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พิธีสดุดีนักบุญหลุยส์ฯ
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้จัดพิธีสดุดีนักบุญหลุยส์	 มารี	 กรีญอง	 เดอ	 มงฟอร์ต	 ผู้ก่อตั้งคณะเซนต์คาเบรียล	 เมื่อ 
วันศุกร์ที่	20	กรกฎาคม	2555	ณ	ยิมเนเซียม	อาคาร	Golden	Jubilee	โดยมีภราดาวิริยะ	ฉันทวโรดม	อธิการโรงเรียน 
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี	 และมีคณะภราดา	 ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครูฯ	 สมาคมศิษย์เก่าฯ	 คณะครู	 บุคลากร	 
และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่	4	-	มัธยมศึกษาปีที่	6	เข้าร่วมพิธี

	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้คัดเลือกครู	 จำานวน	 
6	 ท่าน	 ซึ่งเป็นผู้แทนในระดับชั้นต่างๆ	 เข้าร่วมประกวด 
ผลงานครูดีเด่น	 ปีการศึกษา	 2554	 ดังนี้	 บุคลากรดีเด่น
ประเภทครผููส้อน	ชว่งชัน้ที	่1	ไดแ้ก	่มาสเตอรส์ถติย	์สบืชมภ	ู 
ช่วงชั้นที่	 2	 ได้แก่	 มิสนงนุช	 เอกตระกูล	 ช่วงช้ันที่	 3	 
ได้แก่	 มิสพรพิมล	 ปวงนิยม	 ช่วงชั้นที่ 	 4	 ได้แก่	 
มิสนิภาพรรณ	 ระดมกิจ	 บุคลากรดีเด่นประเภทบุคลากร
ทางการศกึษา	ไดแ้ก	่มาสเตอรส์าธติ	วิโรจนะ	และบคุลากร
ดีเด่นประเภทครูผู้ร่วมบริหาร	 ได้แก่	 มาสเตอร์เศกศักดิ์	 
นิติวัฒนานนท์	 ซึ่งประกวดในครั้งนี้จะมีพิธีมอบรางวัล 
แก่ผู้ชนะในวันศุกร์ที่	 5	 ตุลาคม	 2555	 ณ	 โรงเรียน 
อัสสัมชัญ	เขตบางรัก

คณะครูที่ส่งผลงานเข้าประกวดครูดีเด่น ปีการศึกษา 2554

มาสเตอร์สถิตย์ สืบชมภู มิสนงนุช เอกตระกูล มิสพรพิมล ปวงนิยม

มิสนิภาพรรณ ระดมกิจ มาสเตอร์สาธิต วิโรจนะ มาสเตอร์เศกศักดิ์ นิติวัฒนานนท์
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สัมมนาบุคลากรตำาแหน่งหัวหน้างาน
	 บุคลากรในตำาแหน่งหัวหน้างาน	 ได้เข้าร่วมการสัมมนา	 “ACT	 BE	 TOGETHER”	 ระหว่างวันที่	 14	 -	 15	
กรกฎาคม	 2555	 ณ	 โรงแรมกรุงศรี	 ริเวอร์	 พระนครศรีอยุธยา	 โดยมีอธิการ	 ภราดาวิริยะ	 ฉันทวโรดม	 ให้เกียรติ 
เป็นประธาน	 และอาจารย์เสริมพรรณ	 สุทธิธานี	 อาจารย์พิเศษสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 (นิด้า)  บรรยายในหัวข้อ	 
การเสริมสร้างการทำางานร่วมกัน

ตรวจติดตามประเมินผล
	 คณะกรรมการจากสำานักตรวจราชการและติดตามประเมินผล	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ได้เข้ามาตรวจและติดตาม 
การดำารงรักษาสถานภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน	 ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน 
ระดับประถมศึกษา	 ประจำาปีการศึกษา	 2548	 โดยมีหัวหน้าฝ่ายต่าง	 ๆ	 ให้การต้อนรับและนำาเสนอข้อมูลแก่คณะกรรมการฯ	 
เมื่อวันพุธที่	4	กรกฎาคม	2555	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

โรงเรียนดาราสมุทรศึกษาดูงาน
	 คณะบุคลากรจากโรงเรียนดาราสมุทร	ศรีราชา	ได้เข้ามาศึกษาดูงานฝ่ายวิชาการ	ฝ่ายกิจการนักเรียน	ฝ่ายบริหารทั่วไป	
และฝ่าย	English	Program	ของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เมื่อวันอังคารที่	10	กรกฎาคม	2555	โดยมีผู้อำานวยการ	ภราดา	
ดร.	ชำานาญ	เหล่ารักผล	และหัวหน้าฝ่ายต่าง	ๆ	ให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมยอห์น	แมรี่	ชั้น	2	อาคารยอห์นแมรี่
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โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคารศึกษาดูงาน
	 ผู้อำานวยการ	 และคณะบุคลากรโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาคาร	 ได้เข้ามาศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการองค์กร	
การพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ	 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	 การประสานงานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 
และการประสานงานสมาคมผูป้กครองและครฯู	เมือ่วันจันทรท์ี	่16	กรกฎาคม	2555	โดยมอีธกิารโรงเรยีน	ภราดาวริยิะ	ฉนัทวโรดม	 
และคณะบุคลากรให้การต้อนรับ	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	2	อาคารรัตนบรรณาคาร

รางวัล QAD
	 ผู้บริหารและครูแกนนำาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 เข้ารับป้ายรับรองมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติดและใบประกาศ
เกียรติคุณบุคคลดีเด่นส่งเสริมมาตรฐานระบบการต้านยาเสพติด	 ปีการศึกษา	 2553	 และ	 2554	 ในโครงการ	 “โรงเรียน 
ต้นแบบมาตรฐานระบบการตา้นยาเสพตดิ	(Qualifications	for	Anti	-	Drugs	Policy	:	QAD)	โดยมศีาสตราจารยก์ติตคิณุ	 
นายแพทย์ดำารง	 เหรียญประยูร	 ผู้อำานวยการสำานักงานอาสากาชาด	 เป็นผู้มอบรางวัล	 ซึ่งในปีการศึกษา	 2554	 
โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีได้รับการรับรองใหม่	 ขั้น	 3	 เมื่อวันพฤหัสบดีที่	 12	 กรกฏาคม	 2555	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 2	 
อาคารเเพทยพัฒน์	คณะเเพทย์ศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการเสริมสร้างพลังจิตใจและฟื้นฟูจิตตารมณ์
	 บคุลากรโรงเรยีนอัสสัมชญัธนบรุ	ีจำานวน	8	คน	ไดเ้ขา้รว่มโครงการเสรมิสรา้งพลงัจติใจและฟืน้ฟจูติตารมณ์นกับญุหลยุส	์
มารีย์	เดอ	มงฟอร์ต	ปีการศึกษา	2555	กลุ่มที่	1	รุ่นที่	2	ระหว่างวันที่	27	-	29	กรกฎาคม	2555	ณ	ศูนย์พัฒนาบุคลากร
อัสสัมชัญ	อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย
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เตรียมความพร้อมสอบ PAT 1
	 ฝ่ายวิชาการได้จัดกิจกรรมติวเข้ม	 เพื่อให้นักเรียน
สู่ความเป็นเลิศในวิชาคณิตศาสตร์	 โดยได้ รับเกียรติจาก
สถาบันกวดวิชา	 The	 Brain	 โดยอาจารย์วิษณุวัฒน์	 วินุราช	 
หรอืพีอ่ัม้	เปน็คณุครตูวิวิชาคณติศาสตร	์เรือ่ง	เรขาคณติวเิคราะห์
และภาคตัดกรวย	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ	PAT	1	
ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 เมื่อวันอังคารที่	 17	
กรกฎาคม	2555	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1

กิจกรรม Open House
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 จัดกิจกรรม	 Open	 House	 สำาหรับผู้ปกครองที่สนใจนำาบุตรหลานเข้าศึกษา 
ในระดับช้ันประถมศึกษาปีที่	 1	 ปีการศึกษา	 2556	 โดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้เยี่ยมชมโรงเรียน	 และสอบถาม 
เกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอน	 โดยมี	 ผู้อำานวยการ	 ภราดา	 ดร.ชำานาญ	 เหล่ารักผล	 ได้ให้เกียรติช้ีแจงนโยบาย 
การรับนักเรียน	และชี้แจงแผนการเรียน	ประจำาปีการศึกษา	2556	 เมื่อวันเสาร์ที่	7	กรกฎาคม	2555	ณ	หอประชุมหลุยส์	 
มารี	เดอ	มงฟอร์ต	ทั้งนี้	ทางโรงเรียนได้เริ่มจำาหน่ายใบสมัครนักเรียนชั้น	ป.1	ปีการศึกษา	2556	ในวันดังกล่าว	และจะจำาหน่าย
จนถึงวันที่	18	สิงหาคม	2555	ที่ห้องธุรการ	อาคารรัตรบรรณาคาร

รักการอ่าน สร้างจินตนาการกับนักเขียนมืออาชีพ
	 ศูนย์วิทยบริการ	ร่วมกับ	สำานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์	จำากัด	จัดกิจกรรม	“รักการอ่าน	สร้างจินตนาการกับนักเขียนมืออาชีพ”	
โดยมนีกัเขยีนอจัฉรยิะรุน่เยาว	์นางสาวแพรกานต์ 	นิรนัดร (ปอเปีย๊ะ)	เจ้าของวรรณกรรมไตรภาค	ชดุ	“จักรภพพนัธุม์หศัจรรย”์	
มาพูดคุย	แนะนำาเทคนิคการอ่านและการเขียน	เมื่อวันพุธที่	4	กรกฎาคม	2555	ณ	ห้องประชุมปรีชาวุฒิ อาคารเซนต์ปีเตอร์	
และจำาหน่ายหนังสือที่บริเวณใต้อาคารรัตนบรรณาคาร
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แนะนำาการดูแลสุขภาพ
	 นายแพทย์สมโภช	 นิปกานนท์	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล
พญาไท	 3	 ซึ่งเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้มาบรรยาย 
ในหัวข้อ	 การดูแลและรักษาสุขภาพของคุณครู	 และได้แนะนำา 
นายแพทย์พิเชษฐ์	 ศิริวัฒนสกุล	 ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อ	 
ผู้ที่จะมาเป็นแพทย์ให้แก่นักกีฬาโครงการพิเศษ	 เมื่อวันศุกร์ที่	 6	
กรกฎาคม	2555	ณ	ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร	1

BIG CLEANING DAY
	 ฝา่ยอาคารสถานที	่ดำาเนนิการ	BIG	CLEANING	DAY	เมือ่
วันเสาร์ที่	21	กรกฎาคม	2555	โดยทำาความสะอาดพื้นที่	และวัสดุ
อุปกรณ์ภายในห้องเรียน	ห้องปฎิบัติการ	ห้องพักครู	รวมทั้งอุปกรณ์
เครือ่งเลน่	และเครือ่งออกกำาลงักายภายในสวนสขุภาพ	ซึง่ดำาเนนิการ
อย่างต่อเนื่อง	 นอกจากนี้ยังได้ดำาเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคในพื้นที่
ต่าง	ๆ	ของโรงเรียน	 เมื่อวันอาทิตย์ที่	 22	กรกฏาคม	2555	 เพื่อ
เป็นการป้องกันและควบคุมสถานการณ์การเกิดโรคระบาด

รางวัลแข่งขัยว่ายน้ำา
	 ทีมสโมสรว่ายน้ำาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	เข้าร่วมการแข่งขัน
วา่ยน้ำารายการ	กฬีานกัเรยีนชงิถว้ยผูบ้ญัชาการทหารอากาศ	คร้ังที	่41	 
ประจำาป	ี2555	ระหว่างวันที	่21	-	22	กรกฎาคม	2555	ณ	สระวา่ยน้ำา 
โรจนนิลทหารอากาศ	จังหวัดปทุมธานี
	 ผลการแขง่ขนัทมีสโมสรว่ายน้ำาโรงเรยีนอัสสมัชญัธนบรุ	ีไดร้บั
รางวัล	2	เหรียญทอง	1	เหรียญ	เหรียญเงิน	และ	3	เหรียญทองแดง

แข่งขันเทเบิลเทนนิส มหานครเกมส์
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา	 ได้ส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันเทเบิลเทนนิส	 ในรายการมหานครเกมส์	 ประจำาปี	 
2555	 ระหว่างวันที่	 14	 -	 15	 กรกฎาคม	 2555	 ณ	 ศูนย์กีฬา 
เฉลิมพระเกียรติ	(บางมด)	ผลการแข่งขัน	ด.ช.วันชาติ	พิทักษ์กุลสิริ	 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่	 4/1	 ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 รุ่นอายุ 
ไม่เกิน	10	ปี	และนายภูวรินทร์	ธาราชีวิน	นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่	5/5	ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	2	รุ่นอายุ	18	ปี
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รางวัลชนะเลิศ นนทบุรีคัพ
	 โรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีไดส้ง่นกักฬีาโครงการพเิศษรุน่อาย	ุ16	ป	ี 
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการ	 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรม 
โอรสาธริาชฯ	สยามมกฎุราชกมุาร	นนทบรุคีพั	ครัง้ที	่20	ประเภทเยาวชน	
ระหว่างวันที่	11	–	26	กรกฎาคม	2555	ผลการแข่งขัน รอบชิงชนะเลิศ	 
ทมีโรงเรยีนอัสสัมชญัธนบรุ	ีชนะ	ทีมโรงเรยีนกรงุเทพครสิเตยีน	2	:	0	ประต	ู 
จงึไดร้บัตำาแหนง่ชนะเลศิ	พรอ้มเงนิรางวลั	50,000	บาท	และถว้ยรางวัล	
พระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร

แชมป์ฟุตบอลรายการกองทัพอากาศ ครั้งที่ 41
	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ได้ส่งนักกีฬาโครงการพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการกองทัพอากาศ	 ครั้งที่	 41	 
ณ	 สนามจันทรุเบกษา	 เมื่อวันศุกร์ที่	 27	 กรกฎาคม	 2555	 รอบชิงชนะเลิศระหว่าง	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 พบกับ 
โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว	 ผลการแข่งขัน	 โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะการยิงจุดโทษ	 5	 :	 3	 ประตู	 จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ	 
โดยมี	นายธีรยุทร	สือเจริญ	ชั้น	ม.6/8	ได้รับรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม

แชมป์บอล ACS CUP รุ่นอายุ 18 ปี
	 นกักฬีาฟตุบอลทมีโรงเรยีนอสัสมัชญัธนบรุ	ีไดเ้ขา้รว่มการแขง่ขนั
ฟุตบอลรายการ	ACS	CUP	ครั้งที่	11	รุ่นอายุ	18	ปี	รอบชิงชนะเลิศ	
เมื่อวันอังคารที่	10	กรกฎาคม	2555	ณ	สนามกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญ
ศรีราชา	จังหวัดชลบุรี	ผลการแข่งขัน	ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	ชนะ	
ทีมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย	5	:	3	ประตู	จึงได้รับตำาแหน่ง
ชนะเลิศ	ได้รับเงินรางวัล	50,000	บาท	พร้อมถ้วยรางวัล

กอล์ฟการกุศล
	 ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า 
อัสสัมชัญธนบุรี	 จัดการแข่งขัน 
กอล์ฟการกุศล	 ACT	 OPEN   
ครัง้ที	่2	เมือ่วนัพธุที	่25	กรกฎาคม	 
2555	ณ	สนาม	เดอะ	รอยัล	เจมส์	 
แอนด์	สปอร์ต	คลับ	ศาลายา	-	
บางเลน	จังหวัดนครปฐม
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ขอขอบคุณ ปตท. และ บ.ไทยเบฟเวอเรจ จำ�กัด (มห�ชน) 

ผู้ให้ก�รสนับสนุนนักกีฬ�โครงก�รพิเศษของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 

แชมป์ YAMAHA ASEAN CUP สมัยที่ 2
	 นกักฬีาโครงการพเิศษรุน่อาย	ุ13	ป	ีไดเ้ปน็ตวัแทนประเทศไทย	เขา้รว่มแขง่ขนัฟุตบอลรายการ	YAMAHA	ASEAN	
CUP	U.13	2012	รอบอาเซียน	ณ	สนามแพททาลิ่ง	สเตเดี้ยม	เมื่อวันอาทิตย์ที่	15	กรกฎาคม	2555	ผลการแข่งขัน	 
ทีมโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี	 ชนะ	 ทีมประเทศมาเลเซีย	 2	 :	 1	 ประตู	 จึงได้รับตำาแหน่งชนะเลิศพร้อมถ้วยรางวัล	 และ 
เป็นการป้องกันแชมป์ไว้ได้เป็นสมัยที่	2

กิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา
	 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา	 ศาสนา	 และวัฒนธรรม	 ได้จัดกิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา	 (วันอาสาฬหบูชา	 
และวันเข้าพรรษา)	 เมื่อวันที่	 31	 กรกฎาคม	 -	 1	 สิงหาคม	 2555  โดยมีการฟังบรรยายธรรมะเนื่องในวันเข้าพรรษา	 
การหล่อเทียนจำานำาพรรษา	 และการถวายเทียนพรรษาตามวัดต่าง	 ๆ	 อาทิ	 วัดพรหมสุวรรณสามัคคี	 ซึ่งได้รับความร่วมมือ 
จากคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน	และผู้ปกครอง ทำาให้การดำาเนินกิจกรรมบรรลุวัตถุประสงค์เป็นอย่างดี
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