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พิธีปฏิญาณตน
 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดพิธี 

ปฏิญาณตนของลูกเสือ และเนตรนารี      

ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะ 

ลูกเสือแห่งชาติ เมื ่อวันศุกร์ที ่ 1 

กรกฎาคม 2554 ณ บริเวณใต้อาคาร 

ราฟาแอล โดยมี ผู้อำนวยการ ภราดา 

ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล เป็นประธาน 

ในพิธี

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

จัดกิจกรรม Open House ให้แก่ผู้ปกครอง 

ที่สนใจจะนำบุตรหลานสมัครเข้าเรียน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 

2555 เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2554 

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

พร้อมทั้งเริ่มจำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 

2 กรกฎาคม - 20 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 

ธุรการ อาคารรัตนบรรณาคาร

มอบรางวัลนักกีฬาสแต็ค 
 ภราดาศราวุธ ยุชมภู ผู้ช่วย 

หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน แผนกประถม 

ศึกษา มอบรางวัลแก่นักกีฬาสแต็คที่ได้รับ                        

รางวัลจากการแข่งขันในรายการ STACK 

FAST เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2554    

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2 โดยพิธี 

มอบรางวัลจัดขึ้น เมื ่อวันอังคารที่ 5 

กรกฎาคม 2554 ณ เวทีใต้อาคารราฟาแอล

โครงการสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน
 ผู้ปกครอง นักเรียน และครูระดับ 

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้จัดกิจกรรมใน 

โครงการสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน 

โดยชั้น ป.3/5 ได้ไปทำบุญและช่วยกันทำ 

ความสะอาดบริเวณวัดวิศิษฎ์บุญญาวาส      

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2554 และ ชั้น 

ป.3/4 ไปทำบุญที่วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒาราม  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฏาคม 2554
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ถวายอาศิรวาท “12 สิงหา มหาราชินี”
 คณะผู้บริหาร คณะครู สมาคมศิษย์เก่าฯ และสมาคม

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ร่วมถวายอาศิรวาท 

12 สิงหา มหาราชินี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึก 

ถึงพระมหากรุณาธิคุณแด่ปวงชนชาวไทย เนื่องในวโรกาส        

เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์ 

แห่งประเทศไทย ช่อง 11

พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ฯ 
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้จัด 

พิธีเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารี กรีญอง

เดอ มงฟอร์ต ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล 

เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554                    

ณ บริเวณใต้อาคารราฟาแอล โดยมี 

คุณพ่อชุมภา คูรัตน์ เป็นประธานในการ

ประกอบวจนพิธีกรรม และเมื่อพิธีกรรม 

เสร็จสิ้นลง ได้มีการมอบรางวัลให้แก่      

ผู้ชนะเลิศจากการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ

อาทิ การเขียนบรรยายใต้ภาพ อ่านบท 

สุนทรพจน์ การประกวดภาพระบายสี 

และวาดภาพเหมือน เป็นต้น

ประกาศโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เรื่อง  นโยบายการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 เพื่อให้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี   

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดนโยบายไว้ดังต่อไปนี้ 

 1. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม  เป็นความร่วมมือของผู้บริหาร ครู                

     บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครอง โดยให้ปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

 2. สถานศึกษามีการจัดระบบการใช้พลังงานและสิ่งแวดล้อม  ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่า

 3. สถานศึกษาส่งเสริมการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดวินัยและสร้างจิตสำนึกในการประหยัดพลังงาน

      และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ให้แก่ผู้บริหาร ครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนและผู้ปกครอง อย่างต่อเนื่อง 

     สม่ำเสมอ   และยั่งยืน

 4. สถานศึกษาให้การสนับสนุน ระบบการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึง

     ทรัพยากรด้านบุคลากร  งบประมาณ  การฝึกอบรมให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ

 5. มีเป้าหมายที่ต้องเป็นสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน เพื่อให้เกิดเป็นแบบอย่างและสร้างคุณค่าต่อสถานศึกษา
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ศึกษาดูงาน
 ค ณ ะ บุ ค ล า ก ร โ ร ง เ รี ย น 

พระหฤทัยคอนแวนต์ จำนวน 15 คน       

ได้เข้ามาศึกษาดูงานด้านการบริหาร         

และการจัดการเรียนการสอนของกลุ่ม 

สาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 

ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี เมื่อวันศุุกร์ที่ 

1 กรกฏาคม 2554 โดยมีคณะครู 

กลุ่ มสาระการ เ รี ยนรู้ สุ ขศึ กษาและ 

พลศึกษา และแผนกธุรการให้การต้อนรับ

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

และวันเข้าพรรษา
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ 

ได้จ ัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวัน     

เข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่       

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื ่องใน 

โอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ 

พรรษา และโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี โรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งมีกิจกรรมการต่าง ๆ อาทิ

การหล่อเทียนจำนำพรรษา ฟังธรรม 

การแห่เทียนพรรษา และนำปัจจัยไปถวาย 

วัดพรหมสุวรรณสามัคคี และวัดที่ตั้งอยู่รอบ 

โรงเรียน จำนวน ๙ วัด

สัมมนาผู้ร่วมบริหาร
 ผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วม 

บริหาร จำนวน 52 คน เข้าร่วม 

การสัมมนาผู้ร่วมบริหาร ประจำปี 

การศึกษา 2554 ในหัวข้อ "ACT: A 

LEARNING SCHOOL" ระหว่างวันที่ 

15 - 16 กรกฎาคม 2554 ณ สีดา 

รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมี 

อาจารย์ประยูร วงศ์เล็ก เป็นวิทยากร
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การประเมินมาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา
 ผู้ประเมินภายนอก  จากห้างหุ้นส่วนจำกัด นันท์นภัสการประเมิน  จำนวน 5 ท่าน   ได้เข้ามาดำเนินการประเมิน        

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาภายนอกสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รอบสาม ระหว่างวันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 

2554 และได้รายงานผลให้คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครู ตัวแทนผู้ปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักเรียน           

ได้รับทราบถึงผลการประเมินด้วยวาจา ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ อาคารยอห์น แมรี่

ตัวแทนศูนย์ Bell จากประเทศอังกฤษเยี่ยมศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell
 Mr.Keith Parnell, Academic Contract Coordinator ตัวแทนจาก Bell Educational Trust ประเทศอังกฤษ 

มาเยี่ยมศูนย์ภาษาอังกฤษ ACT - Bell และตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 และ วันจันทร์ที่ 11 

กรกฎาคม 2554 โดย Mr. Parnell ได้สังเกตการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน พูดคุยกับหัวหน้าและรองหัวหน้าศูนย์ฯ 

รวมทั้งผู้ประสานงาน และเข้าพบผู้อำนวยการ ภราดา ดร. ชำนาญ เหล่ารักผล เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัด 

การเรียนการสอน พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสที่ท่านผู้อำนวยการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต

ตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพภายใน
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ศึ ก ษ า เ อ ก ช น                                    

ได้เข้ามาติดตามตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

เมื่อวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมยอห์น แมรี่ 

อาคารยอห์น แมรี่
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จัดซื้อแกรนด์เปียโน
 ศูนย์ดนตรี โรงเรียนอัสสัมชัญ

ธนบุรี จัดซื้อแกรนด์เปียโน เพื่อให้ 

นักเรียน พัฒนาการเรียนในวิชาเปียโน 

ตั้งแต่ชั้นกลางถึงชั้นสูง และสามารถ 

ใช้ฝึกซ้อม เพื่อการสอบวัดระดับ 

มาตรฐานสากล

ฉีดวีคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ โรงพยาบาล 

วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล หนองแขม จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

ไข้หวัดใหญ่ ปีการศึกษา 2554 ให้กับนักเรียน คุณครู ผู้ปกครอง 

และบุคคลทั่วไป โดยฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2554 

และเข็มที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต 

อาคารหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต

โครงการยิ้มสดใส เด็ก กทม.ฟันดี ปีที่ 6
 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ สำนักงาน 

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จัดโครงการยิ้มสดใส เด็ก กทม. ฟันดีปีที่ 

6 เพื่อเป็นการสร้างเสริมสุขภาพฟันให้กับ  นักเรียน ป.1 และ ป.2         

โดยมีการตรวจคัดกรองสุขภาพช่องปากของนักเรียน เพื่อไปรับสิทธิ์ 

บริการเคลือบหลุมร่องฟันฟรี เป็นการป้องกันฟันกรามแท้ผุในรายที่ 

เห็นว่ามีความจำเป็น ซึ่งมีทันตแพทย์จากสมาคมทันตแพทย์เอกชน            

ไทย มาดำเนินการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียน เมื่อวันศุกร์ที่ 22 

กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ

การบรรยายให้ความรู้
 งานอนามัยโรงเรียน ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมกับ 

โรงพยาบาลพญาไท 3 จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ 

เรื่อง "วัยใสยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" ให้แก่นักเรียนหญิงระดับชั้น 

ป.6 - ม.6 ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 ซึ่งนักเรียนหญิง 

ม.ปลาย เข้าฟังการบรรยายโดย พญ. บุญทวี ธนะศรีสืบวงค์ 

กุมารแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 

2554 และนักเรียนระดับชั้น ป.6 - ม.3 เข้าฟังบรรยายโดย พญ. 

สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ กุมารแพทย์จากโรงพยาบาลศิริราช 

เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2554
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ศึกษาดูงาน
 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า ดี เ ด่ น ด้ า น พ ลั ง ง า น 

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียน 

อุดมศึกษา เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เมื่อวันพุธที่ 27 

กรกฏาคม 2554 ซึ่งโรงเรียนอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนต้นแบบที่ได้รับ 

รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับ 5 ดาว 

ในปีการศึกษา 2553

ร่วมงานแถลงข่าว
 นักเรียนชมรม ACT MEDIA เข้าร่วมงาน 

แถลงข่าวเปิดโครงการ กบจูเนียร์ ปี 3 "กบรักโลก" 

เมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ สถานีโทรทัศน์ 

Modern 9 TV และได้เข้าร่วมกิจกรรมกบสัญจร ครั้งที่ 

1 ของระดับภาคกลาง เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฏาคม 

2554 เพื่อเรียนรู้วิธีการและขั้นตอนในการสร้างผลงาน             

สารคดีสั ้น โดยทีมงานจากรายการกบนอกกะลา          

ณ บ้านวิทยาศาสตร์ สิรินทร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

รังสิต

ตัวแทนครูรับรางวัล

ใบประกาศเกียรติคุณ
 ตัวแทนผู้บริหาร และตัวแทนครูแกนนำเข้ารับ 

ใบประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐาน 

ระบบการต้านยาเสพติด (QAD) ปีการศึกษา 2552 จาก 

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร 

ผู้อำนวยการสำนักงาน อาสากาชาด เมื่อวันพุธที่ 20 

กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารแพทยพัฒน์ 

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตรวจเยี่ยมโครงการ QAD ครั้งที่ 2 
 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโครงการโรงเรียนต้นแบบ                   

มาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด (QAD) จำนวน 3 ท่าน 

จากสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียน 

อัสสัมชัญธนบุรี เพื่อพิจารณาการดำเนินงานตามมาตรฐานระบบ 

การต้านยาเสพติด พิจารณาบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบ 

การต้านยาเสพติด และกิจกรรมคุณภาพ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2554 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ 

อาคารรัตนบรรณาคาร
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ขอขอบคุณ ปตท. ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

รางวัลชนะเลิศ YAMAHA ASEAN CUP
 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอล 

โครงการพิเศษ รุ่นอายุ 13 ปี เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล 

รายการ YAMAHA  ASEAN CUP U.13  2011 รอบชิงชนะเลิศ 

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 3 กรกฏาคม 2554 ณ สนามเมืองทอง โดยมี 

มาสเตอร์เนติ สูนยะไกร เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมทีม 

ผลการแข่งขัน ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ชนะ ทีมเชียงราย 

ยูไนเต็ด 2 : 1 ประตู  จึงได้รับตำแหน่งชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 

100,000 บาท และถ้วยรางวัล

รางวัลเหรียญทอง
 นักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี จำนวน 3 คน 

ได้เป็นนักกีฬาตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน 

แบดมินตัน รายการ 3rd ASEAN Schools Games 2011 

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน -  8 กรกฎาคม 2554  ณ  ประเทศ

สิงคโปร์ ผลการแข่งขัน นายศักยะ สูตรเลข ม.5/7 ได้รับ 

รางวัลเหรียญทอง ประเภททีมชาย และเหรียญเงิน ประเภท 

ชายเดี่ยว นายสุทธิชล พลกัลป์ ม.5/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ประเภททีมชาย และเหรียญทองแดง ประเภทชายคู่ และ 

นางสาวณัชชา แสงโชติ ม.4/7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 

ประเภททีมหญิง


