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ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
พิสูจนอักษร
กองบรรณาธิการ

เปนครูใชไหม ..? “ขอฝากเด็กๆ ดวยนะ ชวยสอน
ใหเขาเปนคนดี” คําตรัส “ในหลวง” แหงความทรงจํา
เมื่อป 2554 กระทรวงศึกษาธิการ ไดนอมเกลานอมกระหมอม
ถวายพระราชสมัญ ญา “พระผู  ท รงเป น ครูแ ห ง แผ น ดิน ”
แด พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุล ยเดช
ที่พระองคทรงอุทิศพระวรกายและสติปญญา โดยไมยอทอหรือ
ลดละความเพียรพยายามในการทีจ่ ะนําความสุขและความ
สงบ ยัง่ ยืนมาสูพสกนิกรชาวไทยทุกคน นอกจากนีท้ ี่เกี่ยวของ
กับวิชาชีพครูพระองคทรงประพฤติปฏิบัติเปนแบบอยางทีด่ ี
อันประเสริฐแกผูประกอบอาชีพครู ทรงยํ้าเนนการจัดการเรียน
การสอนทีเ่ นนผูเรียนเปนสําคัญ เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานของครู
ความสนใจ ตามความถนัดทีแ่ ตกตางกันไดเรียนรูดวยวิธีการที่
หลากหลาย ทรงเนนการสาธิต การทดลอง การแกปญหาจริง
การลงมือปฏิบัติจริง ศึกษา คนควาสรางองคความรูไดดวย
ตนเอง อยางตอเนื่องและที่สําคัญทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล
ทรงมีพระราชดําริใหมีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม
ทุกโรงเรียนไดใชเปนแหลงเรียนรู ประสบความสําเร็จในการ
ศึกษาเปนบุคลากรทีท่ รงคุณคาตอการพัฒนาประเทศมากมาย
ดังพระราชดํารัส
“ผูที่เปนครูจะตองถือเปนหนาที่อันดับแรก ที่จะตอง
ใหการศึกษา คือ สั่งสอนอบรมอนุชนใหไดผลแทจริง ทั้งใน
ดานวิชาความรู ทั้งในดานจิตใจ และความประพฤติ ทั้งตอง
คิดวางานที่แตละคนกําลังทําอยูน ีค้ อื ความเปนความตายของ
ประเทศ เพราะอนุชนทีม่ คี วามรูค วามดีเทานั้นที่จะรักษาชาติ
บานเมืองไวได”
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บาทหลวงมงคล
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เครื่องแบบชุดวายนํ้า

วาทะอธิการ
กษาดํายเนินการ
ชุดวายนํ้าใชสการจั
ําหรัดบการศึ
นักกษาของโรงเรี
เรียนบริยบนอนุ
าลชนศึปฐมวั
โดยยึดแนวทางการจัดการศึกษาคาทอลิก ทีม่ ีลักษณะมุงเนน
ประถมศึ
ษาและมั
ธยมศึดกบริษา
การอบรมคนกรวมทั
้งการใสใจในการจั
บทของโรงเรียนหรือ
ยนรูแ มละพั
ฒนาการทุ
“นักเรียสถานศึ
นหญิกษางตและประสานการเรี
องสวมหมวกคลุ
ผมทุ
กครั้งกอยางเขา
ดวยกัน เพือ่ ใหผูเรียนบรรลุความเปนมนุษยทสี่ มบูรณ โดยยัง
ที่ลของการเป
งสระวนาสถาบั
ยนํ้าน”การศึกษาคาทอลิก กลาวคือ
คงเอกลักษณ

อบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชน ใหเปนบุคคลที่เปย มดวยคุณธรรม
และความรู และเปนพลเมืองดีของชาติ ตามหลักคริสตธรรม
เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย นอกจากนี้
ยังคงยึดปรัชญาการศึกษาคาทอลิกทีใ่ หความสําคัญกับคุณคา
ศักดิ์ศรีของมนุษย สิทธิเสรีภาพและความรับผิดชอบตอสังคม
เครื่อและถื
งแบบชุ
ลูกกเสืษาเริ
อ ม่ ตนพรอมกับชีวติ การใหการศึกษาอบรม
อวาดการศึ
ถือวาเปนหนาที่ประการแรกของพอแม เด็กรับรูและเรียนรูจาก
พอแมเปนบุคคลแรก เรียนรูเกี่ยวกับตนเอง รอบตัวเอง เรียนรู
ประสบการณ และสภาพแวดลอม เรียนรูเกี่ยวกับบุคคลอืน่
เรียนรูส ังคมและปรากฏการณท่เี กิดขึ้นรอบตัว และเรียนรูส งั คมรอบขางตนเองทั้งในระดับกวาง (Horizontal level)
และระดับลึก (Vertical level) ดวยการเสริมสรางสัมพันธภาพที่ดตี อ กันในสังคมและระหวางสังคม บนพื้นฐานของ
ความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในมิตขิ องปจเจกบุคคล (Personal dimension), มิตดิ า นสังคม (Social dimension),
มิติดานกาลเวลา (Temporal dimension) และมิติดานพื้นที่ (Spatial dimension) ที่จะเกิดประโยชนแกมนุษย
สังคมและโลก
ตลอดระยะเวลา 29 ป ของการดําเนินการภายใตชื่อโรงเรียนอนุชนศึกษา สถาบันแหงนี้ไดสรางบุคลากร
ทีม่ ีคุณภาพทั้งศิษยเการวมถึงศิษยปจจุบันอันนํามาซึ่งความภาคภูมิใจแกเราชาวแดง-ขาว และมากกวานัน้ คือ
ความรักความผูกพันทีห่ ลอมรวมพวกเราใหเปนหนึง่ เดียวกัน โรงเรียนพัฒนาเจริญกาวหนามาไดดั่งปรากฏ
ในปจจุบันก็ดวยความรวป.1-ป.3
มมือของพวกเราทุกคนป.4-ป.6
และยังคงมัน่ ใจอยางเต็ม.1-ม.3
มเปยมวาพวกเรายังคงมุงมัน่ ทีจ่ ะ
ลูกเสือสามัญรุนใหญ
ลูกเสือสามัญ
ลูกเสือสํารอง
พั ฒ นาสร า งคุ ณ ภาพให สู ง ขึ ้น ใทุก ด า นต อ ไป คุ ณ พ อ ขอถื อ โอกาสนีข้ อบคุ ณ ทุก ท า นในทุก สิ ่ง ทีไ่ ด ท ํา ให กั บ
โรงเรียนอนุชนศึกษาของพวกเรา และหวังเปนอยางยิ่งในความรักและความรวมมือที่จะมีใหกบั โรงเรียนอนุชนศึกษา
บานหลังที่สองของพวกเราต
อไป ขอพระเจ
มารียประทานพระพรอั
นักเรียน ภาคปกติ
ป.1-ป.6าและพระแม
ปก ชื่อ-นามสกุ
ล ภาษาไทย นอุดมใหกับทุกทาน

นักเรียน IEP ชั้น ป.1-ป.6บาทหลวงมงคล
ปก ชื่อ-นามสกุ
ล ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญทั้งหมด
จันทรสุขสันต
เครื่องหมายลูกเสืผูอลงนามแทนผู
โรงเรียนจะชี
้แจงและจั
หนายอําทุนวยการ
กตนปการศึกษา
รับใบอนุ
ญาต/ผูดจจํัดาการ/ผู
ปายชื่อลูกเสือสามัญรุนใหญ ม.1 และนักเรียนมัธยมศึกษาที่เขาใหม
ทางโรงเรียนจะอํานวยความสะดวก ปกชื่อใหกับนักเรียนหลังจากเปดเทอม
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พญ.สุภัทรชา มณีเพชร อายุ 25 ป
ประวัติการศึกษา

- อนุบาล-มัธยมตน โรงเรียนอนุชนศึกษา
- มัธยมปลาย โรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี
- ปริญญาตรี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล

สิ่งที่อยากจะฝาก

พีร่ ูสกึ ดีใจและเปนเกียรติอยางมาก ทีไ่ ดมโี อกาส
ถายทอดประสบการณและแสดงความรูสึกตอโรงเรียน
อนุชนศึกษา พี่เขาเรียนทีโ่ รงเรียนอนุชนศึกษาตั้งแต
ชั ้น อนุบ าล มีค วามผูก พั น และเชื ่อ มัน่ ในศั ก ยภาพ
ของโรงเรี ย น ทํา ให ตั ด สิน ใจศึ ก ษาต อ ในระดั บ ชั ้น
มัธยมศึกษาเปนรุนที่ 1 คุณครูดูแลใกลชิด มีความ
เปนกันเอง ใหคําแนะนําปรึกษาในเรื่องตางๆ ประสิทธิ์
ประสาทวิ ช าความรู  สถานทีเ่ รี ย นก็ ม ีบ รรยากาศที่
เหมาะแก ก ารเรี ย นรู  มีก ารสนับ สนุน ให น ัก เรี ย น
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ไปแขงขันในที่ตางๆ มากมาย ไดรางวัลบาง ไมไดรางวัล
บาง ก็ถือเปนการพัฒนาตัวเอง ไดเรียนรูวาสิง่ ไหนที่
เรายังขาดตกบกพรอง แลวนํามาพัฒนาตัวเองตอไป
สิง่ เหลานีเ้ ปนสวนหนึง่ ทีท่ ําใหพี่ประสบความสําเร็จ
ในดานการเรียน
เคล็ดลับการเรียนใหประสบความสําเร็จของพี่ คือ
“การแบงเวลาและกําหนดเปาหมาย” ในแตละวัน
หลังเลิกเรียน จะแบงเวลาไวสาํ หรับการทําการบาน
การอานหนังสือ แตก็มีชวงเวลาที่พักกินขาว ดูโทรทัศน
เหมือนคนอืน่ กําหนดเนือ้ หาทีต่ องอานในแตละวัน
ใหพอเหมาะและทันตอการสอบ สํารวจวาตัวเองชอบ
อะไร สนใจในสายอาชีพไหน เลือกเรียนใหตรงจุดแลว
เราจะทําสิ่งนั้นไดดีและมีความสุขกับมัน
สุดทายนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนอนุชน
ศึกษา และคุณครูทุกทาน ที่ทําใหพี่เปนพี่
ในทุกวันนี้

ชื่อผูปกครอง นายบุญสง -นางสาวแกวเกลา นาวาบุญนิยม
ผูปกครองของ 1. เด็กชายวุฒิเดช นาวาบุญนิยม
2. เด็กชายวุฒิภัทร นาวาบุญนิยม
ความประทับใจตอโรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษาเปนโรงเรียนที่อยูใ กลบา นไปมาสะดวกจึงใหเด็กๆ มาเรียนที่น่ี ภายในโรงเรียน
มีพื้นที่กวางขวาง สะอาด เปนระเบียบ ตัวอาคารเรียน หองเรียนเหมาะสมกับการเรียนรูของเด็กๆ มีสื่อ
การเรียนการสอนทีห่ ลากหลายประทับใจทีค่ ุณครูมีปฏิสัมพันธทดี่ ีตอผูปกครอง เอาใจใสนักเรียนดี และ
คุณครูมีการไหวทักทายกันทุกเชา เปนตัวอยางทีด่ ีใหกับเด็กนักเรียนถึงความเปนไทย ความนอบนอม
ประทับใจคุณพออธิการ ทีพ่ ัฒนาโรงเรียนใหมีภูมิทัศนดูดีขึ้นมากๆ ตั้งแตโดมหนาอาคารเรียน เวทีใหม
โรงอาหาร เครื่องเลนเด็กอนุบาล สระวายนํ้า และอื่นๆ อีกมากมาย โดยรวมแลวจึงทําใหมั่นใจ อุนใจกับ
การศึกษาที่โรงเรียนอนุชนศึกษาแหงนี้คะ
ชื่อผูปกครอง อุกกฤษฏ – สุชญา กิตติมานิตกุล
ผูปกครองของ 1. เด็กหญิงมนัสนันท กิตติมานิตกุล ป.3/3
2. เด็กหญิงฐิติรัตน กิตติมานิตกุล ป.1/3
3. เด็กชายเอกณัฏฐ กิตติมานิตกุล อ.2/3
ยอนไปเมื่อ ป 2553 ลูกสาวคนโตอายุ 2 ขวบ คุณพอ – คุณแม เริ่มมองหาโรงเรียนสําหรับ
ลูกนอย โดยตั้งเปาหมาย ไววา
1. สถานที่ตั้งของโรงเรียนตองไมไกลจากบานมากนัก
2. เนนโรงเรียนสงเสริมกิจกรรม ควบคู วิชาการ
3. สภาพแวดลอม นาอยู สะอาด ปลอดภัย
4. บุคลากร มีอัธยาศัยดี ที่สําคัญ “รักเด็ก”
นั่นก็คือ โรงเรียนอนุชนศึกษา นั่นเอง
สิ่งที่ประทับใจตอโรงเรียน คือ โรงเรียนมีโครงการ หรือ กิจกรรมตางๆ มากมาย เพื่อพัฒนา
ผูเ รียนใหมีศกั ยภาพเพิ่มขึ้น เสริมสรางประสบการณใหกบั ผูเ รียนความประทับใจตอคุณครู คุณครูใหการดูแลเด็กดวยความรัก ความอบอุน
และความหวงใย เหมือนเปนลูกหลานของตนเอง ใสใจในทุกพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปและพรอมที่จะชวยเหลือผูปกครองเสมอ
ชื่อผูปกครอง นางสาวปาริชาติ กวางคีรี
ผูปกครองของ เด็กหญิงทิพยธัญญา กวางคีรี
สาเหตุที่นําลูกมาเขาเรียนที่โรงเรียนอนุชนศึกษาก็เพราะวาไดมีเพื่อน และญาติแนะนํา
เมือ่ ไดพิจารณาดูแลวก็เห็นวาโรงเรียนนีม้ ีบุคลากรครูทมี่ ีคุณภาพ ดูแลเอาใจใสดี สถานที่
ปลอดภัย เมื่อไดนําลูกมาเขาโรงเรียนแลวก็จะคอยดูแลซักถามลูกตลอดวาที่โรงเรียนเปน
อยางไรบาง จะไดคาํ ตอบอยูเ สมอวาคุณครูออ ยสอนแลวคุณครูดาดา ชวยจึงเห็นจริงวา การดูแล
เอาใจใสเด็กของครูดีมากๆ คะ นองมีการพัฒนาทักษะดานตางๆ ดีขึ้นมาก คุณแมถามอะไร
นองก็ตอบไดหมด ตรงตามคําถาม การดูและชวยเหลือตนเองในเรือ่ งงายๆ นองทําไดดขี ้นึ มากๆ
มีความมั่นใจในตนเอง และกลาแสดงออกดีขึ้นดวยคะ
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ชื่อผูปกครอง นางฐิติรัตน กิจสวัสดิ์
ผูปกครองของ ด.ช.ศิวกร กิจสวัสดิ์
ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอนุชนศึกษา ดิฉัน นางฐิติรัตน กิจสวัสดิ์ ผูปกครองของ
เด็กชายศิวกร กิจสวัสดิ์ ชั้น ม.2/3 ดิฉันรูสึกดีใจที่ลูกชายของดิฉันไดศึกษาที่โรงเรียนอนุชนศึกษา
ตั้งแตชั้นอนุบาลถึงปจจุบัน โรงเรียนอนุชนเปนโรงเรียนเอกชนที่ดีเยี่ยม แหงหนึ่งในเขตเทศบาล
ทาเรือพระแทน โรงเรียนสะอาด คุณพอ และคุณครูเอาใจใสเด็ก เด็กๆ อยูในระเบียบ โรงเรียน
ปลอดยาเสพติด ทําใหดิฉันและผูปกครองอีกหลายทาน มีความไววางใจทีล่ ูกหลานไดศึกษาที่
โรงเรียนอนุชนศึกษาแหงนี้
ดิ ฉ ัน และครอบครั ว ขอขอบคุ ณ คุ ณ พ อ อธิ ก าร และคุ ณ ครู ท ุก ๆ ท า น ทีด่ ู แ ลและ
สั่งสอนเด็กๆ เปนอยางดี ถาเปนไปไดอยากใหโรงเรียนอนุชนศึกษา มีถึงชั้นมัธยม 6 เด็กๆ จะได
ไมตองยายโรงเรียนคะ

ชื่อผูปกครอง น.ส.วราพร นอยเกตุ
ผูปกครองของ ด.ช.สทานน จตุปาริสุทธิศีล
ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอนุชนศึกษา
ดิฉันมีความรูสึกมัน่ ใจและประทับใจในสถานศึกษาแหงนี้ จึงไดสงบุตรชายเขาเรียน
ในโรงเรียนนีต้ ั้งแตระดับชั้นอนุบาล 1 ตั้งแตลูกไดเขามาเรียนในโรงเรียนอนุชนศึกษาแหงนี้
ทํา ให ล ูก ได ม ีค วามพร อ มทุก ๆ ด า นเพิ ่ม ขึ ้น อย า งเสมอและได รั บ การเอาใจใส จ ากคุ ณ ครู
เปนอยางดี ทําใหลูกมีความสุขเมือ่ มาอยูในโรงเรียนแหงนี้ ขอบคุณคุณพออธิการและคุณครู
ทุกทานที่ใหความรูกับลูกคะ

ชื่อผูปกครอง นางผกามาศ กีรติปญญศักดิ์
ผูปกครองของ 1. ด.ช.วงศพทั ธ กีรติปญญศักดิ์
2. ด.ญ.สรัลรัตน กีรติปญญศักดิ์
ความประทับใจที่มีตอโรงเรียนอนุชนศึกษา
สิ่ ง แรกที ่เ ห็ น ในทุก ๆ เช า เมื ่อ เด็ ก ๆ มาถึ ง โรงเรี ย นจะมีร อยยิม้ ของครู ร อรั บ เด็ ก ๆ
หนาโรงเรียน มีการทักทายกัน เห็นแลวรูสึกอบอุนคะ บรรยากาศภายในโรงเรียนสะอาด สวยงาม
รมรื่น มีความปลอดภัย โรงเรียนมีการจัดระบบการเรียน การสอนที่ดี ทั้งวิชาการ และกิจกรรม
เสริมตางๆ คุณพออธิการและคุณครูทุกทาน ดูแล เอาใจใสเด็กๆ เปนอยางดี สงเสริมใหเด็กกลาคิด
กลาแสดงออก มีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ทันสมัยอยูต ลอดเวลา ขอบคุณคุณพออธิการ
และคุณครูทุกทานนะคะที่ดูแลเด็กๆ ทุกคนเปนอยางดี
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☻ฮัลโหล.....สวัสดีครา.....เจอกันอีกครั้งนะคะ....1 ปนานมากๆ คิดถึงทุกคนจังเลยคะ....อยากหยิบเรื่องมากมาย...ความเคลือ่ นไหว
ตางๆ มาเมาทใหหายคิดถึงกันเลย☻ขอเปดดวยเรื่องดีๆ ของคุณพออธิการของเราที่แสนจะนารักกอนนะคะ... ☻ทานเปนนักพัฒนาจริง...
จริงคะ...เมือ่ ปดเทอมทีผ่ านมาทานไดเนรมิตเสกโรงอาหารใหม...เปลีย่ นหลังคา และทาสีใหมสวยสดใส...ไฉไลกวาเดิม เด็กๆ นัง่ ทานขาวกันอยาง
มีความสุขกันเลยจรา....!!! ☻ตามมาติดๆ ดวยความนารักของตุกตาหรรษาในรูปแบบการตูนตางๆ ทีค่ ุณพอจัดมาใหกับนองอนุบาลไดนงั่ เลนกัน
อยางสนุกสนาน...บรรดาคุณครูและเด็กๆ มีชีวิตชีวากับการเรียนมากขึ้น...ขอบคุณคุณพอนะคะ...เลือกสรรแตสงิ่ ดีๆ มาใหกับพวกเรา...จุบ..จุบ...
☻เรื่องนี้ไมเมาทไมไดแลวครา.....หนาโรงเรียนของเราคุณพอไดใหชางติดปายชื่อโรงเรียนเพิ่มเปนตัวอักษรภาษาอังกฤษ (ANUCHON) บนอาคาร
มัธยม...เดนเปนสงา ใครผานไปผานมาก็เห็นชัดแจว...ออกแบบไดสวยงามจริง...จริ๊ง !!! คุณพอเจาขา.....(คุณออยฝากกระซิบวาถาไมติดไฟ...ระวัง
เครื่องบินมาชนนะคะ...555+++) ☻ขาวดีอีกเรื่องหนึง่ ...ขาวนี้ไมเมาทไมไดแลวคะ...คุณพอคนเกงของเราไดเซ็นตสัญญาสรางโดมหลังใหม
ทีห่ นาอาคารมัธยมเปนทีเ่ รียบรอยแลว...เริ่มการกอสรางในเร็ววันนี.้ ..ติดตามความยิง่ ใหญอลังการของโดมหลังนีไ้ ดในเฟสบุค โรงเรียนอนุชนศึกษา
ไดเปนระยะๆ นะคะ... ☻และอีกมากมายในการพัฒนาอยางตอเนือ่ งของคุณพอนักสรางของเรา...ขอกําลังใจใหคุณพอมีพละกําลังในการทํางาน
ทุกอยางไดอยางสําเร็จนะคะ...แตอยาลืมดูแลสุขภาพดวยนะคะ...พวกเรารักและเปนหวงคะ...
☻พักเรื่องดีๆ ของคุณพอ...มาเมาทมอยดซอยคลองชล...กับคุณครูและนักเรียนคนเกงของเรากันบางคะ
☻เริ่มดวยครูดรัม (เสาวดี) นําทีม Science Show…ไปควารางวัลเหรียญทองมาทุกรายการทั้งระดับภาคและระดับประเทศ...
โอย.!!! แมเจา...เกงกันอะไรอยางนีค้ ะ...นองเอ็นจี (ลูกแมหญิง) นองนุน และนองปอ...จา...!!! ☻ตามมาติดๆ กับทีมแอโรบิคของครูรุง...เห็นตัว
เล็กๆ แบบนี.้ ..นางก็มีความแซบนะคะ...พาทีมไดเหรียญทองอันดับ 1 ไดไปตอในระดับภาคไดอยางสมบูรณแบบ...เกงมาก...มาก ☻ครูจิญาภร
ก็ไมนอยหนาใคร...พานองเตย (ลูกสาวพอตนกับแมปู) ไปเลานิทานคุณธรรมไดเหรียญทองและไดไปแขงขันตอในระดับภาคเชนกัน...เกงจริง...จริ๊ง
ตัวแคนี้☻ครูบี (นุจรี) และครูหญิง (สุรีรัตน) คุณภาพคับแกว...ละครคุณธรรมของพี่เคาก็โดดเดนชนะใจกรรมการ...ไดไปตอในระดับภาคกับเคา
ดวยนา...!!! ยกนิ้วใหกับความเกงกาจของคุณครูและเด็กๆ นะจะ...จุบ...จุบ...☻เล็กพริกขี้หนูอยางครูเลอดา...หนุมนอยไฟแรงก็ไมยอมแพ...พาทีม
วงดนตรีสากลของโรงเรียนไดไปตอในระดับภาคดวยเชนกัน...ปรบมือรัวๆๆๆๆๆ...ครา...!!!! ☻ตามมาดวยครูแอน (ศรุตยา) พานองอิกคิว (ด.ช.พุทธิเมธ)
และนองนองหลิน (ด.ญ.ณัฐชานันท) ไปประกวดมารยาทการไหว...ไดใจกรรมการชนะเลิศอันดับ 1 มาครอง (ตรงตามเอกลักษณของโรงเรียน...
อนุชนไหวงาม...ตามแบบไทย) ☻ครูกบหลังจากติวเขม ด.ญ.กวินธิดาในการแขงขัน Piza ก็ควาเหรียญทองอันดับ 1 เชนกันไปตอระดับภาค
ไดอยางยอดเยีย่ ม เกงมัก๊ ...มาก...☻ยัง..ยัง..ยังไมจบ...ความแซบไมไดจบแคนี้ ครูกอย (คนสวย) พานองวิว...และนองเฟรสไปแขงขันวาดภาพ
ทีศ่ ูนยวิทยาศาสตรกาญจนบุรี...ไดรับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1...กลับมาใหเชยชมกัน...แหม!!!..ยิม้ แกมปริกันเลยทีเดียว...นะจะ..
ขอบอก!!! ☻และอีกมากมายที่คณ
ุ ครูและนักเรียนของเราตั้งใจฝกฝนจนทุกอยางเกิดความสําเร็จ...ขอกําลังใจใหพวกเราไดเดินหนากันตอไปนะคะ...
☻เรื่องฮา..ฮา..ยังมีอยางตอเนื่อง...ลาสุดชวงวันหยุดคณะครูจัดทริปไปพักผอนทีภ่ ูลมโล...หวังจะไปเชยชมดอกพญาเสือโครง...
ภูเขาทั้งเขามีดอกบานเพียง 1 ตนแคนั้น พวกเราตื่นเตนรุมกันถายรูปเหมือนมีดอกมากมาย...555...(ไมอยากจะเมาท...เราก็ไปดวย...วิ่งแหแหนกัน
ถายรูปเพื่อ????) ☻ครูยอด (เจษฎา) ก็ไปทริปนี้กับเคาดวย...นางไมยอมหลับยอมนอนนั่งผาง...ตาเปรงตลอดทางชวนเพื่อนรวมทริปอยางครูกอย
พลอยตาเปรงไปดวย (สงสัยกินนกคาวแมวเปนอาหารรึงัยคะ...ครูยอดครา...!!!!
☻จบเรื่องนายินดีแปปนะคะ...เราขอแสดงความเสียใจกับคุณครูของเราทีส่ ูญเสียมารดาซึ่งเปนทีร่ ักไปอยางไมมีวันกลับ...เริ่มจาก
ครูนิด (ธุรการ) ครูปราโมทย ครูปญญา และลาสุด ครูนุน (อรอุมา) อีกทานหนึ่ง...ครูเปล (ปราณี) สูญเสียสามีที่เปนเสาหลักของบาน ขอใหทุกทาน
เขมแข็ง...สู...สู...นะคะ...พวกเราครอบครัวอนุชนเปนกําลังใจใหคะ
☻สุดทายและทายสุด...เวลา 1 ปการศึกษา 2559 กําลังจะสิ้นสุดลง...พวกเราชาวขาว-แดง ก็ตองขอขอบคุณทานผูปกครองที่นารัก
ทุกทานที่ใหการสงเสริมและสนับสนุนในทุกๆ เรื่องที่ทางโรงเรียนขอความรวมมือ...จนทําใหทุกอยางสําเร็จลุลวงผานพนไปไดอยางสมบูรณแบบ...
อนุชนศึกษาเปรียบเสมือนบานหลังที่ 2 มีหนาทีด่ ูแลและเอาใจใสบุตร-หลานของเราใหไดความรูและใชชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข...ขอบคุณ
ทีม่ อบความไววางใจใหเราดูแลและยินดีเปนอยางยิง่ ทีเ่ ราจะพัฒนาโรงเรียนของเราอยางตอเนื่อง...หวังวาทุกทานจะอยูเ คียงขางพวกเราตลอดไป....
สําหรับฉบับนี้ขอลาไปกอน...เจอกันใหมฉบับหนานะคะ...

สวัสดีครา....บาย....บาย...
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สวัสดีคะ บริเวณรั้วรอบขอบชิดของปฐมวัย (อนุชน) ตอนนี้ดูสดชื่น รมรื่นเปนที่สุด เพราะ
มีบริเวณที่สะอาดหู สะอาดตา ตนไมรมรื่น กําแพงมีสีสันสวยงาม แถมมีศาลาใหมใหนั่ง พักผอนและ
ยังมีไดโนเสารอีกตั้งหลายตัว นารักจริงจริ๊ง บริเวณหองนํ้าไมตอ งพูดถึง สะอาดและยังมีกลิ่นหอมดวย
ไมเชื่อลองมาดูซิ นี่แคบริเวณอาคาร รั้วรอบขอบชิดนะเนี่ย
มาดูเด็กๆ กันบางดีกวานารักกวามาก โดยเฉพาะนองเตรียม (บริบาล) และนองปฐมวัย
1 เกง ฝุด ฝุด ทําไดเหมือนพี่ๆ พรอมแลวจา เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น ตามวัย เรียนรูภาษาไดไวไมวา
จะเปนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ หรือ Program I.E.P และรวมไปถึงโครงการใหญ Project Approach
ซึ่งเปนการสงเสริมความสามารถในการคิด การกลาแสดงออก การคนหา และการลงมือปฏิบัติเอง
ของเด็ก และยังเปนการสงเสริมความเปนประชาธิปไตยในการออกเสียงเลือกเรียน เด็กๆ ชอบ
และสนุกสนานมาก เด็กๆ เรียนรูอยางมีความสุข
ตอนนีน้ ะคะ ปฐมวัยของเรา ไดมีการเรียนการสอนกันเขมขน อยางเปนระบบ คุณครู
ดูแลเด็กทุกคนเหมือนลูก มีความรับผิดชอบตอหนาที่อยางเขมแข็ง จึงทําใหการกินการอยูข องพวกเรา
มีความสุขจริงๆ ตอนนี้และตอไปนะคะ บาย......บาย

อาคารสถานที่
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Project Approach

กิจกรรมภายในรั้วปฐมวัย
กิจวัตรที่เด็กทํา
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วันแมแหงชาติ

วันพอแหงชาติ

วันเขาพรรษา

วันคริสตมาส
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อ. 3/1 คุณครูขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตนอยทุกคนที่ผานจากรั้วเล็กอนุบาลทีอ่ บอุน มาสูรั้ว
ทีเ่ ติบโตเปนนักเรียนประถม ขอใหทุกคนเปนเด็กดี ตั้งใจเรียนและเปนลูกที่ดีของ คุณพอ
คุณแมนะจะ รักนะ จุบ จุบ

อ. 3/2 คุณครูเปนผูพายเรือทีส่ งเด็กๆ จากรั้วอนุบาลไปสงเด็กๆ จนถึงฝงประถม ซึ่งคุณครูดีใจ
ทีเ่ ห็นเด็กๆ จะไดมีอนาคตทีด่ ีตอไปในวันขางหนา ขอใหเปนเด็กดีของคุณพอคุณแมและ
คุณครูตลอดไป ดวยรัก
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อ. 3/3 ตลอด 1 ป ที่ผานมา ซึ่งเร็วนัก เด็กๆ ที่รักของคุณครูก็เปนบัณฑิตนอยแลว คุณครูรูสึกดีใจ
และภูมิใจในความสําเร็จขั้นตนนี้ ขอใหลูกๆ ของคุณครูจงพยายามกับความสําเร็จขั้นสูงตอไป
อีกนะจะ บาย บาย...

อ. 3/4 นักเรียนทุกคนก็เหมือนกับลูกๆ ของคุณครู ตองไดรับการอบรมสัง่ สอน เริ่มแรกจาก
อนุบาล 1 ถึง อนุบาล 3 ครูมีความภูมิใจในตัวเด็กๆ ทุกคนทีม่ ีพัฒนาการในดานตางๆ
ดีขึ้นตามลําดับ จนมาเปนบัณฑิตนอย ขอใหลูกๆ บัณฑิตนอยทุกคนมีความสุขนะจะ
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“การอานเขียนหนังสือไดจะชวยใหมีโอกาสเรียนรูวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ ตางๆ ไดมากมาย
และความรูความเขาใจเหลานี้ สามารถนํามาใชในทางสรางสรรคใหเกิดประโยชนตามทีต่ องการไดเปนอยางดี
นอกจากนีภ้ าษายังเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งในการถายทอดความรู ความคิด รวมทัง้ คุณธรรมความดีทกุ อยาง”
ความตอนหนึ่งจากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เกิดเปนไทยถาไมรูภาษาไทย
ดวยปูยาสรางสรรคมาแตชานาน
ฝกฟงพูดอานเขียนเรียนภาษา
รักษภาษาแมไวใหเปนแกน
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จะมีใครจรรโลงไวใหสืบสาน
เราลูกหลานควรรูจักพิทักษแทน
วรรณคดีมีคานาหวงแหน
สมที่เกิดในแดนแผนดินไทย

จงใชชีวิตในแบบคณิตศาสตร
สนุกใหบวก เศราใหลบ สุขใหคูณ ทุกขใหหาร
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คําขวัญวันวิทยาศาสตร 2559
จุดประกายความคิด
เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี
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พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร
สูวิถีแหงนวัตกรรม

ความสําเร็จและความภาคภูมิใจ ระดับภาค
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ภาคกลางและภาคตะวันออก จ.จันทบุรี

กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย
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ในปการศึกษา 2559 มีการสงนักเรียนเขาแขงขันภายนอกทั้งในทุกระดับชั้น ดังนี้
- มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
แขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ป.4-6 และ ม.1-3
- งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ประจําปการศึกษา 2559
ระดับเขตพืน้ ที่การศึกษา สํานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2
- แขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ป.1-3
- แขงขันการวาดภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ป.4-6
- แขงขันสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E book) ป.4-6
- แขงขันการใชโปรแกรมนําเสนอ (Presentation) ป.4-6
- แขงขันการประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ป.4-6
- แขงขันทําอาหาร นํ้าพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
- แขงขันสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E book) ม.1-3
- แขงขันเกมสรางสรรคดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-3
- แขงขันการประดิษฐของใชจากวัสดุธรรมชาติในทองถิ่น ม.1-3
- แขงขันการประดิษฐพานธูปเทียนแพ ม.1-3
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8
- แขงขันเกมสรางสรรคดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ม.1-3
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ปจจุบันนีภ้ าษาอังกฤษ เริ่มเขามามีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ ในชีวิตประจําวัน ทางสาระ
ภาษาตางประเทศเล็งเห็นถึงความสําคัญ การที่เราสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได ยอมทําใหไดเปรียบ
คนอืน่ ๆ วิธีการฝกภาษาอังกฤษดวยตนเอง ใหเขาใจ ทําไดไมยากโดย ตามอานอะไรทีเ่ ราสนใจ
ฟงวิทยุใหชิน ไมจําเปนตองแปลเปนภาษาไทย แปะกระดาษโนตบนสิ่งของตางๆ ดูทีวีและ
ภาพยนตรภาษาอังกฤษ เลนเกมที่ใชคําภาษาอังกฤษบอยๆ ใชคําตางๆ เปนภาษาอังกฤษมากขึน้
ทําลิสตตางๆ ใหเปนภาษาอังกฤษ ลงทุนซื้อ Dictionary ดีๆ สักเลม เราชอบอะไร ทําสิง่ นัน้ เปนภาษาอังกฤษ สิง่ เหลานีท้ ําให
การเรียนภาษาอังกฤษเปนเรื่องงายเพียงนิดเดียว
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กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมลูกเสือ

ทัศนศึกษาแหลงเรียนรูภายนอก
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กิจกรรมจากใจถึงใจ

วันแมแหงชาติ
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วันเด็กแหงชาติ

วันพอแหงชาติ
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วันเขาพรรษา

วันสงความสุข
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ระดับปฐมวัย
ว.ด.ป.
17 ส.ค. 59

10-13 พ.ย. 59

10-13 พ.ย. 59

ชื่อ - สกุล
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงแพรววา
เด็กชายธีรภัทร
เด็กชายพัชรพล
เด็กหญิงแพรววา
เด็กหญิงกัญญพัชร
เด็กหญิงนภัสวรรณ
เด็กหญิงพิมพพิชชา

โพธิ์ขาว
หอมหวน
ใจรื่น
โพธิ์ขาว
หอมหวน
ใจรื่น
พุมโภชนา
ภานุสถิต
ชางเผือก

รางวัลที่ไดรับ

รายการแขงขัน

หนวยงานที่จัด

ชมเชย

การปนดินนํ้ามัน

เหรียญเงิน

การปนดินนํ้ามัน

ศูนยวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษา
จ.กาญจนบุรี
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

เหรียญเงิน

การสรางภาพดวยการฉีก
ตัด ปะ กระดาษ

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

รายการแขงขัน

หนวยงานที่จัด

ระดับประถมศึกษา
ว.ด.ป.

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ไดรับ
ชมเชย

18 ก.ค. 59

เด็กหญิงเปรมกมล

พุทธวงศ

10 ส.ค. 59
17 ส.ค. 59

เด็กหญิงกันญาภัคฐ
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงณพร
เด็กหญิงสรัลรัตน

พฤกษธาราธิกูล
เชิงฉลาด
พลศักดิ์ขวา
กีรติปญญศักดิ์

17 ส.ค. 59

เด็กหญิงสรรเพชุดา

วงษสนิท

17 ส.ค. 59

เด็กชายกันตพัฒน

ศรีสกุลกาญจน

17 ส.ค. 59

เด็กหญิงเปรมกมล

พุทธวงศ

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงสุนียพร

ถวิลรังสิพร

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงกวินธิดา

โอฬารฤทธิ์กุล

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงปยะธิดา

วงษศิลป

ชนะเลิศ
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงนันททิชา

เพ็งภิญโญ

เหรียญทองแดง

รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ชนะเลิศ
ชมเชย
รองชนะเลิศ
อันดับ 1
ชนะเลิศ

เหรียญเงิน

การวาดภาพระบายสี สํานักงานพระพุทธศาสนา
“วันอาสาฬหบูชา”
จ.กาญจนบุรี
การแขงขันการแสดง
ศูนยวิทยาศาสตร
ทางวิทยาศาสตร
เพื่อการศึกษา
(Science Show)
จ.กาญจนบุรี
เลานิทานประกอบเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ป.1-3
กาญจนบุรี
เลานิทานประกอบเรื่อง
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ป.4-6
กาญจนบุรี
การประกวดวาดภาพ
ศูนยวิทยาศาสตร
ระบายสี
เพื่อการศึกษา
“สัปดาหวิทยาศาสตร
จ.กาญจนบุรี
แหงชาติ”
การประกวดวาดภาพ
ศูนยวิทยาศาสตร
ระบายสี
เพื่อการศึกษา
“สัปดาหวิทยาศาสตร
จ.กาญจนบุรี
แหงชาติ”
การแขงขันคัดลายมือสื่อ
งานศิลปหัตถกรรม
ภาษาไทย ป.4-6
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
การแขงขันอานเอาเรื่อง
งานศิลปหัตถกรรม
ตามแนว PISA ป.1-3
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
การแขงขันอานเอาเรื่อง
งานศิลปหัตถกรรม
ตามแนว PISA ป.4-6
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
การแขงขันเรียงรอย
งานศิลปหัตถกรรม
ถอยความ ป.4-6
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
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ว.ด.ป.

รางวัลที่ไดรับ

รายการแขงขัน

หนวยงานที่จัด

เหรียญเงิน

การแขงขันทองอาขยาน
ทํานองเสนาะ ป.1-3
การแขงขันทองอาขยาน
ทํานองเสนาะ ป.4-6
การแขงขันปริศนา
สรางสรรควรรณคดีไทย
ป.4-6
การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ป.1-ป.3
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร
ป.4-ป.6
การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร
(Science Show)
ป.4-ป.6
การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ป.1-ป.3
การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ป.4-ป.6
การประกวดมารยาทไทย
ป.1-ป.3
การประกวดมารยาทไทย
ป.4-ป.6
การประกวดสวดมนต
แปลไทย ป.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

การแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงศุจีรา

ใจชน

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงพรนัชชา

นวมปฐม

เหรียญทองแดง

10-13 พ.ย. 59

เด็กชายธนภัทร
เด็กชายภูเบศวร
เด็กหญิงเนติมา
เด็กชายปุณณภพ

มนตคลํ้า
พันธุภักดี
จันทบูรณ
ทองโปย

เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 1

เด็กชายณภัทร
เด็กชายธนกร
เด็กหญิงพานรินทร
เด็กหญิงชิดชนก
เด็กหญิงวิไลลักษณ
เด็กชายสิรวิชญ
เด็กหญิงณัฐธิดา
เด็กหญิงพัตชราภา
เด็กหญิงอัจจิมา
เด็กหญิงกันญาภัคฐ
เด็กหญิงณพร
เด็กหญิงปวริศา

พระแทน
โพธิ์ทรัพยสุข
สงบุญ
ศิลปวัฒนากิติ
เรืองสินทรัพย
ตรงประสิทธ
เหลืองศศิธร
กลอมฉิม
สุขผิน
พฤกษธาราธิกูล
พลศักดิ์ขวา
เชิงฉลาด

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงสรัลรัตน

กีรติปญญศักดิ์

เหรียญทอง

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงสรรเพชุตา

วงษสนิท

เหรียญทอง

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงอินทิรา
เด็กชายเจษฎาภรณ
เด็กหญิงณัฐชานันท
เด็กชายพุทธเมธ
เด็กหญิงกนกอร
เด็กชายกรฤทธิ
เด็กหญิงจิราภา
เด็กหญิงชญานันท
เด็กหญิงธาราวิไล
เด็กหญิงปริญากร
เด็กหญิงภราดา
เด็กชายมนทกาญจน
เด็กหญิงมุธิตา
เด็กหญิงอาริศา
เด็กชายชนวีร
เด็กชายศุภโชค

นิยมพันธ
ภูชัยสินธ
สุขสันติกิจกุล
เกียติอมรเวช
จันทรบุตร
ใจอดทน
ตั้งจิรพาณิชย
เวฬุวรารักษ
รุงอํานวยเกียรติ
เซี่ยงเจน
ศรีนวล
แฝงพุต
บุญมี
พุทธรักษา
ลมพัด
ตัวมูล

เหรียญทอง

10-13 พ.ย. 59
10-13 พ.ย. 59
10-13 พ.ย. 59
10-13 พ.ย. 59
10-13 พ.ย. 59

10-13 พ.ย. 59
10-13 พ.ย. 59

10-13 พ.ย. 59
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เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

ว.ด.ป.

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ไดรับ

รายการแขงขัน

หนวยงานที่จัด

การแขงขันศิลปสรางสรรค
ป.1-ป.3
การแขงขันศิลปสรางสรรค
ป.4-ป.6
การแขงขันแอโรบิก
ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ป.1-ป.3
การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ป.4-ป.6
การแขงขันการสรางสรรค
ภาพดวยการปะติด
ป.4-ป.6
การแขงขันขับรอง
เพลงไทยลูกทุง
ประเภทชาย ป.1-ป.6
การแขงขันการพูด
สุนทรพจนภาษาจีน
ป.4-ป.6
การแขงขันทํา
หนังสือเลมเล็ก ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

การประกวด
ยุวบรรณรักษสงเสริม
การอาน ป.4-ป.6
การแขงขันการวาดภาพ
ดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก
ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงธรรมาภรณ

แดนสุริยานนท

เหรียญเงิน

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงธนัชชา

ปานนิล

เหรียญเงิน

10-13 พ.ย. 59

ชัยนอยสงา
เชื่อมแชม
คนตรง
ทุนเพิ่ม
เหลืองสดใส
บุญมา
ทองหยด
โพธิ์งาม
กลอมฉิม
อนุตรปรีชาวงศ
เหมือนมี
บุตรดี
พันธภู
โพธิไทย
เศรษฐกร
ศรีสกุลกาญจน

เหรียญทอง

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงธรภร
เด็กหญิงธัญญาธร
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงพรรณราย
เด็กหญิงพลอยกมล
เด็กหญิงพัตชราภา
เด็กหญิงภัทริยา
เด็กหญิงรัตติกานต
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงอภัสนันท
เด็กชายกันตพัฒน

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงเปรมกมล

พุทธวงษ

เหรียญเงิน

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงธนวรรณ
เด็กหญิงวรินทร

ศรีจันทร
ดาปาน

เหรียญทองแดง

10-13 พ.ย. 59

เด็กชายวิศรุต

จันทรสุข

เหรียญเงิน

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงธมลวรรณ

นิธิภัทรารัตน

เหรียญทอง

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงวีริศา
เด็กหญิงสมิตา
เด็กหญิงเพ็ญพรรณ
เด็กหญิงกัญญวัลย
เด็กหญิงวีนัส
เด็กหญิงเกณิกา
เด็กหญิงกีรติรัตน
เด็กหญิงพราวรวี

สมจิต
จารุพันธ
ยุทธนาพิพัฒน
ศรีสุทธิวรกุล
ราตรี
ชางไมงาม
ธรรมจง
เกกินะ

เหรียญเงิน

10-13 พ.ย. 59
10-13 พ.ย. 59

เหรียญเงิน

เหรียญทอง
เหรียญทอง

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
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ว.ด.ป.

รางวัลที่ไดรับ

รายการแขงขัน

หนวยงานที่จัด

เหรียญทองแดง

การแขงขันการสราง
เกมสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร
ป.4-ป.6
การแขงขันการสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book) ป.4-ป.6
การแขงขันการใช
โปรแกรมนําเสนอ
(Presentation) ป.4-ป.6
การแขงขันประดิษฐ
ของใชจากเศษวัสดุ
ธรรมชาติในทองถิ่น
ป.4-ป.6
การแขงขันทําอาหาร
นํ้าพริก ผักสด
เครื่องเคียง ป.4-ป.6
การแขงขันอานเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2

10-13 พ.ย. 59

เด็กชายณัฐธัญ
แสงแกว
เด็กชายสิรพัฑฒิพงศ สําราญฤกษ

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงวิธาดา
เด็กหญิงอาภัสรา

แสงแกว
วันแสง

เหรียญเงิน

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงณัฐนิช
เด็กหญิงพิมธอัปสร

แจมโสภณ
ภัทรสิริวรกุล

เหรียญทอง

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงพิชญาวี
เด็กหญิงศิรินัตต

บุญมา
เหลาดี
ใจดี

เหรียญทอง

10-13 พ.ย. 59

เด็กหญิงญาณิศา
เด็กหญิงศศิธร
เด็กหญิงสุดที่รัก
เด็กหญิงกวินธิดา

บวรสืบบุญ
จงสมบูรณโภคา
จันทรตาย
โอฬารฤทธิ์กุล

เหรียญเงิน

16-18 ธ.ค. 59

เด็กหญิงกันญาภัคฐ
เด็กหญิงณพร
เด็กหญิงปวริศา

พฤกษธาราธิกูล
เหรียญทอง
พลศักดิ์ขวา
รองชนะเลิศ อันดับ 1
เชิงฉลาด

16-18 ธ.ค. 59

เด็กหญิงสรรเพชุตา

วงษสนิท

เหรียญทอง

16-18 ธ.ค. 59

เด็กหญิงณัฐชานันท
เด็กชายพุทธเมธ

สุขสันติกิจกุล
เกียติอมรเวช

เหรียญเงิน

16-18 ธ.ค. 59

เด็กหญิงชมพูนุช
เด็กหญิงณิชา
เด็กหญิงณิชากร
เด็กหญิงธัญญาธร
เด็กหญิงปวริศา
เด็กหญิงพภัสสรณ
เด็กหญิงพรรณราย
เด็กหญิงพลอยกมล
เด็กหญิงพัตชราภา
เด็กหญิงภัทริยา
เด็กหญิงรัตติกานต
เด็กหญิงวรัญญา
เด็กหญิงสุทธิดา
เด็กหญิงสุพิชชา
เด็กหญิงอภัสนันท

รอดขํา
เชื่อมแชม
คนตรง
เหลืองสดใส
บุญมา
รักษาสระนอย
ทองหยด
โพธิ์งาม
กลอมฉิม
อนุตรปรีชาวงศ
เหมือนมี
บุตรดี
พันธภู
โพธิไทย
เศรษฐกร

เหรียญเงิน

16-18 ธ.ค. 59
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เหรียญทองแดง

การแขงขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร
(Science Show)
ป.4-ป.6
การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพป.กจ 2
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
การประกวดมารยาทไทย
งานศิลปหัตถกรรม
ป.4-ป.6
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
การแขงขันแอโรบิก
งานศิลปหัตถกรรม
ป.1-ป.6
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

ระดับมัธยมศึกษา
ว.ด.ป.

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ไดรับ

รายการแขงขัน

หนวยงานที่จัด

การแขงขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ม.1-ม.3
การแขงขันอานเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ม.1-ม.3
การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8

การแขงขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร (Science
Show) ม.1-ม.3
การประกวดเพลง
คุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

การประกวดละคร
คุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8

เหรียญทอง

การประกวดเลานิทาน
คุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย
ม.1-ม.3
การแขงขันตอบปญหา
สุขศึกษาและพลศึกษา
ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8

10-11 พ.ย. 59

เด็กหญิงธนพร

โพธิทอง

เหรียญทองแดง

10-11 พ.ย. 59

เด็กหญิงพลอยธีมา

เหลืองภูวสุ

เหรียญทองแดง

10-11 พ.ย. 59

เด็กชายกันติทัต
เด็กหญิงชาลิสา
เด็กชายชิตพล
เด็กหญิงกัญญารัตน
เด็กหญิงสาริศา
เด็กหญิงเบญจวรรณ
เด็กหญิงกัญญาวีร
เด็กหญิงขวัญชนก
เด็กหญิงปุณณิศา
เด็กหญิงพนมขวัญ
เด็กหญิงอาภัสรา
เด็กหญิงจิราภรณ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงนันทกาญจน
เด็กชายบดินทร
นางสาวปณิตา
เด็กชายรชฎ
เด็กหญิงระพีพัฒน
เด็กหญิงวรรณกนก
เด็กชายวรรณรัตน
เด็กหญิงสาธินี
เด็กหญิงเมธาพร
เด็กชายณัชพล

สรอยคํา
ตั่นวัฒนะ
นิยมพันธ
หมีลําพอง
สิบแอง
เจริญขาว
บัวบาน
เจิมสุวรรณ
จันทรเรือง
วิระยาลัย
ทินหอม
ภิรมยเบี้ยว
ตือสกุล
สมศรี
โพธิ์ทอง
ตันเจริญ
ฉิมพุฒ
เจิมจุล
ตั่นวัฒนะ
ชนประเสริฐ
เนตรสวาง
บุญเกลี้ยง
ผาภูมิสุโข
จํารูญ
ฤทธิพงษ
วงษคํา
จงพิพัฒนวณิชย

เด็กหญิงณัฏฐา
เด็กชายธราดล
เด็กหญิงกาญจนาภรณ
เด็กหญิงอาทิตญา

นครชัย
อินทรโสภา
บุตรดี
ปจฉา

10-11 พ.ย. 59
10-11 พ.ย. 59

10-11 พ.ย. 59

10-11 พ.ย. 59
10-11 พ.ย. 59
10-11 พ.ย. 59

เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน

เหรียญทอง
เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
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ว.ด.ป.

รางวัลที่ไดรับ

รายการแขงขัน

หนวยงานที่จัด

การแขงขันศิลป
สรางสรรค ม.1-ม.3
การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3
การแขงขันวาดภาพ
ระบายสี ม.1-ม.3
การแขงขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค
ม.1-ม.3
การแขงขันวาดภาพ
ลายเสน (Drawing)
ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรี
สตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8

การแขงขันรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแขงขันการสราง
เกมสสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3
การแขงขันการสราง
หนังสืออิเล็กทรอนิกส
(E-book) ม.1-ม.3
การแขงขันประดิษฐ
ของใชจากวัสดุธรรมชาติ
ในทองถิ่น ม.1-ม.3
การแขงขันประดิษฐ
กระทงดอกไมธูปเทียนแพ
ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8

การประกวด
วงดนตรีสตริง ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

10-11 พ.ย. 59

เด็กหญิงกชกร

เหลืองตระกูล

เหรียญเงิน

10-11 พ.ย. 59

เด็กหญิงภัทรชรพร

ปอมอรินทร

เหรียญทอง

10-11 พ.ย. 59

เด็กหญิงปริญญา

ไพรวัลย

เหรียญทอง

10-11 พ.ย. 59

เด็กหญิงศุภกานต

พระแทน

เหรียญทองแดง

10-11 พ.ย. 59

เด็กหญิงชนิดาภา

ปอมอรินทร

เหรียญเงิน

10-11 พ.ย. 59

เด็กชายกิจจา
เด็กชายประสิทธิชัย
เด็กชายภัทรพงษ
เด็กหญิงภัสรา
เด็กชายวรดร
เด็กหญิงฐิตินันท

ฟกแกว
จันทรอนันต
อินทรโสภา
ดาปาน
อรรฆรุจิรัตน
จํานงกูล

เหรียญทอง

10-11 พ.ย. 59

เด็กชายณัชชา
เด็กชายวิศรุต

ศิริทัย
แจมโสภณ

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

10-11 พ.ย. 59

เด็กชายณภัทร
เด็กชายธัชธรรม

กวางคีรี
เลิศมงคลธรรม

เหรียญทองแดง

10-11 พ.ย. 59

เด็กหญิงจีรนันท
เด็กชายภาณุพงศ
เด็กหญิงสุดารัตน
เด็กหญิงชัชชญา
เด็กหญิงฐิติวัลคุ
เด็กหญิงณัฐชา
เด็กหญิงธมลวรรณ
เด็กหญิงสุนิตา
เด็กหญิงอาทิตยา
เด็กชายกิจจา
เด็กชายประสิทธิชัย
เด็กชายภัทรพงษ
เด็กหญิงภัสรา
เด็กชายวรดร

กระตายทอง
เล็กสูน
เจริญสุข
ลํ้าสิริถาวรกุล
พันธแจม
กุสุมสุทธิกุล
ใจดี
ตั้งสกุลแสงทอง
บัวบาน
ฟกแกว
จันทรอนันต
อินทรโสภา
ดาปาน
อรรฆรุจิรัตน

เหรียญทอง

10-11 พ.ย. 59

10-11 พ.ย. 59

16-18 ธ.ค. 59



ชื่อ - สกุล
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เหรียญเงิน

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 66 สพม.เขต 8

ว.ด.ป.

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ไดรับ

รายการแขงขัน

หนวยงานที่จัด

การแขงขันการสราง
เกมสสรางสรรคจาก
คอมพิวเตอร ม.1-ม.3
การประกวดละคร
คุณธรรม ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 66

16-18 ธ.ค. 59

เด็กชายณัชชา
เด็กชายวิศรุต

ศิริทัย
แจมโสภณ

เหรียญทองแดง

16-18 ธ.ค. 59

เด็กหญิงจิราภรณ
เด็กหญิงชลธิชา
เด็กหญิงชลิตา
เด็กหญิงณิชา
เด็กชายธนกฤต
เด็กชายนนทกร
เด็กหญิงนันทกาญจน
เด็กชายบดินทร
นางสาวปณิตา
เด็กชายรชฎ
เด็กหญิงระพีพัฒน
เด็กหญิงวรรณกนก
เด็กชายวรรณรัตน
เด็กหญิงสาธินี
เด็กหญิงเมธาพร

ภิรมยเบี้ยว
ตือสกุล
สมศรี
โพธิ์ทอง
ตันเจริญ
ฉิมพุฒ
เจิมจุล
ตั่นวัฒนะ
ชนประเสริฐ
เนตรสวาง
บุญเกลี้ยง
ผาภูมิสุโข
จํารูญ
ฤทธิพงษ
วงษคํา

เหรียญทอง

เกียรติบัตรผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ระดับเหรียญทองแดง ปการศึกษา 2558
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คงไมมีพวกเรานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 หอง 1 รุน 11 ถาไมไดเจอกับสถานที่แหงนีท้ ี่ชื่อวา
“โรงเรียนอนุชนศึกษา” ทีแหงนี้ทําใหเราพบเจอกับประสบการณตางๆ มากมาย ทั้งทุกข สุข เหงา เศรา ทําให
เราพบเจอกับคุณครูทีค่ อยอบรมสัง่ สอนใหความเอาใจใส เปรียบเสมือนพอแมคนที่สอง เพื่อนๆ ทีค่ อยชวยเหลือ
กันตลอด นองๆ ทีใ่ หความเคารพแกพวกเรา พวกเราขอขอบคุณสถานศึกษาแหงนี้ และสัญญาวาแมเวลาจะ
ผานไปเนิ่นนานเทาไหร แตสถานที่แหงนี้จะยังอยูในความทรงจําดีๆ ของพวกเราตลอดไป
รักและเคารพ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3/1
อันเด็กดีมีวิชาหาความรู
มีศีลธรรมงามเดนเปนสําคัญ
ไมคบเพื่อนอันธพาลสันดานชั่ว
อบายมุขชั่วชาพาอับจน
ไมดื่มเหลาเมายาสารพัด
ไมริเลนการพนันตัวจัญไร
จงทําดีมีศีลธรรมถือความสัตย
จงเชื่อฟงพอแมแตโดยดี

เชื่อฟงครูพอแมไมแปรผัน
อีกขยันประกอบกิจคิดสรางตน
ไมเมามัวเหลวไหลใชเหตุผล
หมั่นฝกตนตั้งแตเล็กเปนเด็กดี
ไมริหัดเที่ยวเตรเถลไถล
ไมเขาใกลความชั่วชาตัวกาลี
จงประหยัดจับจายทรัพยนับถวนถี่
จงมากมีกตัญูรูคุณคน

หวงใยเสมอ...ครูเอก / ครูหญิง(ล)
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จากไมรู จากไมเปน ตัวหนังสือ
แตตอนนี้ เขียนเปน จึงไดเรียน
คําวา “ครู” ในที่นี้ คือผูที่
คือผูที่ สั่งสอนเรา ใหคิดไกล
ถึงวันนี้ ลูกศิษย จะตองจาก
ถึงเวลา จะผานพน ไปเร็ววัน
ขอขอบคุณ ทุกโอกาส ที่มอบให
ยามเหนื่อยทอ วันใด อยาพลั้งเผลอ

ไมฝกปรือ ไมเคยเห็น คิดอานเขียน
เพราะพากเพียร เรียนหนังสือ จากคุณครู
คนคอยชี้ แนะนํา แนวทางให
สอนดวยใจ เพื่อพวกเรา ใหไดดี
ขอกมกราบ เทาคุณครู จากใจมั่น
ไมแปรผัน คําสอน ของคุณครู
ศิษยจะจํา ใสใจ ไวเสมอ
แตวันนี้ ศิษยไดดี เพราะมีครู
ม.3/2 To. ครูเหมียว & ครูหญิงใหญ

จากครู ...ถึงศิษย
แคเปนคนคิดดี พูดดี ก็เปนคนดีไดแลว แตถาเปนคนกระทําดีจะยิง่ แสดง
ใหเห็นวาเปนคนดียิ่งกวา ครูก็หวังวาศิษยทุกคนจะเปนคนดี ตอครอบครัว สังคมและ
ประเทศชาติตอไป
จาก....ครูเหมียว
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“ตัง้ แตพวกเราไดเขามาในรัว้ โรงเรียนอนุชนศึกษา พวกเรารูส กึ ไดถงึ
ความอบอุน ความรัก ความเอาใจใสของครูทุกทาน ครูทุกทาน เปรียบเหมือน
พอและแมคนที่ 2 ของเรา คอยอบรมสัง่ สอนใหเปนคนดี คอยใหกําลังใจ
คอยปลอบเมื่อเรารูส ึกทอ และพวกเราขอขอบคุณโรงเรียนอนุชนศึกษาที่ทําให
เราพบเพื่อนและมิตรภาพความเปนพี่นองที่ดี ขอบใจเพื่อน ม.3 รุน 11 ทุกคน
ที่มีความสุข มีความทุกข มีเสียงหัวเราะไปดวยกัน สุดทายนี้พวกเราสัญญาวา
ไมวาจะผานไปกี่วัน กี่เดือน กี่ป พวกเราจะไมลืมความทรงจําทีเ่ กิดขึ้นใน
ม.3 รุนที่ 11”

“วันเวลาผานไปอยางรวดเร็ว ในทีส่ ุดวันนี้ก็มาถึง วันที่นักเรียนของครู
ต อ งออกไปพบสิ ่ง ใหม ๆ ในชี วิ ต ทุก สิ ่ง ทุก อย า งจะมีก ารเปลี ่ย นแปลง แต ค รู อ ยาก
บอกนักเรียนวา ทุกอยางเปลี่ยนแปลงได แตความดี ความกตัญู ความรักทีม่ ีตอ
สถาบันการศึกษา ขอใหมั่นคงอยูในใจนักเรียนเสมอ ครูขอใหนักเรียนทุกคนประสบ
ความสําเร็จในชีวิตตลอดไป”
ครูนา & ครูดา
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ชื่อ นางสาวภัทรวดี สารสุวรรณ ชื่อเลน ทิพย
วุฒิการศึกษา ศึกษาศาสตรบัณฑิต
เอก คหกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ชื่อ นางสาวอรอุมา ใจฉํ่า ชื่อเลน นุน
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
เอก วิทยาศาสตรการกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ชื่อ นายเลอดา ชื่อเลน เลอ
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอกดนตรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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ชื่อ นางสาวสิรินรัตน สงวนทรัพย ชื่อเลน มีน ชื่อ นางสาววันทนา ทัศนพันธุ ชื่อเลน เอ
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต เอกภาษาอังกฤษ
เอกภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สุวรรณภูมิ ศูนยสุพรรณบุรี

ชื่อ นางสาวพรทิพย ชื่นแสง ชื่อเลน ออย
วุฒิการศึกษา วิทยาศาสตรบัณฑิต
เอก วิทยาศาสตรสุขภาพสัตว
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ชื่อ นายกฤษฎา พรหมมาบุญ ชื่อเลน บิ๊ก
วุฒิการศึกษา ศิลปศาสตรบัณฑิต
เอก ภาษาจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

Thanakrit Ditsayothin (Danny)
Major: English Major

Nattakit Apinaowaniwet (Alex)
Major: Engineering Business

Kotchakorn Phaewphai (Belinda)
Major: Geo-science

Mr.Su Chongjun (Arthit)
Major: English

Mr. Marc Palmer (Marc)
Major: Sports Science

Miss Lome Lombaard (May)
Major: Dance and Art Studies

Mr. Rudi Moolman (Rudi)
Major: Exercise Science
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คณะครูโรงเรียนอนุชนศึกษา สัมมนาแลกเปลีย่ นเรียนรูสูการสอนและพบพระพบธรรม ณ โรงแรม
ลองบีช อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ระหวางวันที่ 5 – 6 พฤษภาคม 2559
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รางวัลครูดีของฝายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจําปการศึกษา 2559

- ครูดีเดนระดับปฐมวัย
1. นางศิริรัตน
2. นางอําภา
3. นางปราณี

เจริญชัย
สรอยคํา
อุนโรจน

1. นางเพียงใจ
2. นางรัตนาพร
3. นางสาวศรุตยา

มงคล
วงษสนิท
เอกวรรณัง

- ครูดีเดนระดับประถมศึกษา

4. นางสาวกัลยาวีร
5. นางสาวจุฑามาศ
6. นางสาวรุงอรุณ

อัครโชติธนินท
อุนใจ
อุนใจ

1. นางสุนิสา
2. นางสาวศันสนีย

สมรูป
มงคลมะไฟ

1. นางสาวสมใจ

แซลิ้ม

- ครูดีเดนระดับมัธยมศึกษา

- ครูดีเดน (สนับสนุนการศึกษา)
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รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี

1. นางปนทรัพย
2. นางศิริพร
3. นางรินดา

รักชาติ
ภูแสนสะอาด
อึ๊งพานิช

รางวัลครูดีของหนู

1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวธัญกมล
นางรัตนา
นางจิญาภร
นางเมตตา
นางวันทนี

รางวัลครอบครัวครูดีสังฆมณฑลราชบุรี
1. นางขนิษฐา
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สมบูรณ

บวรสืบบุญ
พรศิริกาญจน
ขันทวี
กุยออน
พฤกษธาราธิกูล

àªÔ´ªÙà¡ÕÂÃµÔ...¤ÃÙ´ÕÈÃÕÍ¹Øª¹ 59
รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจําปการศึกษา 2559

- การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ป.4-6
1. นางเสาวดี
2. นางสาวอชิรญาณ

โพธิ์งาม
โอถาวรวงษ

- การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-6
1. นางจิญาภร

ขันทวี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดบทความ “พระผูทรงเปนครูของแผนดิน”
เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. 2560 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2560
จากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2

1. นางสาวพิมพนิภา

กฤติธนาเดช
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รางวัล “ครูเอกชนดีเดน” (Opec Teacher Award)

ประเภทผูบริหารสถานศึกษา

บาทหลวงมงคล

จันทรสุขสันต

ประเภทครูผูสอน

1. นางประทุม
2. นางแสงหลา
3. นางสาวเพ็ญจันทร
4. นางสุพรรณา
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ศิริรักวงษา
อัศวบัญญัติกุล
ดวงดาว
สัจจเสนีย

5. นางศิริพร
6. นางนุจรี
7. นายเอกราช

ภูแสนสะอาด
พันจริต
สมบูรณ

©ÅÍ§ÇÑ´áÁ‹¾ÃÐ»ÃÐ¨Ñ¡ÉàÁ×Í§ÅÙÃ´
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เครื่องแบบชุดนักเรียนภาคปกติ

บริบาล-ปฐมวัย

ป.1-ป.3

ป.4-ป.6

ม.1-ม.3

แบบปกชื่อเครื่องแบบนักเรียนภาคปกติ
ระดับชั้น บริบาล - ปฐมวัย
พรเพ็ญ ใจสะอาด
ใบเฟรน

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

ปกชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ดวยไหมสีแดง หนาอกดานขวา
ปกชื่อเลน ขนาด 0.5 ซม. ดวยไหมสีนํ้าเงิน ดานลางชื่อ-นามสกุล

นักเร�ยนชาย

อ.ช.ศ.

ภาคภูมิ รักเรียน

ปก อ.ช.ศ. ขนาด 1 นิ้ว ดวยไหมสีแดง หนาอกดานขวา
ปกชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ดวยไหมสีแดง

นักเร�ยนหญิง
ปกชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ดวยไหมสีแดง หนาอกดานขวา
(ไมปก อ.ช.ศ.)

พรเพ็ญ ใจสะอาด

เครื่องแบบชุดนักเรียน
Intensive English Program (IEP)

ปฐมวัย

ป.1-ป.3

ป.4-ป.6

ม.1-ม.3

แบบปกชื่อเครื่องแบบนักเรียน IEP

เครื่องแบบชุดพละ
นักเรียนภาคปกติ

ปกแบบเดียวกับเครื่องแบบนักเรียนภาคปกติ แตเปลี่ยนจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญ

A.N.C.

PORNPEN JAISAARD

ปกชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
ขนาด 0.5 ซม. ดวยไหมสีแดง
หนาอกดานขวา

ปก A.N.C. ขนาด 1 นิ้ว ดวยไหมสีแดง หนาอกดานขวา
ปกชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ดวยไหมสีแดง

นักเรียน IEP

บริบาล-ปฐมวัย
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ป.1-ม.3

ปกแบบเดียวกับชุดพละนักเรียนภาคปกติ
แตเปลี่ยนจากภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพใหญ

เครื่องแบบชุดวายนํ้า

ชุดวายนํ้าใชสําหรับนักเรียนบริบาล ปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
“นักเรียนหญิงตองสวมหมวกคลุมผมทุกครั้ง
ที่ลงสระวายนํ้า”

เครื่องแบบชุดลูกเสือ

ป.1-ป.3
ลูกเสือสํารอง

ป.4-ป.6
ลูกเสือสามัญ

ม.1-ม.3
ลูกเสือสามัญรุนใหญ

นักเรียน ภาคปกติ ป.1-ป.6 ปก ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
นักเรียน IEP ชั้น ป.1-ป.6 ปก ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวพิมพใหญทั้งหมด
เครื่องหมายลูกเสือ โรงเรียนจะชี้แจงและจัดจําหนาย ทุกตนปการศึกษา
ปายชื่อลูกเสือสามัญรุนใหญ ม.1 และนักเรียนมัธยมศึกษาที่เขาใหม
ทางโรงเรียนจะอํานวยความสะดวก ปกชื่อใหกับนักเรียนหลังจากเปดเทอม
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เปดรับสมัครนักเรียนประจําปการศึกษา 2560
ภาคปกติ และ Intensive English Program
กอนปฐมวัย, ปฐมวัย,
ประถมศึกษา, มัธยมศึกษาตอนตน

ระดับมัธยมศึกษา : เริ่มใชหลักสูตรปรับปรุงซึ่งเนนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร และคณิตศาสตร
ทุกระดับชั้น ทุกหองไดเรียนและฝกทักษะการพูดภาษา
อังกฤษ ภาษาจีนกับเจาของภาษาโดยตรง ดนตรีสากล และ
เรียนวายนํ้าในสระวายนํ้ามาตรฐาน
เอกสารประกอบการรับสมัคร
- สําเนาสูติบัตรของนักเรียน
- สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา และนักเรียน
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของบิดา มารดา และนักเรียน (ถามี)
- ผลการเรียนหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
(ยกเวนกอนปฐมวัยและปฐมวัยปที่ 1)

ติดตอสอบถาม

โทรศัพท

034-561803

กําลังกอสรางโดมหนาอาคารมัธยม กําหนดแลวเสร็จกอนเปดปการศึกษา 2560
เพื่อเปนอนุสรณฉลองครบรอบ 30 ป
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