ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
พิสูจนอักษร
กองบรรณาธิการ

สังคมไทยเปลี่ยนไปมากครับ เราจะทําอยางไรดี...?

สวัสดีครับ...มีบทวิเคราะหหนึ่งอานแลวอึ้งจึงนํามาฝาก... “ขออยาให
เปนความจริงตามนี้เลย” ...อีก 20 - 30 ปขางหนา พวกคนไทยจะโงลง เขมร
พมา แขก จีน ฝรั่ง จะเขามายึดอาชีพคนไทยเกือบทั้งหมดคนไทยจะเปนลูกจาง
คนพวกนี้ จึงขอใหชวยกันคิดหาทางปองกันไมใหความกลัวนี้เปนความจริง
1. เด็กไทยสมัยนีส้ นใจแตโทรศัพท เลนไลน เลนเกมสกนั ทัง้ วันทัง้ คืน
ไมหลับไมนอน นอนดึก ตืน่ สาย หนังสือไมสนใจเรียน ตืน่ ไมทนั พอสายก็หนีเรียน
พอมาเรียนก็ไมรเู รือ่ งเบือ่ ชวนกันหนีเรียนไปตัง้ แกง ติดยา มัว่ เซ็ก ใครเรียนก็แกลง
กวนเพื่อน เลยเหมือนกันทั้งหมด
2. ครู ส อนไปตามหน า ที่ ถ า เข็ ม งวดมากไปพ อ -แม ก็ ม าเอาเรื่ อ ง
เด็กก็ไดใจเพราะพอแมตามใจ เลี้ยงลูกแบบเทวดา อยากไดอะไรตองได
3. การวัดผล เด็กสอบตกตองยัดเหยียดใหผานใหได ไมงั้นเสียชื่อครู
วาสอนไมเกง แถมผูปกครองดาใหอีก กฎหมายใหมก็เอื้อไมใหโทษเด็ก เรียกเด็ก
มาสอบใหมมันก็ไมมาสอบ ใหเอาคําตอบไปลอกออนวอนสารพัดจึงไดผานไป
ไดก็โลงอก
4. การเขาทํางาน เกงไมคอยจะได แตที่ไดเพราะมีเสน ตอไปทุก
หนวยงาน ทุกบริษัทก็จะเต็มไปดวยเด็กฝาก เด็กเสน
5. เด็กสมัยนี้ทําอะไรไมเปน ไมอดทนตอความยากลําบาก ขาดวินัย
ของการทํางานเจอระเบียบวินัยเขา เจอความเขมงวด เจองานหนักก็จะบนให
พอแมฟง ถาพอแมมีตังคมีอํานาจไมเปนไรเลี้ยงได แตถาพอแมฐานะยากจน
จะทําอยางไร..?
6. เดี๋ยวนี้เราจะเห็นแขก พมา เขมร หรือชาวตางชาติตางมาคาขาย
ในไทยมากขึน้ และรัฐก็ยกเลิกมาตรการตางๆ ใหชาวตางชาติทาํ งานได ตอนแรก
ก็ขายพวกเดียวกันกอน ตอมาก็ขายใหคนไทย ตอนนี้กาวหนามีผัวไทยเมียไทย
กันแลว จางคนไทยเปนลูกจาง แลวตอไปก็ครองเศรษฐกิจทั่วทุกมุมเมือง นี่เปน
เพราะพวกเราไมเห็นภัยที่กําลังคืบคลานเขามา ยังสนุกกันอยู แลวอนาคตจะ
เปนอยางไร
ชวยกันคิดนะครับวาจะทําอยางไง..? ถึงจะทําใหความเห็นขางบนนี้
ไมเปนความจริง เปนเพียงการพูดจาเพอเจอ ไมสอดคลองกับความเปนจริง
ทําอยางไรจึงจะชวยกันแกปญหานี้ได ปองกันไดที่ครอบครัว ครับ คุณพอคุณแม
ที่มีลูกหลานทุกคน ฝกลูกหลานของที่เสียใหมใหมีความรับผิดชอบ ใหมีระเบียบ
วินัยตั้งแตครัวเรือนนี้แหละ ก็จะเปนคนดีของครอบครัว และจะเปนประโยชน
ตอสังคมและประเทศชาติตอไป
บรรณาธิการ

รูปเลม/ศิลปกรรม

บาทหลวงมงคล
นายเอกราช
นางสาวนันทนา
นางศิริพร
นางนุจรี
นางสุพรรณา
นางรินดา
นางขนิษฐา
นายเจษฎา
นางสาวเพ็ญจันทร
นางประทุม
นางสาวกิตติมาพร
นางสาวพันธิมล

จันทรสุขสันต
สมบูรณ
ยศอินทร
ภูแสนสะอาด
พันจริต
สัจจเสนีย
อึ๊งพานิช
สมบูรณ
พูลสุวรรณ
ดวงดาว
ศิริรักษวงษา
วิเศษสิงห
สมทรง

วาทะอธิการ
ศิษยเกาคนเกง
เสียงจากผูปกครอง
เมาทซี่....มีเรื่องเด็ด
ปฐมวัยขอแจม
บัณฑิตนอย
หมูบานคุณธรรม
Project Approach Exhibition
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ
Intensive English Program
อนุชนสัมพันธ
ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2560
จากศิษยถึงครู
อบรม สัมมนาครู
เชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอนุชน 60
ฉลองวัดแมพระประจักษเมืองลูรด
เครื่องแบบนักเรียน

หนา
1
2
3
5
6
9
11
12
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
29
40
43
45
47
48

วาทะอธิการ
ก่อนอื่น ต้องขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้มอบ
ความไว้วางใจให้กับโรงเรียนอนุชนศึกษา โดยการส่งบุตรหลานมารับ
การศึกษาอบรมที่โรงเรียนแห่งนี้ ปีการศึกษา 2560 ก�ำลังจะสิ้นสุดลง
การด�ำเนินการของโรงเรียนก็เป็นไปอย่างดีบรรลุผลตามนโยบายและ
เป้าหมายที่ทางโรงเรียนก�ำหนดไว้ทุกประการ
ส� ำ หรั บ ปี ก ารศึ ก ษา 2561 โรงเรี ย นยั ง คงมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะ
พัฒนาในทุกด้านเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 ภาคการศึกษา
จึงเป็นส่วนส�ำคัญในการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในการเรียนรู้
สร้างให้ผเู้ รียนเป็นคนทีร่ กั ทีจ่ ะเรียนรู้ มีคณ
ุ ธรรม และสามารถอยูร่ ว่ มกับ
ผู ้ อื่ น ได้ ซึ่ ง ก็ คื อ เป็ น การสร้ า งผู ้ เ รี ย นให้ มี ทั ก ษะในศตวรรษที่ 21
โดยเน้ น ทั ก ษะในการคิ ด วิ เ คราะห์ เ ป็ น หลั ก ในการนี้ โ รงเรี ย นได้
ด�ำเนินการและเตรียมการเพิ่มเติม โดย
1. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
- โรงเรียนได้เริ่มจัดการเรียนการสอนแบบกระตือรือร้น (Active learning) ครูจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่ท�ำให้ผู้เรียนแต่ละคนไม่อยู่นิ่ง กระตือรือร้นและคิดค้นหาความรู้และค�ำตอบอยู่ตลอดเวลา
โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญ
- การจัดการเรียนการสอนแบบ Project Approach ซึ่งเป็นการให้ผู้เรียนได้เรียนตามความสนใจ
บูรณาการทุกวิชาเพื่อให้ได้มาซึ่งความรู้ ฝึกให้ผู้เรียนได้ใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ และฝึกให้สามารถท�ำงาน
ร่วมกันเป็นกลุ่มได้
2. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการสื่อสารกับนานาชาติ ทั้งเพื่อการติดต่อ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการค้าขาย โดย
- โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโปรแกรม Intensive English Program
- จัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากครูต่างชาติเจ้าของภาษาในทุกระดับ/ทุกชั้น/ทุกคน
3. การส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนจะ
เริ่มเปิดห้องเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในขั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4. มีการเตรียมและพร้อมใช้หลักสูตรปฐมวัยหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2561
การจัดการศึกษาตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วจะเกิดประสิทธิผลและส�ำเร็จลงได้ ก็ด้วยความร่วมมือ
ระหว่างโรงเรียนและบ้าน คุณพ่อหวังในความร่วมมืออย่างจริงจังในทุกเรื่อง ทั้งนี้เพื่อการพัฒนาบุตรหลานของเรา
ให้เจริญวัยทั้งด้วยสติปัญญาและด้วยคุณธรรมที่ดีงาม ขอพระเจ้าและพระแม่มารีย์ประทานพระพรแด่ทุกท่าน
เสมอไป
บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต์
อธิการโรงเรียนอนุชนศึกษา
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ประวัติการศึกษา

- อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนดรุณากาญจนบุรี
- ประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนอนุชน
ศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี
- มัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) โรงเรียนวิสุทธรังษี
จังหวัดกาญจนบุรี
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
- เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 67 ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา

ประวัติการท�ำงาน

- ข้าราชการต�ำรวจ กองคดีอาญา ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
- นั ก สื บ สวนสอบสวนปฏิ บั ติ ก าร ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส�ำนักงาน ป.ป.ท.)

สิ่งที่อยากจะฝาก

ดิฉันรู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมาก ที่ได้มีโอกาสมาถ่ายทอด
ประสบการณ์และแสดงความรูส้ กึ ต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา ตลอดเวลา
ที่ดิฉันได้ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนั้น ดิฉันมีความรู้สึกรักและผูกพันกับ
โรงเรียน คณะครู และเพือ่ นๆ เป็นอย่างมาก โดยโรงเรียนอนุชนศึกษา
ไม่เพียงแต่ให้ความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้นทั้งยังส่งเสริมให้ดิฉัน
ได้ท�ำกิจกรรมหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันทางวิชาการ
การเล่นดนตรี การเล่นกีฬา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
ท�ำให้ดิฉันสามารถน�ำความรู้ ค�ำสอน ประสบการณ์ที่ได้รับจาก
โรงเรียนมาใช้ในการต่อยอดพัฒนาตนเองและท�ำให้ดิฉันประสบ
ความส�ำเร็จทั้งด้านการเรียนและการท�ำงาน
เคล็ ด ลั บ การเรี ย นให้ ป ระสบความส� ำ เร็ จ ของดิ ฉั น คื อ
“การก� ำ หนดเป้ า หมายให้ ชั ด เจน รู ้ ว ่ า ตั ว เราเองนั้ น อยากเรี ย น
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อะไร ชอบอะไรและตั้ ง ใจท� ำ ให้ ดี ที่ สุ ด ค่ ะ ” โดยดิ ฉั นสนใจเรี ย น
ทางด้านกฎหมายมาตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพราะดิฉันคิดว่า
การที่เรารู้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์ของสังคม จะท�ำให้เราไม่ถูกใคร
เอารัดเอาเปรียบ อีกทั้งยังสามารถน�ำความรู้ของเราไปช่วยเหลือ
ผู้อื่นได้ ดิฉันจึงตัดสินใจเรียนคณะนิติศาสตร์ ในระบบ pre-degree
หรือการเรียนเก็บหน่วยกิตล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยรามค�ำแหง ตัง้ แต่
อายุ 15 ปี ควบคู่ไปกับการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ท�ำให้
ดิฉันเรียนจบปริญญาตรีพร้อมกันกับเรียนจบมัธยมศึกษาตอนปลาย
เมื่ออายุ 18 ปี ท�ำให้ดิฉันมีโอกาสรับราชการต�ำรวจตั้งแต่อายุ 20 ปี
และเลือกเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นต่อไป ซึ่งการก�ำหนดเป้าหมาย
ให้ชัดเจนของดิฉันตั้งแต่อายุยังน้อยนั้น ท�ำให้ดิฉันรู้ว่าการที่จะไป
ถึงเป้าหมายได้นั้น ดิฉันต้องท�ำอะไรบ้าง อย่างเป็นขั้นเป็นตอน
ฝึกจัดระบบความคิดของตนเอง แบ่งเวลาระหว่างการเรียนและ
การพักผ่อนอย่างเหมาะสม ท�ำให้ดิฉันได้ประกอบอาชีพตรงตามที่
เรียนมา และมีความสุขกับการท�ำงาน จึงอยากจะขอฝากน้องๆ ว่า
แต่ละคนมีความชอบ ความถนัดไม่เหมือนกัน ให้นอ้ งๆ ถามตนเองว่า
เราชอบหรือสนใจอยากเรียนอะไร เมื่อก�ำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน
ให้ตนเองได้แล้ว ก็มุ่งมั่นท�ำสิ่งนั้นให้เต็มที่ ดิฉันเชื่อว่าน้องๆ ทุกคน
จะได้ท�ำอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันไว้แน่นอนค่ะ
สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณโรงเรียนอนุชนศึกษาและคณะครู
ทุกท่านที่เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้ดิฉันมีวันนี้ค่ะ

ชื่อผู้ปกครอง
คุณกรกนก คล้ายสุวรรณ
ผู้ปกครองของ
เด็กชายกรวิชญ์ คล้ายสุวรรณ
ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
ส�ำหรับเรา โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ มีคุณครูคอยอบรมสั่งสอนวิชา
ความรู้ และใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น
ครัง้ แรกทีเ่ ข้ามาในโรงเรียนนี้ รูส้ กึ ถึงความเอาใจใส่ของคุณครูทกุ ท่าน ทีม่ ตี อ่ นักเรียน ทัง้ ทาง
ร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา พื้นฐานทุกๆ ด้าน รวมถึงการส่งเสริมให้เด็กๆ และผู้ปกครอง
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนได้จัดขึ้น เพื่อให้เด็กๆ นั้นได้กล้าที่จะแสดงออก
ขอขอบคุณคุณครูและทางโรงเรียนที่มอบสิ่งดีๆ ตลอดมา
ชื่อผู้ปกครอง คุณครรชิต วังวารี
ผู้ปกครองของ ตุลย์ วังวารี
ความประทับใจต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
น้องคาบูมีความสุขในการที่จะมาเรียนที่โรงเรียนอนุชนศึกษาแห่งนี้ การเรียนการสอน
อยู่ในระดับต้นๆ ของโรงเรียนเอกชน มีการเรียนการสอนที่ดี คุณครูทุกท่านเอาใจใส่ ยิ้มแย้ม
แจ่มใส ทักทายกับนักเรียนและผู้ปกครอง เมื่อน้องคาบูจบการศึกษาในระดับปฐมวัยจะให้น้อง
ศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนอนุชนศึกษาต่อไป
ชื่อผู้ปกครอง
นายมงคล เสลาคุณ และ นางสาวเบญจวรรณ แสงสะอาด
ผู้ปกครองของ
เด็กหญิงเบญญาภา เสลาคุณ
ความประทับใจต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษาเป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้บ้าน ปู่ขับรถรับ-ส่งนักเรียนของโรงเรียนอนุชน
ศึกษา ไป-มาสะดวกจึงพาลูกมาเรียนที่นี่ ภายในโรงเรียนมีพื้นที่กว้างขวาง เป็นระเบียบ สะอาด
อาคารเรียนเหมาะสมกับการเรียนรู้ มีสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะกิจกรรม
ที่ให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถ การเอาใจใส่เด็กๆ ดี ประทับใจคุณพ่ออธิการที่ดูแลเด็กอนุบาล
และเอาใจใส่เด็กๆ ดี
ชื่อผู้ปกครอง
นางสาวอุษา แย้มยนต์
ผู้ปกครองของ
เด็กหญิงภารดี ไทยสงเคราะห์
ความประทับใจต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
วั น แรกที่ ม าสมั ค รเรี ย นที่ โ รงเรี ย นอนุ ช นศึ ก ษา มี คุ ณ ครู พ ามาดู โ รงเรี ย น
พร้ อ มทั้ ง อธิ บ ายจนดิ ฉั น และครอบครั ว มี ค วามไว้ ใ จ เชื่ อ ใจที่ ใ ห้ ลู ก สาวเรี ย นที่
โรงเรียนอนุชนศึกษา คุณครูทุกท่านมีอัธยาศัยดี ที่ส�ำคัญรักเด็ก สนใจและเอาใจใส่
เด็กนักเรียนดี โรงเรียนสะอาด มีระเบียบเรียบร้อย มีส่ือการเรียนการสอนที่ดี ทั้งวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คุณครู
มีการไหว้ทักทายกันทุกเช้า เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนถึงความเป็นไทย ประทับใจคุณพ่ออธิการที่พัฒนาโรงเรียนให้มี
ภูมิทัศน์ดูดีขึ้นมากๆ ทั้งการสร้างโดมใหม่ ห้องวิทยาศาสตร์และเครื่องเล่นเด็กอนุบาลและอื่นๆ อีกมากมาย
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ชื่อผู้ปกครอง
ผู้ปกครองของ

นางผกามาศ กีรติปัญญศักดิ์
1. เด็กชายวงศพัทธ์ กีรติปัญญศักดิ์
2. เด็กหญิงสรัลรัตน์ กีรติปัญญศักดิ์
ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
โรงเรียนอนุชนศึกษาเป็นโรงเรียนที่เน้นทั้งด้านการเรียนการสอนและบรรยากาศภายใน
โรงเรียนที่สวยงาม สะอาดและร่มรื่น มีการพัฒนาด้านวิชาการและกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
การเรียนรูน้ อกสถานที่ (Project Approach) กิจกรรมกีฬาสี เป็นกิจกรรมทีท่ ำ� ให้เด็กๆ ผ่อนคลาย
จากการเรียนในห้องเรียน คุณครูทุกท่านช่วยดูแลเด็กๆเป็นอย่างดี โดยเฉพาะคุณพ่ออธิการ
ที่ดูแลเด็กในโรงเรียนดีมากค่ะ
ชื่อผู้ปกครอง
นางฉันทนา นิธิภัทรารัตน์
ผู้ปกครองของ
เด็กหญิงธมลวรรณ นิธิภัทรารัตน์
ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
สถานที่โรงเรียนร่มรื่น สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย คุณครูทุกคนเอาใจใส่
เด็ ก ๆ ดู แ ลเด็ ก ๆ เป็ น อย่ า งดี เป็ น โรงเรี ย นที่ น ่ า ชื่ น ชมในด้ า นที่ เ ปิ ด โอกาส
ให้เด็กๆ ได้แสดงความสามารถอย่างเท่าเทียมกันทุกคน เช่น การประกวดต่างๆ
จัดกิจกรรมให้เด็กๆ ได้เข้าร่วม ใส่ใจทั้งการเรียนการสอน และให้ความส�ำคัญ
กับทุกๆ กิจกรรม
ชื่อผู้ปกครอง
นางฐิติรัตน์ กิจสวัสดิ์
ผู้ปกครองของ
เด็กชายศิวกร กิจสวัสดิ์
ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
นับตั้งแต่ชั้น อนุบาล-ประถม-มัธยมต้น รวม 12 ปี ที่น้องฮาร์ทศึกษา
อยู่ในโรงเรียนอนุชนศึกษา ด้วยการดูแลให้ความรู้ เอาใจใส่ อบรมสั่งสอนของ
คุณครูทุกๆ ท่าน ท�ำให้ ด.ช.ศิวกร กิจสวัสดิ์ (น้องฮาร์ท) มีวันนี้ คือจบ ม.3
ครอบครัว กิจสวัสดิ์ ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่ออธิการ คุณครูทุกๆ ท่าน
ที่ช่วยอบรม สั่งสอนให้น้องฮาร์ทอยู่ในกรอบ ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดีของพ่อ แม่
ด้วยความเคารพค่ะ
นางฐิติรัตน์ กิจสวัสดิ์
ชื่อผู้ปกครอง
นางสาวจรรยา แสงรอด
ผู้ปกครองของ
เด็กชายธนกร แสงรอด
ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
รู้สึกประทับใจโรงเรียนนี้มากค่ะในฐานะที่ดิฉันเป็นผู้ปกครองคนหนึ่ง ครูสอน
ดี ม ากสอนให้ ลู ก ชายของดิ ฉั น ได้ มี ท้ั ง ด้ า นวิ ช าการและกิ จ กรรมต่ า งๆ ที่ ใ ห้
ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนทั้งนี้อยากจะเสนอแนะให้โรงเรียน
มีมัธยมปลายเพราะดิฉันเชื่อมั่นในโรงเรียนที่จะสามารถท�ำให้ลูกชายดิฉันมีความรู้
ที่แข็งแรงเพื่อที่จะน�ำไปศึกษาเล่าเรียนต่อไปในอนาคตได้อย่างมั่นใจค่ะ
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☻จ๊ะเอ๋.....สวัสดีค่ะ...ท่านนักอ่านที่น่ารักทุกท่าน...เจอกันอีกแล้วกับคอลัมน์จิกกัดหยอกล้อน่ารักๆ จากก้อยเก็บตกนะคะ...เพื่อไม่ให้เสียเวลา
เรามาเม้าท์มอยด์ให้หายคิดถึงกันเล้ยยยย!!!!!! ☻เรามาเริ่มเรื่องแรกกันกับคุณพ่ออธิการคนเก่งของเราค่ะ....จากเมื่อฉบับที่ผ่านมาเราติดค้างกันกับการก่อสร้าง
โดมใหม่หน้าอาคารมัธยม...ตอนนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ...สวยงามโอ่อ่าอลังการมาก....มีพิธีการเปิดและเสกโดมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ชื่อโดมว่า REGINA
CAELI “เรจินา เชลี” ซึง่ แปลว่า “ราชินแี ห่งสวรรค์” (ไพเราะเพราะพริง้ ) ☻ตามมาติดๆ กับแผนกอนุบาลน้องเล็กของเรา....คุณพ่อได้เนรมิตสนามเด็กเล่นให้ใหม่...
มีพื้นที่กว้างขวาง ปลอดภัยและสวยงามมาก (ขอเม้าท์ว่าคุณพ่อลงมือปูหญ้าเทียมด้วยตัวเองเลยน้า !!!!!) พิธีเสกโดยพระคุณเจ้ายวงบอสโก ปัญญา กิจเจริญ ประมุข
สังฆมณฑลราชบุรี...ขอรับรองว่าเด็กๆ ทุกคน มีความสุขกับสนามเด็กเล่นใหม่แน่นอน ☻ยัง...ยังไม่พอแค่นี้คร่า...คุณพ่อใส่ใจในทุกๆ ด้าน....ล่าสุดสร้างซุ้ม
แม่พระใหม่ประจ�ำแผนกมัธยม...สวยงามเว่อร์วังมากค่ะ....ได้ท�ำพิธีอัญเชิญแม่พระไปประดิษฐสถานยังซุ้มใหม่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ...รู้ยัง ☻ข่าวดีมาแล้วจร้า!!!!!
ในปีการศึกษาหน้าแผนกมัธยมจะเปิดห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิต และตอนนี้คุณพ่อป้อมของเราได้สร้างห้องเพื่อรับรองนักเรียนที่น่ารักทุกคนแล้วนะคะ...เจอกัน
แน่น๊อน!!!! ☻ในส่วนอื่นๆ คุณพ่อป้อมนักพัฒนาก็ปรับภูมิทัศน์อยู่เรื่อยๆ เพื่อเอื้อต่อการเรียนการสอนของเด็กๆ ลูกๆ อนุชนให้ครอบครัวของเรามีความพร้อม
ในทุกๆ ด้าน....ท่านจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ....ติดตามชมในฉบับหน้านะจ๊ะ..... ปล.ฝากถึงคุณพ่อป้อมที่น่ารัก....ดูแลและรักษาสุขภาพด้วยนะคะ...พวกเรารักและ
เป็นห่วงเสมอคร่า!!!!
☻เรามาสะกิดเกาเม้าท์มอยด์ให้หายคันหยิบยกเรื่องดีๆ ของคุณครูที่น่ารักกันบ้างนะ....☻เริ่มด้วยคุณหญิง (วันทนี) ยิ้มแก้มปริ ปลาบปลื้ม
กับลูกสาวคนเก่ง น้องเอ็นจี....เก่งทั้งเรื่องการแสดง Science Show ทั้งด้านภาษาอังกฤษได้ไปแข่งที่ไหนเป็นต้องคว้ารางวัลกลับมาเชยชมได้ทุกสนาม...ล่าสุดน้อง
ได้สอบติดโรงเรียนสาธิต ม.ศิลปากร...เรียกเสียงเฮมายังครอบครัวพฤกษ์ธาราธิกุลกันยกใหญ่...เก่งจริงจริ๊ง....ลูกสาวคนสวยจ๋า!!!! ☻ต่อด้วยครูดรัม (เสาวดี)
ได้ลูกสาวเพิ่มอีก 1 คน น้องเดลต้าน่ารักน่าชังผิดพ่อแม่ (5555++++) ความสามารถของเขาไม่น้อยหน้าใครพาทีม Science Show ไปแข่งขันระดับประเทศและ
ระดับภาคน�ำเหรียญทองกลับมานอนกอดอย่างภาคภูมิใจ...ต้องขอขอบใจลูกสาวทั้ง 3 คน ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เหน็ดเหนื่อยกับการฝึกซ้อมท�ำให้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
น้องเตย์ (ลูกแม่ปู)...น้องนาย (หลานครูมิ้น)....น้องเป้ย (คนสวย) ปรบมือให้รัวๆๆๆๆ ☻ครูสุรีรัตน์ (หญิงเล็ก) น้องสาวคนสวยคนนี้มากด้วยพลังแกร่งกล้า....
นางพาทีมการแสดงละครคุณธรรมได้ไปต่อระดับภาค จ.นครนายก ด้วยฉากที่อลังการงานสร้างแทบจะยกบ้านไปหนึ่งหลัง...เฟี้ยวฟ้าวมาก...ว้าวๆๆๆๆ
☻ครูรุ้ง (รุ่งอรุณ) เห็นน้องตัวเล็กๆ แค่ประมาณ 2 คืบ แต่นางจี๊ดจ๊าดมาก...พาทีมหุ่นยนต์ไปต่อระดับภาค...เด็กๆ ทุกคนตั้งใจซ้อมกันดึกดื่น... พี่นัท (ณัฐธัญ) พี่
อาร์ท (กฤษดา) น้องกัปตัน (ภูริณัฐ) พวกหนูๆ เก่งที่สู้ดดดด...☻เหล่าซือบิ๊กสุดเท่ห์ ที่เดินผ่านใครๆ เป็นต้องเหลียวมอง...เห็นเงียบๆ เขาก็มีดีกรีติดอันดับไปต่อ
ระดับภาคที่นครนายกกับเขาเหมือนกัน (น้องปันปัน) กับ (น้องลูกแก้ว) เก่งมาก...ม๊ากกก ☻ครูนา (นันทนา) และครูสายพิณ ครูภาษาไทยคนเก่งมากด้วยความ
สามารถพาลูกสาว (น้องเพลง) แข่งขันในรายการเรียงร้อยถ้อยความและน้องเข็ม กับน้องเรนะ ในรายการกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11 ได้ไปต่อระดับภาค
ด้วยเช่นกัน เริ่ดมากค่ะ...คุณแม่ขา!!! ☻Teacher Razelyn Divinagracia ขนาดเป็นครูต่างชาติ...ยังสามารถฝึกซ้อมแอโรบิคระดับมัธยมได้ไปต่อระดับภาคด้วย
เช่นกัน...เซอร์ไพรส์สุดๆๆๆ ☻ครูดา (วนิดา) พานักเรียนไปแข่งขัน...ชนะใจกรรมการได้ไปต่อระดับภาคในรายการสร้างเกมคอมพิวเตอร์...สุดยอดไปเลย
กดไลน์รัวววว ☻ครูสร้าง เห็นเงียบๆ ฟาดเรียบนะคะ...ฝึกซ้อมนักเรียนรายการเรียงร้อยถ้อยค�ำ  น้องใบเตย ได้ไปต่อระดับภาคกับเขาเหมือนกัน (ยกนิ้วโป้งให้
เยีย่ มๆๆๆ) ☻ครูมน้ิ และครูกกิ๊ 2 สาวสุดสวยจับมือกันไปต่อระดับภาคในรายการ Multiskill และ Story telling น้องเอ็นจีกบั น้องพีท....เก่งฝุดๆ ไปเลย...☻สุดท้าย
และท้ายสุด ครูกอ้ ยลืมไปไม่ได้เลยคนนี.้ ..พานักเรียนไปแข่งขันวาดภาพระบายสีคว้ารางวัลกลับมามากมายก่ายกอง...ทัง้ ทีศ่ นู ย์วทิ ยาศาสตร์กาญจนบุรแี ละสังฆมณฑล
ราชบุรี น้องอชิ น้องเอมมี่ น้องเพลง น้องเค้ก....หายเหนื่อยเลยคร่า...คุณๆ ..ขา!!
☻ทั้งหลายทั้งมวลที่ได้บรรยายไปยังมีอีกมากมาย...ถ้าจะให้รายงานทั้งหมดคงต้องให้ 10 หน้ากระดาษนะคะ..ขอหยิบยกบางรายการมาอวด
ความเก่งของคุณครูและนักเรียนของเราเท่านี้ รายละเอียดจะอยู่ที่ครูบุ๋มสุดสวยด้านหลังในคอลัมน์ความเป็นเลิศทางวิชาการนะจ๊ะ..จะบอกให้
☻ขอเม้าท์มอยด์ซอยคลองชลอีก 1 งานที่ลืมไม่ได้ค่ะ...งานมหกรรมวิชาการที่เพิ่งผ่านไปสดๆ ร้อนๆ ของครอบครัวเรา “สดใสชื่นบาน มหกรรม
วิชาการ อนุชนศึกษา” สร้างบรรยากาศด้วยตรีมงานวัดสีสันสดใสเจ็บไปถึงทรวง ☻ครูยอดท�ำร�ำวงย้อนยุคเปิดรอบให้เด็กๆ ได้ร�ำกันอย่างเถิดเทิง นักร้อง
ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน...คุ้นหน้าคุ้นตากันดี...ครูเอกราช (ไมค์ทองค�ำ) ครูมุก (แม่ลูกอ่อน) ครูตุ๊ก (เจ้าแม่คาราคาซัง) ร้องจนนางร�ำหลับกันไปเลยทีเดียว...ขอบคุณนะคะ
ที่มาสร้างสีสัน...สนุกสนานทั้งผู้ปกครอง ครู และนักเรียนร�ำกันจนเส้นยึด 5555++ ☻ตามมาด้วยประกวดวงดนตรีสากลชิงเงินรางวัลทุนการศึกษา...ลูกๆ ของเรา
เก่งกาจมาก...ท�ำเอากรรมการทั้ง 3 ท่าน ครูแซม (เสียงน�้ำค้าง) ครูบิ๊ก (หน้ากากผีจีน) ครูโด้ (เดอะสตาร์) ผมหงอกกันไป 28 เส้น เพราะเด็กๆ เก่งกันทุกทีม...
ขอชมเชยนะคะ.. (ปรบมือสิคะรออะไร...แปะๆๆ)
☻คงจะพอท�ำให้หายคิดถึงกันบ้างใช่ไหมคะ...มากมายในรั้วขาว-แดง ครอบครัวอนุชนของเรา...ที่ผ่านมา 1 ปี...ทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นไม่ได้...
ถ้าไม่มีความร่วมมือจากผู้ปกครองที่น่ารัก...ขอขอบคุณในความปรารถนาดี ความรัก ความห่วงใย ที่มีให้กันเสมอมา...ความรู้สึกดีๆ เหล่านี้เป็นน�้ำหล่อเลี้ยงหัวใจ
คุณครูทุกคนให้มีก�ำลังใจในการท�ำงานทุกด้านให้ออกมาอย่างเต็มความสามารถ...ขอบคุณวันเวลาที่ท�ำให้มีวันที่สวยงาม วันดีๆ ร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง คณะครู
และนักเรียน....พวกเราสัญญาว่าจะดูแลบุตรหลานของทุกท่านเป็นอย่างดี...ให้สมกับที่ทุกท่านไว้วางใจ...ขอให้เราจับมือไปด้วยกันเพื่อครอบครัวอนุชนของเรา
แห่งนี้....ได้ก้าวหน้าต่อไป
☻เจอกันใหม่ในฉบับหน้านะจ๊ะ....บ๊าย...บาย...☻
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สวัสดีค่ะ ส�ำหรับปฐมวัย (อนุชน) ของเราปัจจุบันได้พัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุก ๆ ด้านค่ะ และในปีนี้
คุณพ่ออธิการผู้ใจดีได้เห็นว่าเครื่องเล่นสนามเก่าช�ำรุดเสียหายไปมากถ้ายังให้เด็ก ๆ เล่นอยู่ก็จะท�ำให้เกิดอันตราย
ได้ จึงได้จัดซื้อเครื่องเล่นชุดใหม่พร้อมทั้งปูหญ้าเทียมสวยงามเพื่อให้เด็ก ๆ ได้เล่นกันอย่างมีความสุข สนุกสนาน
ไม่เกิดอันตรายกับเด็ก ๆ สามารถเล่นปีน ป่าย เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็กได้อย่างดี และที่ส�ำคัญ
มีความทนทานปลอดภัยจากอันตราย ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ และถูกใจของเด็ก ๆ เป็นอย่างมาก
โดยเฉพาะน้อง ๆ บริบาลที่น่ารักน้องไปเล่นกันเกือบทุกวัน คุณครูพาไปออกก�ำลังกายโดยใช้เครื่องเล่น
ให้เป็นประโยชน์ น้อง ๆ แข็งแรงกันทุกคนเลยนะคะไม่เชื่อก็ลองมาดูซิจ๊ะ
ไม่เพียงแต่สขุ ภาพเท่านัน้ ในด้านวิชาการเด็ก ๆ ปฐมวัยก็เก่งไม่แพ้กนั นะเพราะปฐมวัยของเรามีการจัดการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรในรูปแบบการบูรณาการ ด้านภาษาอังกฤษ จีน และวิชาอื่น ๆ เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยนะ เด็ก ๆ จึงมีพัฒนาการสมวัยไม่แพ้ใครเลยล่ะ มาเป็นส่วนหนึ่งของเรากัน มาเรียน
มาเล่นไปด้วยกันนะ บ๊าย บาย...

เครื่องเล่นใหม่ของพวกหนู
St. Mary มารดาพิทักษ์
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Project Approach
A.N.C. Kids in China

แข่งขันกีฬาอนุบาลโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 1
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กิจกรรมภายในรั้วปฐมวัย

กิจกรรมวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันภาษาไทย

กิจกรรมวันลอยกระทง

สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

กิจกรรมส่งความสุขวันคริสต์มาส

กิจกรรมวันเด็ก

กิจกรรมจากใจถึงใจ
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ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
ที่ส�ำเร็จการศึกษา และรับเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย

อ.3/1

คุณครูขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยที่น่ารักทุกคน คุณครูดีใจที่ทุกคนได้ผ่านความส�ำเร็จ
ขั้นแรก ขอให้เด็ก ๆ ท�ำหน้าที่ของหนูคือ ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี มีอนาคตที่สดใส รักทุกคน
นะจ๊ะ

อ.3/2

คุณครูขอแสดงความดีใจกับบัณฑิตน้อยทุกคนที่ได้ผ่านพ้นไปอีกก้าวหนึ่งของการศึกษา
จากรั้วปฐมวัย ไปสู่รั้วประถมศึกษา ครูขอให้เด็ก ๆ ทุกคนจงมีอนาคตที่ดี ต่อไปในวันข้างหน้า
เป็นลูกที่ดีของคุณพ่อ คุณแม่ และคุณครูตลอดไปด้วยรัก

อนุชนสาร

www.anuchon.ac.th



ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 3
ที่ส�ำเร็จการศึกษา และรับเกียรติบัตรบัณฑิตน้อย



อ.3/3

คุณครูรกั ลูกทุกคน ใส่ใจดูแลไม่วา่ จะเป็นการพัฒนาด้านการเรียนรู้ การกิน การอยู่ ด้านสุขภาพ
ร่างกาย คุณครูจะดูแลทุกคนและจนถึงวันที่ลูก ๆ จบชั้นอนุบาล คุณครูดีใจที่ลูกได้ข้ามฝั่ง
ไปอย่างภาคภูมิใจ กลับมาหาคุณครูบ้างนะ

อ.3/4

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อยทุกคน คุณครูรู้สึกดีใจและภูมิใจในความส�ำเร็จของเด็ก ๆ
ขอให้พยายามกันต่อไป ครูขอเป็นก�ำลังใจให้ทุก ๆ คนนะจ๊ะ
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- รางวัลชนะเลิศได้รับทุนการศึกษาจ�ำนวน 5,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับทุนการศึกษาจ�ำนวน 3,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับทุนการศึกษาจ�ำนวน  2,000 บาท
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				 ความเป็นไทยโดดเด่นด้วยภาษา

เสน่ห์เสียงสูงต�่ำค�ำคมคาย

อักษราล้วนหลากมากความหมาย
ร่วมสืบสายสานคุณค่าภาษาไทย

“ภาษานอกจากจะเป็นเครื่องสื่อสารเเสดงความรู้สึกนึกคิดของคนทั่วโลกเเล้ว ยังเป็นเครื่องเเสดงให้เห็นวัฒนธรรม
อารยธรรม เเละเอกลักษณ์ ประจ�ำชาติอีกด้วย ไทยเป็นประเทศซึ่งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปกรรมเเละภาษา
ซึง่ เจริญรุง่ เรืองมาแต่อดีตกาลเราผูเ้ ป็นอนุชน จึงควรภูมใิ จช่วยกันผดุงรักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นทรัพย์สนิ ทางปัญญา
ที่บรรพบุรุษได้ อุตส่าห์สร้างสรรค์ขึ้นไว้ให้เจริญสืบไป”
พระราชด�ำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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Mathematics may not teach us how to
add love or minus hate
But it gives us every reasons to hope
that every problem has a solution.
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วิทยาศาสตร์มีค�ำตอบรอบรู้ได้
วิทยาศาสตร์คือความจริงทุกสิ่งตน
คณะครูวิทยาศาสตร์ยินดียิ่ง
เน้นเรียนรู้หวังศิษย์รักได้พัฒนา
ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดมุ่งมั่น
จริยธรรมน�ำตนน้อมพร้อมพากเพียร
วิชาการคุณธรรมประสานคู่
เทคโนโลยีนี้ส่งเสริมจนก้าวไกล

วิทยาศาสตร์ทดลองให้เราเห็นผล
วิทยาศาสตร์ความรู้ล้นเหลือคณา
คอยแนะสิ่งสารพันแก้ปัญหา
สื่อสรรหามุ่งใช้ในการเรียน
ค้นคว้าหมั่นใฝ่งานการอ่านเขียน
ดุจแสงเทียนส่องทางสู่ประตูชัย
กิจกรรมล�้ำความรู้น�ำสมัย
เพื่อเยาวชนชาติไทยเจริญเอย

สัปดาห์วิทยาศาสตร์

การแข่งขันทางวิชาการ กับหน่วยงานภายนอก
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สัปดาห์สืบสานวัฒนธรรมไทย

กิจกรรมการแข่งขันภายนอก

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จ.นครนายก
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สักวากีฬาดีมีสุขสันต์
แข่งขันกันมันสนุกมีสุขขี
เพื่อส่งเสริมเติมความรักสามัคคี
ทุกคนมีน�้ำใจนักกีฬา
คือรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
จิตแจ่มใสไร้ทุกข์สุขหรรษา
สุขภาพกายใจดียืดชีวา
มีปัญญาพัฒนาไทยต่อไปเอย..
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กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะเป็นกลุม่ สาระทีช่ ว่ ยพัฒนาให้ผเู้ รียนมีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ มีจนิ ตนาการทางศิลปะ ชืน่ ชม
ความงาม มีสุนทรียภาพทั้งด้านศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์ ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียน
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ สติปญ
ั ญา อารมณ์ สังคม และเป็นการอนุรกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมของไทย ตลอดจนน�ำไปสูก่ ารพัฒนาสิง่ แวดล้อม
ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพ และการด�ำเนินชีวิตได้

อนุชนสาร

www.anuchon.ac.th



กลุ ่ ม สาระเรี ย นรู ้ ก ารงานอาชี พ และเทคโนโลยี เป็ น
4. ส่งเสริมให้นักเรียนคิดด้วยตนเอง
สาระวิชาความรู้ที่ประกอบด้วย สาระต่างๆ คือ วิชางานบ้าน
5. ส่งเสริมให้นักเรียนท�ำงานเป็นทีม
งานเกษตร งานประดิษฐ์ งานช่าง งานธุรกิจ และคอมพิวเตอร์
6. จัดกิจกรรมการสอนโดยผูเ้ รียนสามารถประยุกต์นำ� ไป
เทคโนโลยี มุ่งเน้นและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ ดังนี้...
ใช้ในชีวิตประจ�ำวันได้
1. จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง
การส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะทางด้านการประดิษฐ์
2. จัดกิจกรรมโดยเน้นการปฏิบัติจริง
และทางด้านคอมพิวเตอร์ทงั้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมต้น
3. ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง
ตลอดปีการศึกษา
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ในสังคมโลกปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็วผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต การเรียนรู้ภาษา
ต่างประเทศ จึงมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งในชีวิตประจ�ำวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา
การแสวงหาความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนักถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น�ำมาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับประเทศต่างๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียน
ให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารได้
รวมทั้งเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นมีวิสัยทัศน์ในการด�ำเนินชีวิต (Play Learn and Grow Together)

กิจกรรมภายในโรงเรียน (English Week)

การแข่งขันภายนอกโรงเรียนในระดับเขตพื้นที่และระดับภาคกลาง-ภาคตะวันออก
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ที่ จ.นครนายก
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กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมลูกเสือ

ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก
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กิจกรรมจากใจถึงใจ

วันแม่แห่งชาติ



อนุชนสาร

www.anuchon.ac.th

วันเด็กแห่งชาติ

วันพ่อแห่งชาติ
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วันเข้าพรรษา

วันส่งความสุขเนื่องในเทศกาลคริสต์มาส
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ระดับปฐมวัย
ว.ด.ป.
16 ส.ค. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60

10 พ.ย. 60

10 พ.ย. 60

10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60

10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60

ชื่อ - สกุล
ด.ช.เอกภพ คู่บุญประเสริฐ
ด.ญ.ภัทรจาริน คะเชนชร
ด.ญ.ศริญญา ห้วยหวษ์ทอง
ด.ช.ศุภากร รุ่งวิไลเจริญ
ด.ญ.ปภาวรินทร์ บุญจันทร์
ด.ช.ธนวิชญ์ ศุภมงคล
ด.ช.อาณัติ จันทรบุตร
ด.ช.เหมันต์ ภัทรสิริวรกุล
ด.ช.ดารกร แม้นเขียน
ด.ช.กรกฤต จงสมบูรณ์โภคา
ด.ช.รัฐภูมิ ศักดิ์ส�ำเริงกุล
ด.ช.เมธาสิทธิ์ โชควนากุล
ด.ช.วรพงษ์ ฉายยิ่งเชี่ยว
ด.ช.ฐิติวัทน์ เจนเจริญโภไคย
ด.ช.จีรพัฒน์ ใจรื่น
ด.ช.วายุภักษ์ หีบแก้ว
ด.ญ.รัชนีย์ คชสาร
ด.ญ.ธิติมา สิงห์เล็ก
ด.ญ.ณัฏฐณิชา สมบูรณ์ผล
ด.ญ.ปัณฑิตา โอฬารฤทธิ์กุล
ด.ญ.นันท์มนัส เขียวลือ
ด.ช.อภิชน ดีค�ำ
ด.ช.พงษ์พนิช นิสัยตรง
ด.ช.ชยพล วันชะนะ
ด.ช.วิศรุต พัฒนพร้อมสุข
ด.ช.สุทธิรักษ์ พุ่มดารา
ด.ช.ปิยเชษฐ์ มีทรัพย์มั่น
ด.ช.ภูมิภัทร รักคล�้ำ
ด.ช.นันทิพัฒน์ ชมเชย
ด.ช.ธีรภัทร มุราชวงษ์
ด.ญ.ธัญญานุช แซ่ฉั่ว
ด.ญ.ปพิชญา เฮงพระพรหม
ด.ญ.พิมพ์ลภัส หอมหวาน
ด.ญ.ธัญญ์ชยา อ้นพันธ์
ด.ญ.พนิดา วัชรามหาพงศ์
ด.ญ.พิชชาพร ภัคภัทรพงศ์
ด.ช.เอกภพ คู่บุญประเสริฐ
ด.ญ.ภัทรจาริน คะเชนชร
ด.ญ.ศริญญา ห้วยหงษ์ทอง

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

ชนะเลิศ

ปั้นดินน�้ำมัน

ศูนย์วิทยาศาสตร์
เพื่อการศึกษ จ.กาญจนบุรี

เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง

วิ่งทางตรง

สังฆมณฑลราชบุรี

วิ่งเก็บของ

สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญทอง

วิ่งซิกแซก 8 เมตร

สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญเงิน

วิ่งซิกแซก 10 เมตร

สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

ขว้างลูกซอฟท์บอล
กระโดดไกล
โยนบอลลงตะกร้า

สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญทอง

ต่อเติมรูปภาพ
จากรูปเรขาคณิต
การสร้างภาพด้วยการฉีก
ตัด ปะ กระดาษ

สังฆมณฑลราชบุรี

ปั้นดินน�้ำมัน

สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

สังฆมณฑลราชบุรี
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ว.ด.ป.

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

คอมพิวเตอร์โปรแกรม
paint
ต่อบล็อก

สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญทอง

ค�ำศัพท์ภาษาอังกฤษ
(Vocabulary)

สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญเงิน
เหรียญทอง

เล่าเรื่องจากภาพ
ต่อจิ๊กซอว์

สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญทองแดง

ร้อยลูกปัด

สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญเงิน

แบบรูป

สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญเงิน
เหรียญทอง

สนทนาภาษาอังกฤษ
ปั้นดินน�้ำมัน

สังฆมณฑลราชบุรี
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

เหรียญเงิน

การสร้างภาพด้วยการฉีก
ตัด ปะ กระดาษ

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

เหรียญทอง

ระบายสีภาพ

สังฆมณฑลราชบุรี

พูดภาษาอังกฤษ
(Speech)
กายบริหาร

สังฆมณฑลราชบุรี

10 พ.ย. 60

ด.ช.สรวิชญ์ วรรณประภาพ

เหรียญทอง

10 พ.ย. 60

เหรียญเงิน

27-28 พ.ย. 60

ด.ญ.อุไรพรรณ โอฬารฤทธิ์กุล
ด.ญ.ศศิธัญญานันท์ มุกดาแสงสว่าง
ด.ญ.วนิษฐา บันลือกุลวณิชย์
ด.ช.ศุภากร รุ่งวิไลเจริญ
ด.ช.ธีรภัทร มุราชวงษ์
ด.ญ.ลลีนา อภิภูธาดา
ด.ช.รัชชานนท์ ชะนะภัย
ด.ญ.พิชญ์ชญานิษฐ์ นิ่มนวล
ด.ญ.ณัฐธีรา กระต่ายทอง
ด.ญ.กัญญพัชร สระสม
ด.ช.ปิยเชษฐ์ มีทรัพย์มั่น
ด.ญ.ฐิติมา สิงห์เล็ก
ด.ช.อินทัช ยางงาม
ด.ญ.รัชนีย์ คชสาร
ด.ญ.ภัสราภรณ์ ปทุมธานี
ด.ญ.นภัสสร เชาว์ไทย
ด.ญ.นัฐกานต์ บัวกลิ่น
ด.ช.กรวิชญ์ คล้ายสุวรรณ
ด.ช.เอกภพ คู่บุญประเสริฐ
ด.ญ.ภัทรจาริน คะเชนชร
ด.ญ.ศริญญา ห้วยหงษ์ทอง
ด.ญ.ธัญญ์ชยา อ้นพันธ์
ด.ญ.พนิดา วัชรามหาพงศ์
ด.ญ.พิชชาพร ภัคภัทรพงศ์
ด.ญ.พิมรดา พรมพิมาร

27-28 พ.ย. 60

ด.ญ.ธัญสินี คุ้มครอง

เหรียญเงิน

27-28 พ.ย. 60

ด.ญ.คีตา วัฒโน
ด.ญ.ณัฏฐนิชา  สมบูรณ์ผล
ด.ช.ชนาธิป     โอฬารฤทธิ์กุล
ด.ญ.รุ่งทิพย์    บุญแก้ว
ด.ญ.ศศิพิมพ์    เรืองฤทธิ์
ด.ญ.วรรณภัสสร เสมทับ
ด.ช.ชยพล      วันชะนะ
ด.ช.พงศ์พนิช    นิสัยตรง
ด.ช.อภิชน      ดีค�ำ

เหรียญทอง

10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
10 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60
23-27 พ.ย. 60



ชื่อ - สกุล
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สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน

สังฆมณฑลราชบุรี

ระดับประถมศึกษา
ว.ด.ป.

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

Impromtu Speech
ป.1-3
Impromtu Speech
ป.4-6
Story Telly ป.4-6
Multi  skills ป.4-6
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
Science Show
การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ป.1-3
การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ป.1-3
การประกวดวาดภาพ
ระบายสี ระดับชั้น ป.4-6
เล่านิทานประกอบเรื่อง
ป.1-3
เล่านิทานประกอบเรื่อง
ป.4-6
การแข่งขันสร้างงาน
น�ำเสนอโดยใช้โปรแกรม
Power Point
การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การแข่งขันการแสดง
ทางวิทยาศาสตร์
Science Show
ระดับประเทศ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.1-3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อ
ภาษาไทย ป.4-6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่อง
ตามแนว PISA ป.4-6
การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ป.4-6
การแข่งขันท่องอาขยาน
ท�ำนองเสนาะ ป.1-3
การแข่งขันปริศนา
สร้างสรรค์
วรรณคดีไทย ป.1-3
การแข่งขันเยาวชน
คนรุ่นใหม่ กลอนสี่ ป.4-6
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.1-3
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ป.4-6

สพป.กจ.2

30 มิ.ย. 60

ด.ญ.ชาลิสา วู้ชัยภูมิ

เหรียญเงิน

30 มิ.ย. 60

ด.ญ.แองเจิล มาลาโรส มาสคารินาส

เหรียญเงิน

30 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
1 ส.ค. 60

เหรียญทอง
เหรียญทอง
ชนะเลิศ

16 ส.ค. 60

ด.ช.อรรถพร วันนะ
ด.ญ.กันญาภัคฐ์ พฤกษ์ธาราธิกูล
ด.ญ.กันญาภัคฐ์ พฤกษ์ธาราธิกูล
ด.ญ.เกณิกา ช่างไม้งาม
ด.ญ.สรรเพชุดา วงษ์สนิท
ด.ญ.ภัคจิรา เนื่องจ�ำนง

รองชนะเลิศอันดับ 1

16 ส.ค. 60

ด.ญ.อัญพิชชา สุทธิบุตร

รองชนะเลิศอันดับ 2

16 ส.ค. 60

ด.ญ.ศิริประภา หอมฟุ้ง

รองชนะเลิศอันดับ 2

17 ส.ค. 60

ด.ญ.ณัฐณิชา พจน์กระจ่าง

17 ส.ค. 60

ด.ญ.รดา นวลใหม่

รองชนะเลิศอันดับ 1

18 ส.ค. 60

ด.ญ.พิมพ์อัปสร ภัทรสิริวรกุล
ด.ญ.ณัฐนิช แจ่มโสภณ

รองชนะเลิศอันดับ 1

18 ส.ค. 60

ด.ญ.พราวระวี เกกินะ
ด.ช.เจษฎาภรณ์ อุทัยแพน
ด.ญ.กันญาภัคฐ์ พฤกษ์ธาราธิกูล
ด.ญ.เกณิกา ช่างไม้งาม
ด.ญ.สรรเพชุดา วงษ์สนิท

24 ส.ค. 60

ชมเชย

ชนะเลิศ
ชมเชย

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ธันยาวัลย์ วารีวรานนท์

เหรียญทองแดง

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ธนภร ทุนเพิ่ม

เหรียญทองแดง

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.จิรัชญา ชัดเจนจิต

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.สุวรรณา เกษร

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.รวินท์ณิภา หวังเจริญทรัพย์

24-26 พ.ย. 60

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ณัฐณิชา พจน์กระจ่าง
ด.ช.พศิน รัตนเดชก�ำจาย
ด.ญ.สุชัญญา สมรูป
ด.ญ.ธีริศนา สว่างเมฆ
ด.ญ.อรณิชา บุญวัย
ด.ช.วุฒิเดช นาวาบุญนิยม

24-26 พ.ย. 60

ด.ช.สุรบดี อยู่เย็น

24-26 พ.ย. 60

เหรียญเงิน
ชนะเลิศ
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง
ชนะเลิศ

สพป.กจ.2
สพป.กจ.2
สพป.กจ.2
ศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษา
จ.กาญจนบุรี
ศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษา
จ.กาญจนบุรี
ศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษา
จ.กาญจนบุรี
ศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษา
จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
ศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษา
จ.ร้อยเอ็ด
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

อนุชนสาร

www.anuchon.ac.th



ว.ด.ป.
24-26 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60

ด.ช.ธนภัทร เซี่ยงว่อง
ด.ญ.รสรินทร์ วงษ์สุวรรณ
ด.ญ.วรัญญา บุตรดี
ด.ช.ภาวิน ชีวันโชติบัณฑิต

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.กัญญาวัลย์ ศรีสุทธิวรกุล
ด.ญ.รสา โม่มาลา
ด.ญ.วิราสินี เหลืองรัตน์วัฒนะ
ด.ญ.ณัฐธิดา เหลืองศศิธร
ด.ญ.อัจจิมา สุขผิน
ด.ญ.เจนสุดา นามยศ
ด.ญ.ปริณาห์ พินิจการณ์
ด.ญ.สรรเพชุดา วงษ์สนิท
ด.ญ.เกณิกา ช่างไม้งาม
ด.ญ.สรัลรัตน์ กีรติปัญญศักดิ์

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ณัฐชานันท์ สุขสันติกิจกุล

24-26 พ.ย. 60

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ปวริศา สีสวาท
ด.ช.ปัณณทัต ทองศรีแก้ว
ด.ช.กันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์
ด.ญ.อินทิรา นิยมพันธ์
ด.ญ.นงนภัส ภัคภัทรดงศ์
ด.ญ.นุนาฎ สมจิต
ด.ช.ฉัตรชัย กิ่งโคกกรวด
ด.ญ.พรรณษร เจนพิบูลนราทิน
ด.ญ.พัณณิตา ชาญสูงเนิน
ด.ญ.พิยดา เลาหวรินทร์บุณย์
ด.ญ.รักษิณา ณ บางช้าง
ด.ญ.ศตพร รูปสม
ด.ญ.สันต์ฤทัย กาญจนเลิศมงคล
ด.ญ.สิริกานต์ดา จ�ำปากุล
ด.ญ.สุธาสินี สิริล้อสกุลเพชร
ด.ช.โปรเต้ พระสว่าง
ด.ญ.กมลชนก เจนศิริรุ่งเรือง
ด.ญ.ณัฐวดี พุ่มพวง
ด.ญ.นันท์นภัส สุทธิบุตร
ด.ญ.ปัณฑาตา มุสิกรังศรี
ด.ญ.ปัทมาสน์ สมรูป
ด.ญ.พรรณราย ทองหยด
ด.ญ.วิธารา แสงแก้ว
ด.ญ.สุชัญญา วีระกุล
ด.ญ.สุทัตตา อ�ำนาจเกียรติกุล
ด.ญ.อาภัสรา เงินประเสริฐ
ด.ญ.โชติรส ผิวอ่อน

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ศิริประภา หอมฟุ้ง

24-26 พ.ย. 60

ด.ช.ธนภัทร ยูงศิริกาญจน์

24-26 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60

24-26 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60

24-26 พ.ย. 60



ชื่อ - สกุล

อนุชนสาร

www.anuchon.ac.th

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร์
ประเภทสร้างทฤษฎี ป.4-6
การแข่งขันซูโดะกุ ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

เหรียญเงิน
รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6
การแข่งขันการแสดงทาง
ชนะเลิศ
วิทยาศาสตร์
Science Show ป.4-6
การประกวดเล่านิทาน
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
คุณธรรม ป.1-3
การประกวดเล่านิทาน
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
คุณธรรม ป.4-6
การประกวดมารยาทไทย
ชนะเลิศ
ป.1-3
การประกวดมารยาทไทย
เหรียญทอง
ป.4-6
การแข่งขันตอบปัญหา
เหรียญทองแดง
สุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-6
การประกวดสวดมนต์
เหรียญเงิน
แปลไทย ป.1-ม.3
ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันแอโรบิค ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

รองชนะเลิศอันดับ 2

การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ป.1-3
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์
ป.4-6
การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

เหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2

ว.ด.ป.

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันการวาดภาพ
ระบายสี ป.4-6
การแข่งขันร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.1-6
การแข่งขันร�ำวงมาตรฐาน
ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

การแข่งขันร้องเพลง
พระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ป.1-6
การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ป.4-6
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ป.4-6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ป.4-6
การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ป.1-3
การแข่งขันการท�ำหนังสือ
เล่มเล็ก  ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

รองชนะเลิศ อันดับ 2

การประกวดยุวบรรณารักษ์
ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

เหรียญทอง

การแข่งขันสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-book)
ป.4-6
การแข่งขันการใช้โปรแกรม
น�ำเสนอ (Presentation)
ป.4-6
การแข่งขันหุ่นยนต์
ระดับพื้นฐาน ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่ม
สักการะ ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

เหรียญเงิน

การแข่งขันจัดสวนถาด
แบบแห้ง ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.สมิตา จารุพันธ์

เหรียญทอง

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ธัญพิชชา ค�ำลอย

เหรียญเงิน

24-26 พ.ย. 60

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ชาลิสา วู้ชัยภูมิ
ดญ.ญาณินท์ อรุณทอง
ด.ช.ณัฐพล สุขเจริญ
ด.ญ.ตรีทิพยนิภา สร้อยสุมาลี
ด.ช.ธนวัฒน์ แก้วทองพันธ์
ด.ญ.ธัญพิชชา สุทธิบุตร
ด.ช.ภูมิภัทร พิมพ์ยา
ด.ญ.สุพิชญา ฉายภาค
ด.ช.อภิชาติ ศรีหาทน
ด.ช.เดโช เจริญธรรม
ด.ญ.เพ็ญพรรณ ยุทธนาพิพัฒน์

24-26 พ.ย. 60

ด.ช.อรรถพร วันนะ

ชนะเลิศ

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.กันญาภัคฐ์ พฤกษ์ธาราธิกูล

ชนะเลิศ

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ธมลวรรณ นิธิภัทรารัตน์
ด.ญ.อนันตญา อาลัยเวช
ด.ญ.กีรติรัตน์ ธรรมจง
ด.ช.จอมทัพ ไทยชมพู

ชนะเลิศ

24-26 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60
24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.นันทวัน วราสินธุ์
ด.ญ.นารีรัตน์ ปานแดง
ด.ช.ประตินันท์ อินกล่อม
ด.ญ.ปวริศา มงคล
ด.ญ.พรนัชชา น่วมปฐม
ด.ญ.รดา นวลใหม่
ด.ญ.พราวรวี เกกินะ
ด.ญ.อภัสรา วันแสง

24-26 พ.ย. 60

ด.ญ.ณัฐนิช แจ่มโสภณ
ด.ญ.พิมพ์อัปสร ภัทรสิริวรกุล

24-26 พ.ย. 60

ด.ช.กฤษดา พงษ์เภา
ด.ช.ณัฐธัญ แสงแก้ว
ด.ช.ภูริณัฐ อึ๊งพานิช
ด.ญ.กนกอร จันทร์บุตร
ด.ช.ชุติพนธ์ พรมฮวด
ด.ญ.ปัณณลักษณ์ โอฬารฤทธิ์กุล
ด.ญ.ปาริดา ถังเงิน
ด.ช.สุรสีห์ ลิ้มละมัย
ด.ญ.ใยบัว แจ่มสี
ด.ญ.ชญานุช ชิวปรีชา
ด.ญ.ภาวิณี ชื่นข�ำ
ด.ญ.มาริสา ถังเงิน

24-26 พ.ย. 60

24-26 พ.ย. 60

รองชนะเลิศ อันดับ 1

รองชนะเลิศ อันดับ 1

เหรียญเงิน
เหรียญทองแดง

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

อนุชนสาร

www.anuchon.ac.th



ว.ด.ป.
24-26 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60

27 พ.ย. 60
27 พ.ย. 60

ด.ญ.กชกร ศักดิ์ส�ำเริง
ด.ญ.ธัญรดา ชูเกษม
ด.ญ.สุดที่รัก จันทร์ต่าย
ด.ญ.สรัลรัตน์ กีรติปัญญศักดิ์
ด.ญ.ณัฐชานันท์ สุขสันติกิจกุล
ด.ญ.กนกอร จันทร์บุตร
ด.ช.ชุติพนธ์ พรมฮวด
ด.ญ.ปัณณลักษณ์ โอฬารฤทธิ์กุล
ด.ญ.ปาริดา ถังเงิน
ด.ช.สุรสีห์ ลิ้มละมัย
ด.ญ.ใยบัว แจ่มสี
ด.ญ.เทวธิดา วงษ์สนิท
ด.ญ.รวินท์ณิภา หวังเจริญทรัพย์
ด.ญ.จิณัฐตา สุตรัต
ด.ญ.พัทธนันท์ ไทยอาภรณ์

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

เหรียญเงิน

การแข่งขันท�ำน�้ำพริก
ผักสด เครื่องเคียง ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพป.กจ. 2

ชนะเลิศ
ชนะเลิศ
ชนะเลิศ

เล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
เล่านิทานคุณธรรม ป.4-6
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่ม
สักการะ ป.4-6

สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญทองแดง

การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
รีไซเคิล ป.1-3

สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญเงิน

การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ป.1-3
การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์
รีไซเคิล ป.4-6

สังฆมณฑลราชบุรี

การแข่งขันเล่านิทาน
(Story Telling) ป.4-6
การแข่งขัน Multi Skills
Competition ป.4-6
Spelling Bee
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
Science Show ป.4-6
การแข่งขันแอโรบิค ป.1-6

สังฆมณฑลราชบุรี

วาดภาพ-ระบายสี ป.1-3
วาดภาพ-ระบายสี ป.4-6
การแข่งขันวาดภาพด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก
ป.1-3
การแข่งขันการใช้โปรแกรม
น�ำเสนอ (Presentation)
ป.4-6

สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี

เหรียญทอง

27 พ.ย. 60

ด.ญ.ชาลิสา เจริญสุข
ด.ญ.วรัญญา ทองเงิน
ด.ญ.ปุญยานุช สอนดอนไพร
ด.ช.อรรถพร วันนะ

27 พ.ย. 60

ด.ญ.กันญาภัคฐ์ พฤกษ์ธาราธิกูล

เหรียญทอง

27 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60

ด.ญ.ธันย์ชนก วธาวนิชกุล
ด.ญ.ปริณาห์ พินิจการณ์
ด.ญ.สรรเพชุดา วงษ์สนิท
ด.ญ.เกณิกา ช่างไม้งาม
ด.ญ.กมลชนก เจนศิริรุ่งเรือง
ด.ญ.ณัฐวดี พุ่มพวง
ด.ญ.นันท์นภัส สุทธิบุตร
ด.ญ.ปัณฑาตา มุสิกรังศรี
ด.ญ.ปัทมาสน์ สมรูป
ด.ญ.พรรณราย ทองหยด
ด.ญ.วิธารา แสงแก้ว
ด.ญ.สุชัญญา วีระกุล
ด.ญ.สุทัตตา อ�ำนาจเกียรติกุล
ด.ญ.อาภัสรา เงินประเสริฐ
ด.ญ.ภนิดา จักรโชคอนันต์
ด.ญ.ปรียารัตน์ จันทร์เพ็ญ
ด.ญ.สุกฤตา หาญแรง
ด.ญ.อัญชิษฐา บวรสมสฤษดิ์
ด.ญ.สาธิตา จับจิตร
ด.ช.ธนภัทร ยูงศิริกาญจน์
ด.ญ.ศิริประภา หอมฟุ้ง
ด.ญ.กีรติรัตน์ ธรรมจง
ด.ช.จอมทัพ ไทยชมพู

เหรียญทองแดง
ชนะเลิศ

ด.ญ.ณัฐนิช แจ่มโสภณ
ด.ญ.พิมพ์อัปสร ภัทรสิริวรกุล

เหรียญทอง

27 พ.ย. 60

28 พ.ย. 60

28 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60
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อนุชนสาร
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เหรียญทอง

เหรียญทอง

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี

สังฆมณฑลราชบุรี

ว.ด.ป.

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

ด.ญ.นันทวัน วราสินธุ์
ด.ญ.นารีรัตน์ ปานแดง
ด.ช.ประตินันท์ อินกล่อม
ด.ญ.ณัฐธิดา เหลืองศศิธร
ด.ญ.อัจจิมา สุขผิน
ด.ญ.เจนสุดา นามยศ
ด.ญ.กัญยากร อมรกิจปกรณ์
ด.ญ.อัญชิสา ทัศน์ทอง
ด.ญ.วรินลดา ห้วยหงส์ทอง
ด.ญ.พิมพ์พิชชา ช้างเผือก
ด.ญ.นภัทรลดา เซี่ยงหว่อง
ด.ญ.ศุภธิดา ทรพับ
ด.ญ.ณิชากร ชาติวงศ์
ด.ญ.ชนัสนันท์ ลิ้มสิริถาวรกุล
ด.ญ.ธีราพร เสนาลักษณ์
ด.ญ.ระพีพรรณ มีนิลดี
ด.ช.จีณภัทร เกตุบ�ำรุง
ด.ช.ธนวัฒน์ แก้วทองพรรณ
ด.ญ.จิรรัชญา กุสะโล
ด.ญ.จิรภิญญา กุสะโล
ด.ญ.ธนวรรณ เพิ่มพูนเจริญยศ
ด.ญ.โยษิตา บวรสืบบุญ
ด.ญ.แพรวพรรณ แสงแก้ว
ด.ญ.ปวริสา แสงจันทร์
ด.ญ.ธัญวรัตน์ ตรีเมืองปัก
ด.ญ.สุรดา ธรรมจง
ด.ญ.ศุทรา ธรรมจง
ด.ญ.วิรัณยุพา เรืองรัตนภูมิ
ด.ญ.กวินธิดา โอฬารฤทธิ์กุล
ด.ญ.ปริณาห์ พินิจการณ์
ด.ญ.สรรเพชุดา วงษ์สนิท
ด.ญ.เกณิกา ช่างไม้งาม

เหรียญทอง

การแข่งขันการท�ำหนังสือ
เล่มเล็ก ป.4-6

เหรียญเงิน

การประกวดโครงงาน
วิทยาศาสตร์
ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-6
การเต้นประกอบเพลงจาก
หนังสือ Everybody up
ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
สังฆมณฑลราชบุรี

4-7 ม.ค. 61

ด.ญ.ปวริศา สีสวาท
ด.ช.ปัณณทัต ทองศรีแก้ว

เหรียญทอง

4-7 ม.ค. 61

ด.ช.อรรถพร วันนะ

เหรียญทอง

4-7 ม.ค. 61

ด.ญ.กันญาภัคฐ์ พฤกษ์ธาราธิกูล

เหรียญทอง

4-7 ม.ค. 61

ด.ญ.ธมลวรรณ นิธิภัทรารัตน์
ด.ญ.อนันตญา อาลัยเวช

เหรียญทอง

4-7 ม.ค. 61

ด.ช.กฤษดา พงษ์เภา
ด.ช.ณัฐธัญ แสงแก้ว
ด.ช.ภูริณัฐ อึ๊งพานิช

เหรียญเงิน

28 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60
28 พ.ย. 60

28 พ.ย. 60

4-7 ม.ค. 61

ชื่อ - สกุล

เหรียญทอง

เหรียญทอง

การเต้นประกอบเพลงจาก
หนังสือ Everybody up
ป.4-6

เหรียญทอง

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
Science Show ป.4-6

สังฆมณฑลราชบุรี

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลาง
และภาคตะวันออก
ครั้งที่ 67
การประกวดมารยาทไทย
งานศิลปหัตถกรรม
ป.1-3
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
การแข่งขันเล่านิทาน
งานศิลปหัตถกรรม
(Story Telling) ป.4-6
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
การแข่งขัน Multi Skills
งานศิลปหัตถกรรม
Competition ป.4-6
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษา
งานศิลปหัตถกรรม
จีน ป.4-6
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับ
งานศิลปหัตถกรรม
พื้นฐาน ป.1-6
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

อนุชนสาร

www.anuchon.ac.th



ระดับมัธยมศึกษา
ว.ด.ป.

18 ส.ค. 60

ด.ช.ทีเจ ฟรานซ์ เซล เซอร์
จีมาสคารินาส
ด.ญ.ชัญญา วนิชกุลพิทักษ์
ด.ญ.วาริษษา วงษ์สวรรค์
ด.ญ.พัตชราภา กล่อมฉิม
ด.ญ.สาริศา สิบแอง
ด.ญ.เบญจวรรณ เจริญขาว
ด.ญ.เรนะ อาซามิ

18 ส.ค. 60

ด.ญ.ณัฐภาส์ กรณ์รัตน์จิรา

30 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
2 ส.ค. 60

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

เหรียญทอง

Impromtu Speech
ม.1-3
Story Telly ม.1-3
Multi  skills ม.1-3
การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
Science Show
การอ่านสรุปความ

สพป.กจ.2

เหรียญเงิน
เหรียญทอง
รองชนะเลิศอันดับ 2
รองชนะเลิศอันดับ 1
รองชนะเลิศอันดับ 1

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.พนมขวัญ วิระยา

เหรียญทองแดง

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.ธนพร โพธิทอง

ชนะเลิศ

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.บัณฑิตา คูประชามิตร
ด.ญ.เรนะ อาซามิ

ชนะเลิศ

16-18 พ.ย. 60

ด.ช.ศักดิพงศ์ ศรีวชิรศรี

รองชนะเลิศ อันดับ 1

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.ฐิติวัลค์ พันธ์แจ่ม
ด.ช.พงศภัค แก้วมีศรี
ด.ช.วสันต์ เย็นกลม
ด.ญ.พัตชราภา กล่อมฉิม
ด.ญ.สาริศา สิบแอง
ด.ญ.เบญจวรรณ เจริญขาว
ด.ญ.จันทิมา มุขยพาณิชย์
ด.ญ.ชลธิชา จงศิริ
ด.ญ.ณภัทร อรเพชร
ด.ญ.ดาหลา มั่นค�ำ
ด.ช.ธนวัฒน์ ธนวิวัติ
ด.ช.นวฤทธิ์ มุราชวงษ์
ด.ญ.นันทกาญจน์ เจิมจุล
ด.ช.นิรวิทย์ กลองศุภกาญจน์
ด.ช.บดินทร์ ตั่นวัฒนะ
ด.ญ.พิชามญช์ ปุยพวง
ด.ญ.มณพกร ปิยวิไล
ด.ช.รชฏ เนตรสว่าง
ด.ช.วรรณรัตน์ จ�ำรูญ
ด.ช.วิภพ สัมพันธ์ประเสริฐ
ด.ญ.เมธาพร วงษ์ค�ำ
ด.ญ.ชาลิสา ช่วยประสิทธ์
ด.ญ.ณัฐชา หนูนันท์
ด.ญ.ปุญญิศา จันทร์เรือง
ด.ญ.พิชชนันท์ สุขศรี
ด.ญ.อารียา พวงไทย
ด.ช.ณัชพล จงพิพัฒน์วณิชย์

16-18 พ.ย. 60
16-18 พ.ย. 60

16-18 พ.ย. 60

16-18 พ.ย. 60
16-18 พ.ย. 60
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เหรียญเงิน

การแข่งขันวาดภาพระบายสี
ระดับชั้น ม.1-3
การแข่งขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ม.1-3
การแข่งขัน
เรียงร้อยถ้อยความ ม.1-3
การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่
กาพย์ยานี 11 ม.1-3
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร์ ม.1-3
การแข่งขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3

สพป.กจ.2
สพป.กจ.2
ศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษา
จ.กาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี
ศูนย์วิทยาเพื่อการศึกษา
จ.กาญจนบุรี
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

การแข่งขันการแสดงทาง
วิทยาศาสตร์
Science Show ม.1-3
การประกวดละครคุณธรรม
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

เหรียญทอง

การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

รองชนะเลิศ อันดับ 2

การประกวดเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-3
การประกวดมารยาทไทย
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

เหรียญทอง
ชนะเลิศ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

ว.ด.ป.
16-18 พ.ย. 60

ชื่อ - สกุล

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

ชนะเลิศ

การแข่งขันแอโรบิค ม.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

เหรียญทองแดง

การตอบปัญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-3
การแข่งขัน
“ศิลปสร้างสรรค์” ม.1-3
การแข่งขันวาดภาพระบาย
สี ม.1-3
การแข่งขันเขียนภาพไทย
ประเพณี ม.1-3
การแข่งขันเขียนภาพ
จิตรกรรมไทยสีเอกรงค์
ม.1-3
การแข่งขันวาดภาพ
ลายเส้น ม.1-3
การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

การแข่งขันร้องเพลงไทย
ลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-3
การแข่งขันขับร้องเพลง
พระราชนิพนธ์
ประเภทหญิง ม.1-3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพ
ภาษาจีน ม.1-3
การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
การแช่งขันการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ม.1-3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้
จากวัสดุธรรมชาติ
ในท้องถิ่น ม.1-3
การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.กมลพัชร ทองมา
ด.ญ.ญาณิศา บวรสืบบุญ
ด.ญ.ฐิตาภร ไตรพรประเสริฐ
ด.ญ.ธนพร โคตะมะ
ด.ญ.ธนพร ชูศูนย์
ด.ญ.พันพสา วงษาวัตร
ด.ญ.พิชชานันท์ โอฬารฤทธิ์กุล
ด.ญ.วีรภัทร พลับพลา
ด.ญ.สุทธิดา พันธ์ภู่
ด.ญ.อาจารี สุขศรี
ด.ญ.ภัคจิรา ปัจฉา
ด.ญ.เบญญพร เสมทับ
ด.ญ.ธนัชชา ปานนิล

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.ภัทร์ชรพร ป้อมอรินทร์

เหรียญเงิน

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.ณัฐภาส์ ภรณ์รัตน์จิรา

รองชนะเลิศ อันดับ 2

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.ณัฐภาส์ ภรณ์รัตน์จิรา

รองชนะเลิศ อันดับ 1

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.สุดารัตน์ เจริญสุข

รองชนะเลิศอันดับ 2

16-18 พ.ย. 60

16-18 พ.ย. 60

ด.ช.ณภัทร กวางคีรี
ด.ช.ประสิทธิชัย จันทร์อนันต์
ด.ญ.ภัสรา ดาปาน
ด.ช.วราดร อรรฆรุจิรัตน์
ด.ช.วศกชนก ศิริรักวงษา
ด.ญ.มุฑิตา ชื่นจิตรชม

เหรียญเงิน

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.ฐิตินันท์ จ�ำนงกูล

เหรียญทอง

16-18 พ.ย. 60

ด.ญ.กัญญาวีร์ บัวบาน

รองชนะเลิศ อันดับ 1

16-18 พ.ย. 60

ด.ช.ปาชาคาร ปาทาน
ด.ญ.อรุณวิไล ตัณฑะเตมีย์
ด.ช.ดรัณภพ ต่ายคะนอง
ด.ช.วิศรุต แจ่มโสภณ

รองชนะเลิศ อันดับ 1

16-18 พ.ย. 60

16-18 พ.ย. 60
16-18 พ.ย. 60
16-18 พ.ย. 60
16-18 พ.ย. 60

ด.ช.ธีรภัทร เซี่ยงจ๊ง
ด.ช.รจนพัชร์ บวรสมสฤษดิ์
ด.ญ.ปรัชนันท์ สมหวัง
ด.ช.ภาณุพงศ์ เล็กสูน
ด.ช.ภูเบศวร์ พันธุ์ภักดี
ด.ญ.จีรนันท์ กระต่ายทอง
ด.ญ.ชลิตา ชัยน้อยสง่า
ด.ญ.ชัชชญา ล�้ำสิริถาวร
ด.ญ.ณัฐชา กุสุมสุทธิกุล
ด.ช.พีรกร แข่งขัน
ด.ญ.มุฑิตา บุญมี

รองชนะเลิศ อันดับ 1

ชนะเลิศ

ชนะเลิศ
เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ อันดับ 1
รองชนะเลิศ อันดับ 1

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8
งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 67 สพม.เขต 8

อนุชนสาร
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ว.ด.ป.

รางวัลที่ได้รับ

รายการแข่งขัน

หน่วยงานที่จัด

การแข่งขันเล่านิทาน
คุณธรรม ม.1-3
Multi  skills ม.1-3
การแข่งขันประดิษฐ์กระทง
ดอกไม้
ธูปเทียนแพ ม.1-3

สังฆมณฑลราชบุรี

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

27-28 พ.ย. 60

ด.ช.ณัชพล จงพิพัฒน์วณิชย์

เหรียญทอง

27-28 พ.ย. 60
27-28 พ.ย. 60

ด.ญ.วาริษษา วงษ์สวรรค์
ด.ญ.จีรนันท์ กระต่ายทอง
ด.ญ.ชลิตา ชัยน้อยสง่า
ด.ญ.ชัชชญา ล�้ำสิริถาวร
ด.ญ.ณัฐชา กุสุมสุทธิกุล
ด.ช.พีรกร แข่งขัน
ด.ญ.มุฑิตา บุญมี
ด.ญ.ธนพร โพธิทอง

เหรียญเงิน
รองชนะเลิศ อันดับ 1

เหรียญทองแดง

การแข่งขันเรียงร้อย
ถ้อยความ ม.1-3

4-6 ม.ค. 61

ด.ญ.บัณฑิตา คูประชามิตร
ด.ญ.เรนะ อาซามิ

เหรียญเงิน

4-6 ม.ค. 61

ด.ญ.ชาลิสา ช่วยประสิทธ์
ด.ญ.ณัฐชา หนูนันท์
ด.ญ.ปุญญิศา จันทร์เรือง
ด.ญ.พิชชนันท์ สุขศรี
ด.ญ.อารียา พวงไทย
ด.ช.ดรัณภพ ต่ายคะนอง
ด.ช.วิศรุต แจ่มโสภณ

เหรียญทองแดง

การแข่งขันกวีเยาวชน
คนรุ่นใหม่กาพย์ยานี 11
ม.1-3
การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.1-3

4-6 ม.ค. 61

4-6 ม.ค. 61
4-6 ม.ค. 61

4-6 ม.ค. 61



ชื่อ - สกุล

อนุชนสาร

ด.ช.คามิน เกิดโสฬส
ด.ญ.จันทิมา มุขยพาณิชย์
ด.ญ.ชลธิชา จงศิริ
ด.ญ.ดาหลา มั่นค�ำ
ด.ช.ธนวัฒน์ ธนวิวัติ
ด.ช.นวฤทธิ์ มุราชวงษ์
ด.ญ.นันทกาญจน์ เจิงจุล
ด.ช.นิรวิทย์ กลองศุภกาญจน์
ด.ช.บดินทร์ ตั่นวัฒนะ
ด.ญ.พิชามญชุ์ ปุยพวง
ด.ญ.มณฑกร ปิยวิไล
ด.ช.รชฏ เนตรสว่าง
ด.ช.วรรณรัตน์ จ�ำรูญ
ด.ช.วิภพ สัมพันธ์ประเสริฐ
ด.ญ.กมลพัชร ทองมา
ด.ญ.ญาณิศา บวรสืบบุญ
ด.ญ.ฐิตาภร ไตรพรประเสริฐ
ด.ญ.ธนพร โคตะมะ
ด.ญ.ธนพร ชูศูนย์
ด.ญ.พันพสา วงษาวัตร
ด.ญ.พิชชานันท์ โอฬารฤทธิ์กุล
ด.ญ.วีรภัทร พลับพลา
ด.ญ.สุทธิดา พันธ์ภู่
ด.ญ.อาจารี สุขศรี

www.anuchon.ac.th

เหรียญทองแดง
เหรียญทอง

เหรียญทองแดง

สังฆมณฑลราชบุรี
สังฆมณฑลราชบุรี

การแข่งขันการสร้างเกม
สร้างสรรค์
จากคอมพิวเตอร์ ม.1-3
การประกวดละคร
คุณธรรม ม.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67
งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

การแข่งขันแอโรบิค ม.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

รายการแข่งขัน
ปั้นดินน�้ำมัน ระดับปฐมวัย
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ระดับปฐมวัย
การวาดภาพด้วยสีเทียน ระดับปฐมวัย
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
การแข่งขันโครงงานทางวิทยาศาสตร์ ระดับ ป.4-6
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ระดับ ป.4-6
การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับ ป.1-3
การแข่งขันโปรแกรมน�ำเสนอ ระดับ ป.4-6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.1-3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ระดับ ม.1-3
การแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ระดับ ป.4-6
การแข่งขัน Spelling Bee ระดับ ป.1-3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ระดับ ป.4-6
การประกวดมารยาทไทย (ชาย, หญิง) ระดับ ป.1-3
การประกวดมารยาทไทย (ชาย, หญิง) ระดับ ป.4-6
การประกวดมารยาทไทย (ชาย, หญิง) ระดับ ม.1-3
การแข่งขันสวดมนต์แปล (สวดบาลีแปลไทย) ระดับ ป.4-6
การแข่งขันแอโรบิค ระดับ ป.4-6
การแข่งขันแอโรบิค ระดับ ม.1-3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ป.4-6
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับ ม.1-3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ระดับ ม.1-3
การแข่งขันการท�ำหนังสือเล่มเล็ก ระดับ ป.4-6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.1-3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ป.4-6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ระดับ ม.1-3
การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง ระดับ ม.1-3
การแข่งขันร�ำวงมาตรฐาน ระดับประถม
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.1-3
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ป.4-6
การแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม ม.1-3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-3

รางวัล
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญเงิน
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญเงิน
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทองแดง
เหรียญทองแดง

รางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับเหรียญทองแดง
จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) ปีการศึกษา 2559

อนุชนสาร
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ในช่วงชีวิตหนึ่งของการศึกษาที่ผ่านมา พวกเรามัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1 รุ่น 12 ขอขอบคุณ “โรงเรียนอนุชนศึกษา”
เป็นอย่างมากที่ท�ำให้พวกเราได้รับโอกาสที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม มีความรู้ความสามารถทักษะ
ทางวิชาการ ใส่ใจดูแลประดุจเสมือนคุณพ่อคุณแม่คอยให้ก�ำลังใจ และช่วยเหลือเมื่อมีทุกข์ พร้อมทั้งหล่อหลอมความเป็น “เพื่อน”
ให้พวกเรารูจ้ กั รักสามัคคี ท�ำงานเป็นหมูค่ ณะ เสียสละ ยอมรับฟังเสียงผูอ้ นื่ แบ่งปันประสบการณ์ทงั้ หัวเราะ โมโห ร้องไห้แต่พวกเรา
ก็รกั และอภัยให้กนั เสมอ ไม่วา่ จะเป็นเช่นไรก็ยงั เป็นสถานทีท่ ที่ ำ� ให้พวกเรานึกถึง
วันวานตั้งแต่แรกที่ก้าวเข้ามาในโรงเรียนจนถึงวันนี้ วันที่เราจะต้องออกไปศึกษาต่อ
ที่อื่น มันท�ำให้พวกเราใจหาย คิดถึงโรงเรียน คุณพ่ออธิการ คุณครูทุกท่าน
เพื่อนๆ น้องๆ ทุกคน อาหารสุดอร่อยฝีมือป้าหยุด คุณป้านักการ คุณลุง รปภ.
ในทุกๆ กิจกรรมทีไ่ ด้ทำ� ร่วมกัน พวกเราขอสัญญาว่า ไม่วา่ วันเวลาจะผ่านไปกีว่ นั
กีเ่ ดือน กีป่ ี ก็จะไม่มวี นั ลืม “ครอบครัวอนุชน” อันเป็นทีร่ กั ของพวกเราตลอดไป
													
รัก เคารพเสมอ …พวกเรา ม.3/1

ฝากถึงศิษย์รักทุกคน

….ฝากบทกลอนแทนใจให้ศิษย์รัก
เคยทุกข์สุขบัดนี้มากลับกลาย
….จงไปเถิดเพื่อวันอันสดใส
โอกาสมีอย่าปล่อยให้หลุดลอย
…. เจ้าไปแล้วจ�ำไว้อย่าไปลับ

ไม่นานนักถึงวันลาพาห่างหาย
ต้องเดียวดายอ้างว้างอย่างเลื่อนลอย
ก�ำลังใจมุ่งฟันฝ่าอย่าท้อถอย
ครูจะคอยชื่นชมสมห่วงใย
จงหวนกลับคืนวันหมั่นมาหา

ครูยังรักหวังดีและเมตตา ผิดหวังมา ที่นี่ ยังมีครู…(เอก @ หญิง)
ครูสุรีรัตน์ พึ่งพิน / ครูเอกราช สมบูรณ์
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ครูคือผู้แนะน�ำให้เราคิด
ให้รู้ถูกรู้ผิดการศึกษา
ในบทเรียนแต่ละครั้งตลอดเวลา ให้รู้ว่าไม่มีใครแทนที่ครู
ครูคือผู้พายเรือส่งเราข้ามฝั่ง ทุกทุกครัง้ ถึงจะเหนือ่ ยครูกส็ ู้
ในวันนี้ดีใจที่มีครู
ครูจะอยู่ในใจหนูตลอดเวลา
ถึงพวกหนูจะท�ำให้ครูต้องล�ำบากใจ ในทุกๆ เรื่อง และ
หลายๆ เรื่องที่ผ่านมา ถ้าลองคิดไปอีกแบบว่า หากไม่ได้ครู
ในวันนั้นที่คอยขัดเกลา อบรม คอยบ่มนิสัยพวกหนู พวกหนู
คงจะเป็ น คนไม่เอาไหน ขอบคุณคุณครู ที่คอยดู แล คอยให้
ค�ำปรึกษาพวกหนู คอยตักเตือนชีแ้ นะถูกผิด และเผยแพร่ตำ� ราวิชา
ให้พวกหนู จนได้เป็นแบบทุกวันนี้ หนูรักครูนะคะ
							

จากใจนักเรียนห้อง 3/2

จากครู.....ถึงศิษย์
เมื่อลูกศิษย์ ได้ดี ครูมีสุข
จึงเคี่ยวเข็ญ เย็นเช้า จงเข้าใจ

ครูจะทุกข์ เมื่อศิษย์นี้ มิเอาไหน
เพราะว่ารัก ห่วงใย หวังให้ดี

Life’s a journey not a race.
ชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่ “การแข่งขัน”
จาก ครูเหมียว & ครูหญิง
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ตั้ ง แต่ พ วกเราได้ ก ้ า วเข้ า มาในรั้ ว โรงเรี ย น
อนุ ช นศึ ก ษา ท� ำ ให้ เ รารั บ รู ้ ถึ ง ความสุ ข ความอบอุ ่ น
และมิตรภาพที่แสนงาม ถึงแม้ว่าเป็นระยะเวลาสั้นๆ
แต่มนั ก็เปีย่ มไปด้วยความทรงจ�ำและพวกเราขอขอบคุณ
คุณครูทุกท่านตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม ที่คอยสั่งสอน
และตักเตือนให้เราเป็นคนดีมีระเบียบวินัย พวกเรา
รักคุณครูทุกท่านและจะไม่มีวันลืมช่วงเวลาที่ผ่านมา
ม.3/3 รุ่นที่ 12

จากครู.....ถึงศิษย์
ถ้าอยากมีฝันที่เป็นจริง คุณต้องตื่นและออกจากฝันแล้ว
ลงมือท�ำ ความพยายามจะท�ำให้ความฝันของคุณเป็นจริง
ครูนา, ครูดา
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อบรมครู ด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning
โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

อบรมครูด้านการจัดการเรียนการสอนแบบ Stem
โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพครูสู่ครูมืออาชีพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ ลูกโป่งประดิษฐ์ความคิดสร้างสรรค์
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อบรมครู เพิ่มเติม ทักษะฯ และความรู้ ณ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาญจนบุรี

อบรมการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานตามแนวทางโครงงาน
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

การอบรมครูระดับปฐมวัย อนุชนศึกษา ภาคปฏิบัติการ

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การสอนเพื่อพัฒนาด้านการสอนให้มีประสิทธิภาพ
พร้อมกิจกรรมพบพระพบธรรม ณ พาราไดซ์รีสอร์ทแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
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รางวัลครูดีของฝ่ายอบรมศึกษาสังฆมณฑลราชบุรี ประจ�ำปีการศึกษา 2560
ครูดีเด่นระดับปฐมวัย
1. นางนพรัตน์
2. นางเพ็ญณี
3. นางพรทิพย์

บุญเฟื่อง
รุ่งเช้า
พิมพ์ทรัพย์

ครูดีเด่นระดับประถมศึกษา
1.
2.
3.
4.

นางวัชรี
นางสาวสิริกันยา
นางสาวบุญช่วย
นายพัทพงษ์

อรุณทอง
ภู่ธงทอง
สุนทกิจ
เทียนทอง

รางวัลครูครอบครัวดีสังฆมณฑลราชบุรี
ครูดีเด่นระดับมัธยมศึกษา

1. นางรัตนาพร วงษ์สนิท

1. นางสาววิลาวรรณ    ฉัตรนิมิต

รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี
1. นางแสงหล้า
2. นางจิญาภร
3. นางอังสณา

อัศวบัญญัติกุล
ขันทวี
ตันอร่าม
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รางวัลครูดีของหนู
1. นางสาวบุณยาพร ภีมเดช
2. นางวรรณี
พุทธาราม
3. นางสายพิณ
อินทปัทม์

รางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจ�ำปีการศึกษา 2560

• การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-6
1. นางเสาวดี
2. นางสาวอชิรญาณ์

โพธิ์งาม
โอถาวรวงษ์

1. นางสาวมาริษา

ใจขาน

1. นางสาวกัลยาวีย์

อัครโชติธนินท์

1. นายกฤษฎา
2. Mr.Su ChongJun

พรหมมาบุญ

• การแข่งขัน Muti skill competition
• การแข่งขัน Story Telling

• การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ช่วงชั้น ป.4-6
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เครื่องแบบชุดนักเรียนภาคปกติ
ที่ปรึกษา
บรรณาธิการ
พิสูจนอักษร
กองบรรณาธิการ

บาทหลวงมงคล
นายเอกราช
นางสาวนันทนา
นางศิริพร
นางนุจรี
นางสุพรรณา
นางรินดา
นางขนิษฐา
นายเจษฎา
บริบาล-ปฐมวัย
ป.1-ป.3
ป.4-ป.6
ม.1-ม.3
นางสาวเพ็ญจันทร
แบบปักชื่อเครื่องแบบนักเรียนภาคปกติ
นางประทุม
ระดับชั้น บริบาล - ปฐมวัย
ระดับประถมศึ
กษาและมั
นางสาวกิ
ตติธมยมศึ
าพรกษา
รูปนัเลกเรีมยนชาย
/ศิลปกรรม นางสาวพันธิมล
พรเพ็
ญ ใจสะอาด บ เราจะทํ
ปักชื่อ-นามสกุ
สังคมไทยเปลี
่ยนไปมากครั
าอยลาขนาด
งไรดี0.5...?ซม. ด้วยไหมสีแดง หน้าอกด้านขวา

อ.ช.ศ.

จันทรสุขสันต
สมบูรณ
ยศอินทร
ภูแสนสะอาด
พันจริต
สัจจเสนีย
อึ๊งพานิช
สมบูรณ
พูลสุวรรณ
ดวงดาว
ศิริรักษวงษา
วิเศษสิงห
สมทรง

น�้ำเงิน ด้“ขออย
านล่างชื่อ-นามสกุ
ปัก อ.ช.ศ. ขนาด 1 นิ้ว ด้วยไหมสีแดง หน้าอกด้านขวา
สวัสดีครัใบเฟิ
บ...มีร์นบทวิเคราะหปัหกชืนึ่อ่งเล่อนาขนาด
นแล0.5
วอึ้งซม.จึงด้นํวายไหมสี
มาฝาก...
าให ล
ปักชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ด้วยไหมสีแดง
ภาคภูมิ รักเรียน
เปนความจริงตามนี้เลย” ...อีก 20 - 30 ปขางหนา พวกคนไทยจะโงลง เขมร
นักเรียนหญิง
พมา แขก จีน ฝรั่ง จะเขามายึดอาชีพคนไทยเกือบทั้งหมดคนไทยจะเปนลูกจาง
คนพวกนี้ จึงขอใหชวยกันคิดหาทางปองกันไมใหความกลัวนี้เปนความจริง
ปักชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ด้วยไหมสีแดง หน้าอกด้านขวา
พรเพ็ญ ใจสะอาด
(ไม่ปัก อ.ช.ศ.)
1. เด็กไทยสมัยนีส้ นใจแตโทรศัพท เลนไลน เลนเกมสกนั ทัง้ วันทัง้ คืน
ไมหลับไมนอน นอนดึก ตืน่ สาย หนังสือไมสนใจเรียน ตืน่ ไมทนั พอสายก็หนีเรียน
เครื
ดนักเรียน
พอมาเรียนก็ไมรเู รือ่ งเบือ่ ชวนกันหนีเรียนไปตัง้ แกง ติดยา มัว่ เซ็ก ใครเรี
ยนก็่อแงแบบชุ
กลง
Intensive English Program (IEP)
กวนเพื่อน เลยเหมือนกันทั้งหมด
2. ครู ส อนไปตามหน า ที่ ถ า เข็ ม งวดมากไปพ อ -แม ก็ ม าเอาเรื่ อ ง
วาทะอธิการ
เด็กก็ไดใจเพราะพอแมตามใจ เลี้ยงลูกแบบเทวดา อยากไดอะไรตองได
ศิษยเกาคนเกง
3. การวัดผล เด็กสอบตกตองยัดเหยียดใหผานใหได ไมงั้นเสียชื่อครู
เสียงจากผูปกครอง
วาสอนไมเกง แถมผูปกครองดาใหอีก กฎหมายใหมก็เอื้อไมใหโทษเด็ก เรียกเด็ก
เมาทซี่....มีเรื่องเด็ด
มาสอบใหมมันก็ไมมาสอบ ใหเอาคําตอบไปลอกออนวอนสารพัดจึงไดผานไป
ปฐมวัยขอแจม
ไดก็โลงอก
บัณฑิตนอย
4. การเขาทํางาน เกงไมคอยจะได แตที่ไดเพราะมีเสน ตอไปทุก
หนวยงาน ทุกบริษัทก็จะเต็มไปดวยเด็กฝาก เด็กเสน
หมูบานคุณธรรม
5. เด็กสมัยนี้ทําอะไรไมเปน ไมอดทนตอความยากลําบาก ขาดวินัย
Project Approach Exhibition
ของการทํางานเจอระเบียบวินัยเขา เจอความเขมงวด เจองานหนักก็จะบนให
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย
พอแมฟง ถาพอแมมีตังคมีอํานาจไมเปนไรเลี้ยงได แตถาพอแมฐานะยากจน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
จะทําอยางไร..?
ป.1-ป.3
ม.1-ม.3
ปฐมวัย
กลุป.4-ป.6
มสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
6. เดี๋ยวนี้เราจะเห็นแขก พมา เขมร หรือชาวตางชาติตางมาคาขาย
กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ในไทยมากขึน้ และรัฐก็ยกเลิกมาตรการตางๆ ใหชาวตางชาติทาํ งานได
ตอนแรก
แบบปั
กชื่อเครื่องแบบนั
ยน IEP ยนรูสุขศึกษา และพลศึกษา
กลุกมเรีสาระการเรี
ก็ขายพวกเดียวกันกอน ตอมาก็ขายใหคนไทย ตอนนี้กาวหนามีผัวไทยเมียไทย
กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา
กันแลว จางคนไทยเปนลูกจาง แลวตอไปก็ครองเศรษฐกิจทั่วทุกมุมเมือง นี่เปน
เครื่องแบบชุดพละ
กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เพราะพวกเราไมเห็นภัยที่กําลังคืบคลานเขามา ยังสนุกกันอยู แลวอนาคตจะ
ปักแบบเดียวกับเครื่องแบบนักเรียนภาคปกติ แต่เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ยนภาคปกติ
เปนอยางไร
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศปันักกชืเรีอ่ -นามสกุ
ล ภาษาไทย
ก A.N.C. ถึขนาด
แดง น
หน้ขาาอกด้
านขวา้
ขนาด 0.5 ซม. ด้วยไหมสีแดง
ชวยกันคิดนะครับวาจะทําอยาปังไง..?
งจะทํ1 นิา้วใหด้วคยไหมสี
วามเห็
งบนนี
Intensive
English
Program
ปักชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ด้วยไหมสีแดง
หน้าอกด้านขวา
PORNPEN JAISAARD
ไมเปนความจริ
ง เปนเพียงการพูดจาเพอเจอ ไมสอดคลองกับความเปนจริง
อนุชนสัมพันธ
กเรียน IEP
ทําอยางไรจึงจะชวยกันแกปญหานี้ได ปองกันไดที่ครอบครัว ครับ คุณพอคุณแม
ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษาปันัก2560
แบบเดียวกับชุดพละนักเรียนภาคปกติ
ที่มีลูกหลานทุกคน ฝกลูกหลานของที่เสียใหมใหมีความรับผิดชอบ ใหมีระเบียบ
แต่เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
จากศิษยถึงครู
ตัวพิมพ์ใหญ่
วินัยตั้งแตครัวเรือนนี้แหละ ก็จะเปนคนดีของครอบครัว และจะเปนประโยชน
บริ
บาล-ปฐมวั
ย
ป.1-ม.3
อบรม
สัมมนาครู
ตอสังคมและประเทศชาติตอไป

A.N.C.
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เชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอนุชน 60
ฉลองวัดแมพระประจักษเมืองลูรด
เครื่องแบบนักเรียน

หนา
1
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9
11
12
16
17
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19
20
21
22
23
24
26
29
40
43
45
47
48

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

เปดรับสมัครนักเรียนประจําปการศึกษา 2561
ภาคปกติ และ Intensive English Program
กอนปฐมวัย, ปฐมวัย, ประถมศึกษา, มัธยมศึกษา
• ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เปดหองเรียนพิเศษวิทย-คณิต เปนปการศึกษาแรก
ทุกระดับชั้นไดเรียนรูและฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีนกับเจาของ
ภาษาโดยตรง ดนตรีสากล และเรียนวายนํ้า

เอกสารประกอบการรับสมัคร

- สําเนาสูติบัตรของนักเรียน
- สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา
และนักเรียน
- สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล ของบิดา มารดา
และนักเรียน (ถามี)
- ผลการเรียนหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม
(ยกเวนกอนปฐมวัยและปฐมวัยปที่ 1)

ติดตอสอบถาม

โทรศัพท

034-561803

หลักสูตรสําหรับพัฒนาและสงเสริมผูมีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน แบบหองเรียนพิเศษตามแนวทางของ สสวท. และ สอวน.
จัดการศึกษาแบบบูรณาการความรูทาวิทยาศาสตรคณิตศาสตรและเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษและภาษาไทย โดยยึดผูเรียน
เปนสําคัญ เพื่อใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มตามศักยภาพเปนรายบุคคล เนนทักษะการคิดระดับสูง การคิดแกปญหา การสรางสรรค
นวัตกรรม การสื่อสาร และการมีจิตอาสา สงเสริมใหมีความสามารถในการสืบเสาะหาความรูไดดวยตนเองอยางเปนระบบ และมี
คุณธรรมจริยธรรม

คุณสมบัติผูสมัคร
1. ผูส มัครตองมีผลสัมฤทธิใ์ นรายวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชัน้ ป. 4 - 5 ในระดับ 3.0 ขึน้ ไป หรือ มีผลสัมฤทธิใ์ นรายวิชา
วิทยาศาสตร คณิตศาสตร ชั้น ป.6 ในภาคเรียนที่ 1 ในระดับ 3.0 ขึ้นไป
2. มีความสนใจ มีใจรัก ตั้งใจเรียนรูในรายวิชาวิทยาศาสตรอยางแทจริง และมีความถนัดและความสามารถพิเศษทาง
ดานวิทยาศาสตร
3. หากผูสมัครมีคะแนนไมตํ่ากวาเกณฑที่กําหนด แตมีความสนใจและตั้งใจจริง จะตองสอบเขาสอบขอเขียน สอบสัมภาษณ
ตามที่โรงเรียนกําหนด
4. ผูสมัครตองมีความรับผิดชอบและปฏิบัติกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ครูในโครงการมอบหมายอยางสมํ่าเสมอ

