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	 โ ร ง เ รี ย น อั ส สั ม ชัญ ธนบุ รี 	

ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร แ ข่ ง ขั น ก รี ฑ า สี 	

ประจำปีการศึกษา	 2554	 เมื่อวันศุกร์ที่	

26	 และวันเสาร์ที่	 27	 สิงหาคม	 2554	

โดยเมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 เป็นการ									

แข่งขันของนักเรียนชั้นประถมศึกษา																																

ปีที่	4	-	ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6	และวันที่	27	

สงิหาคม	เปน็การแขง่ขนัของนกัเรยีนชัน้	

ประถมศึกษาปีที่	1	-	ประถมศึกษาปีที่	3	

ซึ่งการแข่งขันทั้งสองวันจัดขึ้นที่สนาม	

ว่องประชานุกูล

กรีฑาสี
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ศึกษาดูงาน
 ผู้อำนวยการ	ภราดา	ดร.ชำนาญ	เหล่ารักผล	และคณะครูฝ่ายธุรการ	-	การเงิน	ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน	ณ	บริษัทแปลน	

พริ้นติ้ง	 จำกัด	 ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์	 ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมการพิมพ์	 และบรรจุภัณฑ์สินสาคร	

จังหวัด	สมุทรสาคร	เมื่อวันพฤหัสบดีที่	4	สิงหาคม	2554	โดยมี	ภราดา	ดร.อานันท์	ปรีชาวุฒิ	ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ		

และคณะครู	จากโรงเรียนอัสสัมชัญ	ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานในครั้งนี้

กีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4 สถาบัน
 คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และเจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี      เข้าร่วมงานกีฬาสัมพันธ์ครูอัสสัมชัญ 4

สถาบัน เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ซึ่งโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ ได้แก่ 

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ โรงเรียนอัสสัมชัญ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง และโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดยมี 

การแข่งขันกีฬาหลายประเภท ได้แก่ ฟุตบอลอาวุโส ฟุตบอลชาย บาสเกตบอล วอลเล่ย์บอล เทนนิส แบดมินตัน 

เทเบิลเทนนิส หมากรุก หมากฮอส เปตอง และเซปักตะกร้อ และเมื่อการแข่งขันกีฬาเสร็จสิ้นลง ได้มีงานเลี้ยงสังสรรค์ 

แก่คณะครู และเจ้าหน้าที่ที่มาร่วมงาน 
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มอบกล่องบริจาค
 ตวัแทนนกัเรยีน	และครโูรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุี	มอบ	

กล่องบริจาคเงิน	จำนวน	72	กล่อง	ในโครงการ	"The	Heart	of	

Giving"	ประจำปีการศึกษา	2554	ให้แก่ตัวแทนมูลนิธิศุภนิมิต	

แห่งประเทศไทย	 เพื่อนำไปมอบแก่เด็กในความอุปการะ	

ให้ได้รับ	 การช่วยเหลือด้านการศึกษา	 อนามัย	 พัฒนาจิตใจ	

จริยธรรม	และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

อนุบาลเด่นหล้าเยี่ยมชมโรงเรียน
	 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอนุบาล	

เด่นหล้าเพชรเกษม	 และโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า	

พระราม	5		เข้าเยี ่ยมชมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	18	สิงหาคม	2554	โดยมี	คณะครู	

เจ้าหน้าที่	 และคณะสภานักเรียน	 ให้การต้อนรับ	

และนำชมสถานที่

พิธีเทิดเกียรติแม่พระอัสสัมชัญ
 งานอภิบาล	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดพิธีเทิดเกียรติ	 แม่พระอัสสัมชัญ	 เมื่อวันพุธที่	 10	 สิงหาคม	 2554	

โดยมีคุณพ่อชุมพา	คูรัตน์	เป็นประธานประกอบวจนพิธีกรรม	ที่บริเวณใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์
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 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จ	

พระนางเจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	

โดยมีคณะภราดา	 คณะครู	 ผู้แทนจากสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	

สมาคมศิษย์เก่าฯ	 และชุมชน	 ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสดุดี	

และลงนามถวายพระพร	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	 สิงหาคม	 2554														

ณ	 บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 และได้จัดกิจกรรมรำลึก	
พระคุณแม่	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 11	 สิงหาคม	 2554	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	

มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	 โดยมีพิธีถวายพระพร	 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์	

พระบรมราชินีนาถ	 การรำถวายพระพร	 จินตลีลาประกอบเพลง	

“หัตถาครองพิภพ”	 ละครรำลึกพระคุณแม่	 การนำเสนอวีดิทัศน์	 “แม่...

สายใยแห่รัก”	 และปิดท้ายด้วยพิธีกราบแม่	 ซึ่งสร้างความประทับใจแก่						

ผู้ปกครองที่มาร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง

กิจกรรมวันแม่
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ค่ายผู้นำ
	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 และคณะครูนำ	

นั ก เ รี ย นที่ เ ป็ น คณะก ร รมกา รนั ก เ รี ย น	

ประธาน	 และรองประธานสี	 สารวัตรนักเรียน	

ลูกเสือกองร้อยพิเศษ	 หัวหน้าห้อง	 และรอง	

หัวหน้าห้อง	 เข้ารับการอบรม	 เพื่อเป็นแกนนำ	

เยาวชน	 คนของสังคม	 ในการเป็นผู้นำที่มี	

ความเสียสละ	 เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู ้อื ่น	

โดยการจัดกิจกรรม	กลุ่มสัมพันธ์ระดมความคิด	

การเข้าฐานฝึกความอดทนและความสามัคคี									

ณ	 ค่ายบ้านสวนยอแซฟ	 จังหวัดนครปฐม	

ระหว่างวันที่	29	-	31	กรกฎาคม	2554

กิจกรรมห้องเรียนสีเขียว
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี	 ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมห้องเรียนสีเขียว	

กลุ่มธนบุรี	 ครั้งที่	 8	 เมื่อวันที่	 1	 สิงหาคม	 2554	ณ	 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม	 ผลการแข่งขัน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี									

ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดวงดนตรีสากล	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 การสร้าง	 Front	 Page	 รางวัลรองชนะเลิศ								

อันดับ	2	การแข่งขันวาดภาพ	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	การประกวดหนังสั้น

เปิดโลกการอ่านและการเรียนรู้ 
50 ปี ACT รวมใจอ่าน

	 งานศูนย์วิทยบริการ	ร่วมกับ	ฝ่ายวิชาการ	

และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย	 จัดกิจกรรม	

"เปิดโลกการอ่านและการเรียนรู้	 50	 ปี	 ACT	

รวมใจอ่าน"	ระหว่างวันที่	16	-	19	สิงหาคม	2554	

และในโอกาสนี้	 ภราดา	 ดร.ชำนาญ	 เหล่ารักผล	

ได้มอบทุนส่งเสริมการศึกษา	 มูลนิธิบราเดอร์									

ฮี	แลร์	จำนวน17	ทุน	และได้มอบรางวัลกิจกรรม

วันสุนทรภู่	 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ	 จำนวน	

20	รางวัล
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อบรมการ Download You Tube
	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 ได้จัดอบรมหลักสูตรการ	

Download	 You	 Tube	 เพื่อเป็นสื่อการเรียนสอนการสอน	

โดยไม่จำเป็นต้องเปิด	 Website	 You	 Tube	 ทุกครั้ง																		

ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการใช้งาน	 โดยมีการจัด	

อบรม	 เมื่อวันเสาร์ที่	 30	 กรกฎาคม	 2554	 และวันเสาร์ที่	

6	สิงหาคม	2554	ณ	ห้องปฏิบัติการ	คอมพิวเตอร์	 4	ชั้น	1	

อาคารอัสสัมชัญ

อบรมการตรวจเช็คไวรัส
	 ศูนย์คอมพิวเตอร์	 ได้จัดอบรมหลักสูตร	

การตรวจเช็คไวรัสและการกู้ข้อมูล	 เพื่อให้บุคลากร	

สามารถตรวจเช็คไวรัส	 และกู้ข้อมูลเบื้องต้นได้ด้วย	

ตนเอง	 โดยมี	 มาสเตอร์ปิยะชาติ	 นพคุณวิจัย	

เป็นวิทยากรในการอบรม	เมื่อวันพุธที่	24	สิงหาคม	2554	

ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ชั้น	1	อาคารอัสสัมชัญ

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันอัคคีภัย
	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	 ป้องกัน									

อัคคีภัยและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 โดยผู้ชำนาญการด้าน									

ปฏิบัติการระงับอัคคีภัยและบรรเทาสาธารณภัย	กรุงเทพมหานคร	

และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพญาไท	3	เป็นวิทยากร		เมื่อวันอังคารที่	

23	 สิงหาคม	 2554	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	

อาคารรัตนบรรณาคาร	โดยมีคณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน	ตัวแทน	

ครูระดับชั้น	 ป.1	 -	 ม.6	 และตัวแทนนักเรียนหัวหน้าห้องและรอง	

หัวหน้าห้อง	ระดับชั้น	ม.2	-	ม.6	เข้ารับการอบรม

นักศึกษาจุฬาฯ ศึกษาดูงาน
	 คณะครู	 และเจ้าหน้าที่	 ให้การต้อนรับคณะครู	

และนักศึกษาคณะครุศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

จำนวน	188	คน	ที่เข้ามาศึกษาดูงาน	โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

เมื่อวันพุธที่	 17	 สิงหาคม	 2554	 โดยมี	 ภราดา	

ดร.ชำนาญ	 เหล่ารักผล	 เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ	

ภาวะผู้นำทางการศึกษา	 ณ	 ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	 1	

อาคารรัตนบรรณาคาร
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ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ทัศนศึกษา นักเรียนชั้น ป.1 - ม.2 ปีการศึกษา 2554

การแข่งขันสแต็คชิงถ้วยประทาน
	 เมื่อวันเสาร์ที่	20	สิงหาคม	2554	ทางสมาคม	สแต็ค	(ประเทศไทย)	ร่วมกับ	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา					

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการแข่งขันกีฬาสแต็คชิงแชมป์ระหว่างโรงเรียน	 ชิงถ้วยประทาน	 พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า	

โสมสวลี	 พระวรราชาทินัดดามาตุ	 ในโอกาสฉลอง	 50	 ปี	 แห่งการก่อตั้งโรงเรียน	 ณ	 หอประชุมหลุยส์	 มารี	 เดอ	 มงฟอร์ต	

ผลการแข่งขัน	ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้รับถ้วยประทานจากทั้ง	3	ประเภทการแข่งขัน	ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	จำนวน				

18	ใบ	เหรียญทอง	15	เหรียญ	เหรียญเงิน	21	เหรียญ	และเหรียญทองแดง	13	เหรียญ

2 ส.ค. ซาฟารีเวิร์ด 9 ส.ค. ตลาดน้ำดำเนินสะดวก

3 ส.ค. ฟาร์มจระเข้ 4 ส.ค. ท้องฟ้าจำลอง

30 ส.ค. พระนครศรีอยุธยา10 ส.ค. พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

5 ส.ค. พระที่นั่งอนันตสมาคม

31 ส.ค. พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

ป.1 ป.5

ม.1 ม.2ป.6

ป.2 ป.3 ป.4


