
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                       
โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี 

มีการจดักจิกรรมดงันี ้                                                                                                     

ความรู้ด้านสุขภาพ                                                                                                                
การบรรยายในหัวข้อ "ตรวจสุขภาพรู้ทนัโรค"                                                                                                  

โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีไดเ้ชิญวทิยากร พ.ท.นพ. ณฏัฐพ์ีรยช มรกตพรรณ จากโรงพยาบาลพญาไท 3 มา

บรรยายใหค้วามรู้กบับุคลากรของโรงเรียน ในหวัขอ้ “ตรวจสุขภาพรู้ทนัโรค” เม่ือวนัท่ี  1 มิถุนายน 2555  

ณ หอ้งประชุมรัตน บรรณาคาร 1  

    

จัดอบรมนักเรียนอาสาสมัครสาธารณสุข ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                                    
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบัศูนยบ์ริการสาธารณสุข 40 จดัโครงการนกัเรียนอาสาสมคัร
สาธารณสุข ใหก้บันกัเรียนระดบั ป.5 จ านวน 50 คน ในวนัศุกร์ท่ี 29 มิถุนายน 2555 เวลา 8.30 - 15.00 น.    
ณ หอ้งประชุมมงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต 

         

 

 

 

 

 

 

 



 

กจิกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกนัส่ิงเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที ่4 - 6  

เม่ือวนัพุธท่ี 4  กรกฎาคม 2555 แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนกัเรียน จดักิจกรรมสัปดาห์ใหค้วามรู้และป้องกนั
ส่ิงเสพติดใหก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 - 6  ไดรั้บเกียรติจากภราดาศราวธุ   ยชุมภู ท่ีปรึกษาฝ่าย
กิจการนกัเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม โดยไดเ้ชิญร้อยต ารวจตรี สุพล  อินทโกสุม  มาเป็นวทิยากร
อบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบัการป้องกนัส่ิงเสพติดแก่นกัเรียนในคร้ังน้ี ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มง
ฟอร์ต 

     

กจิกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกนัส่ิงเสพติดของนักเรียนระดับประถมศึกษา  

 เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 5 กรกฎาคม 2555 แผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนกัเรียน จดักิจกรรมสัปดาห์ใหค้วามรู้และ
ป้องกนัส่ิงเสพติดใหก้บันกัเรียนระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โดยไดรั้บความร่วมมือจาก Cartoon Club 
เสนอการใหค้วามรู้และการป้องกนัส่ิงเสพติดในรูปแบบของตวัการ์ตูนท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ ณ หอประชุม
หลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

     

งานให้ความรู้ เร่ือง การใส่ใจสุขภาพช่องปาก กบันักเรียน                                                                                       
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอรเนชัน่แนล หนองแขม            
จดัใหค้วามรู้ เร่ือง การใส่ใจสุขภาพช่องปาก กบันกัเรียนท่ีตรวจสุขภาพพบภาวะฟันผุ และเหงือกอกัเสบ 
เม่ือวนัท่ี 6 กรกฎาคม 2555  เวลา 12.30 - 15.00 ณ. หอ้งประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร 

     

 



 

กจิกรรมสัปดาห์ให้ความรู้และป้องกนัส่ิงเสพติด                                                                                                                                                                      
คณะครู และนกัเรียน ระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1 เขา้ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ใหค้วามรู้และป้องกนัส่งเสพติด เม่ือ
วนัพฤหสับดีท่ี 5 กรกฎาคม 2555 จดัโดยแผนกปกครอง ฝ่ายกิจการนกัเรียน ไดรั้บความร่วมมือจาก Cartoon 
Club เสนอการใหค้วามรู้และการป้องกนัส่ิงเสพติดในรูปแบบของตวัการ์ตูนท่ีนกัเรียนช่ืนชอบ    ณ 
หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

     

การบรรยายเร่ือง "พลงัแห่งจิตและความคิด สู่ศักยภาพสูงสุดของมนุษย์"                                                              
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดเ้ชิญวทิยากร น.พ. วิโรจน์  ตระการวจิิตร ผูอ้  านวยการฝ่ายการแพทย์
โรงพยาบาลนครธน มาใหค้วามรู้กบับุคลากรของโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี  ในหวัขอ้เร่ือง "พลงัแห่งจิต 
และความคิดสู่ศกัยภาพ สูงสุดของมนุษย"์ เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2555  ณ. หอ้งประชุมรัตนบรรณาคาร 1  

     

จัดให้ความรู้เร่ืองโรคทีพ่บบ่อยในเด็ก และในช่วงฤดูฝน                                                                                                    
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม จดัใหค้วามรู้เร่ือง  
โรคท่ีพบบ่อยในเด็ก และในช่วงฤดูฝน ไดแ้ก่ โรคมือ เทา้ ปาก , โรคไขห้วดัใหญ่ และโรคไขเ้ลือดออก           
กบันกัเรียนระดบั ป.5-ม.3 ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยมีทีมกุมารแพทยแ์ละพยาบาลมาให้
ความรู้เร่ืองโรค , การปฏิบติัตวัเม่ือเจบ็ป่วย และการป้องกนัโรค ในวนัศุกร์ท่ี  7  กนัยายน 2555  เวลา              
14.20 – 15.10 น. ณ หอประชุมหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี เดอ มงฟอร์ต  

     



 

จัดอบรมปฐมพยาบาลเบือ้งต้น First Aid และการฟ้ืนชีวติ CPR ให้กบัผู้ปกครองโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี
และชุมชนในหมู่บ้านเศรษฐกจิ                                                                                                                               
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวชอินเตอร์เนชัน่แนล  จดัอบรมการปฐมพยาบาล
เบ้ืองตน้ First Aid และการฟ้ืนชีวติ CPR  ใหก้บัผูป้กครองโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี และชุมชนในหมู่บา้น
เศรษฐกิจ จ านวน 50 คน เม่ือวนัท่ี 28 กนัยายน 2555 เวลา 9.00 น. - 15.00 น.  ณ. หอ้งประชุมมงฟอร์ต 
อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

   

จัดให้ความรู้กบันักเรียนหญิง ม.1-ม.3 เร่ือง "วยัรุ่นวุ่นจริงหรือ"                                                                
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ร่วมกบั โรงพยาบาลพญาไท 3 จดัใหค้วามรู้กบันกัเรียนหญิง ม.1 - ม.3              
เร่ือง "วยัรุ่นวุน่จริงหรือ"  เพื่อเป็นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพท่ีเป็นประโยชน์แก่นกัเรียน ใน
วนัท่ี  26  ตุลาคม  2555 เวลา 14.20 – 15.10 น. ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1  

   

จัดกจิกรรมสร้างกลุ่มแกนน านักเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                                                                                                                                              
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม จดักิจกรรมสร้างกลุ่ม
แกนน านกัเรียนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยจดักิจกรรมใหก้บันกัเรียน ม.1 - ม.5 เวลา 9.00 - 10.50 น. และ
นกัเรียน ป.4 - ป.6 เวลา 12.30 - 14.10 น. ในวนัท่ี 29 ตุลาคม 2555 ณ หอ้งประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์มารี 
เดอ มงฟอร์ต  

     



จัดนิทรรศการเร่ือง "ฟันดี มีสุข" วนัที ่30 - 31 ตุลาคม 2555                                                                                        
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม จดันิทรรศการ         
ใหค้วามรู้กบันกัเรียน เร่ือง "ฟันดี มีสุข" เพื่อเป็นการส่งเสริมและดูแลสุขภาพฟันใหแ้ก่นกัเรียนในวนัท่ี        
30 - 31 ตุลาคม  2555 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ อาคาร Golden Jubilee  

      

โรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรีพานักเรียน จ านวน 5 คน เข้าร่วมโครงการ Green Health ยุวทูตพญาไท 3                                                                             
มิสสุมนา เอ่ียมละออ และมิสกรรณิกา พลูทรัพย  ์น าตวัแทนนกัเรียน ป.5 จ านวน 2 คน , ม.1 จ านวน 1 คน 
และ ม.2 จ านวน 2 คน เขา้ร่วมสัมมนาโครงการ Green Health ยวุทูตพญาไท 3 ณ โรงพยาบาลพญาไท 3 วนั
พฤหสับดีท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 เพื่อใหค้วามรู้ดา้นการดูแลสุขภาพกายและใจ ดา้นการบริโภคและ
โภชนาการใหแ้ก่เด็กตั้งแต่วยัเยาว ์เพื่อปลูกฝังการอนุรักษธ์รรมชาติและพลงังาน และเพื่อเป็นการส่งเสริม
ใหมี้ตวัแทนนกัเรียนท่ีสามารถใหค้  าแนะน าในการดูแลสุขภาพเบ้ืองตน้แก่เพื่อนๆ นกัเรียนไดอ้ยา่งถูกวธีิ 

     

 

 

 

 

 

 

 



ส่งเสริมด้านสุขภาพ                                                                                                               
จัดตรวจสุขภาพบุคลากร พนักงาน ประจ าปีการศึกษา 2555                                                                                     

งานอนามยัโรงเรียน ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม จดัโครงการตรวจสุขภาพ

บุคลากรประจ าปีการศึกษา 2555 ใหก้บัพนกังานของโรงเรียนในวนัท่ี 10 และ 26 พฤษภาคม 2555 ณ  

อาคาร Golden Jubilee 

     

จัดตรวจสุขภาพนักเรียนประจ าปีการศึกษา 2555                                                                                                 
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป  ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม           
จดัโครงการตรวจสุขภาพนกัเรียนประจ าปีการศึกษา 2555 ระหวา่งวนัท่ี 5 - 8 มิถุนายน 2555 ณ หอ้งประชุม  
มงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ 

     

จัดฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไข้หวดัใหญ่ ปี 2555                                                                                                           
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม            
จดัฉีดวคัซีนป้องกนัโรคไขห้วดัใหญ่ เขม็ท่ี 1 ใหก้บันกัเรียนระดบัชั้น ป.1 - ม.6 ในวนัท่ี 22 มิถุนายน 2555 
ตั้งแต่เวลา 8.10 - 15.30 น. ณ อาคารอสัสัมชญั 

     

 

 



จัดตรวจสุขภาพบุคลากร คุณครู และเจ้าหน้าที ่ประจ าปี 2555                                                                                                     
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป จดัโครงการตรวจสุขภาพบุคลากร ประจ าปีการศึกษา 2555            
โดยมีโรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม และโรงพยาบาลพญาไท 3 เขา้มาด าเนินการตรวจ
สุขภาพใหก้บับุคลากรทั้งโรงเรียน เม่ือวนัท่ี 15 , 16 , 22 และ 23 มิถุนายน 2555 ณ หอ้งประชุมมงฟอร์ต 
อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

       

งานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ                                                                                                                                                                       
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั โรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล หนองแขม             
จดังานสัปดาห์ส่งเสริมสุขภาพ ในวนัท่ี 3-7 กรกฎาคม 2555 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ หนา้หอ้งพยาบาล 
อาคารเทิดเทพรัตน์ 

      

โครงการยิม้สดใสเด็ก กทม. ฟันดี ปีที ่7 ส าหรับนักเรียน ป.1 และ ป.2                                                                    
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั สมาคมทนัตแพทยเ์อกชนไทย จดัโครงการยิม้สดใส         
เด็ก กทม. ฟันดี ป่ี 7 ใหก้บันกัเรียน ป.1 และ ป.2 ในวนัท่ี 3 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.30 - 15.00 น.                        
ณ หอ้งประชุมมงฟอร์ต อาคารหลุยส์ มารีฯ 

      

 

 



      

จัดอบรมปฐมพยาบาลเบือ้งต้นและการฟ้ืนชีวติ CPR ให้กบับุคลากรของโรงเรียน                                                                                        
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ร่วมกบั โรงพยาบาลนครธน จดัอบรมปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และการฟ้ืนชีวติ CPR 
ใหก้บับุคลากรของโรงเรียน จ านวน 28 คน เม่ือวนัท่ี 4 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00-16.00 น ณ หอ้งประชุม
มงฟอร์ต อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต 

      

โครงการขยบักายสบายชีวา ของระดับช้ันประถมศึกษาปีที ่3  

                ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จดัท าโครงการขยบักายสบายชีวาข้ึน นอกจากจะส่งเสริมเร่ืองการเตน้
เพื่อออกก าลงักายในทุกเชา้แลว้ ยงัมีการส่งเสริมใหน้กัเรียนไดอ้อกก าลงักายโดยจดัแข่งขนักระโดดเชือก
และแข่งขนัสแตก็จมัโบ ้เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนไดอ้อกก าลงักายเพื่อสุขภาพตามนโยบายโรงเรียนท่ีเนน้
ดา้นสุขภาพ การแข่งขนัมีข้ึนเม่ือวนัองัคารท่ี 31กรกฎาคม 2555 

      

กจิกรรมดนตรีบ าบัด                                                                                                                                                
ศูนยด์นตรีอสัสัมชญัธนบุรี  น านกัดนตรีวง ACT Chamber  เขา้ร่วมกิจกรรม PHYATHAI 3 Healthy 
Festival สุขภาพดี...เป็นไปได ้ ซ่ึงภายในงาน มีการจดักิจรรมเพื่อสุขภาพ  รวมถึงการใชด้นตรีบ าบดัเพื่อ
ความผอ่นคลาย เม่ือวนัท่ี 12 สิงหาคม 2555  ณ ลาน OPD ชั้น 1 โรงพยาบาลพญาไท 3 

     

 



จัดตรวจสุขภาพเคลือ่นทีเ่พือ่ชุมชน ปี 2555                                                                                                            
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั โรงพยาบาลพญาไท 3 และคณะกรรมการชุมชนวดัพรหม
สุวรรณสามคัคี จดัโครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ีเพื่อชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเน่ืองในวโรกาส   
วนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ 80 พรรษา ในวนัเสาร์ท่ี 18 สิงหาคม 2555 
เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ชุมชนวดัพรหมสุวรรณสามคัคี 

      

จัดฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคางทูม หัด หัดเยอรมัน (MMR) นักเรียน ป.1                                                                   
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 40 จดัฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคางทูม
หดั หดัเยอรมนั ( MMR)  ใหก้บันกัเรียน ป. 1 ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 7 
กนัยายน 2555 เวลา 8.30 - 10.30 น. ณ อาคารอสัสัมชญั 

     

การส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากนักเรียนกลุ่มอายุ 12 ปี และ 15 ปี                                                                       
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั ส านกัทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั   เป็นตวัแทนของ
โรงเรียนในพื้นท่ีเขตบางแค ในการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติ คร้ังท่ี 7 พ.ศ. 2555  ซ่ึงในพื้นท่ี
กรุงเทพมหานคร ไดสุ่้มส ารวจ 4 เขต คือ เขตหนองจอก เขตบางแค เขตบางเขน และเขตวฒันา โดยส านกั
ทนัตสาธารณสุข กรมอนามยั  จะเขา้มาด าเนินการส ารวจสภาวะสุขภาพช่องปากของนกัเรียนในกลุ่มอาย ุ12 
ปี และ 15 ปี ท่ีโรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรีในวนัศุกร์ท่ี 24 สิงหาคม 2555 เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ หอ้งประชุม
ยอห์นแมร่ี 1 อาคารยอห์นแมร่ี  

           



กรีฑาสี ปีการศึกษา 2555 ณ สนามว่องประชานุกูล                                                                                                                              
โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดจ้ดัใหมี้การแข่งขนักรีฑาสี ประจ าปีการศึกษา 2555 เม่ือวนัศุกร์ท่ี 31 สิงหาคม 
และวนัเสาร์ท่ี 1 กนัยายน 2555 โดยเม่ือวนัท่ี 31 สิงหาคม เป็นการแข่งขนักรีฑาสีของนกัเรียนระดบัชั้น 
ประถมศึกษาปีท่ี 4 - ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และวนัท่ี 1 กนัยายน เป็นการแข่งขนักรีฑาสีของนกัเรียน 
ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 - ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ณ สนามวอ่งประชานุกลู 

      

งานโภชนาการ (ฝ่ายบริหารทัว่ไป) ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยให้ยาเสริมธาตุ
ส าหรับเด็กนักเรียนที่ทานอาหารประจ า ป.1-ป.3 ประจ าเดือน ตุลาคม 2555                                                                                      
งานโภชนาการ (ฝ่ายบริหารทัว่ไป) ด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยใหย้าเสริมธาตุ
เหล็กส าหรับเด็กนกัเรียนท่ีทานอาหารประจ า ป.1-ป.3 ประจ าเดือนตุลาคม 2555 ในวนัท่ี 25 ตุลาคม 2555   
ณ โรงอาหารอาคาร GOLDEN JUBILEE 

     

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดกจิกรรมออกก าลงักาย ให้กบันักเรียนทีม่ีน า้หนักมากกว่าเกณฑ์                                       

งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั กลุ่มโรงพยาบาลวชิยัเวช อินเตอร์เนชัน่แนล จดักิจกรรม  
ออกก าลงักาย ใหก้บันกัเรียนท่ีมีน ้าหนกัมากกวา่เกณฑ ์ตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในวนัท่ี        
2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 14.20-15.10 น. ณ มาร์ตินยมิ อาคาร Golden Jubilee 

     

 



โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ บาดทะยกั และหยอดวคัซีนโรคโปลิโอ 
ให้กบันักเรียน ป.1                                                                                                                                                      
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 40 จดัฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ 
บาดทะยกั และหยอดวคัซีนโรคโปลิโอ (โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย) ใหก้บันกัเรียน ป.1 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บ    
การฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตามเกณฑใ์นวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา  9.00 – 10.50 น. ณ อาคารอสัสัมชญั  

    

โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ บาดทะยกั ให้กบันักเรียน ป.6                          
งานอนามยัโรงเรียน ฝ่ายบริหารทัว่ไป ร่วมกบั ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 40 จดัฉีดวคัซีนป้องกนัโรคคอตีบ 
บาดทะยกั (โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย) ใหก้บันกัเรียน ป.6 เพื่อใหน้กัเรียนไดรั้บการฉีดวคัซีนป้องกนัโรคตาม
เกณฑใ์นวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 เวลา  12.30 – 15.10 น. ณ อาคารอสัสัมชญั 

    

การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชุมชน ผู้ปกครองและบุคลากรโรงเรียนอสัสัมชัญธนบุรี                                                  
เม่ือวนัท่ี 14 - 17 มกราคม 2556 ท่ีผา่นมา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี ไดจ้ดั
ใหมี้โครงการแข่งขนักีฬาเทเบิลเทนนิสชุมชน ผูป้กครอง และบุคลากร คร้ังท่ี 1  ข้ึนภายในโรงเทเบิลเทนนิส 
อาคารเซนตแ์มร่ี และผลสรุปวา่ ผูท่ี้ครองชนะเลิศและไดรั้บถว้ยจากภราดาสุนนัท ์โยธารักษ์ ซ่ึงไดใ้หเ้กียรติ
มามอบถว้ยรางวลัใหก้บันกักีฬาทั้ง 3 ท่าน โดยรางวลัอนัดบัท่ี 1 ไดแ้ก่คุณศุภชยั  ทองเผือก อนัดบัท่ี 2 คุณ
ประสิทธ์ิ ก าเนิดบุญ และอนัดบัท่ี 3 คุณวฒิุชยั  พรหมนิมิตชยั ซ่ึงการแข่งขนัไดมุ้่งเนน้ในเร่ืองสุขภาพ และ
ปลูกฝังใหทุ้กคนใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากยิง่ข้ึน ตามนโยบายการส่งเสริมการออกก าลงัเพื่อสุขภาพ
ของโรงเรียน 

    



ฟุตบอลชุมชนพีน้่องอสัสัมชัญธนบุรี                                                                                                                                
ฝ่ายบริหารทัว่ไป จดัโครงการฟุตบอลชุมชนพี่นอ้งอสัสัมชญัธนบุรี 2012 คร้ังท่ี 1 เม่ือวนัเสาร์ท่ี 5 มกราคม 
2556 โดยมี คุณณรงคว์ทิย ์อุ่นแสงจนัทร์ ผูอ้  านวยการนกักีฬาโครงการพิเศษเป็นประธานพิธีเปิด ณ หนา้
สนามอาคารรัตนบรรณาคาร โดยมีโรงเรียนและชุมชนเขา้ร่วมแข่งขนัในคร้ังน้ีไดแ้ก่ โรงเรียนวดัพรหมฯ 
โรงเรียนหมู่บา้นเศรษฐกิจ โรงเรียนกสิณธรวทิยา โรงเรียนศิรินุสรณ์ ทีมรวมบางแค ชุมชนวดัพรหมฯ 
ชุมชนสุขเกษมแยก 9 และชุมชนหมู่ 5 บรรยากาศเตม็ไปดว้ยความสนุกสนานและเพิ่มความสัมพนัธ์อนัดี
ใหแ้ก่โรงเรียนและชุมชน      

      

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่งเสริมด้านส่ิงแวดล้อม 

การปฏิบัติหน้าทีข่องคณะกรรมการสภานักเรียนและสารวัตรนักเรียน                                                           

ฝ่ายกิจการนกัเรียน ไดจ้ดัคณะกรรมการสภานกัเรียนและสารวตัรนกัเรียนบ าเพญ็ประโยชน์ ดูแลช่วยเหลือ
การจราจร ดา้นความปลอดภยัใหก้บันกัเรียน บริเวณโดยรอบโรงเรียนในช่วงเชา้ก่อนเคารพธงชาติ 

      

การปฏิบัติหน้าทีเ่วรของครูและเจ้าหน้าทีเ่พือ่ดูแลความเรียบร้อยความปลอดภัยแก่นักเรียน                                   
การปฏิบติัหนา้ท่ีเวรดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภยัแก่นกัเรียนของคุณครูและเจา้หนา้ท่ี ณ บริเวณจุด
ต่างๆ 

     

กจิกรรมวนังดสูบบุหร่ีโลก(วันพฤหัสบดีที ่31 พฤษภาคม 2555)  

เน่ืองดว้ยในวนัพฤหสับดีท่ี 31 พฤษภาคม 2555 เป็นวนังดสูบบุหร่ีโลก ฝ่ายกิจการนกัเรียนไดต้ระหนกัถึง
ปัญหาและผลกระทบท่ีเกิดจากการสูบบุหร่ี จึงไดจ้ดักิจกรรมรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ ใหท้ราบถึงพิษภยั
ของบุหร่ี โดยมีกิจกรรมดงัน้ี การประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายในช่วงเชา้หลงัเคารพธงชาติ,การเดินรณรงค์
บริเวณโรงเรียนถึงวงเวยีนทะเลสาป,การจดับอร์ดใหค้วามรู้ของแต่ละระดบัชั้น 

      

 

 

 



งานโภชนาการ (ฝ่ายบริหารทัว่ไป) ตรวจเคร่ืองแต่งกายพนักงานโภชนาการ  

งานโภชนาการ (ฝ่ายบริหารทัว่ไป) ตรวจเคร่ืองแต่งกายพนกังานโภชนาการ ประจ าเดือน กนัยายน 2555    
ในวนัท่ี 20 กนัยายน 2555  เวลา 09.30 น. ณ อาคาร GOLDEN  JUBILEE และครัวตน้สน 

      

อบรมเชิงปฏิบัติการป้องกนัอัคคีภัย ปีการศึกษา2555  

งานสวสัดิภาพนกัเรียน ฝ่ายกิจการนกัเรียน ไดจ้ดัอบรมเชิงปฏิบติัการป้องกนัอคัคีภยั ข้ึนในวนัพุธ
ท่ี 12 กนัยายน พ.ศ.2555 ระหวา่งเวลา 8.30 น. - 12.00 น. ณ หอ้งประชุมรัตนบรรณาคาร อาคารรัต
นบรรณาคาร โดยมีตวัแทนคุณครู ตวัแทนนกัเรียน และ ตวัแทนพนกังาน เขา้รับการอบรมในคร้ังน้ี 
จ านวน 280 คน โดยไดรั้บเกียรติจากคุณส าเริง ผลรัตน์ ต าแหน่งพนกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
ช านาญงานและทีมงาน เป็นวิทยากร 

      
 

การฝึกซ้อมหนีไฟจากอาคารสูง ปีการศึกษา 2555  

งานสวสัดิภาพนกัเรียนฝ่ายกิจการนกัเรียน จดัการฝึกซอ้มหนีไฟจากอาคารสูง ใหแ้ก่คณะครูและ
นกัเรียน โดยฝึกซอ้มทุกอาคารเรียน เม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 13 กนัยายน 2555 เวลาประมาณ 14.00 น. 

      

 
 
 
 



 
งานโภชนาการร่วมกบังานอนามัยโรงเรียนท าความสะอาดวสัดุ,อุปกรณ์โรงอาหารป้องกนัเช้ือโรค มือ เท้า 
ปาก (HANDFOOT AND MOUTH DISEASE)  

งานโภชนาการ ร่วมกบังานอนามยัโรงเรียนป้องกนัโรค มือ เทา้ ปาก (Hand Foot and Mouth Disease)  ได้
ด าเนินการท าความสะอาดโดยใชน้ ้ายา UMONIUM STERILY ผสมกบัน ้า 25 ซีซี ต่อน ้า 5 ลิตร  ลา้งใหญ่
โรงอาหาร ครัวตน้สน เบเกอร่ี เช่น โตะ๊ เกา้อ้ี วสัดุ-อุปกรณ์ พื้น ราวสแตนเลส ห้องน ้า หอ้งครัว อยา่ง
ต่อเน่ือง เม่ือวนัเสาร์ท่ี 28  กรกฎาคม  2555 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.30 น.ณ อาคาร Golden Jubilee และ
อาคารยอห์นแมร่ี 

     

งานยานพาหนะท าความสะอาดรถตู้รับส่งนักเรียนป้องกนัโรคระบาด มือ เท้า ปาก  

งานอานามยัโรงเรียน  ไดม้อบน ้ายาส าหรับป้องกนัการระบาดของโรคมือ  เทา้  ปาก ใหแ้ก่หน่วยงาน
ยานพาหนะในการท าความสะอาดรถตูรั้บส่งนกัเรียนทั้งหมด  โดยทางหน่วยงานไดด้ าเนินการท าความ
สะอาดรถตูเ้พื่อป้องกนัโรคระบาด  เม่ือวนัท่ี 23 กรกฎาคม  2555 เวลา  13.30 น.  

      

ACT BIG CLEANING DAY  

     งานอาคารสถานท่ี สังกดัฝ่ายอาคารสถานท่ี  ด าเนินการ BIG CLEANING DAY ประกอบดว้ย พื้นท่ี
และวสัดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียน หอ้งปฎิบติัการ หอ้งพกัครู รวมทั้งอุปกรณ์เคร่ืองเล่น และเคร่ืองออก
ก าลงักายภายในสวนสุขภาพ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 คร้ังใหญ่ และด าเนินการอยา่งต่อเน่ือง
พร้อมทั้งจดัเตรียมสบู่ไวภ้ายในหอ้งน ้า อีกทั้งเม่ือวนัอาทิตยท่ี์ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ไดด้ าเนินการฉีดพ่น
ยาฆ่าเช้ือโรคในพื้นท่ีต่างๆของโรงเรียน เพื่อเป็นการป้องกนัและควบคุมสถานการณ์การเกิดโรคระบาด 

 



      

งานโภชนาการ ฝ่ายบริหารทั่วไป รณรงค์การรักษาความสะอาดเพือ่ป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรค  

งานโภชนาการ  ฝ่ายบริหารทัว่ไป  ท าความสะอาดวสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหารและการ
รับประทานอาหารของนกัเรียนและบุคลากร  ดว้ยเคร่ืองลา้งจานอตัโนมติั ผสมน ้าอุ่นและผสมน ้ายาฆ่าเช้ือ
โรค พร้อมทั้งจดัเก็บเรียบร้อยในหอ้งท่ีมิดชิด   นอกจากน้ียงัเช็ดถูโตะ๊และเกา้อ้ีส าหรับรับประทานอาหาร
ดว้ยน ้ายาฆ่าเช้ือโรค    และประชาสัมพนัธ์ใหน้กัเรียนลา้งมือดว้ยเจลฆ่าเช้ือโรค ก่อนและหลงัรับประทาน
อาหาร   เพื่อป้องกนัการแพร่ระบาดของเช้ือโรคต่างๆ ณ โรงอาหาร  อาคาร Golden Jubilee และครัวตน้สน 

         

งานโภชนาการต้อนรับเจ้าหน้าทีก่รมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เข้าสุ่มตรวจตัวอย่าง
อาหารของร้านค้าผู้ประกอบการและทุกครัวของโรงเรียน เมื่อวนัที่ 4 กรกฎาคม 2555  

วนัท่ี 4  กรกฎาคม  2555 เวลา 10.10 น. งานโภชนาการ (ฝ่ายบริหารทัว่ไป)  ใหก้ารตอ้นรับเจา้หนา้ท่ีจาก
กรมวทิยาศาสตร์การแพทย ์ กระทรวงสาธารณสุข  จ านวน 2 คน  เขา้มาสุ่มตรวจตวัอยา่งอาหารจากร้านคา้
ผูป้ระกอบการและทุกครัวของโรงเรียนคร้ังท่ี 1 ปีการศึกษา 2555  เพื่อน าไปตรวจหาสารปนเป้ือนของ
อาหารในหอ้งปฏิบติัการเพื่อความปลอดภยัในการบริโภคอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะโภชนาการส าหรับนกัเรียน
บุคลากรและผูป้กครองท่ีมาใชบ้ริการ  โรงเรียนฯ เขา้ร่วมโครงการความปลอดภยัอาหาร (Food 
Safety)  ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 3 

      
 
 
 
 
 



 
ดูแลความปลอดภัยบริเวณลานจอดรถตู้ประตู 5 ทุกวนัหลังเลกิเรียน  

หน่วยงานยานพาหนะและรถรับ - ส่งนกัเรียน  ไดจ้ดัพนกังานขบัรถช่วยดูแลความปลอดภยัใหแ้ก่
นกัเรียน  และผูป้กครอง ท่ีมาขา้มถนนตรงลานจอดรถตูป้ระตู  5 ทุกวนัหลงัเลิกเรียน   เพื่อใหเ้กิดความ
ปลอดภยัทั้งเด็กนกัเรียนท่ีใชบ้ริการรถรับ- ส่งนกัเรียน หรือผูป้กครองท่ีผา่นบุตรหลานออกไปข้ึนรถนอก
โรงเรียน 

      

ฝ่ายอาคารสถานที ่ด าเนินการฉีดพ่นยุงรอบบริเวณโรงเรียนฝ่ายอาคารสถานที ่ด าเนินการฉีดพ่นยุงรอบ
บริเวณโรงเรียน                                                                                                                                                                                                     
เม่ือวนัท่ี  16  มกราคม  พ.ศ.  2555  ฝ่ายอาคารสถานท่ี  ด าเนินการฉีดพ่นยงุรอบบริเวณโรงเรียน  อาทิ
เช่น  ท่อระบายน ้า , รางน ้า , ท่ีอบัช้ืนและบริเวณท่ีมีน ้าขงั  ทั้งน้ีเพื่อเป็นการป้องกนั  การเกิดลูกน ้า
ยงุลาย  และป้องกนัการเกิดโรคไขเ้ลือดออกกบันกัเรียนและบุคลากร  โรงเรียนอสัสัมชญัธนบุรี 

      

 

 

 

 

        

 


