


การศึกษาไทยยุคไทยแลนด 4.0

 การพัฒนาประเทศจําเปนตองมีปจจัยหลายดานเพื่อมาขับเคล่ือน

ประกอบดวยดานสิง่แวดลอม ดานสงัคม วฒันธรรม เศรษฐกจิ การเมอืง โดยเฉพาะ

ดานการศกึษาซึง่เปนการพฒันาคนใหมคีวามรูความสามารถเนนดานคณุธรรม

และจรยิธรรมโดยเฉพาะดานความซ่ือสตัย เพือ่เปนการสรางคนดไีปสูสงัคม

ประเทศชาต ิทศิทางในการพฒันาประเทศไทย แบงออกไดเปน 4 ยคุ ไดแก 

ประเทศไทย 1.0 เนนการเกษตรเปนหลัก

ประเทศไทย 2.0 เนนอุตสาหกรรมแตเปนอุตสาหกรรมเบา

ประเทศไทย 3.0 เปนอตุสาหกรรมหนกั และการสงออก เชน อตุสาหกรรมยานยนต

ประเทศไทย 4.0 เปนยคุเทคโนโลย ีCreative และ Innovation เนนการสราง

ใหคนไทยสามารถคิดเองได

 การพัฒนาการศกึษาภายใตกรอบประเทศไทย 4.0 สูศตวรรษที ่21

ตองเริม่ดวยการฝกใหผูเรยีนเกดิการเรยีนรูดวยตนเอง ครเูปลีย่นจากครสูอน

เปนพ่ีเลี้ยง ครูฝ ก (Coach) การเรียนแบบบูรณาการสหวิชาการ

เชือ่มโยงความรูกบัจนิตนาการ เปลีย่นแปลงไปสูรูปธรรมใหผูเรยีนมทีกัษะ

ทีต่องการ เชน การทาํงานรวมกนั ความคิดสรางสรรค และการสื่อสารที่ดี

ซึ่งการจัดการศึกษาตองสรางความพอใจใหผูเรียนและทาทายสูการสราง

กระบวนการเรียนรูใหผูเรียนอยากเรียน ปจจุบันการศึกษาอยูในยุค 4.0

ผูเรียนสามารถแสวงหาความรูดวยตนเองจากสื่อการสอนทุกรูปแบบ

ทั้งสื่อสิ่งพิมพและสื่อดิจิทัล โดยเนนใหผู เรียนมีทักษะในการสืบคน

และใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากขอมูลในปจจุบันมีจํานวนมาก

ผูเรียนจึงตองมีความสามารถในการคนหาและตรวจสอบความถูกตอง

ของขอมูลกรอบยุทธศาสตรระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) โรงเรียน

และหนวยงานตองวางแผนงานใหรองรับกรอบยทุธศาสตรชาตท้ัิง 6 ดาน คอื

 1. ความมั่นคง

 2. การสรางความสามารถในการแขงขัน

 3. การลงทุนในทรัพยากรมนุษย

 4. การสรางโอกาสความเสมอภาคและการลดความเหลือ่มลํา้ทางสงัคม

 5. การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

 6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ซึง่เปนนโยบายหนึง่ทีเ่ปนการวางรากฐานการพฒันาประเทศในระยะยาว

และเปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนไปสูการเปนประเทศที่มั่งคั่ง มั่นคง

และยั่งยืนสืบไป

ที่ปรึกษา บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต

บรรณาธิการ นายเอกราช สมบูรณ

พิสูจนอักษร นางสาวนันทนา ยศอินทร

กองบรรณาธิการ นางศิริพร ภูแสนสะอาด 

  นางนุจรี ปานทอง

  นางสุพรรณา สัจจเสนีย 

  นางสาวรินดา บุญลอ

  นางขนิษฐา สมบูรณ  

  นายเจษฎา พูลสุวรรณ

  นางสาวเพ็ญจันทร ดวงดาว 

  นางประทุม ศิริรักษวงศา

  นางสาวกิตติมาพร วิเศษสิงห

รูปเลม/ศิลปกรรม นางสาวพันธิมล สมทรง
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วาทะอธิการ
       เมื่ออนุชนสารฉบับนี้ถึงมือท่านผู้ปกครอง
ก็เป็นเครื่องหมายอย่างหนึ่ง ที่บ่งบอกว่าปีการศึกษา 

2561 นี้ ก�าลังจะสิ้นสุดลง มองย้อนกลับไปเจ็ดปีที่แล้ว 

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 เป็นก้าวแรก 

ทีคุ่ณพ่อได้เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนอนชุนศึกษา 

ในฐานะผู ้บริหาร ยังจ�าได้ดีถึงความต้ังใจในวันนั้น 

ที่จะทุ ่มเทเ พ่ือพัฒนาอนุชนศึกษาให ้ เป ็นโรงเรียน 

ที่มีความพร้อมและคุณภาพในทุกด้าน และนับจากวันนั้น 

จนถึงวันนี้  จากความใส ่ ใจ ความทุ ่มเท ขยัน เอาจริง เอาจังของคณะครู และด ้วยความร ่วมมือ 

จากท ่านผู ้ปกครองและนัก เรียน โรง เ รียนได ้ พัฒนามาอย ่างต ่อ เนื่อง  ทั้ งด ้านการบริหารงาน 

งานอาคารสถานที่ สิ่งอ�านวยความสะดวก เป็นต้น หัวใจของการจัดการศึกษา คืองานด้านวิชาการ 

จึงขอขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

   ผู ้บริหารและคณะครู โรงเรียนอนุชนศึกษาตระหนักดีว ่า  ส�าหรับคุณพ่อคุณแม ่แล ้ว 

คงไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่าการที่ ลูกๆ เป ็นเด็กดี เรียนเก ่ง และเติบโตอย่างมีคุณภาพ ทางโรงเรียน 

จึงได้วางแผนงานและแนวทางในการส่งเสริมทักษะให้นักเรียนในปีการศึกษา 2562 โดย

- สร้างสมาธิและอบรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีวินัยในตนเอง

- มีการท่องศัพท์ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ด้วยนวัตกรรมที่ท�าให้นักเรียนจดจ�าได้แม่นย�าและมากขึ้น

- เข้มข้นในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญ

 อาจารย์มหาวิทยาลัย โดยอาศัยการประสานงานจากศูนย์วิชาการโรงเรียนในสังกัดสังฆมณฑลราชบุรี

- เน้นการอ่านจับใจความ และการเขียนภาษาไทยอย่างถูกต้อง

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติจริง

- สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  คุณพ่อ คณะผู้บริหารและคณะครู ยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาโรงเรียนอนุชนศึกษาของพวกเรา ให้มี

ความเจรญิก้าวหน้าอย่างต่อเนือ่ง และมีความเป็นเลศิในทกุด้าน ขอพระแม่มารปีระทานพระพรอนัอดุมแด่ทกุท่าน

ตลอดไป

บาทหลวงมงคล  จันทรสุขสันต์
อธิการโรงเรียนอนุชนศึกษา

www.anuchon.ac.th 
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สิ่งที่อยากจะฝาก
 ผมรู ้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้แนะน�าตนเองในฐานะศิษย์เก่าของโรงเรียน 
อนุชนศึกษาและได้ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเอง ทั้งในด้านการเรียนและการท�างาน 
เพ่ือเป็นแนวทางให้แก่น ้องๆ นะครับ ผมศึกษาที่ โรงเรียนอนุชนศึกษาต้ังแต่ระดับอนุบาล 
ประถมศึกษา จนถึงมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนอนุชนศึกษาจึงเปรียบเหมือนบ้านของผม 
ต้ังแต่เป็นเด็กจนโต ตลอดระยะเวลาที่ได้ศึกษาที่นี่ผมมีโอกาสพบเจอคุณครู ที่เอ็นดูและใส่ใจ 
ให้ความรู ้ตลอดจนให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าต่างๆ อย่างอบอุ ่นโดยเสมอมามีโอกาสได้ท�า 
กิจกรรมต่างๆ และเข ้าร ่วมการแข่งกันทางด้านวิชาการมากมาย ทั้งในและนอกโรงเรียน 
จากประสบการณ์ความรู ้ที่ ได้รับจากโรงเรียนอนุชนศึกษาต้ังแต่เด็ก ท�าให้ผมมีโอกาสน�าไป 
ต่อยอดพัฒนาตนเองและประสบความส�าเร็จทั้งด้านการเรียนและหน้าที่การงานครับ 

 เคล็ดลับความส�าเร็จของผมคือ การรู้จักตัวเองและต้ังเป้าหมายให้ชัดเจน เมื่อเรารู้จักตัวเอง 
ว่าชอบอะไร สนใจในสิ่งไหนจะท�าให้เราวางแผนชีวิตได้ และการวางเป้าหมายให้ชัดเจนจะท�าให้เรา 
เดนิไปถกูทาง เมือ่เป้าหมายชดัเจนแล้วเราก็จะต้องวางแผนเป็นขัน้ตอน เพือ่เป็นแนวทางไปสูเ่ป้าหมาย 
ทีเ่ราวางไว้ได้ อกีทัง้การแบ่งเป้าหมายเป็นข้อๆ  เลก็ๆ  ยงัท�าให้ เป้าหมายทีใ่หญ่ดไูม่ยากเย็นเกินไปนกัครบั 
หลังจากที่จบการ ศึกษาระดับมัธยมต้นที่โรงเรียนอนุชนศึกษา ผมเข้าศึกษา 
ต่อที่ โรงเรียน เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน และศึกษาต่อระดับ 
ป ริ ญ ญ า ต รี ในภาควิชาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือด้วยความสนใจในด้าน
วิศวกรรมและชอบคิดค�านวณอยู ่แล ้ว เมื่อได ้ เข ้าไป 

อยู ่ในสถานที่ ใหม่ สังคมใหม่ๆ การปรับตัวก็นับว่ามี 
ความส�าคัญ เนือ่งจากหากเราต้องเปลีย่นจากสถานทีเ่ดมิๆ  

สถานศึกษาที่เราคุ้นเคย แล้วต้องไปอยู่ในสังคมใหม่ 
การปรับตัวให้เข้ากับสถานที่และผู ้คนใหม่ๆ จะท�า 

ให้เราเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึน้ 
และสามารถ
ประสบความ 
ส� า เ ร็ จ ไ ด ้ 

คนเกง่ศิษย์เก่า
ประวัติการศึกษา
- อนุบาล – มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนอนุชนศึกษา
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ เตรียมวิศวกรรมโยธา : โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย – เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาตร ี: วิศวกรรมบัณฑิต ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ประวัติการท�างาน
พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2560 : วิศวกรผลิต บริษัท มาบตาพุด โอเลฟินส์ จ�ากัด (ในกลุ่ม SCG Chemicals)
พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน : วิศวกร แผนกควบคุมคุณภาพ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จ�ากัด มหาชน โรงงานกาญจนบุรี (ในกลุ่ม SCG Packaging) 

ธนากร ศรีมานิต (บอย) 

การเรียนในโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
นับว่ามีความเข้มข้นมาก เนื่องจากอาจารย์ที่สอน 
เป ็นอาจารย์คณะเดียวกับที่สอนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย อีกทั้ง 
ยังมีวิชาเฉพาะทางส�าหรับการเรียนต่อ 
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต ่อไป เทคนิค 
ในการศึกษาของผมคือ การต้ังใจเรียน 
และตั้งใจฟังในชั้นเรียน เพราะหากเราตั้งใจ 
ฟังเสียงอาจารย์ขณะสอนแล้วคิดตามสิ่ง
ที่อาจารย์ก�าลังอธิบาย จะช่วยให้เราเข้าใจ 
และช่วยจัดล�าดับข้อมูลให้เป็นระบบ ท�าให้เรา 
สามารถจดจ�าข้อมูลต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 
และหากมีค�าถามหรือข้อสงสัยให้หาจังหวะ 
ที่ เหมาะสมเพื่อถามอาจารย์ ในชั้นเรียน 
ท� า ใ ห ้ ผ ม ป ร ะ ส บ ค ว า ม ส� า เ ร็ จ ใ น ด ้ า น
ก า ร เ รี ย น แ ล ะ มี โ อ ก า ส ท� า ง า น ต า ม
ที่ ได ้ศึกษามาจึงอยากจะฝากถึงน้องๆ
ทุ ก ค น น ะ ค รั บ  ว ่ า ห า ก เ ร า 
รู้จักตัวเองดีแล้ว ว่ามีความถนัด 
หรือสนใจในด้านใด ขอให ้น ้องๆ 
มุ่งมั่นและต้ังใจจริง แล้วน้องๆ ทุกคน 
จะสามารถประสบความส�าเร็จได้ครับ 

 สุ ด ท ้ า ย นี้  ข อ ข อ บ คุ ณ โ ร ง เ รี ย น
อนุชนศึกษา คณะครูและบุคลากรทุกๆ ท่าน 
ท่ี ไ ด ้ อ บ ร ม ส่ั ง ส อ น ผ ม ม า  ท� า ใ ห ้ ผ ม มี วั น น้ี 
มีโอกาสที่ดี และประสบความส�าเร็จ เป็นความ 
ภาคภูมิใจของครอบครัวและโรงเรียนครับwww.anuchon.ac.th 
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ชื่อผู้ปกครอง  คุณปัญญดา วงษ์ศิลป์

ผู้ปกครองของ  เด็กหญิงษิรภา จันทร์ดี

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา

 จากการเริ่มคิดสู ่การตัดสินใจเลือกโรงเรียนแห ่งนี้ เพราะใกล้บ ้านและสามารถดูแลตัวเอง 

ได้อย่างทั่วถึงรวมถึงมีการสอนภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ

 ด้านคุณครูมีความเอาใจใส ่ เด็ก สามารถเล็งเห็นความสามารถเด็กว ่าคนไหนเด่นด้านใด 

และน�าออกมาใช้ ซึ่งจากเด็กหญิงษิรภา จันทร์ดี ที่เป็นเด็กขี้อายสู ่เด็กหญิงผู ้กล้าแสดงออกมั่นใจ 

ในตัวเองมากขึน้ ดใีจที่ได้เป็นส่วนหนึง่ของโรงเรยีนอนชุนศึกษาทีใ่ส่ใจในทกุรายละเอยีดของนกัเรยีน และพร้อม

ที่จะช่วยเหลือสนับสนุนในทุกๆ ด้านค่ะ

จาก... ผู้ปกครองเสียง
ANUCHONSUKSU SCHOOL

ชื่อผู้ปกครอง  นายนัฐวุฒิ เอมทอง และ นางนันท์ณภัทร เอมทอง

ผู้ปกครองของ  เด็กหญิงอัญชิษฐา เอมทอง

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
 การศึกษาคือการสร้างพ้ืนฐานอนาคต คือการเรียนรู้การปรับตัวให้ ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น 
นอกจากการได้รับค�าส่ังสอนจากพ่อและแม่หรือคนในครอบครัวที่เรียกว่าบ้านหลังแรกแล้วนั้น 
โรงเรียนอนุชนศึกษาเปรียบดังบ ้านหลังที่สองของลูกที่มีคุณพ่ออธิการ คุณครูทุกท่าน 
ดูแลให้ความปลอดภัยช่วยเสริมสร้างเพิ่มทักษะในการเรียนรู ้และใส่ใจ ส่งเสริมพัฒนาการ 

ด้านต่างๆ ของเด็กๆ ทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นอย่างดีระบบการเรียนการสอนท่ีทันสมัย และได้มาตรฐานโดยการ 
ให้เด็กๆ ได้ศึกษาเรียนรู้จากห้องเรียนและพาไปท�ากิจกรรมนอกห้องเรียนท�าให้เด็กเกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 

 ขอขอบคุณแทนผู้ปกครองของเด็กทุกๆ คน ที่ดูแลลูกๆ ของพวกเราทุกคนเป็นอย่างดีเสมือนเป็นลูกของคุณครูเอง 
ไม่ผิดหวังเลยค่ะที่เลือกโรงเรียนอนุชนศึกษาให้กับลูกสาวทั้งสองคน ขอบคุณค่ะ

ชื่อผู้ปกครอง  นายสนธยา เขียวลือ และ นางสาวพิชญาภา รักการ
ผู้ปกครองของ  เด็กหญิงนันท์มนัส เขียวลือ

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา
 ชั้นบริบาลคุณครูดูแลน้องเป็นอย่างดีจนกระทั่งน้องก็จะจบการศึกษาในระดับปฐมวัย โรงเรียน 
ได้สอนให้น้องเป็นเด็กดีที่มีศักยภาพกล้าแสดงออกในหลายๆ ด้าน 

 คุณครูเอาใจใส่ดูแลทั้งเร่ืองการเรียนรู้การใช้ชีวิตประจ�าวัน มีสื่อที่มีคุณภาพและส่ิงที่ประทับใจท่ีสุดคือมี
การเรียนรู้นอกสถานที่ Project Approach ท�าให้เด็กเรียนรู้ ไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียนเท่านั้น

 สุดท ้ายนี้ต ้องขอขอบคุณคุณพ่ออธิการและคุณครู ทุกท ่านที่ เอาใจใส ่ นักเรียนเป ็นอย ่างด ี
และพัฒนาโรงเรียนตลอดเวลาเพื่อพัฒนาเด็กๆ ให้มีศักยภาพในทุกๆ ด้าน

www.anuchon.ac.th 

อนุชนสาร 2561 3



ชื่อผู้ปกครอง นายธัญเทพ  และ นางวาริชา  บุญทัพพะอานันท์

ผู้ปกครองของ เด็กชายธนดล บุญทัพพะอานันท์ 

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา 

 มีความประทับใจและเห็นการพัฒนาของโรงเรียนในทุกๆ ด้านอย่างสม�่าเสมอตลอดมา  เด่นท้ัง 

วิชาการและกิจกรรม มีส่ิงแวดล้อมที่ดีสะอาดเรียบร้อย มีความปลอดภัย มีการสอนกีฬาวิชาว่ายน�้า 

ที่ท�าให้ลูกมีทักษะและพัฒนาการที่ดีเสริมสร้างสุขภาพและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เม่ือประสบภัย 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงที่จะขาดไม่ได้ คือ บุคลากรทุกท่านภายในโรงเรียนมีคุณพ่อผู ้ เป ็นแบบอย่าง 

การคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ พัฒนาส่ิงที่ดี คณะคุณครูที่เป็นมิตรและน่ารัก พร้อมพูดคุยรับฟังให้ค�าปรึกษา 

ร่วมกับผู้ปกครอง ดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดี เพิ่มความสัมพันธ์อันดีระหว่างคุณครูกับผู้ปกครอง 

ทางครอบครัวขอขอบคุณทางโรงเรียนที่มอบสิ่งที่ดีให้กันเสมอมาค่ะ

ชื่อผู้ปกครอง นางสาวสุเนตรดาว นนท์ไพบูลย์

ผู้ปกครองของ นางสาวฐิตารีย์ โพธิ์เกษม

ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา 

 ดิฉันรู้สึกดีใจที่เลือกโรงเรียนอนุชนศึกษาให้เป็นบ้านหลังที่สองให้กับลูกของดิฉันท้ังสองคน  

บ้านหลังนี้ท�าให้ลูกของดิฉันได้เพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทั้งยังปลูกฝังให้เขามีจิตส�านึก คุณธรรม 

และศีลธรรมอันดีงามติดตัวเขาไป ยามที่ต้องออกไปเผชิญโลกกว้าง ทุกสิ่งที่ ได้จากบ้านหลังนี้ 

จะท�าให้เขาแข็งแกร่งและประสบความส�าเร็จในชีวิต

ชื่อผู้ปกครอง นายวิทยาวุฒิ  พระสว่าง และ นางวราภรณ์ แซ่เอ็ง
ผู้ปกครองของ เด็กชายโปรเต้  และ เด็กหญิงวนัญญา พระสว่าง
ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา 
 ผมรู ้สึกว่ามีความพร้อมของสถานที่  อากาศร่มรื่นดี มีสระว่ายน�้า มีห้องคอมพิวเตอร์ 
ที่ทันสมัยมีคณะครูที่ เอาใจใส่นักเรียน เป ็นกันเองกับผู ้ปกครองมีกิจกรรมดีๆ คู ่ กับวิชาการ 
ท�าให้นักเรียนสนุกสนานไปกับการเรียน

ชื่อผู้ปกครอง นางสาวนันทพร ศรีพรมมา
ผู้ปกครองของ  เด็กหญิงกชกร เหลืองตระกูล
ความประทับใจที่มีต่อโรงเรียนอนุชนศึกษา 
 โรงเรียนอนุชนศึกษา เป็นโรงเรียนที่มีระเบียบ เป็นโรงเรียนท่ีดี คุณพ่อดูแล 
เอาใจใส่เด็กนักเรียนทุกคนและในทุกๆ ด้าน โดยน�าเอาสื่อการสอนต่างๆ มาปรับ 
พื้นฐานให้กับนักเรียน และสนับสนุนให้นักเรียนออกไปแข่งขันหาประสบการณ์ต่างๆ 
ทั้งในการด�าเนินชีวิต ผู้ปกครองขอขอบคุณโรงเรียนอนุชนศึกษาและขอขอบคุณ คุณพ่อ 
คุณครูทุกท่าน ที่ดูแลเอาใจใส่อบรมสั่งสอน และให้นักเรียนได้น�าเอาความรู้ท่ีครูทุกท่าน 
ได้สอนน�าเอาไปพัฒนาความสามารถของตนเอง ให้มีศักยภาพที่ดียิ่งขึ้น
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  ฮลัโหล..เจอกันอกีแล้วกับฉบบัใหม่..คอลมัน์นีม้แีต่ความบนัเทงิ
เรื่องดีๆ..จากก้อยเก็บตกคนเดิมค่ะ
  เร่ิมกันเลยกับเร่ืองแรกจากคุณพ่ออธิการคนเก่งของเรา 
นะคะ..ท่านได้ปรับปรุงศาลาแดงหน้าประตู..ให้เป็นห้องสหกรณ  ์
เครื่องเขียน..อย่างสวยหรูและกว้างขวางเหมาะกับการช้อปปิ้งหรูหรา 
อย่างกับห้างสรรพสินค้า..มีอุปกรณ์การเรียนครบครันมาจับจ่าย
ใช้สอยกันได้จ้า..  ตามมาด้วยน�้าพุที่แสนสวยงาม..ที่หน้าประตู 
ก็เช่นกันเปิดเต้นระบ�ากันทั้งวันอย่างเพลิดเพลินใจจริงจร๊ีงงงงง.. 

 เท่านั้นยังไม่พอ..ซุ้มออเจ้าก็มา..คุณพ่อป้อมของเราได้จัดซื้อซุ้ม
ออเจ้ามาให้เด็กๆ และผู้ปกครองได้นั่งอย่างเย็นสบาย..เรียงกันเป็นแถว
เป็นแนวทั้งระดับอนุบาล..และประถม-มัธยม..น่ารักม๊ากกกก..มาก.. 
คุณพ่อของหนู..  เขยิบเข ้าไปด้านในอีกนิดกับแผนกอนุบาล 
คุณพ่อได้ปรับปรุงห้องธุรการใหม่..ไฉไลกว่าเดิม..หรูหราตามสไตล์ 
โมเดิร ์น..ส�าหรับต้อนรับท่านผู ้ปกครองทุกท่าน..จูงลูกหลาน 
มาเรียนกันเยอะๆ นะคะ..555 (ขายของไปอีก)..  และอีกมากมาย 
ที่ คุ ณ พ ่ อ อ ธิ ก า ร ข อ ง เ ร า จ ะ ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ใ ห ้ อ นุ ช น ศึ ก ษ า 
เจริญก้าวหน้าย่ิงๆ ขึ้น..โดยไม่น้อยหน้าใคร (เอาแบบเทียบเท่า 
โรงเรียนนานาชาติเลยนะคะคุณพ่อขา!!!!!!)
  หนัมาเม้าท์ซีเ่รือ่งดีๆ  ของคุณครแูละนกัเรยีนทีน่่ารกักันบ้างคะ.. 

 ขอแสดงความยินดีกับทีม Science show ของครูดรัม (เสาวดี) 
ได้รบัรางวัลเหรยีญทองจากการแข่งขนัในระดบัภาคทีจ่งัหวัดนครปฐม..
ย้ิมจนแก้มปริกันเลยทีเดียว ขอชมเชยน้องเต..น้องเหมย และน้องเจน 
ด้วยนะคะ..  ครูนุ๊ก ที่ทุกคนเข้าใจกันว่าชื่อ ครูพเนจร รอนแรม.. 
แต่จริงๆ แล้วครเูขาชือ่..ครนูพมยั นะคะเดก็ๆ..อย่าเข้าใจผดิกันเด้ออออ.. 
คนนี้ก็ ไม่น้อยหน้าใครเหมือนกัน..หนุ่มไฟแรงแซงทางโค้งพาน้องบิวต้ี 
ไปแข่งขนัร้องเพลงสากล..ได้รบัรางวัลเหรยีญทองกลบัมานอนกอดอุน่ๆ 
อย่างภาคภูมิใจ..ปรบมือรัวๆๆๆๆๆๆๆๆ..  ครูบี (นุจรี) และครูหญิง 
(สุรีรัตน์) ก็ ไม่น ้อยหน้าใครคว้าเหรียญทองในการแข่งขันละคร 
คุณธรรมในระดับภาคกลับมาอย่างน่าชื่นชม..เก่งจริงจร๊ีงงงง.. 
คนอะไรเก่งทุกด้าน..  ครูรุ้ง (รุ่งอรุณ) ตัวเล็กพริกขี้หนูคนนี้ก็ ไม่แพ้
ใคร..ความสามารถล้นหลามเลยทีเดียว..พาทีมหุ่นยนต์ (พ่ีกัปตัน.. 
พี่ปอนด์..พี่ทรัพย์) ได้เหรียญทองติดปลายนวมกลับมาในระดับภาค 
กับเขาด้วยเหมือนกัน..  เหล่าซือบิ๊ก (กฤษฎา)..พาน้องปันปันกับ 
น้องลูกแก้วไปแข ่งขันการพูดเพ่ืออาชีพภาษาจีน..ได ้รับรางวัล 
เหรียญทองกลับมาเชยชมอย่างหน้าชื่นตาบาน...  ที่ฮาไปกว่าน้ัน.. 
ครูบุ ๋ม (ศิริพร) พ่ีๆ ที่ เรารักและเคารพ..กินเลี้ยงปีใหม่คณะครูมี 
ความโชคดี ได ้รับรางวัลเตาป ิ ้งหมูกะทะ..แต ่นางก็ดีใจเกินเหตุ 
รีบไปรับรางวัล..จนลื่นล ้มถลาไปกับพื้น..คุณแม ่ เจ ้าเอ ้ยยย.. 
จะสงสารหรือจะข�าดีเนี่ย!!!..ใจเย็นๆ นะคะคุณพี่ได้รับรางวัลแน่นอนคะ.. 
555++..  เรื่องน่ายินดีต่อมา..ขอแสดงความยินดีกับครูพลอย 
(สุพรรณี) ได้ลูกชาย (น้องเมอร์ลิน) สมใจคุณพ่อคุณแม่สะที..ขอให ้
แข็งแรงโตไวๆ นะจ ๊ะ..   เรื่องนี้ต ้องขยาย..ครูยอด (เจษฏา) 

เมา้ท์ซี.่..

เอ ้ย!! ไม ่ ได ้สิ . .ต ้องเรียกว ่าเสี่ยยอด 
แ ล ้ ว ซิ น ะ . . กิ จ ก า ร ง า น รุ ่ ง เ รื อ ง กั บ
ทีมงานต ้น ศิลป ์อิน เตอร ์ . . รับงานทั้ ง 
เ ค รื่ อ ง ไ ฟ . . เ ค รื่ อ ง เ สี ย ง . . ค ร บ ว ง จ ร . . 
ท่านใดสนใจติดต่อได้ 24 ชม.นะคร๊า!!.. 

 ตามมาติดๆ ด ้วยเจ ้า เก ่า เจ ้า เดิมกับ
การแข ่ งขันวาดภาพระบายสีของครูก ้อย 
(อิ . .อิ . . มีชง ให ้ตัว เองก็ ได ้ด ้วย. .5555)  ส ่ งนัก เรียนเข ้าร ่วม 
การแข่งขันระบายสีประถม 1-6 ท่ีศูนย์ค�าสอนสังฆมณฑลราชบุรี.. 
ได้มาทั้งหมด 4 รางวัล อันดับ 1 2 3 และชมเชย..จับมือกับครูกวาง 
ระดับมัธยมมากรุบกริบอีก 2 รางวัล..(พี่รวงข ้าว..พี่ กุ ๊กไก ่ ) .. 
ปรบมือสิคะ..รออะไร (แปะๆๆๆๆ)..  ปิดท้ายกับเร่ืองนี้..ไม่เม้าท์ 
ไม่ได้แล้วจ้า!!!... Project Approach ห้องครูปั้นทรัพย์...เร่ืองของกบ 
อ๊บอ๊บ...โด่งดังจนฉุดไม่อยู่...กับความน่ารักของลูกๆ อนุบาล... 
ออกทีวีหลายรายการจนอยากรู้จักโรงเรียนอนุชนของเรา มากขึ้น... 
กับฉายาที่ว่า “กบอนุชนโกอินเตอร์” (น่ารักเนอะ)...และอีกหลายๆ 
Project ที่คณะครูอนุบาลและประถม 1-3...ได้น�านักเรียนออกไป
เรียนรู้นอกสถานที่...น่าสนใจท้ังน้านนนนน...ขอชมเชยทุกๆ คน 
เลยนะคะ (กดแชร์วนไป กดไลค์รัวๆๆๆๆๆ)...  ขอหยิบเรื่องนี ้
มาเม้าท์สักนิดหนึ่ง..เวทีแสง สี เสียงงานคริสต์มาส..งานประจ�าปี
ของครอบครัวอนุชนแดง-ขาว..มีความสวยงามอลังการ..พร้อม 
เอฟเฟคไดร์ ไอซ์..จัดเต็มต้ังแต่วันซ้อมใหญ่..เพื่อวันงานจริงเด็กๆ 
จะได้ไม่ตื่นเต้นกับแสง สี เสียง..สวยจริงไรจริง..ขอบอกคร๊า!!..
  ส�าหรับฉบับนี้..ขอเม้าท์ซี่แบบเบาๆ นะคะ..คงเพียงพอกับเวลา 
ท่ีรอคอยกันมานาน 1 ปี..หายคิดถึงกันบ้างหรือยังเอ่ย..ก่อนจะจบ 
คอลัมน์นี้..ทางครอบครัวอนุชนของเรา..ต้องขอขอบคุณท่านนักอ่าน 
ทีน่่ารกัทกุท่าน..ทีติ่ดตามคอลมัน์เม้าท์ซ่ีของเรามาตลอด..ขาดไม่ได้คือ 
ท่านผู ้ปกครองท่ีให ้การสนับสนุนและร ่วมมือ กับทางโรงเรียน 
ด้วยดีเสมอมา..สิ่งดีๆ เหล่านี้ ขอสัญญาว่า พวกเราจะจดจ�าน�ามา 
เป็นก�าลงัใจและเป็นแรงผลักดนัในการท�างาน..อย่างสดุความสามารถ.. 
ความอบอุ่นที่ทุกท่านมอบให้..พวกเราขอเก็บไว้ ในใจด้วยความรัก 
จากใจจริ ง . .ขอขอบคุณสิ่ งดีๆ  ที่ มี ให ้ กัน เสมอมา. .ขอบคุณ 
รอยยิ้มและความสุขร่วมกัน..ไม่ว่าเหตุผลใดๆ พวกเรายังอยู่จุดน้ี 
เหมือนเดิม..คือคอยการสนับสนุนจากพวกท่าน..รั้วแดง-ขาวของเรา 
เป ิดได ้กว ้างใหญ่ขึ้น เพราะพวกท่านทุกคน #ขอสัญญาว่า.. 
จะดูแลลูกหลานของทุกท่านประดุจหนึ่ง เป็นลูกหลานของเราเอง.. 
ให้สมกับที่ทุกท่านได้ ไว ้วางใจ.. #จะมีสักก่ีคนที่รักและเข ้าใจเรา 
แบบที่ทุกท่านมอบให้..#ขอบคุณมากๆ อีกครั้งค่ะ......
  ส�าหรับฉบับนี้ . .คงต ้องขอลากันไปก ่อน..พบกันใหม ่ 
ในฉบับหน้านะคะ

   บ๊าย..บายยยยย.....!!!!!!!!

มเีรือ่งเดด็
โดย...ก้อยเก็บตก...นะคะ
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 สวัสดีฮะ!  ท่านผู้อ่านทุกท่าน ผ่านไปอีก 1 ป ี
ที่ แสนจะรวดเร็ว น ่า ใจหาย แต ่ปฐมวัยก็อยากจะขอแจม 
ต่อในข่าวสารรอบรั้วปฐมวัยว่า น่าอยู ่ม ๊าก....มาก สดชื่น 
รื่นรมย ์  สะดวกสบายยิ่งกว ่าเดิมอีก เป ็นบ ้านหลังที่สอง 
ของพวกเราจริงๆ  มีคุณครูที่คอยดูแลเอาใจใส่ อบรม สั่งสอน 
เลี้ ยงข ้ าว  ป ้อนยา เหมือนแม ่หนู เลย  อิอิ . . .  แล ้ วก็ ยั งมี

เ พ่ือนๆ ที่น ่ารักอีกด้วย สิ่งที่ เราประทับใจมากคือคุณพ่ออธิการท�าประตูรั้วใหม  ่
สวย เงา แวววาว เริ่ดมากและยังแถมศาลาพักผ่อนหย่อนใจอีก 3 หลังใหญ่ๆ  สบายใจจริงๆ 
ไม ่ เชื่อลองมาสัมผัส เข ้ามาเ ย่ียมชมรั้วปฐมวัยของหนูก ่อนก็ ได ้  ไม ่ ใช ่สถานที่ดี 
อย่างเดียวนะคะที่ดี การเรียนการสอนก็ ไม่เคยยอมแพ้ ใคร เริ่มต้ังแต่เข ้าแถวก็ ได้ 
ความรู ้แล้ว เด็กๆ ได้สนทนาทั้งภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและกิจกรรมอ่ืนๆ  
อีกมากมาย และเมื่อเด็กๆ เข้าห้องเรียน เด็กๆ ก็จะเรียนรู้ภายในห้องเรียนของตนเอง 
พวกเราขอฝากท่านผู้อ่านทุกท่านมาเยี่ยมชมเราบ้างนะจ๊ะ บ๊าย... บาย

ANUCHONSUKSU SCHOOL

ปฐมวัยขอแจม

ปรับปรุงสถานที่

ศุกร์หรรษา

สนทนาภาษาจีน

สนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติชาวตะวันตก และครูฟิลิปปินส์

www.anuchon.ac.th 

อนุชนสาร 25616



Project Approach
Kindergarten Live In Caribbean

กิจกรรมอนุชนเกมส์ ระดับปฐมวัย
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วันเข้าพรรษา
กิจกรรม

วัน สุนทรภู่

วัน เดก็

วัน ภาษาไทย วัน ลอยกระทง

จากใจถึงใจ

วัน วิทยาศาสตร์

วัน พ่อ

ส่งความสุขวันคริสตม์าส

วันแม่

 

www.anuchon.ac.th 

อนุชนสาร 25618



 

 ครูเปิ้ลขอแสดงความยินด ี
กับความส�า เ ร็จ ข้ันแรกกับ
บัณฑิตน้อยทุกคน ก้าวต่อไป 
พ ว ก ห นู ต ้ อ ง มี ค ว า ม ข ยั น 
ตั้งใจเรียน เป็นเด็กดี อนาคต
ข ้างหน ้ารอพวกหนูอยู ่จ ้า 
สู ้สู ้นะคะครูส่งต่อเด็กทุกคน 
ผ ่านรั้ วปฐมวัย ไปเป ็น เด็ก
ประถมแล้วน้า....บ๊ายบาย  

รักทุกคน...
ครูปราณี อุ่นโรจน์ (ครูเปิ้ล)

 คณุครขูอแสดงความยินดี 
กับบัณฑิตน้อยทุกคน ซ่ึงได ้
ผ ่านพ้นไปอีกก้าวหน่ึงของ 
การศึกษา จากรั้วปฐมวัย
ไปสู ่ประถมศึกษา ครูขอให ้
เด็กๆ ทุกคนจงพบเส้นทาง 
ท่ีดีมีอนาคตท่ีสดใส เป็นลูก 
ท่ีดีของคุณพ่อคุณแม่และเป็น 
เด็กดีตลอดไป

ด้วยรัก...
ครูวรรณี พุทธาราม (ครูแมว)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนช้ันปฐมวั
ยปีท่ี 3

ท่ีสสาเร็จการศึกษา และรับเกียรติบัตรบัณ
ฑิตน้อ

ย
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 จากใจครูสู ่ ใจบัณฑิตน้อยทุกคน 
ครูรู้สึกดีใจและภูมิใจมากท่ีบัณฑิตน้อย 
ทุ ก ค น ไ ด ้ ข ้ า ม รั้ ว อ นุ บ า ล ผ ่ า น ไ ป 
ประถมได้ส�าเร็จทุกคน และขอให้ทุกคน 
รักษาความดีความเก ่ง น้ีตลอดไป 
จากใจ จุ๊บจุ๊บ

ครูพรทิพย์ พิมพ์ทรัพย์
(ครูทิพย์)

 ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย
ท่ีน่ารักทุกคนท่ีประสบความส�าเร็จ
ข้ันแรก ผ่านพ้นไปในระดับปฐมวัย 
ก ้าวต ่อไปพวกหนูต ้องตั้ ง ใจเรียน 
เ ชื่ อ ฟ ั ง คุ ณ ค รู แ ล ะ คุ ณ พ ่ อ คุ ณ แ ม ่ 
เป็นเด็กดีตลอดไปนะจ๊ะ

ครูสุกัญญา คะเชนชร
(ครูอ๋อย)

 คุณครูขอแสดงความยินดี กับ
บัณฑิตน้อยท่ีน่ารักทุกคนท่ีได้ผ่านพ้น
ความส�าเร็จอีกก้าวหน่ึงจากร้ัวปฐมวัย 
ไปสูร่ัว้ประถมศกึษา ขอให้เดก็ๆ  ท�าหน้าท่ี 
ของหนูคือตั้งใจเรียนเป ็นเด็กดีและ 
เป็นลกูท่ีดีของพ่อแม่ตลอดไป รกัทุกคน

ครูศิริรัตน์ เจริญชัย
(ครูจอย)
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หมู่บ้านคุณธรรม
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Project  Approach  Exhibition
ANUCHONSUKSU  SCHOOL
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Project  Approach  Exhibition
ANUCHONSUKSU  SCHOOL
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Startup Mini Company
ANUCHONSUKSU  SCHOOL
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“ANUCHON MUSIC TALENT 2019”
งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนอนุชนศึกษา  ประจ�าปีการศึกษา 2561

-  ชนะเลิศได้รับทุนการศึกษา  จ�านวน 5,000  บาท 
-  รองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับทุนการศึกษา  จ�านวน  3,000  บาท
-  รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับทุนการศึกษา  จ�านวน  2,000 บาท

การประกวดความสามารถทางดนตรี
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 “…ภาษาไทยนัน้เปนเครือ่งมอือยางหนึง่ของชาติ ภาษาทัง้หลายเปนเคร่ืองมอืของมนษุยชนดิหน่ึง คือเปนทางสาํหรบั
แสดงความคดิเห็นอยางหนึง่ เปนส่ิงทีส่วยงามอยางหนึง่ เชนในทางวรรณคดีเปนตน ฉะน้ันจึงจําเปนตองรักษาเอาไวใหดี…”

 พระราชดาํรัสในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมิูพลอดุลยเดช
มหิตลาธเิบศรรามาธบิด ีจักรีนฤบดนิทร สยามินทราธริาช บรมนาถบพติร

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาไทย
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ใชชีวติในแบบคณิตศาสตร
สนุก...ใหบวก
เศรา...ใหลบ
สุข...ใหคูณ
ทุกข...ใหหาร

กลุมสาระการเรยีนรูคณิตศาสตร

www.anuchon.ac.th 

Í¹Øª¹ÊÒÃ 2561 17



กลุมสาระการเรยีนรูวทิยาศาสตร

คําขวัญวนัวทิยาศาสตร
จุดประกายความคิด

พฒันาชวีติดวยวิทยาศาสตร
เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี

สูวถีิแหงนวตักรรม
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กลุมสาระการเรยีนรูสังคมศกึษา
ศาสนา และวฒันธรรม

สปัดาหสืบสานวัฒนธรรมไทย

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรยีน

ระดับชาติ (ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ปการศึกษา 2561

กจิกรรมทัศนศึกษาแหลงเรยีนรูภายนอก/การสอบธรรมศึกษา

การแขงขัน้ระดับเขตพืน้ท่ี/ราชภัฎกาญจนบุร/ีสงัฆมลฑลราชบุรี
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กลุมสาระการเรยีนรูสุขศึกษา และพลศกึษา

ตองการสุขภาพที่ดีนั้นไมมีขายตามทองตลาด

และถาอยากปราศจากโรคภัย ควรใสใจการออกกําลังกาย
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กลุมสาระการเรยีนรูศลิปศึกษา

 คําวาศิลปะนั้นมีมากมายหลากหลายอยางบนโลกใบนี้ ไมวาจะเปนสิ่งของที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือเกิดจาก

นํ้ามือของมนุษยเอง เราสามารถมองใหเปนศิลปะไดโดยการจิตนาการและความคิดสรางสรรค ดนตรีเปนสิ่งที่

ธรรมชาติใหมาพรอมๆ กับชีวิตมนุษยโดยที่มนุษยเองไมรูตัว ดนตรีเปนทั้งศาสตร และศิลปอยางหนึ่งที่ชวยใหมนุษย

มีความสุข สนุกสนานรื่นเริง ชวยผอนคลายความเครียดทั้งทางตรงและทางออม ดนตรีเปนเคร่ืองกลอมเกลาจิตใจ

ของมนุษยใหมีความเบิกบานหรรษาใหเกิดความสงบและพักผอน
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 กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี มุงหวังใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ มีทักษะที่จําเปนตอการดํารง

ชีวิต และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถนําความรูเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาประยุกตใชในการ

ทํางานอยางมีความคิดสรางสรรค เห็นแนวทางการประกอบอาชีพ รักการทํางาน มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน สามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางพอเพียง

กลุมสาระการเรยีนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี
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   สวัสดีคะ Anuchon Dek-D พูดถึงการเรียนภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน หลายคนมักจะบอกวา
เรยีนภาษาใหไดผล ตองฟง พดู อาน เขยีนได หรอื สือ่สารกบัชาวตางชาตไิดแคนัน้กพ็อ แกรมมา หรอือะไรทีถ่กูยัดใสหวั
เพื่อทองสอบ ไมตองไปซีเรียส ไมจําเปน...

 สิ่งที่พูดมาก็ไมผิด แตก็ปฏิเสธไมไดวา จะใชภาษาใหมีประสิทธิภาพจริงๆ ทุกอยางมันตองไปดวยกัน
บางคนสาํเนยีงดีมาก แตพูดไวยากรณผดิหมด บางคนแมนไวยากรณมาก แตพดูและฟงไมไดเลย ในขณะทีบ่างคน
ใชภาษาไดเปะทกุดาน แคนีก้ร็ูแลววาใครไดเปรยีบทีสุ่ด สาํหรบัเทคนคิพฒันาการเรยีนภาษาองักฤษแบงเปน 3 Parts
มาฝาก นั่นก็คือ Grammar, Vocabulary and Conversation คะ

“วิธีการ” ไมสําคัญเทา “ความพยายาม”
“Method” is not as important as “Effort”

กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ
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Knowledge of languages is the doorway to wisdom.

Intensive English 
Program 

www.anuchon.ac.th 

Í¹Øª¹ÊÒÃ 256124



คนที่ประสบความสําเร็จทั้งหลายลวนมีการเริ่มตน กลาที่จะเริ่มตน จึงจะคนพบหนทางแหงความสําเร็จ
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กจิกรรมเขาคายพกัแรม (ลกูเสือ-เนตรนาร)ี

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

กจิกรรมชมรม

กจิกรรมแนะแนว
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อนุชนสัมพันธ
กจิกรรมจากใจถงึใจ

วันแมแหงชาติ 
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อนุชนสัมพันธ
วันเขาพรรษา

วันเด็ก

วันพอ
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อนุชนสัมพันธ
รวมกจิกรรมกบัหนวยงานภายนอก

สงความสขุเน่ืองในเทศกาลครสิตมาส

www.anuchon.ac.th 

Í¹Øª¹ÊÒÃ 2561 29



ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2561

...ระดบัปฐมวยั...

ว.ด.ป. ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

11 ต.ค. 61 ด.ช.ธํารงวัฒน  ฉีดจันทร
ด.ญ.ชยาวีร   จะแจง
ด.ญ.กานตสินี   ศรีวลีรัตน

เหรียญเงิน ปนดินนํ้ามัน งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

26 พ.ย. 61 ด.ญ.ฟาลดา  นกทอง เหรียญทอง ระบายสีภาพ สังฆมณฑลราชบุรี

26 พ.ย. 61 ด.ญ.กัญญาภัคร  ชื่นขํา เหรียญเงิน ตอเติมรูปภาพจากรูปเรขาคณิต สังฆมณฑลราชบุรี

26 พ.ย. 61 ด.ญ.วิลาวัณย  มาณะจักร
ด.ญ.นฐมน  ทองเพ็ชร
ด.ญ.ปณฑิตา  โอฬารฤทธิ์กุล

เหรียญทอง สรางภาพดวยการฉีก ตัด ปะภาพ สังฆมณฑลราชบุรี

26 พ.ย. 61 ด.ญ.ชยาวีร   จะแจง
ด.ญ.กานตสินี   ศรีวลีรัตน
ด.ญ.อโนศญา   อินทรโพธิ์

เหรียญทอง ปนดินนํ้ามัน สังฆมณฑลราชบุรี

26 พ.ย. 61 ด.ช.อิทธิพล  เอมทอง
ด.ช.ธนพล  กระตายทอง
ด.ญ.ปรายฟา  ขจีรัตนวัฒนา
ด.ญ.พชรพร  ภัคภัทรพงศ
ด.ช.วายุภักษ  หีบแกว
ด.ช.กรกฤต  จงสมบูรณโภคา

เหรียญทอง

เหรียญเงิน

เหรียญทองแดง

ตอบล็อก สังฆมณฑลราชบุรี

26 พ.ย. 61 ด.ช.พงศกร  โพธิ์เงินงาม
ด.ช.รัชชานนท  ชะนะภัย
ด.ญ.พิชญชญานิษฐ  นิ่มนวล

เหรียญทอง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

คําศัพทภาษาอังกฤษ
(Vocabulary)

สังฆมณฑลราชบุรี

26 พ.ย. 61 ด.ญ.ณลดา  ผลวัฒนะ เหรียญเงิน เลาเรื่องจากภาพ สังฆมณฑลราชบุรี

27 พ.ย. 61 ด.ช.ภูมิลักษณ  โอฬารฤทธิ์กุล
ด.ช.ศิวัช  แกวพลายงาม

เหรียญทอง แบบรูป สังฆมณฑลราชบุรี

27 พ.ย. 61 ด.ญ.ธัญญภัทร  โพธิ์มี
ด.ญ.พิมรดา  พรมพิมาร
ด.ญ.ฐิติมา  สิงหเล็ก

เหรียญทองแดง
เหรียญทอง
เหรียญทอง

ตอจิ๊กซอว สังฆมณฑลราชบุรี

27 พ.ย. 61 ด.ญ.กาญจนชิตา  วัฒนชัยผดุงชีพ
ด.ญ.รัชนีย ศชสาร

เหรียญทอง รอยลูกปด สังฆมณฑลราชบุรี

27 พ.ย. 61 ด.ญ.ชญาญพัฏฐ  ศานติกาญจน เหรียญทอง คอมพิวเตอรโปรแกรม Paint สังฆมณฑลราชบุรี

27 พ.ย. 61 ด.ญ.ษิรภา  จันทรดี
ด.ช.นนทวัฒน  นิลสมบูรณ
ด.ญ.สุภาวดี  โพธิ์งาม
ด.ช.พีรวิชญ  ปานทอง
ด.ญ.ปญญานุช  เรืองวิเศษ

เหรียญทอง เลานิทานประกอบสื่อ สังฆมณฑลราชบุรี

27 พ.ย. 61 ด.ญ.ศิวัชญา  ชัชวาลแสง เหรียญทอง สนทนาภาษาอังกฤษ สังฆมณฑลราชบุรี

27 พ.ย. 61 ด.ญ.นีรนารา  โพธิ์ทรัพยสุข เหรียญทอง สรางรูปภาพจากจุด สังฆมณฑลราชบุรี

27 พ.ย. 61 ด.ช.ปณณทัต  เจริญวงษ เหรียญทอง วาดภาพระบายสีดวยสีไม สังฆมณฑลราชบุรี
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ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2561

ว.ด.ป. ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

23 ก.ย. 61 เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษสนิท
เด็กหญิงอัจจิมา  สุขผิน
เด็กหญิงเจนสุดา  นามยศ

ชนะเลิศ การแสดงทางดานวิทยาศาสตร
(Science Show) ระดับประถม

ศูนยวิทยาศาสตร
กาญจนบุรี

16-18 ส.ค.61 เด็กชายพิชญะ  โพธิ์พารากุล
เด็กหญิงจิรารักษ  เจนเจริญ

ชนะเลิศ ตอบปญหาวิทยาศาสตร
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

16-18 ส.ค.61 เด็กหญิงพราวรวี  เกกินะ
เด็กชายเจษฎาภรณ  อุทัยแพน

รองชนะเลิศ
อันดับ 1

การวาดภาพดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก ป.4-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

16-18 ส.ค.61 เด็กหญิงชญานิศ  พุกหา รองชนะเลิศ
 อันดับ 2

การเลานิทานประกอบ
การแสดงประกอบสื่อ ป.1-3

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

16-18 ส.ค.61 เด็กหญิงณัฐชานนท  สุขสันติกิจกุล รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การเลานิทานประกอบ
การแสดงประกอบสื่อ ป.4-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

16-18 ส.ค.61 เด็กหญิงกชพร  สุสัณกุลธร
เด็กชายอิทธิกร  คิ้ววงศงาม 
เด็กชายยศวรรธน  ชื่นจิตรชม

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร
ระดับ ป.4-6

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

20 ส.ค. 61 เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษสนิท
เด็กหญิงอัจจิมา  สุขผิน
เด็กหญิงเจนสุดา  นามยศ

ชมเชยอันดับ 2
ระดับประเทศ

การแสดงทางดานวิทยาศาสตร
(Science Show) ระดับประถม

อุทยานวิทยาศาสตร
พระจอมเกลา หวากอ 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงสุชัญญา  วีระกุล เหรียญทองแดง การแขงขันคัดลายมือ
สื่อภาษาไทย ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงมาลิสา  ไกรรอด                                                                                                                                              
                                                                                                                              

เหรียญทองแดง การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงกวินธิดา  โอฬารฤทธิ์กุล เหรียญเงิน การแขงขันวรรณกรรมพิจารณ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงดรัญพร  โตทองสุข เหรียญเงิน การแขงขันพินิจวรรณคดี ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงตรีรัตนตรา  เด็ดเดี่ยว ชนะเลิศ การแขงขันพินิจวรรณคดี ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงวัลยา  แสงผองอําไพ เหรียญทอง การแขงขันเรียงรอยถอยความ
(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงมัลลิกา  ขุนแสน เหรียญทองแดง การแขงขันเรียงรอยถอยความ
(การเขียนเรียงความ) ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงณัฐกฤตา  สัญญะชิต เหรียญทองแดง การแขงขันทองอาขยาน
ทํานองเสนาะ ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงอิศริยาภรณ  ชานุ
เด็กหญิงไคริกา  สงบุญ

เหรียญทอง การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม 
กลอนสี่ ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงจิรภิญญา  กุสะโล
เด็กหญิงจิรรัชญา  กุสะโล

เหรียญทอง การแขงขันตอคําศัพทภาษาไทย 
คําคมเดิม ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

...ระดับประถม...

www.anuchon.ac.th 

Í¹Øª¹ÊÒÃ 2561 31



ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2561

ว.ด.ป. ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงกัญญาภัค  เลิศจินตนาการน ชนะเลิศ การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายสิรภพ  ไตรรัตน
เด็กชายอดิศร  จุยโหมด
เด็กชายเกียรติศักดิ์  ขําดี

เหรียญเงิน การประกวดโครงงาน
คณิตศาสตร ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงจิรารักษ  เจนเจริญ
เด็กหญิงปภาวรินทร  ทองเรือง
เด็กชายพิชญะ  โพธิ์พารากุล

ชนะเลิศ การแขงขันอัจฉริยภาพทาง
วิทยาศาสตร ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงกชพร  สุสัณกุลธร
เด็กชายยศวรรธน  ชื่นจิตรชม
เด็กชายอิทธิ  คิ้ววงศงาม

เหรียญทอง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร 
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษสนิท
เด็กหญิงอัจจิมา  สุขผิน
เด็กหญิงเจนสุดา  นามยศ

ชนะเลิศ การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show)  ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงณัฐณิชา  พจนกระจาง
เด็กหญิงธัญพิชชา  สุทธิบุตร
เด็กหญิงสรัลรัตน  กีรติปญญศักดิ์
เด็กหญิงเจนจิรา  นวมนิล
เด็กหญิงโชติรส  ผิวออน

เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม  ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงแพรวา  สุขสมบัติ เหรียญทอง การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงณัฐชานันท  สุขสันติกิจกุล เหรียญทอง การประกวดเลานิทานคุณธรรม ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายวัชระ  จํารูญ
เด็กหญิงวิลาสินี  จีวร

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ป.1-3 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายจิรกิตต  วัฒนชัยผดุงชีพ
เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงหเล็ก

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายคุณานนต  บรรดิษฐ
เด็กหญิงธัญวรัตน  ตรีเมืองปก
เด็กหญิงปณฑิตา  มุกสิกรังศรี
เด็กหญิงปทมาสน  สมรูป
เด็กหญิงภณิดา  จักรโชคอนันต
เด็กหญิงยลธิดา  โพธิ์ทอง
เด็กหญิงสุทัตตา  อํานวจเกียรติกุล
เด็กหญิงอารยา  แยมกลัด
เด็กหญิงอินทิรา  นิยมพันธ
เด็กหญิงโยษิตา  บวรสืบบุญ

เหรียญทอง การแขงขันแอโรบิก ป.1-6 งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายกายสิทธ  สังขเงิน
เด็กหญิงศศินัดดา  ชอุมพันธ

เหรียญเงิน การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษาและ 
พลศึกษา ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2
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8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงนัฐชา  สีสําลี เหรียญทอง การแขงขันศิลปสรางสรรค ป.1-3 ศูนยวิทยาศาสตร
กาญจนบุรี

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงนันทฉัตร  อรภักดี เหรียญทอง การแขงขันศิลปสรางสรรค  ป.4-6 ศูนยวิทยาศาสตร
กาญจนบุรี

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายชินาธิป  ยูงศิริกาญจน เหรียญเงิน การแขงขันวาดภาพระบายสี  ป.1-3 ศูนยวิทยาศาสตร
กาญจนบุรี

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงสุพัสศร  พูลเดช เหรียญทอง การแขงขันวาดภาพระบายสี  ป.4-6 ศูนยวิทยาศาสตร
กาญจนบุรี

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงธัญพิชชา  คําลอย เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.4-6

ศูนยวิทยาศาสตร
กาญจนบุรี

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงบัณฑิตา  รอดโก เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงพระราชนิพนธ 
ประเภทหญิง ป.1-6

ศูนยวิทยาศาสตร
กาญจนบุรี

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงชาลิลา  วูชัยภูมิ
เด็กหญิงญาณินท  อรุณทอง
เด็กชายณัฐพล  สุขเจริญ
เด็กหญิงตรีทิพยนิภา  สรอยสุมาลี
เด็กชายธนวัฒน  แกวทองพันธ
เด็กชายภูมิภัทร  พิมพยา
เด็กหญิงสุพิชญา  ฉายภาค
เด็กชายอธิชาติ  ศรีหาทน
เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนทอง
เด็กชายเดโช  เจริญธรรม

เหรียญทอง การแขงขันรําวงมาตรฐาน ป.1-6 ศูนยวิทยาศาสตร
กาญจนบุรี

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงจีรนันท  สุวรรณประทีป เหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงรินรดา  สาเทศ                                                                                                                                              
                                                                                                                

เหรียญทอง การแขงขันเลานิทาน
(Story Telling) ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายวงศพัทธ  กีรติปญญศักดิ์ เหรียญทอง การแขงขัน Multi Skills 
Competiton ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงธมลวรรณ  นิธิภัทรารัตน
เด็กหญิงอนันตญา  อาลัยเวช

เหรียญทอง การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายปใหม  ยามานนท
เด็กชายสิทธิโชค  ตันกิตติมงคล

เหรียญเงิน การแขงขันตอคําศัพทภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิรอ) ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายธนกร   อินทรโสภา
เด็กชายธนกฤต  เนืองจํานง
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เรือนรื่น

เหรียญเงิน การแขงขันการทํา
หนังสือเลมเล็ก ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงณัฏฐกมล  วิไลเลิศ
เด็กหญิงปวริศา  มงคล
เด็กหญิงรดา  นวลใหม

ชนะเลิศ การประกวดยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2
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8-11 ต.ค. 61 เด็กชายจอมทัพ  ไทรชมพู
เด็กชายพัชรพล  หอมหวน

เหรียญทองแดง การแขงขันการสรางการตูนดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรป.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงพราวรวี  เกกินะ
เด็กชายเจษฎาภรณ  อุทัยแพน

ชนะเลิศ การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงกชพร  อรชร
เด็กหญิงภารดี  ไทยสงเคราะห

เหรียญเงิน การแขงขันการใชโปรแกรม งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายกิจเจริญทรัพย  สุรินทร
เด็กชายภูริณัฐ  อึ๊งพานิช
เด็กชายวรโชติ  ผองใส

เหรียญทอง การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน 
ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงจิรันธนิน  อุนแกว
เด็กชายชุติพนธ  พรมฮวด
เด็กหญิงปณณลักษณ  โอฬารฤทธิ์กุล
เด็กหญิงปาริดา  ถังเงิน
เด็กชายสุรสีห  ลิ้มละมัย
เด็กหญิงใยบัว  แจมสี

เหรียญทอง การแขงขันประดิษฐพานพุมสักการะ 
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กชายกฤษณพงษ  ชางไมงาม
เด็กชายชาคริต  มั่นพรรษา
เด็กหญิงภาวีณี  ชื่นขํา

เหรียญทอง การแขงขันจัดสวนถาดแบบแหง
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงธนวรรณ  เพิ่มพูนเจริญยศ
เด็กหญิงศุจีรา  ใจชน
เด็กหญิงศุภนุช  ติณณณพล

เหรียญเงิน การแขงขันทํานํ้าพริก ผักสด 
เครื่องเคียง ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

8-11 ต.ค. 61 เด็กหญิงกิ่งกาญจน  มนัสวงษกาญจน
เด็กหญิงธีรัตน  ใจดี
เด็กหญิงมนัสพร  หนูนันท

เหรียญทอง การแขงขันทําอาหารคาวหวาน
เพื่อสุขภาพ ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรม
ครั้งที่ 68 สพป.กจ 2

26-27 พ.ย. 61 เด็กชายรัชชานนท  เทพนม
เด็กหญิงณิชากร  ชาติวงศ
เด็กหญิงสิริกัญญา  ปริยาปญจางค

เหรียญเงิน การแขงขนัความเปนเลศิทางวชิาการ ป.1-3 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กชายพิชญะ  โพธิ์พารากุล
เด็กหญิงกัญญาภัค  เลิศจินตนาการ
เด็กหญิงจิรารักษ  เจนเจริญ

เหรียญเงิน การแขงขนัความเปนเลศิทางวชิาการ ป.4-6 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงแพรวา  สุขสมบัติ เหรียญทอง การแขงขันเลานิทานคุณธรรม ป.1-3 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงณัฐชานันท  สุขสันติกิจกุล เหรียญทอง การแขงขันเลานิทานคุณธรรม ป.4-6 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษสนิท
เด็กหญิงอัจจิมา  สุขผิน
เด็กหญิงเจนสุดา  นามยศ

เหรียญทอง การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show) 

ป.1-6

สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงวนัญญา  พระสวาง เหรียญเงิน การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ
(Story Telling) ป.1-3

สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงรินรดา  สาเทศ เหรียญทอง การแขงขันเลานิทานภาษาอังกฤษ
(Story Telling) ป.4-6

สังฆมณฑลราชบุรี
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26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงกัญญพัชร  สระสม
เด็กหญิงชนกพัชร  สุขศรี
เด็กหญิงณัฐธีรา  กระตายทอง
เด็กชายธัญเทพ  พุธพริ้ง
เด็กหญิงนภัทรลดา  เซี่ยงวอง
เด็กหญิงปนฑิตา  กอวังตะโก
เด็กหญิงปาณิสรา  สินเจริญชัย
เด็กหญิงพรลภัส  เสือสด
เด็กหญิงสุภัสสรา  หอมหวล
เด็กหญิงอัญชิสา  ทัศนทอง
เด็กหญิงแกวกาญจน  มนัสวงษกาญจน
เด็กหญิงไอรดา  ฉีดจันทร

เหรียญเงิน การแขงขัน การเตนประกอบเพลง
จากหนังสิอ Everybody up

ป.1-3

สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงกนกเพชร  กําเนิดกาญจน
เด็กหญิงกวินธิดา  โอฬารฤทธิ์กุล
เด็กหญิงจิรภิญญา  กุสะโล
เด็กหญิงณฤดี  นนทบุตร
เด็กหญิงณัฏณิชา  ฉายภาค
เด็กหญิงธนวรรณ  เพิ่มพูนเจริญยศ
เด็กหญิงธีราพร  เสนาลักษณ
เด็กหญิงปวริศา  แสงจันทร
เด็กหญิงพัณณิตา  ชาญสูงเนิน
เด็กหญิงอรจิรา  สุนทกิจ
เด็กหญิงกมลพร  คงมี
เด็กหญิงจิรรัชญา  กุสะโล

เหรียญทอง การแขงขัน การเตนประกอบเพลง
จากหนังสิอ Everybody up

ป.4-6

สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กชายวงศพัทธ  กีรติปญญศักดิ์ เหรียญทอง การแขงขัน Multi Skills ป.4-6 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงศุภธิดา  ทรพับ เหรียญทอง การแขงขันพูดภาษาจีน ป.1-3 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงจุฑามาศ  คําเขียว เหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาจีน ป.4-6 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กชายชินาธิป  ยูงศิริกาญจน เหรียญเงิน การประกวดศิลปนรุนเยาว ป.1-3 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงสุพัสศร  พูลเดช เหรียญทอง การประกวดศิลปนรุนเยาว ป.4-6 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กชายจอมทัพ  ไทยชมพู
เด็กชายยศัสวิน  จงออน

เหรียญทอง การแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร
(MS – Paint 2010) ป.1-3

สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงภารดี  ไทยสงเคราะห
เด็กหญิงกชพร  อรชร                                                                          

เหรียญเงิน การแขงขันทักษะทางคอมพิวเตอร
(MS – Power Paint 2010) ป.4-6

สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงณัฐพร  ธรรมรจน
เด็กหญิงพิรุณพร  ศรสินชัย
เด็กหญิงสุพัตตรา  บุตรนํ้าเพชร

เหรียญทอง การแขงขันสิ่งประดิษฐรีไซเคิล ป.1-3 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงศุภิสรา  ผองใส
เด็กหญิงธัญชนก  เกียรติอมรเวช
เด็กหญิงพิมพนารา  ออนนอย

เหรียญทอง การแขงขันสิ่งประดิษฐรีไซเคิล ป.4-6 สังฆมณฑลราชบุรี

...ระดับประถม...
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ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2561

ว.ด.ป. ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

26-27 พ.ย. 61 เด็กชายธรกร  อินทรโสภา
เด็กชายธนกฤต  เนื่องจํานง
เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  เรือนรื่น

เหรียญทองแดง การประกวดหนังสือเลมเล็ก ป.4-6 สังฆมณฑลราชบุรี

26-27 พ.ย. 61 เด็กหญิงสรรเพชุดา  วงษสนิท
เด็กหญิงอัจจิมา  สุขผิน
เด็กหญิงเจนสุดา  นามยศ

เหรียญทอง การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show)  

ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กหญิงธัญพิชชา  คําลอย เหรียญทอง การแขงขันรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กชายวงศพัทธ  กีรติปญญศักดิ์ เหรียญเงิน การแขงขัน Multi Skills Competiton 
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กหญิงธมลวรรณ  นิธิภัทรารัตน
เด็กหญิงอนันตญา  อาลัยเวช

เหรียญทอง การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน 
ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กหญิงณัฏฐกมล  วิไลเลิศ
เด็กหญิงปวริศา  มงคล
เด็กหญิงรดา  นวลใหม

เหรียญเงิน การประกวดยุวบรรณารักษ
สงเสริมการอาน ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กหญิงพราวรวี  เกกินะ
เด็กชายเจษฎาภรณ  อุทัยแพน

เหรียญทองแดง การแขงขันการสรางการตูนเรื่องสั้น 
(Comic Strip) ป.4-6

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กชายกิจเจริญทรัพย  สุรินทร
เด็กชายภูริณัฐ  อึ๊งพานิช
เด็กชายวรโชติ  ผองใส

เหรียญทอง การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน 
ป.1-6

งานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ
 ครั้งที่ 68 

...ระดับประถม...
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ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2561

ว.ด.ป. ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

24 ก.ย. 61 เด็กหญิงพัตชราภา  กลอมฉิม
เด็กหญิงญาณิศา  บวรสืบบุญ
เด็กหญิงปริณาห  พินิจการณ

รองชนะเลิศ
อันดับ 2

การแสดงทางดานวิทยาศาสตร
(Science Show) ระดับมัธยม

ศูนยวิทยาศาสตร
กาญจนบุรี

16-18 ส.ค.61 เด็กหญิงณัฐชา  หนูนันท ชนะเลิศ ทักษะการอานภาษาไทย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-3

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาญจนบุรี

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงธนพร  โพธิทอง เหรียญทอง การแขงขันเรียงรอยถอยความ
(การเขียนเรียงความ) ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงบัณฑิตา  คูประชามิตร
เด็กหญิงเรนะ  อาซามิ

เหรียญทอง การแขงขันกวีเยาวชนคนรุนใหม
กาพยยานี 11 (6 บท) ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กชายสรวุฒิ  สอนกระตาย เหรียญทอง การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตร ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กชายกันติทัต  สรอยคํา
เด็กชายนพนริศ  กาญวรนสันติ
เด็กชายศักรนันทน  เหลาเจริญทรัพย

เหรียญทอง การประกวดโครงงานคณิตศาสตร ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กชายพงศภัค  แกวมีศรี
เด็กชายวสันต  เย็นกลม
เด็กชายสันติพงษ  ทองดอนพุม

เหรียญทอง การแขงขันอัจฉริยภาพ
ทางวิทยาศาสตร ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงญาณิศา  บวรสืบบุญ
เด็กหญิงปริณาห  พินิจการณ
เด็กหญิงพัตชราภา  กลอมฉิม

เหรียญทอง การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร 
(Science Show)  

ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงกนกอร  จันทรบุตร
เด็กหญิงฐิตาภร  ไตรพรประเสริฐ
เด็กหญิงธนพร  โคตะมะ
เด็กหญิงพิมพนารา  ถิ่นจวงจันทร
เด็กหญิงอาจารี  สุขศรี      

เหรียญทอง การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงสุกฤตา  หาญแรง เหรียญทอง การประกวดเลานิทานคุณธรรม ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กชายคามิน  เกิดโสรส
เด็กหญิงณิชากร  คนตรง

ชนะเลิศ การประกวดมารยาทไทย
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กชายธนบดี  ถาวร
เด็กชายสุรวีศ  ใจรื่น

เหรียญทองแดง การแขงขันตอบปญหาสุขศึกษา
และพลศึกษา ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงณัฐภาส  ภรณรัตนจิรา เหรียญเงิน การแขงขัน “ศิลปสรางสรรค”
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงธนัชชา  ปานนิล เหรียญเงิน การแขงขันวาดภาพระบายสี 
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงแกวหัตถา  วิเชนสวัสดิ์ เหรียญทอง การแขงขันภาพจิตรกรรมไทย
สีเอกรงค ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

...ระดับมัธยม...
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ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2561

ว.ด.ป. ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงกชกร  เหลืองตระกูล ชนะเลิศ การแขงขันวาดภาพลายเสน
(Drawing) ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงมุฑิตา  ชื่นจิตรชม เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงไทยลูกทุง
ประเภทหญิง ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงจันทิมา  มุขยพาณิชย
เด็กชายชุมแสง  จาดใจดี
เด็กชายณัชพล  จงพิพัฒนวณิชย
เด็กชายณัชพล  เหลืองศศิธร
เด็กหญิงธนพร  ชูศูนย
เด็กชายธนวัฒน  สุขขี
เด็กชายนวฤทธิ์  มุราชวงษ
เด็กหญิงปุญญิศา  จันทรเรือง
เด็กหญิงพภัสสร  รักษาสระนอย
เด็กหญิงพรนัชชา  นวมปฐม
เด็กชายภาณุพงศ  เล็กสูน
เด็กชายภูริต  ปลดเปลื้อง
เด็กชายภูเบศวร  พันธุภักดี
เด็กหญิงมณฑกร  ปยวิไลวรรณ
เด็กชายรจนพัชร  บวรสมสฤษดิ์
เด็กหญิงรวิพันธ  ภักดีวงษ
เด็กหญิงวรรณวรินทร  กาญจนประดิษฐ
เด็กชายวัชรชัย  ฉัตรธงชัยกุล
เด็กหญิงอรยา  เจริญวัย
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขอราม

เหรียญทอง การประกวดละครคุณธรรม
ม.1-6

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงชลธิชา  จงศิริ
เด็กชายณภัทร  กวางคีรี
เด็กชายธนพงศ  ธรรมประกอบ
นายธนวัฒน  ธนวิวัติ
เด็กชายอิงครัตน  กลอมกําเนิด
เด็กชายอิทธิวุฒิ  ดาปาน

เหรียญทอง การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงภัทริยา  อนุตรปรีชาวงศ เหรียญทอง การแขงขันขับรองเพลงสากล
ประเภทหญิง ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เดก็ชายทีเจ ฟรานซ เซสเซอร จ ีมาสคารนิาส เหรียญเงิน การแขงขันพูดภาษาอังกฤษ
(Impromptu Speech) ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงณัฐชา  หนูนันท เหรียญทองแดง การแขงขันเลานิทาน
(Story Telling) ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงฐิตารีย  โพธิ์เกษม เหรียญทองแดง การแขงขัน Multi Skills
Competition ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงกุลธิดา  แสงนวน
เด็กหญิงอรุณวิไล  ตัณฑะเตมีย

ชนะเลิศ การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-3 งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

...ระดับมัธยม...
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ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2561

ว.ด.ป. ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงชุติมา  คําทุม
เด็กหญิงปรวีย  หลิมปญญา
เด็กชายพิศณะ  ปนลําพอง
เด็กหญิงวรรณกนก  ผาภูมิสุโข
เด็กหญิงศกาสรณ  นิตยประเสริฐ

เหรียญทองแดง การแขงขันละครสั้นภาษาอังกฤษ
 (Skit) ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กชายธนภัทร  ศรีประสพชัย
เด็กชายนฤดล  ไชยวงษ

เหรียญทอง การแขงขันตอศัพทภาษาอังกฤษ
(ครอสเวิรด) ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กชายดรัณภพ  ตายคะนอง
เด็กชายธีรภัทร  เซี่ยงจง

เหรียญเงิน การแขงขันการสรางเกมสรางสรรค
จากคอมพิวเตอร ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

8-10 พ.ย. 61 เด็กหญิงจีรนันท  กระตายทอง
เด็กหญิงชลิตา  ชัยนอยสงา
เด็กหญิงชัชชญา  ลํ้าสิริถาวรกุล
เด็กหญิงณัฐชา  กุสุมสุทธิกุล
เด็กชายพีรกร  แขงขัน
เด็กหญิงอภิสรา  ชัยสงเคราะห

ชนะเลิศ การแขงขันประดิษฐกระทง
ดอกไม ธูปเทียนแพ ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม 
ครั้งที่ 68 สพม.เขต 8

25-27 ธ.ค. 61 เด็กหญิงจันทิมา  มุขยพาณิชย
เด็กชายชุมแสง  จาดใจดี
เด็กชายณัชพล  จงพิพัฒนวณิชย
เด็กชายณัชพล  เหลืองศศิธร
เด็กหญิงธนพร  ชูศูนย
เด็กชายธนวัฒน  สุขขี
เด็กชายนวฤทธิ์  มุราชวงษ
เด็กหญิงปุญญิศา  จันทรเรือง
เด็กหญิงพภัสสร  รักษาสระนอย
เด็กหญิงพรนัชชา  นวมปฐม
เด็กชายภาณุพงศ  เล็กสูน
เด็กชายภูริต  ปลดเปลื้อง
เด็กชายภูเบศวร  พันธุภักดี
เด็กหญิงมณฑกร  ปยวิไลวรรณ
เด็กชายรจนพัชร  บวรสมสฤษดิ์
เด็กหญิงรวิพันธ  ภักดีวงษ
เด็กหญิงวรรณวรินทร  กาญจนประดิษฐ
เด็กชายวัชรชัย  ฉัตรธงชัยกุล
เด็กหญิงอรยา  เจริญวัย
เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขอราม

เหรียญทอง ประกวดละครคุณธรรม
ม.1-6

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กหญิงกนกอร  จันทรบุตร
เด็กหญิงฐิตาภร  ไตรพรประเสริฐ
เด็กหญิงธนพร  โคตะมะ
เด็กหญิงพิมพนารา  ถิ่นจวงจันทร
เด็กหญิงอาจารี  สุขศรี

เหรียญเงิน การประกวดเพลงคุณธรรม
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 68 

...ระดับมัธยม...
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ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2561

ว.ด.ป. ชื่อ – สกุล รางวัลที่ไดรับ รายการแขงขัน หนวยงานที่จัด

25-27 ธ.ค. 61 เด็กชายคามิน  เกิดโสรส
เด็กหญิงณิชากร  คนตรง

เหรียญทอง การประกวดมารยาทไทย
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กหญิงกชกร  เหลืองตระกูล เหรียญทองแดง การแขงขันวาดภาพลายเสน
(Drawing) ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กหญิงชลธิชา  จงศิริ
เด็กชายณภัทร  กวางคีรี
เด็กชายธนพงศ  ธรรมประกอบ
นายธนวัฒน  ธนวิวัติ
เด็กชายอิงครัตน  กลอมกําเนิด
เด็กชายอิทธิวุฒิ  ดาปาน

เหรียญทองแดง การประกวดวงดนตรีสตริง
ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 68 

25-27 ธ.ค. 61 เด็กหญิงจีรนันท  กระตายทอง
เด็กหญิงชลิตา  ชัยนอยสงา
เด็กหญิงชัชชญา  ลํ้าสิริถาวรกุล
เด็กหญิงณัฐชา  กุสุมสุทธิกุล
เด็กชายพีรกร  แขงขัน
เด็กหญิงอภิสรา  ชัยสงเคราะห

เหรียญทองแดง การแขงขันประดิษฐกระทง
ดอกไม ธูปเทียนแพ ม.1-3

งานศิลปหัตถกรรม
ระดับชาติ ครั้งที่ 68 

...ระดับมัธยม...
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จากครู...ถึงศิษยรกั 

ม.3/1

ถา...“ครูไมรัก”
 ครูจะ...ไมดุ ไมดา ไมวา ไมบน 

 ครูจะ...ไมเคี่ยว ไมเข็น ไมตัก ไมเตือน

 ครูจะ...ไมพูด ไมตาม ไมถาม ไมไถ  

 ครูจะ...ไมเหนื่อย ไมเครียด ไมสน ไมทน ไมทํา

 แตเพราะ...“ครูรัก”
 สุดแสนจะเหนื่อย...ครูก็ทน

 สุดแสนจะเหนื่อย...ครูก็ตาม

 ถึงจะเสียใจสักกี่ครั้ง...เราก็ยังเปนศิษยของครู   ครูเอก & ครูหญิง

 ตลอดระยะเวลาทีผ่านมา พวกเรามธัยม 3/1 ไดเรียนท่ีโรงเรยีนอนุชนศกึษาแหงนี ้พวกเราไดรบัความรกั  ความอบอุน  ความผูกพนั

ของคุณครทุูกๆ ทานทีค่อยเอาใจใสและชวยเหลอืพวกเราตลอดมา  ในวนัทีพ่วกเรามีปญหา ทานจะคอยใหคาํแนะนาํทีด่ใีหแกพวกเรา นอกจากนี้

โรงเรยีนอนุชนศึกษายงัทาํใหเรารูจกัคาํวา เพือ่น เพือ่นทีค่อยอยูเคยีงขางกนัเสมอมาถงึแมจะมทีะเลาะกนับางแตกพ็รอมจะใหอภยัเสมอ

 สุดทายนี้ เมื่อถึงเวลาที่เราตองจากกันไป พวกเราอยากบอกคุณครูวา ไมวาเวลาจะผานไปนานแคไหน พวกเราจะไมลืมคุณครู

และขอบพระคุณคุณครูทุกทานที่สั่งสอนพวกเราจนเติบใหญมาถึงวันนี้

จากใจนักเรียนหอง 3/1
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จากครู...ถึงศิษยรกั 

ม.3/2

 ครูขออวยพรชัยใหตอนจบ  ใหประสบแตสขุสนัตสดุหรรษา

ทําความดีตามอยางครูสั่งมา   มีเมตตาการุณยหนุนนอมนํา

 ครูจะคอยชื่นชมความสําเร็จ  จงเอื้อมเด็ดใหถึงซึ่งสิ่งหวัง

กาวตอไปอยาใหทอตอกําลัง  จนถึงฝงที่ฝนไวสมใจปอง

Glory in life is not in never failing. But rising each time we fail. 

ความสําเร็จในชีวิตไมใชการที่ไมเคยพายแพ หากแตเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ลมลง

จาก ครูเหมียว & ครูหญิง

 ครูพรํ่าบนพรํ่าสอนเพื่อจะได   หวังจะใหศิษยเพียรเรียนศึกษา

เพื่อจะไดนําความรูและวิชา    ไปชวยหาเลี้ยงชีพสําหรับตน

 ศิษยนั่งเลนศิษยไมเรียนครูเตือนวา  อันวิชาสําคัญจะมีผล

ขยันไวเพื่อวันหนาไมอายตน   หมั่นฝกฝนเพื่อชีวิตจะไดดี

 ทุกสิ่งนั้นศิษยจําคําครูไว   จารดวยใจคําครูถึงมั่งศรี

และจะนําไปใชใหไดดี    ครูคนนี้ศิษยไมลืมตลอดกาล

จากใจนักเรียนหอง 3/2
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จากครู...ถึงศิษยรกั 

ม.3/3

 ตั้งแตวันแรกที่จะเขามาเรียนที่โรงเรียนอนุชนศึกษา ก็รูสึกต่ืนเตน

วาจะเรยีนยากไหม วาคณุครจูะดหุรอืเปลา แตพอไดมาเรยีนความคดิกเ็ปล่ียนไป

มีเพื่อนที่ดีคอยอยูเคียงขางกัน มีครูที่ใหความรัก ความอบอุน ทําใหพวกเราได

อยูในครอบครัวอนุชนที่ดี เราจะจดจําเวลาดีๆ ที่อยูรวมกันตลอดไป

จากใจนักเรียนหอง 3/3

 ตลอดระยะเวลาที่อยูในรั้วอนุชนศึกษา สิ่งที่ครูอยากจะบอก ครู

ก็ไดบอกหมดแลว สิ่งที่ครูอยากจะให ก็ไดใหไปแลวทั้งหมด จนถึงวันนี้

เปนหนาทีข่องนกัเรยีน ทุกๆ คน  ท่ีจะนาํสิง่ท่ีไดรบัไปปรบัใชกบัการดาํเนนิ

ชีวิตในวันขางหนา สิ่งที่ครูอยากได คือ การเห็นลูกศิษยเปนคนดีของ

โรงเรียน ของครอบครัว และสังคมตอไป สุดทายขอใหลูกศิษยทุกคน

ประสบความสําเร็จกับทุกสิ่งทุกอยางที่ปรารถนา     

ดวยรักและหวังดี

ครูนา,ครูดา
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อบรม สัมมนาครู

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการศึกษาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหบรรลุมาตรฐาน

การเรียนรูและตัวชี้วัดในทุกกลุมสาระการเรียนรู โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว.)

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสรางเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ที่สอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และตัวชี้วัด 

โดย สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ ( พว.)

อบรมครู เพิ่มเติม ทักษะฯ และความรูทางการสอนภาษาตางประเทศ ณ โรงแรมเวสเทิรนแกรนด จ.ราชบุรี

อบรมครู ดานการจัดการเรียนรูแบบโครงงานตามแนวทางโครงงานบานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย

อบรมครู ดานการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เรื่อง Google Forme

สัมมนาคุณครูใหม อนุชนศึกษา ปการศึกษา 2561
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เชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอนุชน 61

รางวัลครูดีเดนระดับปฐมวัย

1.  นางสาวธัญกมล  บวรสืบบุญ

2. นางรัตนา  พรศิริกาญจน

3. นางสาวสุกัญญา คะเชนชร

รางวัลครูดีศรีสังฆมณฑลราชบุรี

1. นางเพ็ญณี  รุงเชา

2. นางสาวอุษา  บุญทอง

3. นางนุจรี  ปานทอง

รางวัลครูดีเดนระดับประถมศึกษา

1. นางสาวสุพาภรณ มีกุศล
2. นางเสาวดี  โพธิ์งาม
3. นางสาวธารารัตน เสริมสุข
4. นางจิญาภร  ขันทวี
5. นายศุภชัย  วงษสนิท

รางวัลครูดีของหนู

1. นางประทุม  ศิริรักวงษา
2. นางแสงหลา อัศวบัญญัติกุล
3. นางปราณี  อุนโรจน
4. นางเพียงใจ  มงคล
5. นางวัชรี  อรุณทอง
6. นางสาวนันทนา ยศอินทร

รางวัลครูดีเดน

ระดับมัธยมศึกษา

รางวัลครู

สนบัสนนุการศกึษา

รางวัลครอบครัว

ครูดีสงัฆมณฑลราชบรีุ

1. นางกาญจนา เพ็ชรแกว

2. นางสาววิภาภรณ มูลชมภู

1. นางสาวกิตติมาพร วิเศษสิงห

1. นางนภาลัย   มนตคลํ้า
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เชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอนุชน 61

รางวัลครูสาระฯ ภาษาไทยดีเดน

ระดับกลุมโรงเรียนเอกชน

นางสายพิณ  อินทปทม

รางวัล ครูคาทอลิกผูอุทิศตนเพื่อประกาศพระคริสเจา

1. นางประทุม   ศิริรักวงษา
2. นางสาวพิมพนิภา กฤติธนาเดช
3. นางสาวพูนรัตน สวัสดี
4. นางรัตนา  พรศิริกาญจน
5. นางสุมล  ธรรมแท
6. นางสาวสายสุนีย รักดี
7. นางศิริพร   ภูแสนสะอาด
8.  นางจิญาภร  ขันทวี
9. นางสาวรินดา บุญลอ
10. นางศิริรัตน   เจริญชัย

รางวัลครูผูฝกสอนนักเรียนไดรับรางวัลเหรียญทองจากงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจําปการศึกษา 2561 

การแขงขันการแสดงทางวิทยาศาสตร (Science Show) ป.4-6
 1. นางเสาวดี โพธิ์งาม
 2. นางสาวอชิรญาณ โอถาวรวงษ
การแขงขันขับรองเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-6 
 1. นายนพมัย สายสรอยทอง
การแขงขันหุนยนตระดับพื้นฐาน ป.1-6
 1. นางสาวรุงอรุณ อุนใจ
การแขงขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน  ชวงชั้น ป.4-6
 1. นายกฤษฎา พรหมมาบุญ
การประกวดมารยาทไทย  ระดับ ม.1-3
 1. นางกาญจนา เพ็ชรแกว
การประกวดละครคุณธรรม ระดับ ม.1-6
 1. นางกาญจนา เพ็ชรแกว
 2. นางสุรีรัตน         พึ่งพิน
 3. นางสาววนิดา      สายมี

4.นางนุจรี ปานทอง
5.นางสาวรินดา บุญลอ

www.anuchon.ac.th 

Í¹Øª¹ÊÒÃ 256146



เชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอนุชน 61

รางวัล “ผูบังคับบัญชาลูกเสือ

ดีเดน ประเภทผูสอน”

รางวัล “ คุรุสดุดี” เนื่องในโอกาสวันครู ประจําป 2561 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 

จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา  สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

นางศิริพร     ภูแสนสะอาด นางสุพรรณา      สัจจเสนีย    

รางวัล ครูโรงเรียนเอกชนดีเดน (Private School Teacher Award 2019)

1. นางรัตนาพร วงษสนิท
2. นางสาวศรุตยา เอกวรรณัง
3. นายศุภชัย  วงษสนิท
4. นายเจษฎา  พูลสุวรรณ
5. นางสาววนิดา สายมี
6. นางสาวกิตติมาพร วิเศษสิงห
7. นางวัชรี  อรุณทอง 
8. นางสาวสุพาภรณ มีกุศล
9. นางสาวธัญกมล บวรสืบบุญ
10. นางสาวสิริกันยา ภูธงทอง
11. นางสาวบุญชวย สูนทกิจ
12. นางสาวศันสนีย มงคลมะไฟ4.นางนุจรี ปานทอง

5.นางสาวรินดา บุญลอ

www.anuchon.ac.th 
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แบบปกชื่อเครื่องแบบนักเรียนภาคปกติ

บริบาล-ปฐมวัย ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3

เครื่องแบบชุดนักเรียนภาคปกติ

นักเร�ยนหญิง

 ป�ก อ.ช.ศ. ขนาด 1 นิ้ว ด�วยไหมสีแดง หน�าอกด�านขวา
 ป�กชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีแดง

 ป�กชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีแดง หน�าอกด�านขวา
 (ไม�ป�ก อ.ช.ศ.)

พรเพ็ญ ใจสะอาด

อ.ช.ศ.
ภาคภูมิ รักเรียน

 นักเร�ยนชาย

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 ป�กชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีแดง หน�าอกด�านขวา
 ป�กชื่อเล�น ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีนํ้าเงิน ด�านล�างชื่อ-นามสกุล

พรเพ็ญ ใจสะอาด

ใบเฟรน

ระดับชั้น บริบาล - ปฐมวัย 

 แบบปกชื่อเครื่องแบบนักเรียน  IEP

ป�กแบบเดียวกับเครื่องแบบนักเรียนภาคปกติ แต�เปลี่ยนจากภาษาไทยเป�นภาษาอังกฤษตัวพิมพ�ใหญ�

  ป�ก A.N.C. ขนาด  1 นิ้ว ด�วยไหมสีแดง หน�าอกด�านขวา
  ป�กชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5  ซม. ด�วยไหมสีแดง

A.N.C.
PORNPEN JAISAARD

เครื่องแบบชุดนักเรียน
Intensive English Program (IEP)

เครื่องแบบชุดพละ

 นักเรียนภาคปกติ
 ป�กชือ่-นามสกุล ภาษาไทย 
 ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีแดง

 หน�าอกด�านขวา

 นักเรียน  IEP
 ป�กแบบเดียวกับชุดพละนักเรียนภาคปกติ
 แต�เปลี่ยนจากภาษาไทยเป�นภาษาอังกฤษ

 ตัวพิมพ�ใหญ�
บริบาล-ปฐมวัย ป.1-ม.3

ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3ปฐมวัย

 Í¹Øª¹ÊÒÃ
w w w . a n u c h o n . a c . t h

ชุดวายนํ้าใชสําหรับนักเรียนบริบาล ปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

“นักเรียนหญิงต�องสวมหมวกคลุมผมทุกครั้ง
ที่ลงสระว�ายนํ้า”

เครื่องแบบชุดวายนํ้า

เครื่องแบบชุดลูกเสือ

 นักเรียน ภาคปกติ ป.1-ป.6 ป�ก ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
 นักเรียน IEP ชั้น ป.1-ป.6 ป�ก ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวพิมพ�ใหญ�ทั้งหมด
   เครื่องหมายลูกเสือ โรงเรียนจะชี้แจงและจัดจําหน�าย ทุกต�นป�การศึกษา
   ป�ายชื่อลูกเสือสามัญรุ�นใหญ� ม.1 และนักเรียนมัธยมศึกษาที่เข�าใหม�

 ทางโรงเรียนจะอํานวยความสะดวก ป�กชื่อให�กับนักเรียนหลังจากเป�ดเทอม

ป.1-ป.3
ลูกเสือสํารอง

ป.4-ป.6
ลูกเสือสามัญ

ม.1-ม.3
ลูกเสือสามัญรุนใหญ

         หนา

วาทะอธิการ        1

ศิษยเกาคนเกง        2

เสียงจากผูปกครอง       3

เมาทซี่....มีเรื่องเด็ด       5

ปฐมวัยขอแจม        6

บัณฑิตนอย         9

หมูบานคุณธรรม       11

Project Approach Exhibition    12

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย     16

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร    17

กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร    18

กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 19

กลุมสาระการเรียนรูสุขศึกษา และพลศึกษา 20

กลุมสาระการเรียนรูศิลปศึกษา    21

กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยี 22

กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ  23

Intensive English Program     24

อนุชนสัมพันธ        26

ความเปนเลิศทางวิชาการ ปการศึกษา 2560 29

จากศิษยถึงครู        40

อบรม สัมมนาครู         43

เชิดชูเกียรติ ครูดีศรีอนุชน 60                                      45

ฉลองวัดแมพระประจักษเมืองลูรด   47

เครื่องแบบนักเรียน       48

สังคมไทยเปลี่ยนไปมากครับ เราจะทําอยางไรดี...?
 สวัสดีครับ...มีบทวิเคราะหหน่ึงอานแลวอึ้งจึงนํามาฝาก... “ขออยาให
เปนความจริงตามนี้เลย” ...อีก 20 - 30 ปขางหนา พวกคนไทยจะโงลง เขมร 
พมา แขก จีน ฝรั่ง จะเขามายึดอาชีพคนไทยเกือบทั้งหมดคนไทยจะเปนลูกจาง
คนพวกนี้ จึงขอใหชวยกันคิดหาทางปองกันไมใหความกลัวนี้เปนความจริง
 1. เดก็ไทยสมยันีส้นใจแตโทรศพัท เลนไลน เลนเกมสกนัทัง้วนัทัง้คนื
ไมหลบัไมนอน นอนดกึ ตืน่สาย หนงัสอืไมสนใจเรยีน ตืน่ไมทนัพอสายกห็นีเรยีน 
พอมาเรียนกไ็มรูเรือ่งเบ่ือชวนกนัหนีเรียนไปต้ังแกง ติดยา มัว่เซ็ก ใครเรียนกแ็กลง
กวนเพื่อน เลยเหมือนกันทั้งหมด 
 2. ครูสอนไปตามหนาที่ ถาเข็มงวดมากไปพอ-แมก็มาเอาเรื่อง 
เด็กก็ไดใจเพราะพอแมตามใจ เลี้ยงลูกแบบเทวดา อยากไดอะไรตองได
 3. การวัดผล เด็กสอบตกตองยัดเหยียดใหผานใหได ไมงั้นเสียช่ือครู
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 และรฐักย็กเลกิมาตรการตางๆ ใหชาวตางชาตทิาํงานได ตอนแรก
ก็ขายพวกเดียวกันกอน ตอมาก็ขายใหคนไทย ตอนน้ีกาวหนามีผัวไทยเมียไทย
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

ที่ปรึกษา    บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต
บรรณาธิการ   นายเอกราช  สมบูรณ
พิสูจนอักษร   นางสาวนันทนา ยศอินทร
กองบรรณาธิการ  นางศิริพร   ภูแสนสะอาด  
                  นางนุจรี   พันจริต
    นางสุพรรณา  สัจจเสนีย        
    นางรินดา   อึ๊งพานิช
    นางขนิษฐา  สมบูรณ          
     นายเจษฎา  พูลสุวรรณ
    นางสาวเพ็ญจันทร ดวงดาว         
    นางประทุม  ศิริรักษวงษา
    นางสาวกิตติมาพร วิเศษสิงห
รูปเลม/ศิลปกรรม  นางสาวพันธิมล   สมทรง

www.anuchon.ac.th 
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แบบปกชื่อเครื่องแบบนักเรียนภาคปกติ

บริบาล-ปฐมวัย ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3

เครื่องแบบชุดนักเรียนภาคปกติ

นักเร�ยนหญิง

 ป�ก อ.ช.ศ. ขนาด 1 นิ้ว ด�วยไหมสีแดง หน�าอกด�านขวา
 ป�กชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีแดง

 ป�กชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีแดง หน�าอกด�านขวา
 (ไม�ป�ก อ.ช.ศ.)

พรเพ็ญ ใจสะอาด

อ.ช.ศ.
ภาคภูมิ รักเรียน

 นักเร�ยนชาย

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

 ป�กชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีแดง หน�าอกด�านขวา
 ป�กชื่อเล�น ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีนํ้าเงิน ด�านล�างชื่อ-นามสกุล

พรเพ็ญ ใจสะอาด

ใบเฟรน

ระดับชั้น บริบาล - ปฐมวัย 

 แบบปกชื่อเครื่องแบบนักเรียน  IEP

ป�กแบบเดียวกับเครื่องแบบนักเรียนภาคปกติ แต�เปลี่ยนจากภาษาไทยเป�นภาษาอังกฤษตัวพิมพ�ใหญ�

  ป�ก A.N.C. ขนาด  1 นิ้ว ด�วยไหมสีแดง หน�าอกด�านขวา
  ป�กชื่อ-นามสกุล ขนาด 0.5  ซม. ด�วยไหมสีแดง

A.N.C.
PORNPEN JAISAARD

เครื่องแบบชุดนักเรียน
Intensive English Program (IEP)

เครื่องแบบชุดพละ

 นักเรียนภาคปกติ
 ป�กชือ่-นามสกุล ภาษาไทย 
 ขนาด 0.5 ซม. ด�วยไหมสีแดง

 หน�าอกด�านขวา

 นักเรียน  IEP
 ป�กแบบเดียวกับชุดพละนักเรียนภาคปกติ
 แต�เปลี่ยนจากภาษาไทยเป�นภาษาอังกฤษ

 ตัวพิมพ�ใหญ�
บริบาล-ปฐมวัย ป.1-ม.3

ป.1-ป.3 ป.4-ป.6 ม.1-ม.3ปฐมวัย

 Í¹Øª¹ÊÒÃ
w w w . a n u c h o n . a c . t h

ชุดวายนํ้าใชสําหรับนักเรียนบริบาล ปฐมวัย
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

“นักเรียนหญิงต�องสวมหมวกคลุมผมทุกครั้ง
ที่ลงสระว�ายนํ้า”

เครื่องแบบชุดวายนํ้า

เครื่องแบบชุดลูกเสือ

 นักเรียน ภาคปกติ ป.1-ป.6 ป�ก ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
 นักเรียน IEP ชั้น ป.1-ป.6 ป�ก ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตัวพิมพ�ใหญ�ทั้งหมด
   เครื่องหมายลูกเสือ โรงเรียนจะชี้แจงและจัดจําหน�าย ทุกต�นป�การศึกษา
   ป�ายชื่อลูกเสือสามัญรุ�นใหญ� ม.1 และนักเรียนมัธยมศึกษาที่เข�าใหม�

 ทางโรงเรียนจะอํานวยความสะดวก ป�กชื่อให�กับนักเรียนหลังจากเป�ดเทอม

ป.1-ป.3
ลูกเสือสํารอง

ป.4-ป.6
ลูกเสือสามัญ

ม.1-ม.3
ลูกเสือสามัญรุนใหญ

         หนา

วาทะอธิการ        1

ศิษยเกาคนเกง        2

เสียงจากผูปกครอง       3

เมาทซี่....มีเรื่องเด็ด       5

ปฐมวัยขอแจม        6

บัณฑิตนอย         9

หมูบานคุณธรรม       11

Project Approach Exhibition    12
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สังคมไทยเปลี่ยนไปมากครับ เราจะทําอยางไรดี...?
 สวัสดีครับ...มีบทวิเคราะหหนึ่งอานแลวอึ้งจึงนํามาฝาก... “ขออยาให
เปนความจริงตามนี้เลย” ...อีก 20 - 30 ปขางหนา พวกคนไทยจะโงลง เขมร 
พมา แขก จีน ฝรั่ง จะเขามายึดอาชีพคนไทยเกือบทั้งหมดคนไทยจะเปนลูกจาง
คนพวกนี้ จึงขอใหชวยกันคิดหาทางปองกันไมใหความกลัวนี้เปนความจริง
 1. เดก็ไทยสมยันีส้นใจแตโทรศพัท เลนไลน เลนเกมสกนัทัง้วนัทัง้คนื
ไมหลบัไมนอน นอนดกึ ตืน่สาย หนงัสอืไมสนใจเรยีน ตืน่ไมทนัพอสายกห็นีเรยีน 
พอมาเรียนกไ็มรูเรือ่งเบือ่ชวนกนัหนเีรยีนไปตัง้แกง ตดิยา มัว่เซก็ ใครเรยีนกแ็กลง
กวนเพื่อน เลยเหมือนกันทั้งหมด 
 2. ครูสอนไปตามหนาที่ ถาเข็มงวดมากไปพอ-แมก็มาเอาเรื่อง 
เด็กก็ไดใจเพราะพอแมตามใจ เลี้ยงลูกแบบเทวดา อยากไดอะไรตองได
 3. การวัดผล เด็กสอบตกตองยัดเหยียดใหผานใหได ไมงั้นเสียช่ือครู
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 และรฐักย็กเลกิมาตรการตางๆ ใหชาวตางชาตทิาํงานได 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

ที่ปรึกษา    บาทหลวงมงคล จันทรสุขสันต
บรรณาธิการ   นายเอกราช  สมบูรณ
พิสูจนอักษร   นางสาวนันทนา ยศอินทร
กองบรรณาธิการ  นางศิริพร   ภูแสนสะอาด  
                  นางนุจรี   พันจริต
    นางสุพรรณา  สัจจเสนีย        
    นางรินดา   อึ๊งพานิช
    นางขนิษฐา  สมบูรณ          
     นายเจษฎา  พูลสุวรรณ
    นางสาวเพ็ญจันทร ดวงดาว         
    นางประทุม  ศิริรักษวงษา
    นางสาวกิตติมาพร วิเศษสิงห
รูปเลม/ศิลปกรรม  นางสาวพันธิมล   สมทรง



ทุกระดับชั้นไดเรียนรูและฝกทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ภาษาจีน

กับเจาของภาษาโดยตรง ดนตรีสากล และเรียนวายนํ้า

เอกสารประกอบการรับสมัคร
-  สําเนาสูติบัตรของนักเรียน 

-  สําเนาทะเบียนบานของบิดา มารดา  และนักเรียน

-  สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล ของบิดา มารดา  และนักเรียน (ถามี)

-  ผลการเรียนหรือใบรับรองจากโรงเรียนเดิม 

   (ยกเวนกอนปฐมวัยและปฐมวัยปที่1)

 “บานนักวิทยาศาสตรนอย ประเทศไทย” เปนโครงการทีส่มเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงพระกรณุา

พระราชทานพระราชดําริใหคณะกรรมการนําไปพิจารณาริเริ่มดําเนินการนํารองในประเทศไทย เพื่อเสริมสรางทัศนคติที่ดี

ดานการเรียนรูทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตรใหกับเด็กตั้งแตระดับปฐมวัย อายุ 3-6 ป สงเสริม และเปดโอกาสใหเด็ก

ไดเรยีนรูและมปีระสบการณในการเรยีนรูวิทยาศาสตร ฝกการสงัเกต รูจกัคดิ ตัง้คาํถาม และคนหาคาํตอบดวยตนเอง พฒันาคณุภาพครู

ดานเทคนิคการเรียนการสอนวิทยาศาสตรสําหรับเด็กปฐมวัย

- ทักษะดานการเรียนรู : สามารถเรียนรูวิธีคิด วิธีตั้งคําถาม และการคนหาคําตอบได

- ทักษะดานการสื่อสารทางภาษา : สามารถสื่อสารความคิดตางๆ ออกมาเปนถอยคําที่ผูอื่นสามารถเขาใจได

- ทักษะดานสังคม : สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดเปนอยางดีและสามารถสื่อสารทางวิทยาศาสตรได

- ทักษะดานรางกาย : ไดฝกฝนการใชกลามเนื้อขณะทําการทดลองตางๆ
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