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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดกิจกรรม	 “สงกรานต์ย้อนยุค”	 เมื่อวัน	

ศุกร์ที่	๒๐	เมษายน	๒๕๕๕	เพื่อให้นักเรียนได้สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย	

อันดีงาม	 โดยผู้เข้าร่วมงานแต่งกายด้วยชุดย้อนยุค	 เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศ	

ซึ่งภายในงานมีการละเล่นไทยต่าง	 ๆ	 อาทิ	 สาวน้อยตกน้ำ	 ก่อเจดีย์ทราย	

และชิงช้าสวรรค์	นอกจากนี้	ยังมีการประกวด	เทพีสงกรานต์	หนูน้อยสงกรานต์	

ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมการประกวดเป็นจำนวนมาก

สงกรานต์ย้อนยุค
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ประกวดภาพถ่ายสงกรานต์ย้อนยุค
	 งานประชาสัมพันธ์	ฝ่ายธุรการ	 -	การเงิน	 ได้จัดให้มี	

การประกวดภาพถ่าย	ในงานสงกรานต์ย้อนยุค	 เมื่อวันศุกร์ที่	

20	 เมษายน	 2555	 เพื่อเป็นการสนับสนุน	 ให้บุคลากร	 และ						

นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการถ่ายภาพกิจกรรมของโรงเรียน			

และได้จัดนิทรรศการภาพถ่ายดังกล่าวไว้ที่บริเวณใต้อาคาร					

รัตนบรรณาคาร	 ผลการตัดสินมีผู้ได้รับรางวัล	 ดังนี้	 รางวัล	

ชนะเลิศ	ได้แก่	มิสปทิตตา	รุ่งโรจน์	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	

1	 ได้แก่	มาสเตอร์จรัญ	น้อยอิ่ม	 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	

ได้แก่	 นายชนัช	 ปาริยะรังสี	 ชั้น	 ม.6/3	 รางวัลชมเชย	 ได้แก่	

นายนุติพงศ์	พฤกษ์ศิริ	 ชั้น	ม.4/2	ทั้งนี้	 ผู้อำนวยการ	ภราดา	

ดร.ชำนาญ	 เหล่ารักผล	 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบ

รางวัลดังกล่าว	 เมื่อวันศุกร์ที่	 18	 พฤษภาคม	 2555	ณ	 ห้อง	

ประชุมรัตนบรรณาคาร
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พิธีเสกอาคาร Golden Jubilee
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีเสกอาคาร	Golden	 Jubilee	 เมื่อวันศุกร์ที่	 2	 มีนาคม	 2555	 โดยมี	 พระสังฆราช	

ฟรังซิสเซเวียร์	 วีระ	 อาภรณ์รัตน์	 ประมุขสังฆมณฑลเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธี	 และมีคณะภราดาจากโรงเรียนในเครือ	

มูลนิธิฯ	ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	ผู้แทนสมาคมศิษย์เก่าฯ	และแขกผู้มีเกียรติให้เกียรติร่วมพิธี
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พิธีมอบวุฒิบัตร และปัจฉิมนิเทศ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร	 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ประจำปี	

การศึกษา	2554	เมื่อวันจันทร์ที่	12	มีนาคม	2555	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	เดอ	มงฟอร์ต	โดยมีภราดาชำนาญ	เหล่ารักผล	

ผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธี	ทั้งนี้	มีคณะภราดา	คณะผู้ร่วมบริหาร	ตัวแทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	สมาคมศิษย์เก่าฯ	

และคณะครูเข้าร่วมในพิธี

แสดงความยินดี
	 ผู้อำนวยการ	 ภราดา	 ดร.ชำนาญ	 เหล่ารักผล	 แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 ที่ผ่านการคัดเลือก					

เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต	และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต	ปีการศึกษา	2555	โดยได้ให้โอวาท	และ

มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนทั้ง	11	คน	ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน
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	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้เข้าร่วมโครงการ	 Energy	 Mind	 Award	 2011	 ของการไฟฟ้านครหลวง	

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน	 ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการ						

ด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา	2554	และเมื่อวันจันทร์ที่	12	มีนาคม	2555	ได้มีพิธีประกาศรางวัล

ณ	ห้องบุษราคัม	บอลรูม	โรงแรมอมารี	 เอเทรียม	ผลการประเมินการดำเนินการด้านการอนุรักษ์พลังงาน	โรงเรียนอัสสัมชัญ	

ธนบุรี	 ได้รับรางวัล	 Energy	Mind	 Award	 2011	 ระดับ	 5	 ดาว	 (ระดับสูงสุด)	 พร้อมเงินรางวัลจำนวน	 100,000	 บาท	 โดย	

มาสเตอร์ยุทธพงษ์	วงศ์เมืองสรรค์	ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านพลังงาน	จากการไฟฟ้านครหลวง

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีการศึกษา	 2554	 ของสมาคมผู้ปกครองและครู	

โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เมื่อวันเสาร์ที่	 31	มีนาคม	2554	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	 เดอ	มงฟอร์ต	 โดยภายในงาน	ได้มีการ						

มอบรางวัลแก่นักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จำนวน	3	คน	 ได้แก่	 เด็กหญิงณัฐชานันท์	 	 วังวิวัฒน์เดชา	

ระดับประถมศึกษาปีที่	 3	 และนายพศวีร์	 ชีวะสาธน์	 ระดับมัธยมศึกษาปีที่	 3	 สอบได้คะแนนสูงสุด	 อันดับ	 1	 โครงการสอบ	

วัดคุณภาพนักเรียน	ปีการศึกษา	2554	โรงเรียนในเครือมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย	และนายวุฒิวิชญ์	ราชมณี	

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	6/2	สอบได้คะแนนวิชาคณิตศาสตร์		100		คะแนนเต็ม	จากการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน	

(O-NET)	ปีการศึกษา		2554

รางวัล Energy Mind Award 2011 ระดับ 5 ดาว
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ปฐมนิเทศผู้ปกครอง ป.1 ม.1 และ ม.4
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ				

ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 1	 มัธยมศึกษาปีที่	 1	

มัธยมศึกษาปีที่	 4	 และนักเรียนแทรกชั้น	 ปีการศึกษา	 2555	

เมื่อวันอาทิตย์ที่	 25	มีนาคม	2555	ณ	หอประชุมหลุยส์	มารี	

เดอ	มงฟอร์ต

บันทึกเทปรายการรักษ์เมืองไทย
	 มิสนิภาพรรณ	 ระดมกิจ	 และนายวรรธนัย	

จุฑาทวีวรรณ	 (ศิษย์เก่าที่กำลังศึกษาต่อคณะทันต	

แพทย์ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล)	 	 ได้รับเชิญให้			

ร่วมสนทนาในรายการรักษ์เมืองไทยในหัวข้อการ	

สร้างเยาวชนด้วยดนตรีไทย	 เมื่อวันวันพฤหัสบดีที่	

10	พฤษภาคม	2555	 โดยมี	 ด.ช.ภูมิชนก	 ระดมกิจ	

ชั้นป.3B	 ด.ญ.ธนาภรณ์	 อภิธราคุณ	 ชั้นป.1B	 และ	

ด.ช.วิฑูรย์	 เนียมนาคชั้น	 ม.3/8	 เข้าร่วมบรรเลง	

ดนตรีไทยในรายการ	 และมีมาสเตอร์ปริญญา	

ช่างกลึงกูล	เป็นผู้ร่วมควบคุมการแสดงของนักเรียน

ซึ่งเทปบันทึกรายการออกอากาศทางไทยวิชั่น	

แชแนล	 หรือช่อง	 30,	 81	 เคเบิ้ลทีวี	 เมื่อวันเสาร์ที่	

12	พฤษภาคม	2555	เวลา	12.30	-	13.00น.	โดยมี	

คุณวีรชน	นรานุต	เป็นผู้ดำเนินรายการ

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
	 ฝ่ายกิจการนักเรียน	 ได้จัดกิจกรรมรณรงค์และ	

ประชาสัมพันธ์	 เนื่องในวันงดสูบบุหรีโลก	 เพื่อให้นักเรียน	

ได้ตระหนักถึงปัญหา	 และผลกระทบที่เกิดจากการสูบบุหรี่								

โดยการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในช่วงเข้าแถวตอนเช้า	

การเดินรณรงค์จากบริเวณโรงเรียนถึงวงเวียนทะเลสาบ		และ

การจัดบอร์ดให้ความรู้ของนักเรียนแต่ละระดับชั้น	 เมื่อวัน	

พฤหัสบดีที่	31	พฤษภาคม	2555
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ศึกษาดูงาน
	 บุคลากรในสำนักผู้อำนวยการ	 จำนวน	 12	 คน	 ได้						

เดินทางไปศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของโรงเรียน

ไผทอุดมศึกษา	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 15	 มีนาคม	 2555	 โดยมี	

อาจารย์ผลิกา	 เศวตศิลา	 ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน	

ให้การต้อนรับ	และนำเยี่ยมชมโรงเรียน

มอบหนังสือ
	 คณะครูศูนย์วิทยบริการ	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี						

มอบหนังสือให้แก่โรงเรียนท่าอิฐศึกษา	ในโครงการห้องสมุดนี้	

พี่ให้น้อง	 ประจำปีการศึกษา	 2554	 เมื่อวันพุธที่	 21	 มีนาคม	

พ.ศ.	2555	ณ	โรงเรียนท่าอิฐศึกษา	จังหวัดนนทบุรี

อบรมเชิงปฏิบัติการ
	 ฝ่ายวิชาการ	 ได้ส่งตัวแทนคณะครูที่จัดการเรียน								

การสอนรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ	 เข้าร่วมรับการ	

อบรมเชิงปฏิบัติการ	 เรื่อง	 การพัฒนาแผนการสอนตำรา	

กลางภาษาอังกฤษ	 ปีการศึกษา	 2555	 จัดโดย	

ฝ่ายการศึกษา	มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย

ระหว่าง	 วันที่	 21	 -	 22	 มีนาคม	 2555	 ณ	 ศูนย์วิชาการ	

และนันทนาการเซนต์คาเบรียล	 อำเภอปากเกร็ด	 จังหวัด	

นนทบุรี

ทบทวนหลักสูตร
	 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ	 ได้เข้าร่วมการ	

อบรมการทบทวนหลักสูตรสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้ 	

เพื่อทบทวนหลักสูตร	 วิเคราะห์ตัวชี้วัด	 และวิเคราะห์หน่วย	

การจัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น	

เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 22	 มีนาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุมยอห์น	

แมรี่	 อาคารยอห์น	 แมรี่	 โดยมี	 รศ.	 ดร.ประพันธ์ศิริ	 สุเสารัจ	

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	และอาจารย์ปัญญา	ทรงเสรีย์	

และคณะจากศูนย์สร้างสรรค์ครูมืออาชีพให้เกียรติเป็น	

วิทยากร	
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Summer Course 2011
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดโครงการ	 Summer	 Course	 2011	 ระหว่างวันที่	 26	 มีนาคม	 -	 27	 เมษายน	 2555	

เพื่อเป็นการปรับพื้นฐานการเรียน	 และเตรียมความพร้อมของนักเรียนในระดับที่สูงขึ้น	 ซึ่งมีการจัดพิธีเปิดโครงการเมื่อ	

วันจันทร์ที่	26	มีนาคม	2555	โดยมีอธิการ	ภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	และภราดาสุนันท์	โยธารักษ์	ให้เกียรติเป็นประธานในการ	

เปิดงาน	ณ	บริเวณใต้อาคารราฟาแอล	

มอบเกียรติบัตร
	 งานหลักสูตร	 และนิเทศการสอน	 ได้จัดพิธีมอบ	

เกียรติบัตรให้กับครูปฏิบัติงานดี เด่นด้านวิชาการ	

ครูปฏิบัติงานดีด้านวิชาการ	 ผู้ประสานงานดีหน่วยงาน	

วิชาการ	 	 และผู้ปฏิบัติงานคณะกรรมการผู้พัฒนางาน

ด้านวิชาการ	 โดยมี	 ผู้อำนวยการ	 ภราดา	 ดร.ชำนาญ	

เหล่ารักผล	 เป็นประธานมอบรางวัล	 เมื่อวันอังคารที่	 27	

มีนาคม	2555	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ
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อบรมการใช้โปรแกรมตัดต่อ VDO 
	 กลุ่มนักเรียนชมรม	 ACT	 Media	 ได้จัดอบรมทักษะ		

การใช้โปรแกรมตัดต่อ	 VDO	 Premier	 Pro	 และ	 Final	 Cut	

Pro	ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนชมรม	ACT	Media		

และเปิดโอกาสให้นักเรียนที่สนใจด้านมัลติมีเดียได้เข้าร่วม				

ในการอบรม	 โดยได้รับเกียรติจาก	 มิสวรนุช	 รัตนจรัสโรจน์	

หัวหน้าฝ่ายธุรการ	 -	 การเงิน	 เป็นประธานเปิดการอบรม	

เมื่อวันเสาร์ที่	 10	 มีนาคม	 2555	 ณ	 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์	

Mac	อาคาร	เซนต์คาเบรียล	

ทัศนศึกษาประเทศอเมริกา 
	 มาสเตอร์เวชไชยยันต์	 จตุรัส	 ได้นำนักเรียน	 จำนวน	

20	 คน	 ไปเข้าร่วมโครงการ	 Summer	 Course	 ที่	 Oak	 Hill	

School,	Willamette	High	School	(Bethel	School	District)	

เมือง	 Eugene	 และ	 South	 Lane	 School	 District	

เมือง	 Cottage	 Grove	 มลรัฐ	 Oregon	 ประเทศอเมริกา	

และทัศนศึกษาต่อที่นคร	Los	Angeles,	Huntington	Beach	

มลรัฐ	 California	 นคร	 Las	 Vegas	 มลรัฐ	 Nevada	 และ	

Grand	Canyon	มลรัฐ	Arizona	ระหว่างวันที่	1	เมษายน	-	28	

เมษายน	2555

ทุนเรียนภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอังกฤษ
	 มาสเตอร์อลงกรณ์	 แสงโชติ	 มาสเตอร์พิสิทธิ์	

ฤทธิ์เนติกุล	 และมิสอนงค์นาฏ	 จินดาวัฒน์	 	 ได้รับทุนของ	

ศูนย์ภาษาอังกฤษ	 Bell	 ประเทศอังกฤษ	 ให้ไปเรียนภาษา	

อังกฤษ	ที่ศูนย์ภาษาอังกฤษ	Bell	ณ	เมืองเคมบริดจ์	ประเทศ	

อังกฤษ	 ระหว่างวันที่	 21	 เมษายน	 -	 13	 พฤษภาคม	 2555									

โดยได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ภาษาอังกฤษ	ACT	-	Bell

นักเรียนแลกเปลี่ยน
	 มาสเตอร์เวชไชยยันต์	 	 จตุรัส	 	 หัวหน้าฝ่าย	

English	 Program	 ได้นำนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก	

ประเทศฟินแลนด์	Miss	Anna	Liina	Ilkka,	Miss	Stina	

Wanvisa	 Virtanen)	 เข้าพบผู้อำนวยการ	 เมื่อวันพุธที่	

23	 พฤษภาคม	 2555	 ซึ่งนักเรียนทั้งสองคนจะเรียน					

ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีในระดับชั้น	

มัธยมศึกษาปีที่	5B	ตลอดปีการศึกษา	2555
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เตรียมความพร้อมนักกีฬาว่ายน้ำ
	 งานสระว่ายน้ำ	 สังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป	 จัดค่าย										

ว่ายน้ำให้กับนักกีฬาทีมสโมสรว่ายน้ำอัสสัมชัญธนบุรี							

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักกีฬา	 เสริมทักษะ	 เทคนิค	

การสตาร์ท	 การกลับตัว	 การเข้าเส้นชัย	 ตลอดจนสมาธิ	

ในการฝึกซ้อม	เพื่อการคัดตัวเข้าแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทย		

ในช่วงเดือน	 เมษายน	2555	โดยมี	พ.อ.	ดร.สมนึก	แสงนาค	

(ประธานฝ่ายเทคนิค	 สมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย)	

อาจารย์กฤติเดช	 แสงอุทัย	 และอาจารย์สังกะสี	 แก้วผลึก	

เป็นผู้ฝึกสอน	 ระหว่างวันที่	 12	 -	 23	 มีนาคม	 2555																												

ณ	สระว่ายน้ำเทิดเทพรัตน์’36

คัดเลือกนักกีฬา

โครงการพิเศษ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 	

เปิดรับสมัครคัดเลือกเยาวชน	รุ่นอายุ	

12	 ปี	 เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนแ

ละนักกีฬาฟุตบอลโครงการพิเศษขอ

งโรงเรียน	 ประจำปีการศึกษา	 2555	

ระหว่างวันที่	7	-	8	เมษายน	2555	ณ	

สนามราฟาแอล	 ซึ่งการรับสมัครในค

รั้งนี้มีเยาวชนจากทั่วทุกภูมิภาคของ

ประเทศไทยให้ความสนใจเข้าร่วมคั

ดเลือก	 จำนวน	 250	 คน	 และมีเยาว

ชนที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาฟุต

บอลโครงการพิเศษ	จำนวน	5	คน

ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา	 และพลศึกษา	 ได้ส่ง				

นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ	Adidas	Cup	

ครั้งที่	1	ระหว่างวันที่	26	-	27	พฤษภาคม	2555	ผลการแข่งขัน	

นายธนัท	 โรจน์ฤทธากร	 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3/5	

และนายพีรพล	บุญเกตุ	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	3B	ได้รับ	

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 	 ประเภทชายคู่	 และนายธนัท	

โรจน์ฤทธากร	 ชั้น	 ม.3/5	 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	

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

ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาโครงการพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

ชนะเลิศ รายการ TESCO Lotus CUP 2012
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้ส่งนักกีฬาโครงการพิเศษ	

รุ่นอายุ	 12	 ปี	 เข้าร่วมการแข่งขัน	 ฟุตบอลรายการ	 TESCO	

Lotus	CUP	2012	(รอบชิงแชมป์ประเทศไทย)	ณ	สนามลีโอ	

สเตเดี้ยม	 เมื่อวันเสาร์ที่	 10	 มีนาคม	 2555	 ผลการแข่งขัน	

ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมโรงเรียนกรุงเทพ	

คริสเตียน	5	:	1	ประตู	ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ	พร้อมเงินรางวัล	

100,000	 บาท	 และถ้วยรางวัล	 โดยเด็กชายสรวิชย์	 สายสม	

ได้รับรางวัลนักเเตะยอดเยี่ยม

ชนะเลิศ Prime Minister’s Cup 2012 

 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ได้ส่งนักกีฬาโครงการพิเศษ	รุ่นอายุ	14	ปี	และรุ่นอายุ	16	ปี	เข้าร่วมแข่งขันฟุตบอลรายการ	

Prime	 Minister’s	 Cup	 2012	 เมื่อวันอังคารที่	 22	 พฤษภาคม	 2555	 ณ	 สนามเทพหัสดิน	 ผลการแข่งขัน	 รุ่นอายุ	 14	 ปี	

ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน	 4	 :	 1	 ประตู	 และรุ่นอายุ	 16	 ปี	 ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญ	

ธนบุรี	ชนะ	ทีมโรงเรียนเทพศรินทร์	4	:	0	ประตู

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันฟุตบอล


