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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดงานราตรีสัมพันธ์	

อัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันศุกร์ที่	27	และวันเสาร์ที่	28	มกราคม	

2555	ณ	บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	โดยในวันศุกร์ที่	

27	 เป็นการแสดงของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 4	

ถึง	 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ประธานในพิธีเปิด	 ได้แก่	

ภราดาเดชาชัย	ศรีพิจารณ์	และในวันเสาร์ที่	28	เป็นการแสดง	

ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 ถึงประถมศึกษา	

ปีที่	3	และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	4	-	6	ประธานในพิธีเปิด	

ได้แก่	ภราดา	ดร.อานันท์	ปรีชาวุฒิ

ราตรีสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2554
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้จัดกิจกรรมวันครู	“บูชาครูแห่งแผ่นดิน จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์ สยามินทร์ ภูมิพล” 

เมื่อวันจันทร์ที่	 16	 มกราคม	 2555	 ณ	 บริเวณหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร	 โดยมีพิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	

ประจำปี	2553	และการมอบของที่ระลึก	และรางวัลต่าง	ๆ	แก่บุคลากร	ดังนี้	

1.	พิธีมอบใบกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์	ประจำปี	2553

2.	การมอบโล่สำหรับบุคลากรที่มาปฏิบัติหน้าที่ไม่ขาด	ลา	สาย	ติดต่อกัน	5	ปี	

3.	การมอบของที่ระลึกแด่บุคลากรที่รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี	ประเภทครูผู้สอน	จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	

				กระทรวงศึกษาธิการ	ปีการศึกษา	2554	

4.	การมอบของที่ระลึกแด่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท	

5.	การมอบของที่ระลึกแด่ครูดีเด่นของสมาพันธ์สมาคมฯ	

	 ในโอกาสนี้	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 ได้มอบช่อดอกไม้	 และของที่ระลึกแสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการ	 ภราดา	

ดร.	ชำนาญ	เหล่ารักผล	ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	

และได้รับรางวัลหนึ่งแสนครูดี	ประเภทผู้บริหาร	จากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา	กระทรวงศึกษาธิการ	ปีการศึกษา	2554

กิจกรรมวันครู เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2555
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ชนะเลิศ TOT YOUTH CUP 2011
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ส่งนักกีฬาฟุตบอล	

โครงการพิเศษ	 รุ่นอายุ	 16	 ปี	 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล	

รายการ	 TOT	 YOUTH	 CUP	 2011	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 29	

มกราคม	 2555	 ณ	 สนาม	 TOT	 แจ้งวัฒนะ	 ผลการแข่งขัน	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมโรงเรียนสวนกุหลาบ	

วิทยาลัย	2	:	1	ประตู	ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล					

100,000	บาท	โดยมีมาสเตอร์ธร	สอระภูมิ	เป็นผู้ฝึกซ้อม

ชนะเลิศ Chang Cadet
	 นักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษ	 รุ่นอายุ	 13	 ปี	

ได้เข้าร่วมการอบรม	 Chang	 Everton	 Football	 Clinio	

2012	 และร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ	 Chang	 Cadet	

ระหว่างวันที่	16	-	22	มกราคม	2555	ณ	สนามชลบุรีสเตเดียม	

จังหวัดชลบุรี	 ผลการแข่งขัน	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

ชนะ	 ทีมจังหวัดชลบุรี	 4	 :	 3	 ประตู	 ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ	

พร้อมเงินรางวัล	 20,000	 บาท	 โดยมีมาสเตอร์กฤตณรงค์	

เฮาเลิศ	เป็นผู้ฝึกซ้อม

ประกวดนิทรรศการ "มหาอุทกภัย 54"
	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้จัดให้มีการประกวดนิทรรศการ	

“มหาอุทกภัย’	 54”	 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	

เมื่อวันที่	11	-	12	มกราคม	2555	ณ	บริเวณ	ใต้อาคารเซนต์ปีเตอร์	

โดยมี	ผู้อำนวยการ	ภราดา	ดร.ชำนาญ	เหล่ารักผล	ให้เกียรติเป็น	

ประธานในการเปิดงาน	 ซึ่งผลการประกวด	 มีดังนี้	 รางวัลชนะเลิศ	

ได้แก่	ระดับชั้น		ม.5/4	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	ระดับชั้น	

ม.6/7	และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	ระดับชั้น	ม.4/3	

ชนะเลิศเดี่ยวขิม
	 ผู้อำนวยการ	 ภราดา	 ดร.ชำนาญ	 เหล่ารักผล	

ร่วมแสดงความยินดี	 และมอบของที่ระลึกให้แก่	 เด็กหญิง	

วิมพ์วิภา	 เชื่อมวราศาสตร์	 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 2/2	

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง	 จากการประกวดเดี่ยวขิม	 7	 หย่อง	

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก	รายการศักยภาพเป็นเลิศ	

ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน	 ครั้งที่	 61	 เมื่อวันพุธที่	 11	

มกราคม	 2555	 ณ	 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน	

จังหวัดกาญจนบุรี
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การตรวจประเมินโรงเรียนด้านการอนุรักษ์พลังงาน
	 คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหิดล	 และการไฟฟ้านครหลวง	 ได้เข้ามาตรวจประเมินโรงเรียนด้านการอนุรักษ์	

พลังงาน	 ในโครงการสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน	 ตามมาตรฐานการอนุรักษ์พลังงาน	 เมื่อวันศุกร์ที่	 20	 มกราคม	 2555					

ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	โดยมีการสำรวจตามห้องเรียน	ห้องทำงาน	และอาคารเรียน

คืนโลกสดใส 
ลดใช้พลังงาน

     คณะกรรมการอน ุ ร ักษ ์

สิ ่งแวดล้อม	 ร่วมกับ	 การไฟฟ้า	

นครหลวง	 จัดกิจกรรม	 “คืนโลกสดใส	

ลดใช้พลังงาน”	โดยมีการจัดนิทรรศการ

เคลื่อนที่			Energy			Mind			School	

ณ	บริเวณใต้อาคารอัสสัมชัญ				เมื่อวัน

ศุกร์ที่	20	มกราคม	2555

ฉีดวัคซีน
	 งานอนามัยโรงเรียน	 ร่วมกับ	 โรงพยาบาลพญาไท	 3	

จัดโครงการฉีดวัคซีนเอชพีวี	 (ป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก)

ให้แก่นักเรียน	 โดยดำเนินการฉีดวัคซีน	 เข็มที่	 1	 เมื่อวันที่	

29	 กรกฎาคม	 2554	 เข็มที่	 2	 เมื่อวันที่	 31	 สิงหาคม	 2554	

และเข็มที่	 3	 เมื่อวันที่	 20	 มกราคม	 2555	 ณ	 ห้องพยาบาล				

ชั้น	1	อาคารอัสสัมชัญ

Learn, Lead and Succeed
	 คณะครู	 ได้เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง	 Learn,	 Lead	 and							

Succeed	ณ	โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก	เมื่อวันที่	9	-	10	มกราคม	

2555	โดย	โรงเรียนอัสสัมชัญบางรัก	ดำเนินการร่วมกับ	Austrade

สถานทูตออสเตรเลีย	 ประจำประเทศไทย	 เชิญผู้อำนวยการ	

โรงเรียนของรัฐ	และเอกชนระดับชั้นนำ	5	โรงเรียน	จาก	Adelaide

รัฐ	 South	 Australia	 ประเทศออสเตรเลีย	 มาบรรยายให้ความรู้	

ด้านการเป็นผู้นำสถานศึกษาและประสบการณ์ในการบริหาร	

และการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี													ทำการรับสมัครและ	

สอบสัมภาษณ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่	 1	

และมัธยมศึกษาปีที่	4	ปีการศึกษา	2555	เมื่อวันอาทิตย์	

ที่	 8	 มกราคม	 2555	 ณ	 อาคารรัตนบรรณาคาร	 และ	

ดำเนินการสอบข้อเขียนนักเรียน	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 15	

มกราคม	2555	ณ	อาคารเซนต์ปีเตอร์	โดยมีการมอบตัว	

นักเรียน	 เมื่อวันที่	 24	 -	 25	 มกราคม	 2555	 ณ	 อาคาร	

รัตนบรรณาคาร

รับสมัครและสอบนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2555

ตรวจประเมิน QAD
	 คณะก ร รมกา รต ร วจป ร ะ เ มิ น โ ร ง เ รี ย น																

เพื ่อรักษาสถานภาพตามมาตรฐานระบบการต้าน	

ยาเสพติด	 (Qualification	 for	 Anti	 -	 Drugs	 Policy	 :																							

QAD)	 สำนักงานอาสากาชาด	 สภากาชาดไทย	 เข้ามา	

ตรวจประเมินโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เพื ่อรักษา	

สถานภาพในขั้นที่	 3	ปีที่	 2	 เมื่อวันจันทร์ที่	 30	มกราคม	

2555	ณ	ห้องประชุมยอห์นแมรี่	อาคารยอห์นแมรี่

พิธีมอบรางวัล ผู้ร่วมบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น
	 สมาพันธ์สมาคมผู้ปกครอง	และครูโรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	ได้จัดพิธีมอบรางวัล

ผู้ร่วมบริหาร	ครู	และบุคลากร	ทางการศึกษาดีเด่น	ปีการศึกษา	2554	เมื่อวันอาทิตย์ที่	15	มกราคม	2555	ณ	หอประชุมหลุยส์	

มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ซึ่งในครั้งนี้มีบุคลากรของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 จำนวน	2	ท่าน	

ได้แก่	มาสเตอร์วัลลภ	นกพึ่งพุ่ม	ได้รับรางวัลครูดีเด่น	ประเภทครูผู้สอน	ระดับช่วงชั้นที่	2	และมาสเตอร์ผดุงศักดิ์	แสงสวงศ์	

ได้รับรางวัลครูดีเด่น	ประเภทบุคลากรทางการศึกษา
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ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) 

ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ
 เด็กชายพิชญะ จีนะดิษฐ์	 ชั้นประถมศึกษาปีที่	 6/4	

นักกีฬาแบดมินตันทีมโรงเรียน	 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น	

แห่งชาติ	 ประจำปี	 2555	 ซึ่งผ่านการพิจารณาคัดเลือกจาก																	

สำนักงานบริหารคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 จาก	

ผลงานชนะเลิศการแข่งขันแบดมินตัน	“กีฬาประถมศึกษาอาเซียน	

ครั้งที่	5”	ระหว่างวันที่	8	-	15	ตุลาคม	2554	ณ	เมืองยอร์กยาการ์ต้า	

ประเทศอินโดนีเซีย	 โดย	 เด็กชายพิชญะ	จีนะดิษฐ์	 ได้เข้าพิธีรับโล่	

รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น	 ที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติจาก

นายวรวัจน์	 เอื้ออภิญญกุล	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

เมื่อวันพุธที่	11	มกราคม	2555	ณ	ตึกสันติไมตรี	ทำเนียบรัฐบาล

รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ โรงเรียนคุณธรรม
	 มาสเตอร์จงรักษ์	วงศ์เสวต	ที่ปรึกษางานลูกเสือและเนตรนารี	เป็นตัวแทนโรงเรียนรับมอบโล่เชิดชูเกียรติ	"โรงเรียน 

คุณธรรม ดร.เทียม โชควัฒนา"	เมื่อวันเสาร์ที่	28	มกราคม	2555	ณ	เวทีกลางแจ้ง	สวนลุมพินี	ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	

เป็น	 1	 ใน	 84	 โรงเรียน	 ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสตรี	 ที่เป็นผู้คัดสรรโรงเรียนที่มีการสอน																									

ด้านคุณธรรม	จริยธรรม	และศีลธรรม		โดยใช้ชื่องานว่า			"84	Congratulations	Long	Live	The	King	Morning	Concert"						

โดยมีคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	จำนวน	7	คน	เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้

เด็กเก่ง เด็กดี 
ศรีอัสสัมธนฯ

	 				แผนกกิจกรรม	ได้จัดพิธี	

มอบของที่ระลึกแก่นักเรียนที่สร้าง	

ช่ือเสียงให้กับโรงเรียน	ในปีการศึกษา	

2554	โดยมีผู้อำนวยการ	ภราดา	ดร.	

ชำนาญ			เหลา่รกัผล	และคณะภราดา	

ให้ เกียรติ เป็นผู้มอบของที่ ระลึก	

เมื่อวันศุกร์ที่	 13	 มกราคม	 2555					

ณ	เวทีหน้าอาคารรัตนบรรณาคาร


