช ชั้น 2 อาคารเซนต์คาเบรียล

พัฒนาบุคลากร
 ฝ่ายการศึกษา มูลนิธ ิคณะเซนต์คาเบร ียล 

แห่งประเทศไทย  ได้จัดอบรมผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า 

กลุ่ม สายงานบริหารทั่วไป รุ่นที่ 2 ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ได้ส่งบุคลากรที่ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานต่าง  ๆ  จำนวน      

6 คน ได้แก่ มาสเตอร์ธีระพล สุนทรกุล มาสเตอร์ฐานพัฒน์   

ธีระเชาวพัฒน์ มิสพัชมณฑ์ พนมกิจ มาสเตอร์สันติ 

ศรีเครือแก้ว  มาสเตอร์ผดุงศักดิ์  แสงสวงค์ และมาสเตอร์เอก 

เอกสกุล เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 

ถึงวันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ณ มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียล 

แห่งประเทศไทย

สัปดาห์ให้ความรู้
และป้องกันสิ่งเสพติด

 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัด              

กิจกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกัน 

สิ่งเสพติด ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 

2554 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ 

มงฟอร์ต ซึ่งมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 

โดยในวันอังคารที่ 21 มิ.ย. 54 มีการจัด  

พิธีเปิดและมอบรางวัลแก่นักเรียนระดับ

ชั้น ป.1 - ม.6 ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 

วันพุธที่ 22 มิ.ย. 54 วิทยากรจากสถานี 

ตำรวจนครบาลหลักสอง อบรมให้ความรู้ 

แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6

และในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิ.ย. 54 ทีมงาน

จาก Cartoon Club จัดกิจกรรมอบรม        

ให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 1 - 6
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ตรวจสุขภาพนักเรียน
 ง า น อ น า มั ย โ ร ง เ รี ย น 

ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาล 

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม 

จัดการตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 

การศึกษา 2554 ในวันที่ 1 - 3 และ 6 - 7 

มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต 

อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

พิธีมอบทุนการศึกษา
นักกีฬาโครงการพิเศษ 

 ผู้อำนวยการ ภราดา ดร. ชำนาญ 

เหล่ารักผล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี 

มอบทุนการศึกษาและประชุมผู้ปกครอง 

นักกีฬาโครงการพิเศษ ประจำปี 2554 เมื่อวัน 

เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 

ร ัตนบรรณาคาร 1 อาคารร ัตนบรรณาคาร              

พร้อมทั้ งร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ผู้ปกครอง 

นักกีฬาโครงการพิเศษ ประจำปีการศึกษา 

2554 ณ อาคารเซนต์แมรี่

ตรวจสุขภาพบุคลากร
 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหาร 

ทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาลพญาไท 3            

จั ด งานตรวจสุ ขภาพให้ กั บคุณครู  

บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ 

ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 3 

และ 4 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 

ยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่

ให้ความรู้ เรื่อง สิทธิ 
และประโยชน์ของผู้ประกันตน

 งานบุคคล ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่พนักงาน เรื่องสิทธิ 

และประโยชน์ของผู้ประกันตนตามกฎหมายแรงงาน     โดยมี 

คุณอังสุมาลี ยอดยิ่งวิทยา นักวิชาการแรงงานชำนาญการ จาก 

สำนักงานประกันสังคม เป็นวิทยากรให้ความรู้ มิสดุลยปณิธิ์ 

กรณฑ์แสง งานบุคคล และมาสเตอร์วิศิษฐ์ ใจมั่น หัวหน้าฝ่าย 

อาคารสถานที่ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ 

ของโรงเรียน เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 

รัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร
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ผลการแข่งขันว่ายน้ำ
 นักกีฬาว่ายน้ำ ทีมสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี 

ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ รายการ The Mall Swimming

Cup 2011 เมื่อวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2554 

ผลการแข่งขัน ด.ช.กณิศ ธัมพาณิชย์สกุล นักเรียนชั้น ป.3A 

ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมบุคคล อันดับที่ 1 ของรุ่น 8 ปี ชาย 

กลุ่ม B และ ด.ญ.อุษา ธัมพาณิชย์สกุล นักเรียนชั้น ป.6B 

ได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทกรรเชียง 25 เมตร

รางวัล The Best of Creative
 ฝ่ายกิจการนักเรียน ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

นำนัก เรียนเข้าร่ วมการประกวดลีดเดอร์และกองเชียร์                 

รายการสปอนเซอร์ (รอบภูมิภาค)  ณ โรงเรียนสตรีวิทยา 2

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ผลการแข่งขัน 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้รับรางวัล THE BEST OF CREATIVE 

และได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขัน ในรอบชิงชนะเลิศต่อไป

รางวัลชนะเลิศ ภาคกลาง
 นักดนตรีวง ACT Band ตัวแทนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เข้าร่วมการแข่งขันแสดงดนตรี ในงานบทเพลงรักแห่งแผ่นดิน 

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ บริเวณลานน้ำพุ 

สยามพารากอน ผลการแข่งขัน นักดนตรีวง ACT Band 

ได้รับรางวัลชนะเลิศของภาคกลาง และเป็นตัวแทนภาคกลาง 

เพื่อเข้าแข่งขันในรอบต่อไป

ตรวจประเมินมาตรฐาน
 คณะอนุกรรมการงานมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ได้มาตรวจ 

ประเมินโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของมูลนิธิฯ ประจำปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 

28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2554 โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 

ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่
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 ฝ่ายวิชาการ ได้้จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี 

เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ 

มงฟอร์ต โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ภิเศก ลุมพิกานนท์ 

ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ เกียรติบัตรเรียนดี ประจำ 

ปีการศึกษา 2553 และมอบทุนการศึกษา สำหรับในปีนี้        

นักเรียนที่มีระดับผลการเรียนตามเกณฑ์ได้รับพิจารณา 

เกียรติบัตรประเภท Certificate จำนวน 895 คน และประเภท 

Diploma จำนวน 162 คน โดยมี ภราดา ดร.ชำนาญ 

เหล่ารักผล ผู้อำนวยการ คณะผู้ร่วมบริหาร คณะกรรมการ 

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ 

และผู้ปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธี

พิธีมอบเกียรติบัตรเรียนดี 
ประจำปีการศึกษา 2553
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แนะนำบุคลากรใหม่ ปีการศึกษา 2554

ภราดาศราวุธ ยุชมภูภราดาสุนันท์ โยธารักษ์

เกิดวันที่   22 ตุลาคม 2519  

การศึกษา ระดับปริญญาตรี ศิลปศาสตร์    

  เอกดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

ดำรงตำแหน่ง  ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน 

          แผนกประถมศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เกิดวันที่  1 เมษายน 2495

การศึกษา ระดับปริญญาโท Wollongong University,   

  Australia

ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการและสอนภาษาอังกฤษ 

  ชั้น ม.1 - ม.3 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

มิสปวีณ คานีโย 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ป.5 - ป.6

เอกชีววิทยา ม.มหิดล

มิสนิยะดา พัวพัน 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ม.2 - ม.3

เอกอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

ม.ราชภัฎธนบุรี

มิสชมพูนุช หุ่นช่างทอง 

ครูผู้สอนภาษาไทย

ม.5 - ม.6

เอกภาษาไทย 

ม.ราชภัฎสวนสุนันทา

มาสเตอร์ธนาณัติ กันสัย 

ครูงานวงโยธวาทิต 

เอกดนตรีตะวันตก 

ม.เกษตรศาสตร์

ศิริลักษณ์ ตันหล้า

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์  ม.1

เอกฟิสิกส์ 

ม.ราชภัฎเชียงใหม่ 

มาสเตอร์ภาคิน คุณยศยิ่ง 

ครูงานวงโยธวาทิต 

เอกดนตรีตะวันตก 

ม.เกษตรศาสตร์

มาสเตอร์พงษ์กิจ เจริญพร 

ครูผู้สอนแนะแนว ม.5

เอกจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

สื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง

มาสเตอร์วิถนุ สันจิตร 

ครูผู้สอนคณิตศาสตร์

ป.5 - ป.6

เอกปรัชญาศาสนา 

วิทยาลัยแสงธรรม

มิสมาฆะวรรณ น้อยก้อม 

ครูผู้สอนสังคม/ประวัติศาสตร์ 

ป.3 - ป.4

เอกสังคมศึกษา 

ม.ราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

มิสสร้อยสรวง  แสนสุรศิลป์ 

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย  

ป.3 - ป.4 

เอกภาษาไทย โทการสอน 

ภาษาอังกฤษ  ม.ศิลปากร
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มาสเตอร์ภัทรพล ด้วงคง 

ครูผู้สอนดนตรี ม.1 - ม.2

เอกดนตรีตะวันตก 

ม.เกษตรศาสตร์

มาสเตอร์์พลจักร ยุกติรัตน 

ครูผู้สอนภาษาจีน ป.3 

อุตสาหกรรมท่องเทียว 

ม.ราชภัฎธนบุรี

มาสเตอร์สมคิด ภู่ไพจิตร์กุล 

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ 

ม.2 - ม.3

เอกวิศวกรรมเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มาสเตอร์ปรมินทร์ แก้วเขียว 

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

ป.5 - ป.6

เอกประวัติศาสตร์ 

โทมัคคุเทศน์ ม.ศิลปากร

มาสเตอร์นพพร ตุติยาพึ่งประเสริฐ 

ครูผู้สอนสังคมศึกษา

ป.1 - ป.2 

เอกสังคมศึกษา ม.ศิลปากร

มิสสุภาพรรณ พลอยบุษย์ 

ครูผู้สอนศิลปพื้นฐาน

ป.1 - ป.2

เอกมานุษยดุริยางควิทยา 

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ

มิสธัญญพัทธ์ วิชชุเกรียงไกร 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน

ม.4 - ม.5 และประสานงาน 

วิชาการ EP   เอกภาษาจีน 

โทภาษาอังกฤษ ม.ศิลปากร

มิสขวัญใจ ทาทอง 

ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์

ป.2

เอกเคมี ม.มหิดล 

มิสธารทิพย์ อักษรเพียร 

ครูผู้สอนชีวะ

และวิทยาศาสตร์  ม.5

เอกชีวเคมี 

ม.เกษตรศาสตร์

มิสดวงพร อ้นไพรวัลย์ 

ครูผู้สอนภาษาไทย

และรักการอ่าน ป.1-ป.2

เอกภาษาไทย ม.มหิดล

มิสพัทธ์ธีรา  เธียรธนาพจน์ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

ป.3 - ป.4

เอกภาษาอังกฤษ 

ม.กรุงเทพ

มิสสุกัญญา สมทรัพย์ตระกูล 

ครูผู้สอนภาษาจีน ป.1

เอกภาษาอังกฤษ - จีน 

ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

Ms.Julie  Gano  Binay-An 

สอนคณิตศาสตร์ ป.5 - ป.6  

Bachelor of Secondary 

Education

Mr.Graeme Hunter 

สอนภาษาอังกฤษ

ป.4 - ม.3  

Bachelor of Arts

Mr.James David Sowerby 

สอนภาษาอังกฤษ 

ป.4 - ม.3  

Bachelor of Arts

Mr.John Barrie Walmsley 

สอนภาษาอังกฤษ 

ป.4 - ม.3

Bachelor of Arts

Mr.Kevin Talbierz 

สอนคอมพิวเตอร์ 

ม.3 - ม.4

Master of Engineer

Mr.James Keener Ross 

สอนคอมพิวเตอร์ ป.1- ป.2

Bachelor of Education

Ms.Marissa  Mallorca 

สอนวิทยาศาสตร์ 

ม.4 - ม.6

Bachelor of Science

Mr.Jeffery  Dordon 

สอนสังคมศึกษา

ป.3 - ป.4  

Bachelor of Arts 

in History
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Mr.Anthony Daryl Howard 

สอนสังคมศึกษา ม.5 - ม.6

Bachelor of Education

Mr.David  Holt 

สอน Science

ป.3 - ป.4  

Bachelor of Science

Mr.Eric  Saitta 

สอนชีววิทยา

ม.4 - ม.6

Master of Science

Mr.Brendan James  Coombes 

สอนคอมพิวเตอร์ ป.3 - ป.4

Bachelor of Science

Mr.Christiaan  Rekers 

สอนสอนสังคมศึกษา 

ม.1 - ม.2

Bachelor of Science

Mr.Daniel  Drelich 

สอนคอมพิวเตอร์  

ป.5 - ป.6

Bachelor of Science

Mr.Jan Rey Edralin Cabrejas 

สอนสังคมศึกษา ป.5 - ป.6 

Bachelor of Science

Education

Ms.Jiao  Deng 

สอนภาษาจีน ป.2 - ป.4

Bachelor of Pedagogy

Ms.Manilyn Ytang  Leop 

สอนสังคมศึกษา ม.3-ม.4

Bachelor of Science 

Education

Mr.Marcel  Moser 

สอนคอมพิวเตอร์  

ม.1 - ม.2

Bachelor of Arts

Ms.Precila Albiso  Amores 

สอนภาษาอังกฤษ ป.5 - ป.6 

Bachelor of Elementary 

Education

Ms.Oiuchen  Wang 

สอนภาษาจีน ป.1 - ป.2

Bachelor’s degree of 

Teaching Chinese

Mr.Stephen  Gibbons 

สอนภาษาอังกฤษ  

ม.1 - ม.6

Bachelor of Laws

Mr.Tony Sylvain Yvard 

สอนคณิตศาสตร์ ม.3 - ม.4 

Master Degree in 

Electronic Enginerring

Ms.Lifang  Lu 

สอนภาษาจีน ป.5- ป.6

ศิลปศาสตร์บัณฑิต

ม.ราชภัฎธนบุรี

ประชุมผู้ปกครอง
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัดการประชุมผู้ปกครอง โดยวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน 2554 เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และวันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2554 เป็นการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 - 6 

เพื่อให้ผู้ปกครอง ได้รับทราบนโยบายของโรงเรียน การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนแนวปฏิบัติสำหรับการดูแลนักเรียนใน

ปีการศึกษา 2554 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต จากนั้น ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นที่ห้องเรียน เพื่อเลือกตัวแทน 

ผู้ปกครองเครือข่าย
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ขอขอบคุณ ปตท. ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 


